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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava povezavo med spremembo modela merjenja nepremičnin po 

pripoznanju in izbranimi računovodskimi kazalniki na vzorcu slovenskih podjetij predelovalne 

dejavnosti. V teoretičnem delu so predstavljene strokovne rešitve računovodenja opredmetenih 

osnovnih sredstev, teoretična izhodišča pozitivne računovodske teorije in izsledki raziskav s 

področja obravnavane tematike. Rezultati empirične raziskave kažejo, da so v obdobju 

2006−2012 izbrana podjetja spremenila model vrednotenja, in sicer so prešla iz modela nabavne 

vrednosti na model prevrednotenja. Tovrstne odločitve so bile prisotne predvsem po začetku 

finančne krize. S prvim prevrednotenjem so podjetja v povprečju povečala delež nepremičnin 

in kapitala. Rezultati so tudi pokazali, da obstaja večja verjetnost, da bodo model vrednotenja 

spremenila tista podjetja, ki izkazujejo višjo zadolženost, večji delež nepremičnin in v katerih 

se zaloge počasneje obračajo. 

Ključne besede: opredmetena osnovna sredstva, model nabavne vrednosti, model 

prevrednotenja, računovodski standardi, računovodski izkazi. 

SUMMARY 

The master’s thesis examines the change in the measurement of property after initial 

recognition, as well as the relationship between the change of measurement and the accounting 

ratios, in a sample of Slovenian companies from the manufacturing industry. The theoretical 

part deals with the accounting treatment of noncurrent assets, presents the positive accounting 

theory and reviews scientific research on this topic. The results of our research show that most 

of the companies switched to the revaluation model after the beginning of the financial crisis. 

Furthermore, the results show that companies with higher indebtedness, higher property 

intensity and lower inventory turnover are more likely to switch from the cost model to the 

revaluation model. 

Keywords: fixed assets, cost model, revaluation model, accounting standards, financial 

reporting. 

UDK: 657.421:006.4(043.2) 
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1 UVOD 

Podjetje se pri poslovanju srečuje z različnimi interesnimi udeleženci, kot so vlagatelji, 

posojilodajalci, dobavitelji, kupci, poslovni partnerji, konkurenti in država. Ti udeleženci za 

svoje odločitve potrebujejo informacije o njegovem poslovanju. Npr. banka, kot eden od prej 

navedenih udeležencev, potrebuje podatke o poslovanju posojilojemalca za oceno njegove 

zmožnosti vrnitve posojila. Informacije o poslovanju podjetja so prej omenjenim interesnim 

udeležencem na voljo, poleg ostalih dostopnih virov informacij, v računovodskih izkazih, 

katerih namen je seznaniti različne skupine uporabnikov o poslovanju podjetja, da bi lahko 

sprejemali odločitve. Zato je pomembno, da so informacije v računovodski izkazih prikazane 

pošteno in resnično oziroma z dosledno uporabo računovodskih standardov.  

Podjetja pripravljajo računovodske izkaze skladno s sprejetimi računovodskimi usmeritvami.1 

Izbrane računovodske usmeritve vplivajo na vrednost določenih postavk v računovodskih 

izkazih. Računovodsko usmeritev podjetja spremenijo, če to zahtevajo standardi ali pa se za to 

odloči poslovodstvo, ker oceni, da so se spremenile okoliščine, ki vplivajo na doslej uporabljeno 

računovodsko usmeritev. 

1.1 Opredelitev obravnavane problematike 

Vsako podjetje mora skladno s slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS)  

sprejeti računovodsko usmeritev tudi glede merjenja opredmetenih osnovnih sredstev (v 

nadaljevanju OOS2). Odločiti se mora med modelom nabavne vrednosti ali modelom 

prevrednotenja.3 Pri zadnjem podjetja primerjajo knjigovodsko vrednost OOS z njegovo 

pošteno vrednostjo. Pozitivna razlika med pošteno in knjigovodsko vrednostjo poveča  vrednost 

OOS in kapitala ter obratno. V primeru pozitivne razlike bo  podjetje v letu, ko je izvršilo 

prevrednotenje, izkazovalo nižjo zadolženost4 (npr. razmerje med dolgovi in obveznostmi do 

virov sredstev) in posledično bo lahko imelo višjo zmožnost zadolževanja, kot če bi za merjenje 

OOS po pripoznanju v enakih okoliščinah uporabilo model nabavne vrednosti, ki 

prevrednotenja na višjo vrednost ne dopušča. Na večjo zmožnost zadolževanja lahko vpliva tudi 

višja vrednost sredstev, ki podjetju služijo kot jamstvo za posojila. 

                                                 

1 Računovodske usmeritve so načela, temelji, dogovori, pravila in navade, ki jih podjetje upošteva pri 
sestavljanju računovodskih izkazov (Slovenski inštitut za revizijo 2006). 
2 Med OOS uvrščamo zgradbe, zemljišča, proizvajalno in druga oprema ter biološka sredstva (SRS 1.2) 
(Slovenski inštitut za revizijo 2006). V magistrski nalogi bomo izraz nepremičnine uporabili za 
zemljišča in zgradbe. 
3 V nalogi smo se osredotočili na prehod (spremembo modela) iz modela nabavne vrednosti na model 
prevrednotenja. 

4 Pojem se nanaša na izkazano knjigovodsko zadolženost.  
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Poslovodstvo se lahko odloči za uporabo enega od modelov iz različnih razlogov. Raziskava, 

ki sta jo izvedla Jaggi in Tsui (Jaggi in Tsui 2001, 160), nakazuje, da se poslovodstvo lahko 

odloči za prevrednotenje (na višjo vrednost), da bi podjetje v računovodskih izkazih prikazalo 

sredstva po pošteni vrednosti ali pa da bi povečalo možnosti za pridobitev dodatnih posojil. 

Zadnji razlog navajata v svoji raziskavi tudi Cotter in Zimmer (1995, 136).  

Prenovljeni SRS (Slovenski inštitut za revizijo 2006), ki so stopili v veljavo leta 2006, določajo, 

da morajo podjetja izbrati za merjenje nepremičnin5 po pripoznanju model nabavne vrednosti 

ali model prevrednotenja. Tega določila predhodni SRS niso vsebovali. Podjetja načeloma 

uporabljajo računovodske usmeritve dlje časa in jih morajo dosledno uporabljati. Če se podjetje 

odloči za model prevrednotenja, da bi povečalo zmožnost zadolževanja, lahko predpostavljamo, 

da ima v trenutku odločitve, da bo spremenilo model večje finančne potrebe, kot je njegova 

neizkoriščena zmožnost zadolževanja. V kasnejših obdobjih pa ga lahko uporablja zgolj zaradi 

odločitve v preteklosti. Iz navedenega sledi, da se lahko zadolženost takega podjetja v kasnejših 

obdobjih zniža, kljub temu pa to podjetje še vedno dosledno uporablja model prevrednotenja. 

Posledično so se dejavniki, ki so v preteklosti vplivali na odločitev o sprejemu ali spremembi 

in uporabi modela prevrednotenja, s časom lahko spremenili. To pa pomeni, da je analiza 

dejavnikov v obdobjih po uvedbi (ali spremembi) računovodske usmeritve glede 

prevrednotenja sredstev lahko vprašljiva, saj obstaja možnost, da dejavniki, ki so vplivali na 

sprejem ali spremembo tovrstne računovodske usmeritve, niso več prisotni oz. niso prisotni v 

tolikšni meri, kakor ob njeni uvedbi ali spremembi. 

Da bi podjetja povečala možnosti dodatnega zadolževanja, potrebujejo predvsem dodaten 

lastniški kapital, ki bi znižal finančni vzvod, ob ostalih nespremenjenih pogojih. Ob upoštevanju 

zelo omejenih možnosti za pridobivanje zunanjega lastniškega kapitala predstavlja 

prevrednotenje sredstev na višjo vrednost eno od možnosti povečanja izkazanega kapitala in 

sredstev6 ter tako potencialnega povečanja zmožnosti pridobitve dodatnih posojil s strani bank.7 

Leta 2008 je bila po UMAR-ju (2012, 127) »kreditna aktivnost še razmeroma visoka«, vendar 

so banke že istega leta zaostrile kreditne pogoje. Podjetja so težko prišla do dodatnih finančnih 

virov, saj predstavljajo posojila s strani bank za slovenska podjetja večinoma edino možnost 

financiranja (prav tam). Zato se postavlja vprašanje, ali se je poslovodstvo odločilo spremeniti 

model merjenja nepremičnin po pripoznanju z namenom, da bi znižalo knjigovodsko 

                                                 

5 V nalogi se bomo osredotočili na nepremičnine, saj se lahko uporabljajo kot oblika zavarovanja pri 

posojilih in  so načeloma povezane z manjšim likvidnostnim tveganjem ali tveganjem izgube vrednosti 

v primerjavi z ostalimi osnovnimi sredstvi (npr. stroji) ali drugimi specifičnimi sredstvi. 
6 Podjetja, ki imajo bolj likvidna sredstva, se lažje zadolžujejo, saj so takšna sredstva pri posojilih kot 
jamstvo ustreznejša kakor specifična sredstva (Brigham in Ehrhardt 2010, 620). 

7 Raziskava, ki sta jo opravila Nichols in Buerger (2002, po Missioner-Piera 2007, 186), nakazuje, da 

banke v Nemčiji odobrijo višje zneske posojil podjetjem, ki v računovodskih poročilih sredstva 
izkazujejo po pošteni vrednosti.  
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zadolženost podjetja ali povečalo vrednost sredstev namenjenih kot jamstvo za posojila in s tem 

povečalo zmožnost zadolževanja. 

Raziskave, ki proučujejo dejavnike, povezane s prevrednotenjem, lahko vključujejo tudi 

podjetja, ki uporabljajo model prevrednotenja iz zgodovinskih razlogov (dejavnikov), ki niso 

več prisotni. Večina raziskav (Cotter in Zimmer 1995; Jaggi in Tsui 2001; Missonier-Piera 

2007) ne proučuje trenutka spremembe računovodske usmeritve na model prevrednotenja in 

dejavnikov, ki bi bili povezani s tako odločitvijo, temveč temelji na analiziranju dejavnikov, ki 

vplivajo na prevrednotenje (na višjo vrednost) v obravnavanem obdobju. Pri tem pa ne 

upoštevajo, kdaj je prišlo do spremembe modela. Zaradi tega obstaja možnost, da njihova 

proučevana podjetja nimajo več prisotnih dejavnikov, ki so bili povezani z odločitvijo o  

spremembi modela in prvotnim motivom, ki je vplival na odločitev o uporabi modela 

prevrednotenja. Lahko bi trdili, da te raziskave ne proučujejo dejavnikov, povezanih z 

odločitvijo za spremembo modela. Zato smo se v nalogi osredotočili na dejavnike, ki so 

povezani s spremembo modela v obdobju odločitve. Ker smo v Sloveniji leta 2006 pričeli 

uporabljati prenovljene SRS, ki določajo, da morajo podjetja izbirati ustrezen model merjenja 

OOS oz. nepremičnin po pripoznanju, bi pričakovali, da v naslednjih obdobjih podjetja ne bodo 

spreminjala modela, saj se izbrana računovodska usmeritev načeloma uporablja daljše obdobje. 

Vendar so se kmalu po uvedbi novih SRS, zaradi visoke zadolženosti podjetij in nastopa 

gospodarske krize, povečale potencialne koristi iz uporabe modela prevrednotenja. Proučevanje 

dejavnikov, povezanih s spremembo modela vrednotenja OOS (v našem primeru nepremičnin) 

po pripoznanju, predstavlja prispevek k znanosti, ker vnaša novost na področju tovrstnih 

raziskav in boljše razumevanje potencialnih motivov za prehod iz modela nabavne vrednosti na 

model prevrednotenja. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen naloge je ugotoviti, kateri model merjenja nepremičnin po pripoznanju uporabljajo 

izbrana slovenska podjetja, ali so se v proučevanem obdobju odločala za spremembo modela in 

ali je sprememba modela povezana z zadolženostjo podjetij, s hitrostjo obračanja zalog, z 

deležem nepremičnin v sredstvih ter likvidnostjo v času po začetku finančne krize.8 Hkrati je 

namen naloge v teoretičnem delu predstaviti strokovne rešitve računovodenja OOS, pozitivne 

teorije in izsledke raziskav obravnavane tematike. 

Cilji teoretičnega dela magistrske naloge so: 

− predstaviti pomembnost kakovostnega računovodskega poročanja; 

− predstaviti rešitve računovodenja OOS pri začetnem pripoznanju in merjenju po 

pripoznanju; 

                                                 

8 Po UMAR-ju (2009, 24) se je finančna kriza v gospodarstvu razširila v drugi polovici leta 2008, zato 
bomo v nalogi kot prvo obdobje po začetku finančne krize upoštevali leto 2009. 
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− predstaviti pozitivno računovodsko teorijo, kot temelj razumevanja, zakaj poslovodstvo 

izbira določene računovodske usmeritve; 

− predstaviti ugotovitve raziskav s področja prevrednotenja OOS. 

Cilji empiričnega dela magistrske naloge so: 

− ugotoviti, katere modele merjenja nepremičnin po pripoznanju uporabljajo izbrana 

slovenska podjetja; 

− ugotoviti, ali so podjetja spremenila model merjenja nepremičnin in v katerem obdobju so 

to storila; 

− ugotoviti učinek prvega prevrednotenja na delež nepremičnin v sredstvih in na delež 

kapitala v obveznostih do virov sredstev; 

− ugotoviti, ali obstaja povezanost med zadolženostjo, obračanjem zalog, likvidnostjo in 

deležem nepremičnin v sredstvih ter verjetnostjo spremembe modela za merjenje 

nepremičnin po pripoznanju po nastopu finančne krize. 

1.3 Hipoteze naloge 

Hipoteze naloge so naslednje. 

Hipoteza 1: Podjetja, ki za merjenje nepremičnin po pripoznanju preidejo iz modela nabavne 

vrednosti na model prevrednotenja s prvim prevrednotenjem, povečajo delež nepremičnin v 

sredstvih in delež kapitala v obveznostih do virov sredstev. 

Poštena vrednost je lahko na dan cenitve nepremičnin višja ali nižja od njihove knjigovodske 

vrednosti. Predvidevamo, da tista podjetja, ki preidejo na model prevrednotenja za merjenje 

nepremičnin po pripoznanju, to storijo, da bi povečala izkazano vrednost sredstev in kapitala 

ter na ta način znižala stopnjo zadolženosti ali povečala vrednost sredstev, ki lahko služijo kot 

jamstvo za posojila. 

Hipoteza 2: Delež podjetij, ki so uporabljala model prevrednotenja do začetka krize, se razlikuje 

od deleža podjetij, ki so uporabljala model prevrednotenja po začetku krize. 

Podjetja so v obdobju po krizi (od leta 2009) težje dostopala do novih posojil, zato pričakujemo, 

da je prehod na model prevrednotenja povezan z obdobjem po krizi. Povečanje vrednosti 

sredstev s prevrednotenjem niža stopnjo zadolženosti podjetja in lahko poveča zmožnost 

zadolževanja. Obenem pa se poveča vrednost sredstev, ki lahko služijo kot zavarovanje za 

posojilne pogodbe. 

Hipoteza 3: Stopnja zadolženosti je pozitivno povezana z verjetnostjo spremembe 

računovodske usmeritve vrednotenja nepremičnin iz modela nabavne vrednosti v model 

prevrednotenja po začetku krize. 
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Pričakujemo, da se za model prevrednotenja podjetja odločajo po začetku krize, da bi znižala 

kazalnik zadolženosti v obdobju, ko težje dostopajo do dodatnih posojil. 

Hipoteza 4: Obračanje zalog je negativno povezano z verjetnostjo spremembe računovodske 

usmeritve vrednotenja nepremičnin iz modela nabavne vrednosti v model prevrednotenja po 

začetku krize. 

Izhajamo iz predpostavke, da so podjetja, ki potrebujejo več časa, da zaloge pretvorijo v denar, 

manj učinkovita in potrebujejo več finančnih virov. Pričakujemo, da podjetja, ki počasneje 

obračajo zaloge, na model prevrednotenja preidejo zato, da bi znižala kazalnik zadolženosti 

in/ali povečajo vrednost sredstev ter si tako zvišala mejo možnega zadolževanja. 

Hipoteza 5: Delež nepremičnin v sredstvih je pozitivno povezan z verjetnostjo spremembe 

računovodske usmeritve vrednotenja nepremičnin iz modela nabavne vrednosti v model 

prevrednotenja po začetku krize. 

Pričakujemo, da se za spremembo modela odločijo tista podjetja, ki imajo večji delež 

nepremičnin v sredstvih, da bi dosegla večji učinek iz naslova prvega prevrednotenja (zvišanje  

postavke presežek iz prevrednotenja v kapitalu in postavke zemljišča oziroma  zgradbe v bilanci 

stanja). 

Hipoteza 6: Kratkoročni koeficient je negativno povezan z verjetnostjo spremembe 

računovodske usmeritve vrednotenja nepremičnin iz modela nabavne vrednosti v model 

prevrednotenja po začetku krize. 

Nižja vrednost kazalnika nakazuje nižjo likvidnost, zato pričakujemo, da obstaja večja 

verjetnost, da se za spremembo modela odločijo tista podjetja, ki imajo nižji kratkoročni 

koeficient. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da so podatki v letnih poročilih podjetij, ki bodo vključena v analizo, resnični 

in pošteni. Predelovalna dejavnost je izbrana, ker izhajamo iz predpostavke, da imajo podjetja 

iz te panoge večji delež OOS in posledično tudi nepremičnin. 

Obenem predpostavljamo, da so motivi, povezani s (prostovoljno) spremembo usmeritve, 

najbolj razvidni v trenutku tovrstne odločitve. 

V analizo je bilo možno zajeti le slovenska podjetja, ki imajo objavljene zadostne informacije 

v letnem poročilu in v bazi Gvin (Gvin.com b. l.), kar predstavlja omejitev naloge. Omejitev se 

nanaša tudi na uporabo podatkov, ki jih vsebujejo računovodski izkazi, ki so namenjeni 

zunanjim uporabnikom. Do notranjih informacij podjetij nismo imeli dostopa. 
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Nekaterih spremenljivk, ki so proučevane v raziskavah (Missonier-Piera 2007; Whittred in 

Chan 1992) in uporabljajo kazalnike, ki se navezujejo na podatke o delnicah ali podatke o 

zavezah v posojilnih pogodbah, zaradi nedostopnosti podatkov oziroma drugačne strukture 

vzorca v našem modelu ni bilo možno uporabiti.  

Poleg v model vključenih pojasnjevalnih spremenljivk obstajajo spremenljivke, ki v model niso 

vključene, lahko pa vplivajo na odločitev glede spremembe modela vrednotenja. 

1.5 Uporabljene metode raziskovanja 

V teoretičnem delu je uporabljena metoda deskripcije, s katero opisujemo računovodsko 

poročanje in rešitve evidentiranja OOS (pogoji pripoznanja OOS, značilnosti začetnega in 

kasnejšega merjenja OOS) ter učinke uporabe modela nabavne vrednosti in modela 

prevrednotenja na računovodske izkaze. Predstavljene so tudi pozitivne teorije in izsledki 

obstoječih raziskav iz obravnavanega področja. 

V empiričnem delu preskušamo zastavljene hipoteze, na podlagi katerih bomo predstavili 

rezultate raziskave. V vzorec so zajeta podjetja, ki so po SKD uvrščena v predelovalno 

dejavnost od leta 2006 do leta 2012. Predelovalna dejavnost je izbrana, ker izhajamo iz 

predpostavke, da imajo podjetja iz te panoge večji delež OOS in posledično tudi več 

nepremičnin. Vključena so velika in srednja podjetja, ki imajo v obravnavanem obdobju vsaj 

dve zaporedni obračunski obdobji vrednost sredstev nad 14.600.000 EUR ali vrednost 

prihodkov nad 29.200.000 EUR in nimajo v obravnavanem obdobju sredstev manjših od 

3.650.000 EUR in prihodkov manjših od 7.300.000 EUR. Zakon o gospodarskih družbah  

(ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006) iz leta 2006 v 55. členu uvršča podjetja, ki dve zaporedni 

poslovni leti izpolnjujejo navedene parametre, med srednja in velika. Zakon sicer med parametri 

za določitev velikosti podjetja predpisuje tudi število zaposlenih, vendar ta podatek ni 

upoštevan zaradi nedostopnosti podatkov. 

Podatke iz letnih poročil smo zbrali s pomočjo podatkovne baze GVIN (Gvin.com b. l.).  

Za preskušanje hipoteze 1 je uporabljen t-preskus za povezane vzorce in preskus predznakov. 

Proučevana vzorca so zajemala le podjetja, ki so spremenila model merjenja nepremičnin po 

pripoznanju. Hipotezo 2 smo preverili z McNemarovim preskusom. V vzorec so zajeta podjetja, 

ki za merjenje nepremičnin po pripoznanju uporabljajo model nabavne vrednosti in podjetja, ki 

uporabljajo model prevrednotenja. Proučevano obdobje za preskušanje veljavnosti hipoteze 1 

in 2  zajema obdobje od leta 2006 do vključno leta 2012. 

Za preskušanje hipotez 3, 4, 5 in 6 je uporabljena logistična regresija. Proučevano obdobje, na 

podlagi katerega smo preverjali veljavnost hipotez, zajema obdobje od leta 2009 do vključno 

leta 2011. Za obravnavano obdobje smo se odločili, ker pričakujemo, da se je zaradi 

gospodarske krize v tem obdobju največ podjetij odločilo za spremembo modela, in sicer za 
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prehod iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja. Več o tem v empiričnem delu 

naloge. 

1.6 Struktura naloge 

Naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V prvih dveh poglavjih teoretičnega dela je 

predstavljeno računovodsko poročanje v mednarodnem okolju in teoretski okvir za 

računovodsko poročanje. V tretjem poglavju so predstavljene značilnosti računovodskega 

obravnavanja OOS. Poglavje je osredotočeno predvsem na vidik SRS in Mednarodnih 

standardov računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), dotakne pa se tudi nekaterih 

razlik z ameriškimi računovodskimi standardi. Sledi predstavitev učinka uporabe izbranega 

modela na računovodske izkaze in posledično na računovodske kazalnike. Šesto poglavje 

prikazuje značilnosti, prednosti in kritike računovodenja po pošteni vrednosti. V sedmem 

poglavju je predstavljeno oportunistično delovanje menedžerjev v povezavi z računovodstvom 

in tolmačenje tovrstnega pojava z vidika pozitivnih teorij. V zadnjem delu teoretičnega dela so 

predstavljeni izsledki raziskav glede dejavnikov, ki so povezani z modelom prevrednotenja. 

V empiričnem delu je na podlagi rezultatov lastne empirične raziskave preskušena veljavnost 

zastavljenih hipotez. Osredotočili smo se na spremembo modela vrednotenja nepremičnin po 

pripoznanju s poudarkom na prehod iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja ter 

na izvedbo prvega prevrednotenja.  

Najprej je izvedena analiza obstoja statistično značilne razlike v povprečnih vrednostih deleža 

nepremičnin v sredstvih ter kapitala v obveznostih do virov sredstev v letu, ko podjetje preide 

na model prevrednotenja (v obdobju, ko podjetje spremeni model in opravi prvo 

prevrednotenje) v primerjavi s povprečnimi vrednostmi deleža nepremičnin v sredstvih in 

kapitala v obveznostih do virov sredstev, če bi podjetje uporabljalo model nabavne vrednosti 

oz. ne bi spremenilo modela vrednotenja. Predvidevali smo, da so podjetja, ki so spremenila 

model vrednotenja nepremičnin, s prvim prevrednotenjem povečala delež nepremičnin v 

celotnih sredstvih oziroma delež kapitala v obveznostih do virov sredstev. Analizirana je tudi 

uporaba modela prevrednotenja med podjetji v obdobju pred in po začetku krize. Pri tem je 

posebna pozornost namenjena prehodu iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja 

med opazovanimi podjetji, saj predvidevamo, da so se podjetja v večjem številu odločila za 

spremembo modela po začetku finančne krize, da bi si tako zmanjšala kazalnik zadolženosti in 

tako lahko povečala zmožnosti zadolževanja. V nadaljevanju smo analizirali, v kolikšni meri je 

mogoče izbrane računovodske kazalnike povezati z verjetnostjo, da bodo podjetja prešla iz 

modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja.  

Naloga je zaključena s predstavitvijo glavnih ugotovitev in predlogov za nadaljnje raziskovanje. 
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2 RAČUNOVODSKO POROČANJE V MEDNARODNEM OKOLJU 

Danes smo priča globalizaciji, kjer podjetja niso več omejena na domače tržišče. Nekaj, kar je 

v preteklosti za podjetja predstavljalo oddaljeno tržišče, je danes lahko dostopno »z enim 

klikom«. Dogajanja, katerim priča smo danes, nedvomno vplivajo tudi na računovodsko 

poročanje. Le-to mora prav tako slediti spremembam v gospodarstvu. Odraz tega je nastajanje 

novih standardov, ki obravnavajo novonastale poslovne dogodke in podjetjem omogočajo, da 

uporabnikom računovodskih poročil čim boljše izkažejo informacije o njihovem poslovanju in 

finančnem položaju. 

Potencialni vlagatelji so prisotni na globalnem trgu. Ti želijo pridobiti informacije, ki bi jim 

olajšale odločitev, v katero podjetje investirati sredstva. Tovrstne informacije so jim na voljo 

tudi v računovodskih izkazih. Zaradi uporabe različnih pravil računovodenja v dveh državah se 

lahko zgodi, da je določena računovodska informacija prikazana različno. Zato je pomembno, 

da obstajajo enaka pravila za njihov prikaz na širšem geografskem območju. Le na ta način 

bodo tudi računovodska poročila podjetij primerljiva ne glede na lokacijo podjetja. To pa bo 

omogočalo potencialnim vlagateljem lažje odločanje. 

Skozi zgodovino so na razvoj računovodskih standardov v različnih delih sveta vplivali različni 

dejavniki (npr. lastniška struktura podjetij in pravni red). Razumevanje zadnjih pripomore k 

razumevanju razlik med računovodskimi standardi na različnih geografskih območjih in 

posledično do razlik v načinu računovodskega poročanja. V nadaljevanju sta predstavljena dva 

poglavitna dejavnika, ki sta na kontinentalnem in anglosaksonskem območju vplivala na razvoj 

računovodskih standardov ter na računovodsko poročanje. 

2.1 Računovodski modeli in pravni sistemi 

Pravni sistem je eden od dejavnikov, ki so vplivali na razvoj računovodstva. Delimo ga lahko 

na dve širši skupini: kontinentalni pravni sistem in anglosaški pravni sistem. Na osnovi 

pravnega sistema, ki je veljal na določenem območju, pa se je razvijalo tudi računovodstvo in 

oblikovalo svoje značilnosti. Mueller (1967, po Deegan in Unerman 2005, 88) in Nobes (1984, 

po Deegan in Unerman 2005, 88) tako delita finančno računovodstvo na dva modela: 

angloameriški in kontinentalno-evropski model. 

Kontinentalni pravni sistem temelji na detajlnih zakonskih predpisih, medtem ko je v 

anglosaškem pravnem sistemu velik poudarek na posameznih sodnih primerih in strokovni 

presoji. 

Prav tako imata svoje značilnosti tudi angloameriški in kontinentalno-evropski računovodski 

model. Njun način razvoja je povezan s pravno skupino, katere del sta. Angloameriški 

računovodski model je bolj tržno usmerjen in nanj vplivajo predvsem računovodske institucije, 

ne pa posamezni zakonski predpisi. Ta model temelji na predpostavki, da morajo biti 
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informacije resnično in pošteno prikazane, saj so podjetja odvisna od virov financiranja na 

kapitalskih trgih, kjer potencialni investitorji nimajo dostopa do notranjih računovodskih 

informacij in so računovodska poročila podjetij običajno edini pokazatelj poslovanja podjetja. 

Ker je ta model usmerjen na razmere, ki se dogajajo na trgu, je zanj značilna tudi hitra odzivnost 

in implementacija tržnih sprememb v računovodsko prakso (Deegan in Unerman 2005, 100).    

Na kontinentalno-evropski računovodski model ne vplivajo toliko institucije s področja 

računovodstva, temveč metode računovodenja običajno sledijo zakonskim predpisom. Ta 

model je zaradi tega bolj tog in implementacija novosti traja dlje časa, saj je to povezno z 

daljšimi, formaliziranimi postopki. Računovodske informacije pa služijo predvsem interesom 

posojilodajalcev. Podjetja, ki uporabljajo kontinentalni evropski model, so običajno manjša 

podjetja, ki se financirajo predvsem z bančnimi posojili (Deegan in Unerman 2005, 89). 

Anglosaški pravni sistem je v Evropi vplival na razvoj računovodstva v VB in na Irskem, 

medtem ko je v ostalih državah članicah na razvoj računovodstva vplival kontinentalni pravni 

sitem. Kljub temu VB in ZDA nimata podobno zasnovanega koncepta računovodenja, saj je za 

ZDA značilno, da računovodstvo temelji na točno predpisanih pravilih (angl. rules based 

accounting), medtem ko je za VB značilno, da računovodstvo temelji na načelih (angl. principle  

based accounting) (Deegan in Unerman 2005, 88, 89, 100, 105). Nobes in Parker (2010, 39) 

navajata, da je ta razlika posledica dogodkov v zgodovini. Leta 1929 je ekonomska kriza 

privedla do tega, da je bil v ZDA nad računovodstvom povečan nadzor s strani države. To pa je 

bolj značilno za kontinentalni sitem računovodstva. 

Ball, Kothari in Robin (2000, po Scott 2009, 497) ugotavljajo, da so v Avstraliji, Kanadi, VB 

in ZDA računovodski standardi usmerjeni k vlagateljem, medtem ko so v Franciji, Nemčiji in 

na Japonskem računovodski standardi večinoma predpisani s strani države, zato so pod večjim 

političnim vplivom. Navajajo tudi, da je v državah, kjer je prisoten kontinentalni pravni sistem, 

prisotne manj asimetrije informacij, saj so pri upravljanju podjetij prisotni predstavniki 

interesnih udeležencev (npr. bank in sindikatov). Predvidevajo tudi, da je v teh državah načelo 

previdnosti prisotno v manjši meri, saj se bodo v primeru izkazanih izgub predstavniki 

interesnih udeležencev hitro odzvali in prisilili poslovodstvo, da sprejme ustrezne ukrepe in se 

tako izogne morebitnim kršitvam zavez iz posojilnih pogodb. Na ta način pa se podjetje 

pravočasno izogne tudi negativnemu odzivu trga na razkrite slabe rezultate podjetja. 

Razvoj računovodstva je torej tesno povezan s pravnim sistemom, ki se uporablja na določenem 

območju. Če pogledamo primer Slovenije, ki je del kontinentalne pravne skupine, ugotovimo, 

da je računovodstvo vezano na zakonske predpise. Osnova za SRS je ZGD, ki vsebuje kar 

celotno poglavje o določilih glede poslovnih knjig in letnega poročila. 
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2.2 Vpliv lastništva in financiranja na računovodske modele 

Razlike med anglosaškimi državami in kontinentalnimi državami se odražajo tudi v lastniški 

strukturi in financiranju podjetij. 

Za anglosaške države je značilno, da je lastništvo razpršeno med več delničarjev. Deegan in 

Unerman (2005, 101) imenujeta financiranje podjetij z viri, ki so dostopni na kapitalskih trgih, 

»outsider sistem«. Vlagatelji tu niso povezani s poslovodstvom podjetja, zato nimajo dostopa 

do notranjih informacij. Dostop do informacij  jim omogočajo računovodska poročila. Iz tega 

razloga je nastala potreba po načinu poročanja, ki vlagateljem omogoča pridobivanje informacij 

o podjetju. Informacije morajo biti predstavljene na način, da lahko potencialni vlagatelji med 

seboj primerjajo investicije in se nato odločijo, v katero bodo vložili sredstva. Ker računovodska 

poročila predstavljajo vir informacij, ki jih delničarji pridobijo o podjetju, je v teh državah 

poudarjen pomen kakovostnega računovodskega poročanja (Deegan in Unerman 2005, 101).     

V kontinentalnih državah pa prevladujejo družinska podjetja in podjetja, ki so večinoma 

financirana z dolgoročnimi posojili ali pa so to podjetja, kjer ima večinski delež lastništva 

država. Sistem s tovrstnim načinom financiranja podjetij Deegan in Unerman (2005, 101) 

poimenujeta »insider sistem«. Pri družinskih podjetjih in podjetjih, ki so financirana s strani 

bank ali pa države, subjekti, ki zagotavljajo finančna sredstva v podjetju, razpolagajo z 

notranjimi informacijami, zato ni bilo potrebe po razvoju posebnega načina poročanja 

računovodskih informacij. V teh državah računovodske informacije služijo predvsem davčnim 

namenom in obveščanju posojilodajalcev (Deegan in Unerman 2005, 101, 102). Nobes in 

Parker (2010, 35) navajata, da so v Nemčiji, Franciji in Italiji, kjer je značilen velik delež  

financiranja podjetja s strani bank, razvili poseben način sodelovanja med podjetji in bankami, 

kjer zadnje imenujejo direktorje in tako pridobivajo notranje informacije ter vplivajo na 

odločitve. V teh državah se računovodsko poročanje ni v tolikšni meri razvilo na način, da bi 

poudarek bil na podajanju informacij, ki bi služile zunanjim investitorjem na trgu, kot je to 

značilno za anglosaške države. 

Evropska podjetja čedalje bolj iščejo alternativne vire financiranja tudi izven domačih bank, na 

mednarodnih finančnih trgih (Bieg idr. 2006, 38). Z globalizacijo podjetij se bo tudi lastništvo 

podjetij vse bolj prilagajalo temu trendu. Podjetja bodo lahko vire financiranja iskala na 

mednarodnem trgu. To lahko pripelje do tega, da se bodo nekoč zgodovinske značilnosti virov 

financiranja in lastništva spremenile. To pa se bo posledično lahko poznalo tudi na področju 

računovodenja. 

2.3 Potreba po harmonizaciji računovodskih standardov 

Danes so podjetja manj omejena na lokalna tržišča in več nastopajo na globalnem trgu. 

Posledično se temu prilagaja tudi računovodstvo. Harmonizacija računovodskih predpisov je 
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vedno aktualnejša tematika, ki bo olajšala računovodsko poročanje velikim multinacionalnim 

družbam. Tako bodo lahko učinkoviteje ravnale z računovodskim osebjem, ki bo svoje znanje 

osredotočilo na enovita računovodska pravila. Obenem pa bo s harmonizacijo olajšano 

pridobivanje finančnih virov izven domače države, kjer danes računovodsko poročanje lahko 

temelji na drugačnih računovodskih predpisih. Računovodsko poročanje pa bo potencialnim 

vlagateljem omogočilo boljše razumevanje in primerljivost računovodskih poročil ter 

posledično lažje odločanje. EU je od leta 2005 bliže harmonizaciji, saj so od tedaj podjetja, 

katerih vrednostni papirji so uvrščeni na enega od trgov vrednostnih papirjev, dolžna 

pripravljati konsolidirane računovodske izkaze skladno z MSRP. Prav tako so se za uvedbo 

MSRP odločile tudi številne druge države po svetu (npr. Avstralija, Nova Zelandija, Kanada 

idr.).  

Harmonizacija poteka tudi med Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v 

nadaljevanju MSRP) in ameriškimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju US GAAP). Leta 

2002 sta Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (v nadaljevanju IASB)9 in 

Odbor za finančno-računovodske standarde (v nadaljevanju FASB) podpisala sporazum v  

Norewalku (angl. Norewalk agreement), v katerem sta se omenjeni instituciji zavezali, da se 

bosta zavzemali, da bodo obstoječi standardi skladni v čim krajšem času ter da bodo ohranili 

skladnost tudi v prihodnje. Leta 2006 sta sklenila dodaten sporazum (Memorandum of 

Understanding), s katerim sta njuno zavezo po uskladitvi standardov še dodatno potrdila. V 

okviru dodatnega sporazuma pa so leta 2008 bile tudi določene prioritete in pogoji, pod katerimi 

bi MSRP lahko uvedli v ZDA. Nato je sledila finančna kriza, ki je potek harmonizacije 

upočasnila, vendar zaveza o harmonizaciji ostaja (Ernst & Young 2012, 16-24). 

Eden temeljnih postulatov EU je prost pretok kapitala. Da bi vlagatelji lažje odločali, katerim 

podjetjem bodo zaupali svoja sredstva, je primerljivost računovodskih informacij poglavitnega 

pomena. Čeprav je zgodovinsko na tem področju prišlo do razlik med državami, lahko 

pričakujemo, da bo v prihodnje prisotna čedalje večja harmonizacija računovodskih predpisov 

na svetovni ravni. 

  

                                                 

9 International Accounting Standard Board (IASB) je zadolžen za oblikovanje in izdajanje MSRP. V 

ZDA ima to nalogo Financial Accounting Standards Board (FASB). 
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3 TEORETSKI OKVIR ZA RAČUNOVODSKO POROČANJE 

Računovodski izkazi vsebujejo informacije, na podlagi katerih lahko uporabniki sprejemajo 

odločitve. Za pravilno obdelavo, evidentiranje in izkazovanje informacij računovodstvo 

potrebuje ustrezne strokovne rešitve. Te strokovne rešitve so določene v računovodskih 

standardih. Temelj za njihov nastanek in uporabo pa predstavljajo računovodska načela. V 

Sloveniji SRS temeljijo na Kodeksu računovodskih načel (v nadaljevanju KRN). 

Osnovo MSRP predstavljajo okvirna navodila za zunanje računovodsko poročanje (angl. The 

conceptual framework for financial reporting), ki opredeljujejo načela (angl.concepts) za 

pripravo računovodskih izkazov, namenjenim zunanjim uporabnikom. Okvirna navodila naj bi 

med drugim služila kot pomoč nacionalnim institucijam v drugih državah pri oblikovanju 

računovodskih standardov. Zato so v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljena. 

Okvirna navodila predstavljajo osnovo za pripravo računovodskih izkazov. V njih so definirani 

cilji računovodskega poročanja, kakovostne značilnosti informacij, temeljne postavke v 

računovodskih izkazih, njihovo pripoznanje in merjenje ter pojem kapitala in njegovega 

ohranjanja. V preteklosti se je dogajalo, da so bili najprej razviti posamezni standardi, ki med 

seboj niso bili usklajeni. Novonastale situacije, ki pa v obstoječih standardih niso našle ustrezne 

rešitve, so terjale nastanek novih standardov. Ker ni bilo osnove, iz katere naj bi standardi 

izhajali, je prihajalo do neusklajenosti med njimi (Ernst & Young 2012, 42-43). Iz tega razloga 

je bilo potrebno pri oblikovanju okvirnih navodil najprej definirati temeljna izhodišča (npr. cilje 

računovodskega poročanja, značilnosti računovodskih informacij), ki predstavljajo osnovo za 

razvoj standardov. Postavitev temeljnih načel v okvirnih navodilih je omogočil razvoj 

standardov, ki so med seboj usklajeni (Deegan in Unerman 2005, 169). 

Okvirna navodila in standardi, ki iz njih izhajajo, temeljijo na načelih (angl. principle based 

standards). Načela ne predpisujejo točno določenih pravil, temveč so osredotočena na vsebino 

ekonomskih transakcij. Takšni standardi zahtevajo od oseb, ki so zadolžene za računovodsko 

poročanje, večjo uporabo strokovne presoje. Za standarde, ki temeljijo na pravilih10 (angl. rules 

based standards), pa je značilno ravno nasprotno. Zanje je značilno, da poskušajo z detajlnimi 

pravili obravnavati največje možno število računovodskih dogodkov. Na ta način je tudi 

zmanjšana potreba po uporabi strokovne presoje. Standardi, ki temeljijo na pravilih, 

uporabnikom predpisujejo, kako obravnavati določene dogodke in podajajo rešitve za 

računovodsko evidentiranje transakcij, medtem ko so usmeritve pri standardih, ki temeljijo na 

načelih, zastavljene širše. (Rankin idr. 2012, 66, 67, 80). 

                                                 

10 US GAAP so standardi, ki temeljijo na pravilih. S skupnim projektom harmonizacije se čedalje bolj 
približujejo MSRP. Po IFRS Foundation in IASB (b. l.) je cilj harmonizacije oblikovanje skupnih 

standardov, ki temeljijo na načelih. 
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Okvirna navodila ne predstavljajo samostojnega standarda11 in tudi niso pomembnejša od 

ostalih standardov. Teoretično ne bi smelo prihajati do razlik med navedbami v posameznih 

standardih in v okvirnih navodilih. V kolikor pa prihaja do razlik, imajo pred okvirnimi navodili 

prednost navedbe v standardih (IFRS Foundation 2014). Ko določena transkacija ni 

obravnavana v standardih, se rešitev navadno poišče v okvirnih navodilih. Možna pa je tudi 

situacija, ko se določila med standardi in okvirnimi navodili razhajajo. Eden takih primerov 

predstavlja dobro ime, ki se po MRS 38 pripozna kot sredstvo, čeprav ne izpolnjuje definicije 

sredstev skladno z definicijo iz okvirnih navodil (Ernst & Young 2012, 44). 

Eden od namenov okvirnih navodil je pomagati različnim institucijam in uporabnikom. Tako 

npr. lahko služijo za razvoj novih standardov in njihovi harmonizaciji, pripravljalcem 

računovodskih poročil pomagajo pri uporabi obstoječih računovodskih standardov, revizorjem 

pomagajo pri presoji, ali so računovodska poročila pripravljena skladno z računovodskimi 

standardi, zunanjim uporabnikom služijo kot vodilo za razumevanje računovodskih informacij 

(IFRS Foundation 2014, okvirna navodila, namen in stanje). V svetu veliko držav prevzema 

načela MSRP v domač računovodski sistem, zato lahko okvirna navodila domačim strokovnim 

institucijam služijo kot pomoč pri oblikovanju nacionalnih računovodskih standardov. 

3.1 Namen računovodskih izkazov 

Okvirna navodila predstavljajo temelj za pripravo računovodskih izkazov za splošne namene 

(angl. general purpose financial statements). Turk (2013b) pojasnjuje, da so to izkazi: »ki so 

namenjeni splošnemu informiranju širokega kroga uporabnikov ter se pripravljajo in 

predstavljajo vsaj enkrat letno«. 

Računovodski izkazi naj bi uporabnikom omogočili lažje sprejemanje ekonomskih odločitev. 

Predvsem so izkazi usmerjeni v podajanje informacij, ki so koristne za odločanje (angl. decision 

usefulness) potencialnih vlagateljev, posojilodajalcev in drugih dajalcev kreditov kot zunanjih 

uporabnikov. Ti so v okvirnih navodilih tudi navedeni kot primarni uporabniki računovodskih 

izkazov. Medtem ko poslovodstvo razpolaga z notranjimi informacijami o podjetju, zunanji 

uporabniki informacije o finančnem položaju in poslovni uspešnosti podjetja pridobijo v 

računovodskih izkazih. Na njihovi podlagi se bodo potencialni in obstoječi vlagatelji med 

drugim lahko odločili, ali investirati v podjetje s tem, ko bodo ocenili, koliko dividend lahko 

pričakujejo v prihodnje. Prav tako bodo banke ocenile, ali lahko pričakujejo plačilo obresti in 

glavnice, dobavitelji pa bodo lahko ocenili, ali lahko od podjetja pričakujejo plačilo terjatev. Iz 

tega razloga bodo računovodski izkazi podjetja, ki so pripravljeni v skladu z računovodskimi 

                                                 

11 Ker okvirna navodila ne predstavljajo samostojnega standarda ali interpretacije k standardu, jih EU ni 

potrebovala uzakoniti. Kljub temu pa Evropska komisija v komentarjih k določenim členom Uredbe 
1606/2002 navaja, da okvirna navodila predstavljajo podlago za rešitev računovodskih transakcij 
predvsem v primeru, ko le-te niso obravnavane v posameznem standardu ali interpretaciji (Kommision 

der europaeischen Gemeinschaften 2003). 
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standardi, načeloma zadovoljili potrebe širšega kroga uporabnikov, vendar pa podjetja lahko v 

svoje izkaze vključijo tudi druge informacije, ki  lahko še dodatno olajšajo odločanje 

uporabnikov (IFRS Foundation 2014). 

Uporabniki bodo v računovodskih izkazih pridobili informacije o predvidenih denarnih tokovih 

podjetja, sredstvih in terjatvah drugih do podjetja (angl. claims) ter uspešnosti in učinkovitosti 

gospodarjenja s sredstvi (IFRS Foundation 2014). Ti podatki bodo uporabnikom pomagali 

oceniti prihodnje denarne tokove, likvidnost, tveganje insolventnega postopka, neizkoriščeno 

zmožnost zadolževanja in zmožnost prilagajanja prihodnjim dogodkom (IFRS Foundation 

2014). Mackenzie idr. navajajo (2012, 30, 31), da računovodski izkazi za splošne namene 

razkrivajo informacije o prednostih in slabostih podjetja ter možnostih za pridobitev dodatnih 

finančnih virov. Schroeder, Clark in Cathey (2008, 99) pa navajajo, da poznavanje finančnega 

položaja podjetja pomaga pri ocenjevanju podjetja z vidika njegovega poslovanja, njegovih 

naložb in načina financiranja. Pomoč pri ocenjevanju prihodnjega in preteklega poslovanja 

predstavlja tudi evidentiranje transakcij po nastanku poslovnega dogodka (angl. accrual 

accounting) in ne na podlagi denarnega toka. Tovrsten način evidentiranja določajo tudi okvirna 

navodila (IFRS Foundation 2014). 

Po IASB so primarni uporabniki računovodskih poročil zunanji uporabniki, saj lahko 

poslovodstvo informacije o poslovanju podjetja dobi znotraj podjetja (IFRS Foundation 2014). 

KRN (Slovenski inštitut za revizijo 1998b) pa v 123. členu določa, da »računovodski obračuni« 

služijo zunanjim in notranjim uporabnikom. Pri notranjih uporabnikih je izpostavljeno 

računovodstvo. V Uvodu v SRS (Slovenski inštitut za revizijo 2006) so kot zunanji uporabniki 

navedeni delničarji upniki, širša javnost in zaposleni.12 Zanimivo je, da so v nasprotju z 

Uvodom v SRS 30.7 (Slovenski inštitut za revizijo 2006) zaposleni obravnavani kot notranji 

uporabniki.   

V Sloveniji ZGD-1 v 61. členu narekuje, da mora biti letno poročilo podjetij sestavljeno jasno 

in pregledno ter da mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, 

njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. S tem zakon tudi določa, da morajo podjetja 

posredovati takšna poročila, ki bodo lahko uporabnikom pomagala oceniti poslovanje podjetja. 

V 61. členu ZGD-1 je tudi navedeno, da v kolikor v  letnem poročilu ni možno podati resničnega 

in poštenega prikaza podjetja, mora priloga k izkazom vsebovati ustrezna pojasnila. 

                                                 

12 Iz tega izhaja tudi ena izmed razlik med MSRP in SRS. Kot navajajo Fekonja, Blatnik in Premk 

(Fekonja, Blatnik in Premk 2009, 40), obravnavajo MSRP »računovodske probleme za zunanje 
poročanje«, medtem ko je v SRS sicer poudarek na zunanjem poročanju, vendar obravnavajo tudi 
notranje poročanje. 
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3.2 Računovodske informacije in njihove značilnosti 

Različne skupine uporabnikov računovodskih informacij sprejemajo svoje določitve na podlagi 

računovodskih poročil. Scott (2009, 59, 444) navaja, da v te skupine sodijo vlagatelji, 

poslovodje, posojilodajalci, sindikati, izdajatelji računovodskih standardov in državne 

inštitucije. Da bi le-ti lažje sprejemali odločitve, morajo biti računovodske informacije 

prilagojene njihovim potrebam, torej morajo biti zanje uporabne. Uporabnost informacij  

zmanjšuje asimetrijo informacij.13 Scott (2009, 60) nadalje navaja, da predstavljajo največji 

delež izmed prej naštetimi interesnimi udeleženci (angl. constituencies) vlagatelji, zato so 

akademiki skozi različne ekonomske  teorije (teorije odločanja in teorije investiranja)  skušali 

dognati, katere informacije so v računovodskih poročilih za vlagatelje pomembne. Schroeder, 

Clark in Catheny (2008, 99) navajajo, da vlagatelji podjetjem dajejo tvegan kapital in 

posledično bodo informacije, ki zadovoljijo njihove potrebe, lahko zadovoljile tudi potrebe 

ostalih uporabnikov. 

IASB in FASB sta v okvirnih navodilih prav tako opredelila vlagatelje kot primarne uporabnike 

računovodskih izkazov. Prav tako so v Uvodu v SRS delničarji omenjeni kot (zunanji) 

uporabniki računovodskih poročil. V Sloveniji določa Kodeks računovodskih načel (Slovenski 

inštitut za revizijo 1998b), da z računovodskim informiranjem uporabniki pridobijo 

računovodske podatke in informacije, ki predstavljajo podlago za njihovo odločanje. Ta cilj je 

opredeljen tudi v okvirnih navodilih. 

Informacije morajo imeti takšne značilnosti, da bralcu računovodskih poročil olajšajo 

sprejemanje odločitev. Scott (2009, 68) informacijo opredeli kot »dokaz, ki ima potencial, da 

lahko vpliva na odločitev posameznika«. V okvirnih navodilih je opredeljeno, kakšne 

značilnosti mora imeti informacija, da jo podjetje vključi v svoje izkaze, in da je hkrati 

kakovostna za odločanje uporabnikov. Temeljni značilnosti, ki ju mora imeti kakovostna 

informacija, sta ustreznost (angl. relevance) in zvesta predstavitev (angl. faithful 

representation). 

Ustrezna informacija je tista, ki vpliva na odločitev, saj je njena primarna naloga pomagati 

uporabniku pri odločanju. Na odločitev vpliva s tem, ko uporabniku pomaga predvidevati 

prihodnje dogodke in potrdi predvidevanja, ki jih je na podlagi informacij oblikoval v 

preteklosti. Z ustreznostjo je povezana bistvenost. Bistvena informacija je tista, ki vpliva na 

odločitev uporabnika v primeru, da v računovodskih poročilih ne bi bila navedena oz. bi bila 

napačno izkazana. Zato je lahko ista informacija za eno podjetje bistvena za drugo pa ne, kar 

izhaja iz njene narave in/ali velikosti (okvirna navodila QC5-QC11) (IFRS Foundation 2014). 

                                                 

13 Po Reberniku (1999, 94) nastopi asimetrija informacij »kadar obe strani v menjavi ne razpolagata z 

enako informacijo, ki je pomembna za to menjavo.« 
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Zvesta predstavitev pomeni, da so informacije, ki jih vsebujejo računovodska poročila odraz 

dejanskih dogodkov in jim uporabniki lahko zaupajo. Zvesta prestavitev je dosežena, če je 

predstavljena informacija celovita, nepristranska in brez napak (okvirna navodila QC12) (IFRS 

Foundation 2014). 

Celovita predstavitev je tista, ki ne vsebuje le številke, temveč tudi razlage dogodkov. 

Nepristranska predstavitev pa je tista, ki ne vsebuje pristranskih vplivov in pogledov na 

določene transakcije. Predstavitev brez napak upošteva, da v postopku priprave informacij za 

računovodsko poročanje ni prišlo do napak (okvirna navodila QC13-15) (IFRS Foundation 

2014). 

Uporabnost temeljnih kakovostnih informacij podjetje izboljša s tem, ko zagotovi, da so 

informacije med seboj primerljive, preverljive, pravočasne in razumljive (okvirna navodila 

QC19) (IFRS Foundation 2014). 

Da bi bile informacije uporabne za odločanje, morajo imeti obe temeljni značilnosti, v 

najboljšem primeru pa imajo še navedene značilnosti, ki izboljšajo njihovo uporabnost. 

Upoštevati pa je potrebno tudi omejitve, povezane s pridobitvijo in obdelavo informacij, in 

sicer, da so ti stroški nižji od koristi, ki jih bo uporabnik imel pri odločanju (Rankin idr. 2012, 

35-38). 

Informacija je za uporabnika pri računovodskih izkazih osrednjega pomena. Vendar se lahko 

zgodi, da je le-ta zanesljiva, ni pa ustrezna. Npr. pri osnovnih sredstvih, ki so merjena po izvirni 

vrednosti, je informacija objektivna (saj načeloma izhaja iz objektivnih podatkov, kot je npr. 

račun za nakup), vendar obstaja možnost, da v določenem trenutku ni ustrezna (npr. ni 

primerljiva z drugimi podjetji, ki izkazujejo sredstva po pošteni vrednosti). Nasprotje, ki lahko 

nastane pri obravnavi informacij, je torej, da je informacija lahko objektivna in nepristranska, 

ni pa ustrezna, kar lahko vpliva na odločanje uporabnika informacij. 

Pomembnost informiranja in informacij je v SRS še posebej poudarjena, saj je računovodskemu 

informiranju namenjen celoten standard SRS 30 (Slovenski inštitut za revizijo 2006). Prav tako 

pa so nekatere značilnosti informacij navedene tudi v Kodeksu poklicne etike računovodje 

(Slovenski inštitut za revizijo 1998a), kar nakazuje pomembnost te tematike tudi v povezavi s 

poklicem, ki ga računovodja opravlja.     
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4 ZNAČILNOSTI RAČUNOVODSKEGA OBRAVNAVANJA OOS 

Pri poslovanju podjetja nastajajo različne transakcije. Ko jih računovodstvo obdela in izkaže v 

računovodskih poročilih, so le-te zajete v temeljnih gospodarskih kategorijah. Te so izkazane 

kot sredstva, dolgovi, kapital, prihodki in odhodki. Pred vključitvijo v računovodske izkaze pa 

morajo izpolnjevati določene pogoje glede definicije, pripoznanja in merjenja. 

Definicija sredstev je opredeljena v Okvirnih navodilih IASB in FASB, pri nas pa navedbe v 

povezavi s sredstvi najdemo v KRN (Slovenski inštitut za revizijo 1998b) in Uvodu v SRS 

(Slovenski inštitut za revizijo 2006). Okvirna navodila za MSRP definirajo sredstva kot 

dejavnik (angl. resource), ki izhaja iz preteklih dejanj (angl. past events) in ga podjetje 

obvladuje ter pričakuje, da bodo iz njega pritekale prihodnje gospodarske koristi (angl. 

economic benefits) (IFRS Foundation 2014). Ameriška okvirna navodila, ki jih je izdal FASB, 

poznajo zelo podobno definicijo, kot jo poznajo okvirna navodila, izdana s strani IASB. Obstaja 

le manjša razlika, in sicer je v ameriški različici pred besedo »obvladuje« dodano še »je 

pridobljen ali«.14 Torej je določeno, da gre za sredstvo, ki ga podjetje obvladuje ali ga je 

pridobilo (Ernst & Young 2012, 58). V KRN in v Uvodu v SRS ni navedena jasna definicija 

sredstev. Uvod v SRS (Slovenski inštitut za revizijo 2006) v 6. poglavju definira, da podjetje 

obvladuje sredstva in od njih pričakuje koristi. Nadaljnje je določeno, da imajo sredstva, ki jih 

podjetje pridobi s kapitalom, obliko stvari, pravic ali denarja. V KRN (Slovenski inštitut za 

revizijo 1998b) pa je navedeno, da sodijo med sredstva tudi aktivne časovne razmejitve.15 

Kot lahko razberemo iz zgornjih definicij, so za pojmovanje sredstva pomembni predvsem 

pojmi: preteklo dejanje, gospodarske koristi in obvladovanje. Sredstva so posledica preteklih 

dogodkov in ne morejo izhajati iz dejavnosti, ki jih podjetje namerava izvesti v prihodnosti.   

Prihodnje gospodarske koristi, ki bodo izhajale iz sredstev, pa predstavljajo (posredno ali 

neposredno) možnost priliva denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov. Gospodarske koristi iz 

sredstev lahko pritekajo na različne načine (npr. podjetje lahko sredstvo uporabi za proizvajanje 

proizvodov ali za izvedbo storitev, za plačilo dolgov) (IFRS Foundation 2014). Prav tako tudi 

ameriška okvirna navodila  povezujejo gospodarske koristi s prihodnjimi čistimi denarnimi 

prejemki (Financial Accounting Standard Board 1985). Novak (2007, 130) navaja, da SRS 

nimajo opredeljenih gospodarskih koristi in se iz navedenega vidika razlikujejo od MSRP in 

                                                 

14 Na videz majhna razlika pa je temeljnega pomena. Tako dobro ime izpolnjuje definicije sredstva po 

ameriških okvirnih navodilih, medtem ko po okvirnih navodilih, ki jih je izdal IASB ne izpolnjuje, saj 
ga podjetje ne obvladuje (Ernst & Young 2012, 58). Tako je ena od kritik glede definicije dobrega imena 

tudi, da MSRP 3 sicer opredeljuje dobro ime kot sredstvo, vendar le-to ne more samo po sebi generirati 

ekonomskih koristi, temveč  je to  odvisno od  ostalih  sredstev in njihove zmožnosti ustvarjanja denarja. 
Zato naj ne bi izpolnjeval kriterijev za definicijo sredstva (IASB 2014, 6). 

15 Novak (2007, 132) navaja, da so aktivne časovne razmejitve navedene kot sredstvo, ker to izhaja iz 

nemških pravil računovodenja, kjer so le-te v bilanci stanja izkazane posebej na strani sredstev. 
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US GAAP. To pripisuje dejstvu, da SRS nimajo jasno opredeljenega namena glede uporabnosti 

pri sprejemanju odločitev uporabnikov, ki se odločajo na podlagi prihodnjih denarnih tokovih. 

Pravica razpolaganja oziroma obvladovanja sredstva je načeloma povezana z lastništvom. 

Vendar pa je pri definiciji sredstva potrebno dati prednost vsebini pred obliko in pozornost 

usmeriti  predvsem na ekonomske  koristi, ki bodo izhajale iz sredstva. To je poudarjeno tako 

v okvirnih navodilih kakor tudi v Uvodu v SRS. Kot primer lahko navedemo sredstva v 

finančnem najemu, kjer je pravno gledano lastnik najemodajalec, vendar ima ekonomske 

koristi, ki izhajajo iz sredstva najemnik. Tako bo najemojemalec takšno sredstvo izkazal v 

svojih evidencah, čeprav pravno gledano ni njegov lastnik. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na računovodsko obravnavo opredmetenih osnovnih 

sredstev. Izhajali bomo iz opredelitev v MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, 

naprave in oprema) in MRS 36 Oslabitev sredstev (IFRS Foundation 2014). SRS (SRS 1 

Opredmetena osnovna sredstva in SRS 13 Amortizacija) so glede računovodenja opredmetenih 

osnovnih sredstev v veliki meri usklajeni z MRS, saj se med drugim opirajo tudi na MRS 16 in 

MRS 36 (Slovenski inštitut za revizijo 2006). Izpostavili pa bomo tudi nekatere pomembnejše 

razlike z ameriškimi računovodskimi standardi. 

4.1 Opredelitev OOS in njihovo začetno pripoznanje ter merjenje 

Med opredmetena osnovna sredstva (OOS) uvrščamo nepremičnine, naprave in opremo ter 

biološka sredstva.16 Schroeder, Clark in Cathey (2008, 290, 297) navajajo, da predstavljajo 

OOS v kapitalsko intenzivnih panogah zelo pomembno postavko, saj predstavljajo poglaviten 

delež vseh sredstev podjetja. Za uporabnike računovodskih izkazov predstavljajo torej 

pomembno informacijo, saj s tem, ko ima podjetje izkazana sredstva, tudi nakazuje, da bodo v 

prihodnje na njihovi osnovi pritekle gospodarske koristi. 

OOS (angl. property, plant and equipment)17 je sredstvo, ki ga bo podjetje po pričakovanju 

uporabljajo v več kot enem obračunskem obdobju za (MRS 16.6) (IFRS Foundation 2014):  

− ustvarjanje proizvodov ali opravljanje storitev,  

− dajanje v najem ali  

− pisarniške namene. 

                                                 

16 V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na nepremičnine, naprave in opremo, kot jih 
opredeljuje MRS 16 (IFRS Foundation 2014). Biološka sredstva, naložbene nepremičnine in 
nekratkoročna sredstva za prodajo so predstavljena v ločenih standardih in njihove računovodske 
značilnosti ne bodo posebej obravnavne. 
17 V angleški literaturi je za OOS možno zaslediti tudi izraze: »fixed assets«, »plant assets« ali »tangible 

long-lived assets« (Epstein, Nach in Bragg 2009, 460). 
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Pri tem so upoštevana tako OOS, katerih lastnik je podjetje tako iz pravnega vidika, kot tudi 

tista od katerih ima ekonomske koristi, čeprav ni njihov lastnik (kot npr. pri finančnem najemu), 

kar je tudi skladno z definicijo sredstev. 

OOS se v bilanci stanja pripozna če sta izpolnjena dva pogoja, in sicer če (MRS 16.7) (IFRS 

Foundation 2014): 

− je verjetno, da bodo v podjetje pritekale prihodnje gospodarske koristi, ki so z njim 

povezane in 

− je njegovo nabavno vrednost (angl. cost) mogoče zanesljivo izmeriti. 

V kolikor OOS izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju skladno z MRS 

16.15 izmeri po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost18 OOS  tvorijo vsi nastali stroški, 

povezani z vzpostavitvijo OOS za njegovo predvideno delovanje in skladno z MRS 16.16 

zajemajo (IFRS Foundation 2014): 

− nakupno ceno, ki vsebuje uvozne carine in nevračljive dajatve (npr. DDV za katerega 

družba nima pravice do odbitka), zmanjšano za morebitne popuste;  

− vse stroške, ki so povezani z dobavo OOS na lokacijo, kjer je predvideno njegovo delovanje, 

in ki so povezani z njegovo vzpostavitvijo za uporabo, kot je to predvidelo poslovodstvo; 

− ocenjene stroške razgradnje in odstranitve OOS ter obnovitve lokacije, kjer se je nahajalo. 

MRS 16.17 in 16.19 nadaljnje navajata tako stroške, ki jih je možno neposredno pripisati OOS 

(npr. začetni stroški dobave in pretovarjanja, stroški  priprave gradbišča idr.) kot tudi stroške, 

ki niso del nabavne vrednosti (npr. stroški odprtja novega obrata, stroški splošnih služb idr.) 

(IFRS Foundation 2014). 

Obenem lahko podjetje tudi samo izdela ali zgradi OOS. V tem primeru tvorijo njegovo 

nabavno vrednost (enako kot pri sredstvu, ki ga podjetje kupi) vsi stroški, ki nastanejo do 

dokončanja njegove izgraditve ali izdelave. Pri tem mora podjetje paziti, da v primeru, ko 

nastali stroški presegajo nadomestljivo vrednost19 OOS, predstavlja njihov presežek izgubo 

zaradi oslabitve. To pravilo onemogoča, da bi OOS v nabavni vrednosti vseboval previsoke 

stroške, ki so posledica »neprimerne« izdelave ali gradnje in tako na napačno izkazovanje 

njegove vrednosti v bilanci stanja ter posledično na napačno izkazovanje poslovnega izida v 

                                                 

18 Nekateri avtorji uporabljajo tudi pojem izvirne vrednosti. Tako Novak (2007, 164) navaja, da je to 

širše pojmovanje, ki se lahko uporabi tudi za stroškovno vrednost sredstva, ki ga podjetje ustvari samo. 

Takšna (stroškovna) vrednost ne sme presegati nabavne vrednosti primerljivega sredstva, če bi ga 
podjetje kupilo na trgu. Nadaljnje avtor tudi navaja, »da se večina OOS pridobi v menjalnih poslih, zato 
je pri tovrstnih sredstvih smiselno govoriti o nabavnih vrednostih«. 
19 Nadomestljiva vrednost sredstev je njihova poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje ali 
vrednost v uporabi. Kot nadomestljiva vrednost se upošteva vrednost, ki je izmed obeh postavk višja 
(MRS 16.6) (IFRS Foundation 2014). Poštena vrednost predstavlja tisto vrednost, ki bi se prejela s 

prodajo sredstva na datum merjenja v redni transakciji med udeleženci na trgu (MRS 16.6) (IFRS 

Foundation 2014). Vrednost v uporabi je po MRS 36.6 sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, ki 

bodo izhajali iz sredstva ali denar ustvarjajoče enote (IFRS Foundation 2014). 
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prihodnjih obdobjih (Mackenzie idr. 2012, 155). Standard prav tako navaja, katerih stroškov ni 

možno pripisat nabavni vrednosti takšnega sredstva (notranji dobički ter stroški nenormalnih 

količin odpadnega materiala, nepotrebnega dela in drugih dejavnikov). Nadaljnje pa je 

določeno, da nabavno vrednost lastno izdelanega OOS povečujejo tudi stroški izposojanja ob 

izpolnjevanju določenih sodil (MRS 16.22) (IFRS Foundation 2014). Ameriški standardi prav 

tako predvidevajo povečanje nabavne vrednosti za stroške izposojanja. Kot navajajo Mackenzie 

in drugi (2012, 194), obstajajo tudi nekatere razlike v primerjavi z MSRP. Te se nanašajo na 

stroške posojanja, ki se lahko pripišejo nabavni vrednosti OOS in na izračun usredstvovalne 

mere (angl. capitalisation rate). 

V primeru, da podjetje OOS pridobi na podlagi zamenjave za nedenarno sredstvo ali pa ga 

pridobi z zamenjavo tako za denarno kot tudi za nedenarno sredstvo, se nabavna vrednost 

takšnega OOS določi na podlagi poštene vrednosti sredstva, ki ga je pridobilo, razen če menjalni 

posel nima komercialne vrednosti20 ali če poštene vrednosti nobenega izmed sredstev ni mogoče 

izmeriti. V primeru, da poštene vrednosti ni možno določiti, se nabavna vrednost prejetega 

sredstva izmeri po knjigovodski vrednosti danega sredstva (MRS 16.24) (IFRS Foundation 

2014). 

Podjetja lahko za financiranje OOS pridobijo tudi državne podpore. Takšna OOS se evidentirajo 

na podlagi nabavne vrednosti, oziroma če ta ni znana na podlagi poštene vrednosti. Prejete 

državne podpore za OOS so v MSRP obravnavane v posebnem standardu, in sicer v MRS 20 

Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči.21 

Ob začetnem pripoznanju OOS morajo podjetja opredeliti njegove pomembnejše dele. To so 

deli, katerih vrednost predstavlja pomembnejši delež celotne vrednosti sredstva. Podjetje jih 

nato amortizira posebej od preostanka vrednosti OOS (MRS 16.44, 16.46) (IFRS Foundation 

2014). Ameriški standardi delitve sredstva na njegove pomembne dele posebej ne predpisujejo, 

vendar jih niti ne prepovedujejo (Mackenzie idr. 2012, 194). 

4.2 Računovodsko obravnavanje stroškov nastalih po začetnem pripoznanju OOS 

Stroški, ki nastanejo po začetnem pripoznanju OOS, lahko povečajo njegovo knjigovodsko 

vrednost (angl. carrying amount) ali pa se pripoznajo v poslovnem izidu ob njihovem nastanku. 

                                                 

20 Komercialna vrednost nastane, ko menjalni posel spremeni prihodnje denarne tokove. Podjetje to 

ugotovi s tem, ko oceni, če bodo tveganje, trajanje in višina denarnih tokov prejetega sredstva bistveno 

drugačni od sredstva, ki je bilo dano v zamenjavo, ter če se vrednost poslovanja, na katerega vpliva 

zamenjava, bistveno spremeni. V kolikor na teh področjih pride do bistvenih sprememb, ima menjalni 

posel komercialno vrednost (Mackenzie idr. 2012, 186). 

21 Skladno z MRS 20.24 (IFRS Foundation 2014) lahko podjetje državne podpore izkazuje na dva 
načina, ali kot odložene prihodke ali kot zmanjšanje knjigovodske vrednosti sredstva (Fekonja, Blatnik 

in Premk 2009, 62). SRS poznajo le prvo od prej navedenih metod obravnavanja državnih podpor za 
osnovna sredstva (Slovenski inštitut za revizijo 2006).   
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V kolikor izpolnjujejo pogoje za pripoznanje OOS, jih bo podjetje evidentiralo v izkazu 

finančnega položaja in jih tako prištelo h knjigovodski vrednosti OOS, na katerega se nanašajo. 

Tovrstni stroški so (Mackenzie idr. 2012, 155): 

− povečujejo zmogljivost OOS, 

− podaljšujejo predvideno življenjsko dobo OOS, 

− vplivajo na izboljšanje kakovosti izdelka ali  

− zmanjšujejo stroške ostalih prvin v procesu. 

Stroški popravil in vsakodnevnega vzdrževanja OOS se pripoznajo v poslovnem izidu ob 

njihovem nastanku. Ti stroški praviloma vzdržujejo ali obnavljajo zmogljivost (angl. productive 

capacity) OOS, ki je bila predvidena ob nakupu ali izgradnji (Mackenzie idr. 2012, 156). 

4.3 Amortizacija OOS 

Podjetje pričakuje, da bodo pritekale prihodnje gospodarske koristi, povezane z OOS, in sicer 

v obdobju, ki je daljše od enega leta, zato se mora njegovo vrednost ob pripoznanju razporediti 

na prihodnja obdobja. Temu pojavu pravimo razporejanje stroškov. Razporejanje stroškov v 

povezavi z OOS pa imenujemo amortizacija (Schroeder, Clark in Cathey 2008, 297). 

Eliott in Eliott (2011, 408) navajata, da amortizacija ne predstavlja varčevanja za novo OOS, 

temveč gre za vzročno povezanost prihodkov z odhodki (angl. matching principle) s ciljem 

zmanjševanja poslovnega izida, ki je na voljo za porazdelitev. Prav tako se v izkazu finančnega 

položaja zaradi amortizacije OOS ne izkazujejo po vrednosti, ki bi jo sredstvo doseglo na trgu 

(to velja predvsem za OOS, ki se merijo po modelu nabavne vrednosti), temveč predstavlja 

znesek, ki se bo še amortiziral v prihodnjem obdobju. 

Podjetje določi amortizirljivi znesek (angl. depreciable amount) OOS tako, da od njegove 

nabavne ali prevrednotene vrednosti odšteje preostalo vrednost (MRS 16.53) (IFRS Foundation 

2014). Preostalo vrednost (angl. residual value) sredstva podjetje preverja vsaj ob koncu 

poslovnega leta. Sprememba preostale vrednosti bo vplivala tako na amortizirljivi znesek, kakor 

tudi na uporabljeno stopnjo amortizacije. V primeru, da namerava podjetje uporabljati sredstvo, 

dokler ne postane neuporabno, določanje preostale vrednosti sredstva ni potrebno (Ernst & 

Young 2012, 1298). 

Tako kot preostalo vrednost je podjetje dolžno preverjati vsaj ob koncu poslovnega leta tudi 

dobo koristnosti (angl. useful life). To je doba, v kateri se bo razporedil amortizirljivi  znesek 

(MRS 16.50-51). Skladno z MRS 16.56-57 se določi na podlagi predvidene dobe koristnosti 

OOS in ob upoštevanju določenih dejavnikov (npr. pričakovana fizična obraba in staranje 

sredstva ter njegova raba). Za razporejanje amortizacije sredstva znotraj pričakovane dobe 

koristnosti standard (MRS 16.62) navaja različne amortizacijske metode (metoda 

enakomernega časovnega amortiziranja, metoda padajočega časovnega amortiziranja in metoda 
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proizvedenih enot) (IFRS Foundation 2014). Podjetje izbere tisto metodo, ki najbolj ustreza 

pričakovani uporabi gospodarskih koristi, ki izhajajo iz sredstva (Kirsch 2006, 84). Thomas 

(1969, po Schroeder, Clark in Cathey 2008, 297), v študiji, ki jo je izvedel o alokaciji stroškov, 

ugotavlja, »da ne obstaja metoda, ki bi prevladovala nad ostalimi, saj je alokacija stroškov 

povezana z arbitrarnimi predpostavkami«. 

Zemljišča imajo navadno neomejeno dobo koristnosti, zato se ne amortizirajo. V primeru, ko 

pa nabavna vrednost zemljišča vsebuje tudi stroške ponovne vzpostavitve lokacije, pa se le-ti 

amortizirajo v ustreznem obdobju. Podjetje je dolžno obračunavati amortizacijo za zemljišče 

omejeno dobo koristnosti (Mackenzie idr. 2012, 156).    

Kot zgoraj omenjeno so podjetja dolžna preverjati tako preostalo vrednost kakor tudi dobo 

koristnosti sredstva vsaj ob koncu poslovnega leta. V kolikor ugotovijo pomembnejše razlike, 

to upoštevajo kot spremembo računovodske ocene (MRS 16.51) (IFRS Foundation 2014). 

Podjetje prične amortizirati OOS skladno z MRS in US GAAP, ko je to razpoložljivo za 

uporabo. V SRS 1.22 (Slovenski inštitut za revizijo 2006) pa je določeno, da se OOS prične 

amortizirati prvega dne naslednjega meseca, ko je le-to razpoložljivo za uporabo. Amortizacija 

se preneha obračunavati, ko je sredstvo bodisi uvrščeno med nekratkoročna sredstva za prodajo, 

bodisi ko se odpravi njegovo pripoznanje. 

Če podjetje sredstva ne uporablja in le-to še ni amortizirano v celoti, je za takšno sredstvo 

dolžno obračunavati amortizacijo. V kolikor podjetje sredstva ne uporablja dlje časa, pa je lahko 

to znak, da je morda sredstvo potrebno oslabiti  (Ernst & Young 2012, 1301). 

4.4 Oslabitev OOS 

Podjetje oslabi OOS, če je izkazana knjigovodska vrednost (angl. carrying amount) višja od 

nadomestljive vrednosti (angl. recoverable amount). To izhaja iz navedb MRS 36 (ki velja tudi 

za OOS),  ki določajo, da podjetja ne smejo izkazovati sredstva po knjigovodski vrednosti, ki 

je višja od njihove nadomestljive vrednosti (IFRS Foundation 2014). 

Podjetja ob koncu poslovnega leta preverijo, ali obstajajo znaki za oslabitev. Standardi (MRS 

36.12) predpisujejo minimalne znake, ki bi lahko nakazovali, da je sredstvo potrebno oslabiti. 

To so znaki, ki se navezujejo tako na zunanje vire informacij (npr. občutno zmanjšanje vrednosti 

sredstva v obdobju zaradi pretečenega časa ali običajne uporabe sredstva v primerjavi s 

pričakovanim) kot tudi na notranje vire informacij (npr. znaki poškodovanega sredstva) (IFRS 

Foundation 2014). V kolikor takšni znaki obstajajo,22 je potrebno opraviti preskus oslabitve in 

                                                 

22 Ne glede na to, ali znaki za oslabitev obstajajo, pa je potrebno letno opraviti preskus oslabitve za: 

neopredmetena dolgoročna sredstva z nedoločeno dobo koristnosti, opredmeteno dolgoročno sredstvo, 
ki se še ne uporablja in dobro ime, prevzeto ob poslovni združitvi (MRS 36.10) (IFRS Foundation 2014). 
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oceniti nadomestljivo vrednost sredstva oziroma denar ustvarjajoče enote (v nadaljevanju 

DUE).23 Nadomestljiva vrednost predstavlja višjo izmed poštene vrednosti, zmanjšano za 

stroške odtujitve sredstva in vrednosti pri uporabi, ki predstavlja sedanjo vrednost prihodnjih 

denarnih tokov, ki jih bo sredstvo ali DUE ustvarilo (Mackenzie idr. 2012, 168). Prikaz preskusa 

oslabitve je predstavljen v sliki 2. 

knjigovodska vrednost nadomestljiva vrednostprimerjava

večji znesek izmed 

poštena vrednost 

zmanjšana za stroške 

odtujitve

vrednost pri uporabiin

 

Slika 1: Preskus oslabitve sredstva ali DUE  

Vir: Alves 2013, 75. 

Podjetja načeloma želijo doseči najvišjo dobičkonosnost, ki izhaja iz sredstva ali DUE (v 

nadaljevanju bo za obe kategoriji uporabljen izraz »sredstvo«), in ocenjujejo, kako to najbolje 

doseči. Ena od možnosti je, da sredstvo na trgu prodajo. Vrednost, ki jo iztržijo, predstavlja 

pošteno vrednost, zmanjšano za stroške odtujitve. Druga možnost je, da sredstvo še naprej 

uporabljajo pri poslovanju. Tako ustvarjena vrednost predstavlja vrednost pri uporabi. Višja od 

obeh vrednosti pa predstavlja ekonomsko vrednost sredstva (Mackenzie idr. 2012, 169). 

Ko podjetje ugotovi, da je sredstvo potrebno oslabiti, mora izgubo zaradi oslabitve ustrezno 

računovodsko evidentirati. Pri OOS se izguba zaradi oslabitve evidentira glede na model,24 ki 

ga podjetje uporablja za merjenje OOS po pripoznanju. V MRS 36.60−61 je navedeno, da v 

primeru, ko podjetje uporablja model nabavne vrednosti, se izguba zaradi oslabitve pripozna 

neposredno v poslovnem izidu. Če pa podjetje uporablja model prevrednotenja, pa izguba zaradi 

oslabitve znižuje presežek iz prevrednotenja. V primeru, da je znesek izgube zaradi oslabitve 

večji od zneska, ki je izkazan v postavki presežka iz prevrednotenja v kapitalu, podjetje razliko 

pripozna kot odhodek v poslovnem izidu (IFRS Foundation 2014). 

                                                 

23 Denar ustvarjajoča enota je skladno z MRS 36.6 (IFRS Foundation 2014) najmanjša določljiva 
skupina sredstev, ki samostojno ustvarjajo denarne pritoke (angl. cash inflows). 

24 Standardi predpisujejo, da podjetje za merjenje OOS po pripoznanju izbira med modelom nabavne 

vrednosti in modelom prevrednotenja. 
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DUE so lahko sestavljene iz večjega števila sredstev, zato imajo lahko podjetja težavo pri 

določanju zneska oslabitve, ki ga je potrebno razporediti na določeno sredstvo. V tem primeru 

je potrebno za oslabitev najprej bremeniti dobro ime (če ga DUE vsebuje) in nato preostali 

znesek oslabitve sorazmerno porazdeliti med ostala sredstva, ki sestavljajo DUE (MRS 36.104)  

(IFRS Foundation 2014). 

Ob koncu poslovnega leta so podjetja skladno z MRS 36.110-111 dolžna preveriti tako znake, 

ki kažejo na oslabitev sredstev, kakor tudi znake, ki kažejo na razveljavitev25 izgube zaradi 

predhodnih slabitev sredstev. V kolikor znaki obstajajo, mora podjetje ugotoviti, ali je 

nadomestljiva vrednost višja od knjigovodske vrednosti sredstva, ki je bilo predhodno 

oslabljeno. V primeru, da je temu tako, sledi računovodsko evidentiranje razveljavitve izgube 

zaradi oslabitve, katerega način je ponovno odvisen od modela merjenja OOS po pripoznanju, 

ki ga podjetje uporablja. MRS 36.119-120 narekuje, da podjetja, ki so za merjenje OOS po 

pripoznanju izbrala model nabavne vrednosti, razveljavitev izgube evidentirajo v poslovnem 

izidu. Če pa podjetje za merjenje OOS po pripoznanju uporablja model prevrednotenja, pa 

razveljavitev izgube zaradi oslabitve, glede na predhodno izkazane izgube zaradi oslabitve, 

pripozna bodisi v postavki presežka iz prevrednotenja, bodisi v poslovnem izidu (IFRS 

Foundation 2014). 

Pri pripoznanju razveljavitve izgube zaradi oslabitve mora biti podjetje pozorno, da v bilanci 

stanja vrednost sredstva po pripoznani razveljavitvi izgube, ni izkazana v višji vrednosti, kot bi 

bila izkazana, če podjetje tega sredstva predhodno ne bi oslabilo (MRS 36.117) (IFRS 

Foundation 2014).  

Ameriški računovodski standardi poznajo na področju obravnavanja oslabitve sredstev nekatere 

razlike v primerjavi z MSRP.26 Oslabitev se preizkuša in meri v dveh korakih. Najprej podjetja 

primerjajo nadomestljivo vrednost sredstva, ki predstavlja nediskontirane prihodnje denarne 

tokove (angl. undiscounted future cash flows), ki izhajajo iz sredstva, s knjigovodsko 

vrednostjo. Če je nadomestljiva vrednost manjša od knjigovodske, je nato potrebno sredstvo 

oslabiti. Izgubo zaradi oslabitve predstavlja vrednost, ki presega knjigovodsko vrednost nad 

pošteno vrednostjo sredstva. Razveljavitve izgube zaradi oslabitve ameriški računovodski 

standardi ne dopuščajo (Mackenzie idr. 2012, 194). 

                                                 

25 Skladno z MRS 36  razveljavitev izgube zaradi oslabitve dobrega imena ni dopustna (IFRS Foundation 

2014). 

26 Nasprotno velja za SRS, kot Novak (2007, 192) navaja, da je s prenovljenimi SRS, ki so stopili v 

veljavo leta 2006, področje oslabitve sredstev »v celoti povzeto po MSRP«. 
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4.5 Merjenje OOS po pripoznanju 

Merjenje gospodarskih kategorij v računovodstvu prestavlja pomemben del računovodskega 

poročanja, saj informacijam daje vrednost in tako vpliva na njihovo kakovost ter posledično na 

odločanje uporabnikov računovodskih poročil. Poleg tega omogoča interesnim udeležencem, 

da ocenijo uspešnost in finančni položaj podjetja ter primerjajo njegovo poslovanje s preteklimi 

obdobji in z drugimi podjetji. Obenem pa je pri merjenju kategorij potrebno omogočiti tudi 

določeno fleksibilnost pri izbiri podlag za merjenje, kar pa lahko privede tudi do omejitev. Eno 

od teh predstavlja npr. seštevek postavk sredstev v bilanci stanja. Tako lahko pride do situacije, 

ko podjetje npr. nekatera sredstva izkazuje npr. po nabavni vrednosti, druga pa po 

prevrednoteni.27 Na ta način je izkazana sešteta vrednost, sestavljena iz različnih podlag 

merjenja (angl. additivity problem), ki lahko nakazuje na nesmiselnost tovrstne predstavitve 

(Rankin idr. 2012, 91-93). 

Ko se podjetja odločajo o izbiri računovodske usmeritve oziroma podlagi za merjenje 

računovodskih kategorij, je pomembno, da pri tem izberejo tisto, ki bo uporabnikom 

računovodskih poročil najbolj pomagala pri sprejemanju odločitev. Na izbiro podlag za 

merjenje vplivajo tudi drugi dejavniki, med drugim razmerje med stroški in koristmi ter 

zmožnost uporabe določene usmeritve (dostop do podatkov, stopnja težavnosti izračuna ipd.). 

Ne nazadnje pa na izbiro podlage za merjenje oz. računovodske usmeritve vplivajo tudi cilji, ki 

jih zasleduje poslovodstvo (Rankin idr. 2012, 103-104). 

Tudi za  merjenje OOS po pripoznanju morajo podjetja izbrati računovodsko usmeritev. Tako 

MSRP kot SRS predpisujejo izbiro modela nabavne vrednosti ali model prevrednotenja. 

Zadnjega ameriški računovodski standardi ne dopuščajo. V nadaljevanju sta podrobneje 

predstavljena oba modela. 

4.5.1 Model nabavne vrednosti  

Eden izmed modelov za merjenje OOS po pripoznanju, ki ga podjetje lahko izbere za svojo 

računovodsko usmeritev, je model nabavne vrednosti (angl. cost model). Uporabljati ga mora 

za celotno skupino OOS. Skladno s tem modelom podjetje OOS izkazuje po nabavni vrednosti, 

zmanjšani za kasnejši nabran amortizacijski popravek vrednosti in kasnejše nabrane izgube 

zaradi oslabitve (MRS16.29-30) (IFRS Foundation 2014). 

Pri modelu nabavne vrednosti je v ospredju predvsem razporejanje nabavne vrednosti OOS med 

odhodke oziroma stroške v obdobju, ko bodo pritekale iz njega gospodarske koristi in bo 

podjetje ustvarjalo prihodke (Novak 2007, 168). Pri tem pa se lahko zgodi, da podjetje poseduje 

                                                 

27 Podjetje lahko izkazuje postavke v bilanci stanja na podlagi različnih vrednosti (po pošteni vrednosti, 
po nabavni vrednosti po čisti iztržljivi vrednosti ipd). Ta pojav imenujemo model mešanih podlag za 
merjenje (angl. mixed measurement model) (Rankin idr. 2012, 99). 
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OOS, za katero je od njegovega nakupa preteklo več časa. Tako bo z uporabo modela nabavne 

vrednosti poslovni izid lahko izkazan previsoko, ker v amortizacijski osnovi ne bo upoštevana 

trenutna vrednost sredstva (Mackenzie idr. 2012, 162). 

Podjetja v večini uporabljajo model nabavne vrednosti. Christensen in Nikolaev (2013) sta 

analizirala 1539 podjetij iz VB in Nemčije z vidika njihove izbire modela za vrednotenje OOS 

po pripoznanju ob prehodu na MSRP. Ugotovila sta, da se je za model nabavne vrednosti 

odločilo kar  97 % podjetij. 

Medtem ko nekateri računovodski standardi dopuščajo le uporabo modela nabavne vrednosti 

(kot npr. ameriški in nemški računovodski standardi), drugi (kot npr. MSRP in SRS) nudijo 

možnost izbire modela prevrednotenja. 

4.5.2 Model prevrednotenja 

Če podjetje za merjenje OOS po pripoznanju uporablja model prevrednotenja (angl. revaluation 

model), bo skladno z MRS 16.31 v bilanci stanja sredstvo izkazovalo po pošteni vrednosti na 

dan prevrednotenja zmanjšani za kasnejši nabran amortizacijski popravek vrednosti in kasnejše 

nabrane izgube zaradi oslabitve (IFRS Foundation 2014). 

Podjetja navadno prevrednotujejo OOS, ko njihova knjigovodska vrednost bistveno odstopa od 

poštene vrednosti. Za določanje poštene vrednosti podjetja običajno najamejo zunanje 

strokovnjake, čeprav to v standardu ni eksplicitno zahtevano (Ernst & Young 2012, 1304). Prav 

tako ni predpisano, kako pogosto mora podjetje prevrednotiti OOS, pomembno je le, da na dan 

poročanja njegova knjigovodska vrednost bistveno ne odstopa od tržne vrednosti. Standard prav 

tako navaja, da je pogostost prevrednotenja odvisna tudi od nihanja poštene vrednosti OOS. 

Tista OOS, katerih vrednost je podvržena velikim nihanjem, je potrebno prevrednotiti pogosteje 

(standard navaja letno), kakor tista, katerih vrednost ni podvržena tako velikim nihanjem. Za 

zadnja standard navaja, da je prevrednotenje potrebno opraviti v obdobju od tri do pet let (MRS 

16.34) (IFRS Foundation 2014). 

Če se podjetje odloči, da bo določeno OOS prevrednotilo, mora prevrednotiti hkrati vsa OOS v 

skupini (npr. zemljišča, zemljišča z zgradbami, ladje). Z izpolnitvijo te zahteve ne bo prišlo do 

selektivne izbire, katero OOS prevrednotiti, obenem pa bodo v poročilih izkazane 

prevrednotene vrednosti, ki so bile ugotovljene istega dne (16.36-38) (IFRS Foundation 2014). 

To je pomembno tudi zaradi vpliva prevrednotenja na izkazano zadolženost podjetja. Namreč, 

presežek iz prevrednotenja, ki izhaja iz višje poštene vrednosti od knjigovodske, se pripozna, v 

OOS in tudi v kapitalu, v postavki »presežek iz prevrednotenja. Ker pa standard zahteva, da je 

potrebno prevrednotiti vsa OOS v skupini, se na ta način prepreči prevrednotenje izključno 

tistih OOS, ki bodo s prevrednotenjem povečala izkazan kapital (Elliott in Elliott 2011, 417). 
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V nadaljevanju standard (MRS 16.38) dopušča postopno prevrednotenje (angl. on a rolling 

bases), in sicer za tista OOS, ki se prevrednotujejo v krajših obdobjih (IFRS Foundation 2014). 

Ko podjetje prevrednoti OOS, mora njegovo knjigovodsko vrednost uskladiti s prevrednoteno 

vrednostjo. To lahko izpelje skladno z MRS 16.35 na dva načina (IFRS Foundation 2014): 

− Da se nabrani popravek vrednosti uskladi s spremembo kosmate knjigovodske vrednosti,28 

tako, da je izkazana knjigovodska vrednost usklajena s prevrednoteno vrednostjo. Kosmata 

knjigovodska vrednost se lahko usklajuje na podlagi dostopnih (angl. observable) 

informacij na trgu ali pa s sorazmernim spreminjanjem amortizacijskega popravka 

vrednosti. 

− Da se nabrani amortizacijski popravek vrednosti izloči v breme kosmate knjigovodske 

vrednosti. 

Mackenzie in drugi (2012, 167) navajajo, da je prva od prej naštetih metod boljša, v kolikor 

podjetje daje poudarek na pomen izkazanih informacij. To je posledica tega, ker nekateri 

uporabniki računovodskih poročil (npr. posojilodajalci) pogosto ocenjujejo starost OOS, ki jih 

podjetje poseduje ter čas in denar, ki je potreben za njihovo zamenjavo. To ocenijo s 

kazalnikom, ki ga izračunajo tako, da knjigovodsko vrednost OOS delijo z njihovo kosmato 

vrednostjo. Z uporabo prve metode delež ostane enak kakor pred prevrednotenjem, medtem ko 

se z uporabo druge metode spremeni.29 

V primeru, da je na dan prevrednotenja poštena vrednost OOS  višja od njegove knjigovodske 

vrednosti, se presežek evidentira v kapitalu, v postavki »presežek iz prevrednotenja«. V kolikor 

pa je podjetje predhodno prevrednotenje izkazalo kot izgubo zaradi oslabitve v poslovnem 

izidu, najprej evidentira novonastali presežek iz prevrednotenja do višine predhodno izkazane 

izgube zaradi prevrednotenja v poslovnem izidu, morebitno ostalo razliko pa evidentira v 

kapitalu, v postavki presežek iz prevrednotenja (MRS 16.39) (IFRS Foundation 2014). 

V primeru, da je na dan prevrednotenja poštena vrednost OOS nižja od njegove knjigovodske 

vrednosti, je računovodsko evidentiranje tovrstnega znižanja vrednosti OOS enako kakor pri 

evidentiranju izgube zaradi oslabitve. In sicer znižuje postavko presežek iz prevrednotenja do 

velikosti stanja iz predhodnih prevrednotenj na kreditni strani. Morebitni ostanek pa se izkaže 

v poslovnem izidu (MRS 16.40) (IFRS Foundation 2014). 

                                                 

28 Kosmato knjigovodsko vrednost Turk (2013a) opredeli kot: »v knjigovodstvu na temeljnem kontu 
izkazana vrednost kake gospodarske kategorije brez zmanjšanja, ki je izkazano na kontu popravka 
vrednosti«. 
29 Na primer, da je podjetje kupilo stavbo pred dvema letoma za 200.000 d.e. Predvidena doba koristnosti 

stavbe je bila pet let. Po dveh letih podjetje ugotovi, da je poštena vrednost stavbe na dan prevrednotenja 
300.000 d.e. Če bo podjetje uporabilo prvo metodo evidentiranja prevrednotenja (angl. gross-up 

approach), bo delež med knjigovodsko vrednostjo in kosmato vrednostjo ostal enak (60 %), kot je bil 
pred prevrednotenjem. (Mackenzie idr. 2012, 167). 
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Skladno z MRS 16.41  je znesek zaradi prevrednotenja OOS, ki se nahaja v kapitalu v postavki 

presežek iz prevrednotenja, možno prenesti med preneseni poslovni izid na dva načina (IFRS 

Foundation 2014). 

− Bodisi, da se prenese stanje iz presežka iz prevrednotenja v preneseni poslovni izid, ko je 

sredstvo izločeno iz uporabe ali pa odtujeno. 

− Bodisi, da se v obdobju, ko se OOS amortizira, razlika med amortizacijo na podlagi nabavne 

vrednosti in amortizacijo na podlagi prevrednotene vrednosti postopoma prenaša v poslovni 

izid. 

Kot je bilo predhodno že navedeno, je model prevrednotenja možno uporabiti tako skladno z 

MSRP kakor tudi s SRS. Ameriški računovodski standardi pa dopuščajo za merjenje OOS po 

pripoznanju uporabo le modela nabavne vrednosti.30 

4.6 Odprava pripoznanja OOS 

Podjetje odpravi pripoznanje OOS skladno z MRS 16.67 (IFRS Foundation 2014): 

− ob odtujitvi, 

− če ne pričakuje da bodo pritekale gospodarske koristi v povezavi z OOS, bodisi z njegovo 

uporabo bodisi s prodajo. 

Ob odpravi pripoznanja izloči iz bilance stanja tako vrednost OOS kot tudi njegov nabran 

amortizacijski popravek vrednosti. Skladno z MRS 16.68  se dobički in izgube, ki izhajajo iz 

odprave pripoznanja, izkažejo v poslovnem izidu (IFRS Foundation 2014). 

V primeru, da je podjetje odtujilo (prodalo) OOS, preden ga je dokončno amortiziralo, in 

katerega je predhodno prevrednotilo navzgor in s prevrednotenjem povečalo nabrani 

amortizacijski popravek vrednosti in posledično presežek iz prevrednotenja v kapitalu, bo ob 

odtujitvi prenesen znesek iz presežka iz prevrednotenja v preneseni poslovni izid enak dobičku 

ali izgubi, kakor če bi podjetje to OOS vrednotilo po nabavni vrednosti31. Ob odpravi 

pripoznanja bodo tako vrednosti OOS, amortizacijskega popravka vrednosti in presežka iz 

prevrednotenja izravnane. Morebitna izguba ali dobiček, izkazan v poslovnem izidu, bo izhajal 

zgolj iz razhajanja med zneskom, ki izhaja iz tega, če bi podjetje za odtujeno OOS uporabilo 

model nabavne vrednosti (Mackenzie idr. 2012, 178). 

                                                 

30 Pred letom 1940 je bilo prevrednotenje OOS na višjo vrednost dovoljeno (Herrmann, Saudagaran in 

Thomas 2006). 

31 Ob upoštevanju, da podjetje prenaša znesek prevrednotenja iz presežka iz prevrednotenja v preneseni 
poslovni izid postopoma ob amortizaciji, ter da je ob prevrednotenju povečalo vrednost amortizacijskega 
popravka vrednosti. 
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4.7 Razkritja v povezavi z OOS 

MRS 16.73-16.79  določajo, katere podatke so podjetja dolžna razkriti v povezavi z OOS (IFRS 

Foundation 2014). 

Glede knjigovodske vrednosti OOS so potrebna razkritja o uporabljeni podlagi za merjenje ob 

določanju kosmate knjigovodske vrednosti, kosmati knjigovodski vrednost in nabrani 

amortizaciji, vključno z nabranimi izgubami zaradi oslabitve na začetku in na koncu obdobja 

poročanja. Prav tako je podjetje dolžno izkazati uskladitev knjigovodske vrednosti na začetku 

in na koncu obdobja. V kolikor je OOS podjetje ustvarilo oz. zgradilo samo, je potrebno razkriti 

višino izdatkov, ki so bili vključeni v njegovo nabavno vrednost. 

V povezavi z amortizacijo je podjetje dolžno razkriti uporabljene amortizacijske metode in 

dobo koristnosti, nabrani amortizacijski popravek vrednosti ter znesek amortizacije, pripoznane 

v poslovnem izidu, kakor tudi morebitno amortizacijo, vključeno v nabavno vrednost drugih 

sredstev. 

Podjetje je dolžno razkriti tudi informacije glede spremembe računovodskih ocen skladno z 

MRS 8. Te so vezane na spremembe ocen preostale vrednosti, dobe koristnosti, amortizacijske 

metode ter ocene, povezane s predvidenimi stroški razgradnje in odstranitve OOS ter obnovitve 

lokacije, kjer se je le-to nahajalo. 

Prav tako mora podjetje vključiti v razkritja podatke o oslabitvah OOS. Tako je poleg podatkov, 

zahtevanih skladno z MRS 36, pri uskladitvi knjigovodske vrednosti na začetku in na koncu 

obdobja potrebno razkriti podatke o izkazani izgubi zaradi oslabitve ter razveljavitvi le-te v 

poslovnem izidu. 

V primeru, da je podjetje izbralo za merjenje OOS po pripoznanju model prevrednotenja, je 

dolžno razkriti datum prevrednotenja, ali je pri prevrednotenju sodeloval neodvisen cenilec, 

vrednost OOS, če bi podjetje uporabljalo model nabavne vrednosti, vrednost in spremembo 

presežka iz prevrednotenja ter morebitne omejitve pri izplačilu delničarjem. 

Hkrati standard določa, da je potrebno razkriti OOS, ki so dana kot jamstvo za dolgove in 

prevzete pogodbene obveznosti za njihov nakup. Prav tako je potrebno razkriti (v kolikor to še 

ni vključeno v izkaz vseobsegajočega donosa) znesek prejetih nadomestil od tretjih oseb za 

OOS, ki so bila oslabljena, izgubljena ali odtujena in je izkazan v poslovnem izidu. 

Nekatera razkritja pa standard zgolj priporoča. To so podatki o knjigovodski vrednosti OOS, ki 

jih podjetje ne uporablja, kosmati knjigovodski vrednosti OOS, ki so že amortizirana, vendar 

jih podjetje še uporablja in podatki o OOS, ki so bila izločena iz uporabe (niso pa razvrščena 

med sredstva za prodajo skladno z MSRP 5). V kolikor je podjetje za svojo usmeritev izbralo 

model nabavne vrednosti, standard priporoča razkritje poštene vrednosti, v primeru, da le-ta 

bistveno odstopa od knjigovodske. 
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Iz zapisanega je razvidno, da so zahtevana razkritja po MRS 16 zelo obsežna. Mackenzie in 

drugi (2012, 195) navajajo, da US GAAP zahtevajo v razkritjih manjši obseg informacij. 

 V SRS 1.41 pa je določeno, da so razkritja, določena s standardom, obvezna za tista podjetja, 

ki so zavezana reviziji. Ostala podjetja pa so glede razkritij dolžna zadostiti le zakonskim 

zahtevam. Podjetja so v tem primeru dolžna razkriti vse pomembne zadeve. Kriteriji, ki  

opredeljujejo pomembnost, pa so zapisani v aktih posameznega podjetja (Slovenski inštitut za 

revizijo 2006). 
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5 UČINEK UPORABE IZBRANEGA MODELA VREDNOTENJA OOS PO 

PRIPOZNANJU NA PRIMERU NEPREMIČNIN 

Podjetje mora izbrati za merjenje OOS po pripoznanju model nabavne vrednosti ali model 

prevrednotenja. Če se podjetje odloči, da bo določeno OOS prevrednotilo, mora prevrednotiti 

hkrati vsa OOS v skupini. Izbira modela ima učinke na računovodske izkaze ter posledično na 

računovodske kazalnike. V nadaljevanju bomo predstavili primer učinka uporabe tako enega 

kot tudi drugega modela na postavke v bilanci stanja in poslovnem izidu ter na izbrane 

računovodske kazalnike. V prikazanem primeru bomo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

− poštena vrednost zgradbe je 1.050.000 d.e., zemljišča 2.100.000 d.e. na dan 31. 12. 2013; 

− knjigovodska vrednost zgradbe je 760.000 d.e., zemljišča 1.581.399 d.e. na dan 31. 12. 

2013; 

− celotna doba koristnosti zgradbe je 50 let, preostala doba koristnosti pa 35 let; 

− prevrednotenje je opravljeno tako, da se nabrani amortizacijski popravek vrednosti izloči v 

breme kosmate knjigovodske vrednosti; 

− vrednost v postavki presežek iz prevrednotenja se prenese v preneseni poslovni izid ob 

odtujitvi nepremičnin; 

− odloženi davki, ki zaradi poenostavitve primera niso upoštevani; 

− spremembe postavk v računovodskih izkazih za obdobje po 31. 12. 2013 se nanašajo le na 

spremembe računovodskih evidentiranj, ki so posledica amortizacije zgradbe; 

− v preteklem letu je v bližini, kjer stoji nepremičnina v lasti podjetja, bil zgrajen večji 

trgovsko-poslovni center in sosednje parcele so postale zazidljive; obenem pa je v bližini 

bil zgrajen nov avtocestni obroč; vsa ta dejstva so vplivala na izrazito zvišanje cen 

nepremičnin. 

V predstavljenem primeru je na dan sestave računovodskih izkazov poštena vrednost 

nepremičnin, ki jih podjetje poseduje, veliko višja od njihove knjigovodske vrednosti. 

Sprememba vrednosti nepremičnin je posledica dejavnikov, ki so se pojavili v obdobju od 

zadnjega poročanja. V kolikor je podjetje za merjenje nepremičnin po pripoznanju izbralo 

model nabavne vrednosti, bo v svojih evidencah nepremičnine izkazovalo kot do sedaj, in sicer 

po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrani amortizacijski popravek vrednosti in morebitne 

izgube zaradi oslabitve. Model nabavne vrednosti namreč prevrednotenja OOS na višjo 

vrednost ne dopušča. V primeru pa, da se podjetje odloči za spremembo računovodske 

usmeritve in preide na model prevrednotenja, bo tako v bilanci stanja zgradbam povečalo 

knjigovodsko vrednost za 290.000 d.e. in zemljiščem za 518.601 d.e. ter posledično povečalo 

postavko presežek iz prevrednotenja v kapitalu za 808.601. Prevrednotenje tako ne bo imelo 

učinka na izkaz poslovnega izda. Izsek primerjave bilance stanja je predstavljen v preglednici 

1. 
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Preglednica 1: Izsek bilance stanja za podjetje X na dan 31. 12. 2013 

Bilanca stanja za podjetje X na dan 31. 12. 2013 (v d.e.) 

 

Model nabavne 

vrednosti 

Model 

prevrednotenja 

Sredstva 6.040.689 6.849.290 

 Opredmetena osnovna sredstva 2.747.465 3.556.066 

 Zemljišča 1.581.399 2.100.000 

 Zgradbe 760.000 1.050.000 

 Proizvajalne naprave in stroji 406.066 406.066 

Obveznosti do virov sredstev 6.040.689 6.849.290 

 Kapital 1.401.271 2.209.872 

 Presežek iz prevrednotenja 0 808.601 

Kot je razvidno iz preglednice 1, bo podjetje z uporabo modela prevrednotenja tako izkazovalo 

višjo vrednost OOS kot tudi višjo vrednost kapitala. Posledično bo tako izkazovalo višji delež 

nepremičnin v celotnih sredstvih (preglednica 2) ter nižjo stopnjo zadolženosti (preglednica 3). 

Na ta način bi si podjetje lahko povečalo zmožnosti dodatnega zadolževanja, saj nepremičnine 

lahko služijo kot jamstvo pri posojilih. Medtem ko bi z izkazano nižjo stopnjo zadolženosti 

podjetje povečalo zmožnosti za dodatna posojila. Tako tudi raziskava, ki sta jo opravila Nichols 

in Buerger (2002), nakazuje, da banke v Nemčiji odobrijo višje zneske posojil podjetjem, ki v 

računovodskih poročilih sredstva izkazujejo po pošteni vrednosti. 

Preglednica 2: Delež nepremičnin v sredstvih 

 

Model nabavne 

vrednosti 

Model 

prevrednotenja 

Delež nepremičnin v celotnih sredstvih32 39 % 46 % 

 

Preglednica 3: Izkazana zadolženost 

 
Model nabavne 

vrednosti 

Model 

prevrednotenja 

Delež dolgov v obveznostih do virov sredstev33 77 % 68 % 

V naslednjih obdobjih pa bi z uporabo različnih modelov prišlo do razlik v poslovnem izidu iz 

poslovanja (EBIT). Če bi podjetje uporabljalo model prevrednotenja, bi, zaradi novega, višjega 

amortizirljivega zneska, ki se bo porazdelil med preostalo dobo koristnosti, za zgradbe 

obračunalo višjo letno amortizacijo in tako, ob ostalih nespremenjenih pogojih, v primerjavi z 

                                                 

32 Delež nepremičnin v celotnih sredstvih =
 !"#$%šč'( )*'+,!

-!#./0' 2*!+2/3'
 x 100 

33 Delež dolgov v obveznostih do virov sredstev = 
.,3! 0.2/% +. 3%*.3 2*!+2/!345'6%/'#

.,3! 0.2/% +. 3%*.3 2*!+2/!3
x 100 
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modelom nabavne vrednosti, izkazalo nižji poslovni izid. Znesek amortizacije po modelu 

nabavne vrednosti bi tako ostal nespremenjen in bi znašal 21.714 d.e. letno, medtem ko bi z 

uporabo modela prevrednotenja znašal 30.000 d.e (preglednica 4). 

Preglednica 4: Pregled amortizacije ob uporabi obeh modelov 

Zgradba na koncu 15. leta 
Nabavna/                   

prevrednotena vrednost 

Amortizacijska          

stopnja 

Letna 

amortizacija 

Model nabavne vrednosti 1.085.714 2,00 % 21.714 

Model prevrednotenja 1.050.000 2,86 %34 30.000 

V nadaljevanju je predstavljen izsek iz bilance stanja na dan 31. 12. 2014 (Preglednica 5) ter 

izsek iz izkaza poslovnega izida za leto 2014 (Preglednica 6). 

Preglednica 5: Izsek iz bilance stanja za podjetje X na dan 31. 12. 2014  

Bilanca stanja za podjetje X na dan 31. 12. 2014 (v d.e.) 

Model 

nabavne 

vrednosti 

Model 

prevrednotenja 

Sredstva 6.040.688 6.842.626 

 Opredmetena osnovna sredstva 2.644.538 3.444.85335 

 Zemljišča 1.581.399 2.100.000 

 Zgradbe 738.286 1.020.000 

 Proizvajalne naprave in stroji 324.853 324.853 

Obveznosti do virov sredstev 6.040.688 6.842.626 

 Kapital 1.401.271 2.203.209 

 Presežek iz prevrednotenja 0 808.601 

                                                 

34 Amortizacijska stopnja je zaradi višje (prevrednotene) amortizacijske osnove in enake (preostale) 
dobe koristnosti višja. 
35 Razlika vrednosti sredstev med modeloma v višini 800.315 d.e. predstavlja presežek iz 
prevrednotenja, zmanjšan za razliko v obračunani amortizaciji (808.601 - 8.286). 
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Preglednica 6: Izsek iz izkaza poslovnega izida za podjetje X na dan 31. 12. 2014  

Izkaz poslovnega izida za podjetje X za leto 2014 (v d.e.) 
Model nabavne 

vrednosti 

Model 

prevrednotenja 

Čisti prihodki od prodaje 8.674.758 8.674.758 

Odpisi vrednosti 279.218 287.504 

Poslovni prihodki 8.674.758 8.674.758 

Poslovni odhodki 7.967.498 7.975.784 

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) 707.260 698.974 

V izkazu poslovnega izida (preglednica 6) je razvidna razlika, ki izhaja iz obračunane 

amortizacije (30.000 d.e. - 21.714 d.e. = 8.286 d.e.). Posledično bi pri uporabi modela 

prevrednotenja podjetje za navedeno razliko izkazalo nižji poslovni izid iz poslovanja (EBIT). 

Ker bi bil z uporabo modela prevrednotenja v naslednjih obdobjih izkazan poslovni izid 

drugačen (nižji) kot z uporabo modela nabavne vrednosti in bi podjetje izkazovalo višja sredstva 

ter kapital, bi to vplivalo tudi na nekatere temeljne kazalnike dobičkonosnosti, ki so 

predstavljeni v preglednici 7. 

Preglednica 7: Koeficient (čiste) dobičkonosnosti sredstev in dobičkonosnosti kapitala 

 

Model 

nabavne 

vrednosti 

Model 

prevrednotenja 

Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA 1)36 8 % 7 % 

Koeficient  dobičkonosnosti sredstev (ROA 2)37 12 % 10 % 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) 34 % 22 % 

Kot je razvidno iz preglednice 7, je koeficient dobičkonosnosti sredstev kot tudi kapitala višji, 

če bi podjetje uporabljalo model nabavne vrednosti. Uporaba modela prevrednotenja vpliva na 

nižjo vrednost koeficientov zaradi nižjega poslovnega izida, ki je posledica učinka amortizacije 

in višje vrednosti kapitala in sredstev. 

V kolikor pa bi podjetje prevrednotilo le zemljišče,38 pa bi učinek prevrednotenja bil razviden 

le v postavkah bilance stanja. Ta alternativa bi bila verjetno zanimivejša za tista podjetja, ki 

slabše poslujejo in izkazujejo nizek ali pa negativen poslovni izid. 

Ob primerjavi obeh modelov za merjenje nepremičnin po pripoznanju smo ponazorili, da ima 

izbira modela tako posledice na bilanci stanja kot tudi (v večini primerov) v izkazu poslovnega 

izida. Posledično so učinki vidni tudi pri izračunu računovodskih kazalnikov. Ko poslovodstvo 

                                                 

36 ROA1= Čisti poslovni izid obračunskega obdobja /sredstva 

37 ROA2= poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / sredstva 

38 Zemljišče z neomejeno dobo koristnosti. 
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izbira računovodsko usmeritev, se predpostavlja, da se v bližnji prihodnosti ne bo spreminjalo. 

Zato je temeljnega pomena, da je poslovodstvo seznanjeno z učinki, ki jih ima uporaba 

določenega modela na računovodske izkaze, in sicer bodisi tiste, ki so vidni takoj, kakor tudi 

tiste, ki bodo morda nastali v kasnejših obdobjih. Pri tem je tudi pomembno, da se poslovodstvo 

ne obnaša oportunistično, temveč da se odloči za tisti model, ki bo prinesel največ koristi vsem 

interesnim skupinam. 
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6 RAČUNOVODENJE PO POŠTENI VREDNOSTI 

Poštena vrednost je v MSRP 13 opredeljena kot »cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali 

plačala za prenos obveznosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja« 

(MSRP 13.9) (IFRS Foundation 2014).39 Za določanje poštene vrednosti standard predvideva 

tri tehnike ocenjevanja vrednosti, in sicer: tržni način, stroškovni način in na donosu zasnovan 

način (MSRP 13.62) (IFRS Foundation 2014). Tržni način ocenjevanja je vezan na cene, ki se 

dosegajo na likvidnem trgu, in ima zato, po navedbah Rankin in drugih (2012, 290), v praksi 

prednost pred ostalima dvema tehnikama. Objektivna cena, ki izhaja iz likvidnega trga, naj bi 

bila tudi namen, ki ga zasleduje ta standard. Glede na zgoraj napisano pojmovanje poštene 

vrednosti lahko ugotovimo, da poštena vrednost določa vrednost, ki bi jo prejeli, če bi sredstvo 

prodali ali plačali obveznost v danem trenutku. 

Namen računovodskih poročil je uporabniku podati informacije, katere mu bodo pomagale pri 

sprejemanju odločitev. Uporabnik pa mora biti sposoben razbrati in uporabiti informacije, ki 

jih računovodsko poročilo ponuja, saj se način merjenja oz. izkazovanja določenih postavk 

izraža v izkazu poslovnega izida (torej uspešnosti podjetja) kot tudi v bilanci stanja, torej v 

finančnem položaju podjetja. Greenberg in drugi (2013, 8, 9) navajajo, da je osrednjega 

pomena, ali vlagatelji dobijo boljše informacije, če je postavka merjena po pošteni vrednosti ali 

po izvirni vrednosti. Po njihovih navedbah naj bi to bilo odvisno tudi od tega, kakšna je 

investicija in katero podjetje je obravnavano. Navajajo, da bodo vlagatelji v sredstva, 

namenjena za trgovanje, ki so vezana na kratkoročno obdobje, dali prednost pošteni vrednosti, 

da bi dobili informacije o njihovi trenutni vrednosti. Enako navajajo tudi za vlagatelje, ki želijo 

oceniti podjetje, za katero obstaja visoko tveganje insolventnega postopka. 

Zgornji primeri nam pokažejo, da je koncept poštene vrednosti lahko za določenega uporabnika 

računovodskih poročil bolj zaželen od nabavne vrednosti in obratno. Strokovna javnost si glede 

prednosti in slabosti računovodenja po pošteni vrednosti ni enotna. V literaturi najdemo različna 

mnenja in argumente, ki govorijo tako v prid kot tudi proti. V nadaljevanju so predstavljeni 

primeri tako enih kot drugih. 

6.1 Prednosti računovodenja po pošteni vrednosti 

Ena od prednosti poštene vrednosti je ustreznejša informacija, saj nam poda vrednost sredstva 

ali obveznosti na likvidnem trgu (angl. liquid market). Hkrati lahko trdimo, da je ta vrednost 

nepristranska in razumljiva (Rankin idr. 2012, 110). Vrednost, ki bi jo dosegli na »današnji« 

                                                 

39 V SRS 1.46 je poštena vrednost opredeljena kot: »znesek, za katerega je mogoče zamenjati sredstvo, 
ali s katerim je mogoče poravnati obveznost, ali za katerega je mogoče zamenjati podeljen kapitalski 
inštrument med dobro obveščenima in voljnima strankama v poslu, v katerem sta medsebojno neodvisni 

in enakopravni (Slovenski inštitut za revizijo 2006)«. 
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dan, je pomemben podatek predvsem za sredstva, za katere je verjetno, da jih bo podjetje 

prodalo v bližnji prihodnosti (Greenberg idr. 2013, 8). 

Zvesta predstavitev je prav tako ena izmed prednosti, ki je povezana s pošteno vrednostjo. Kot 

primer navajajo Rankin in drugi (2012, 110) primer sadnega drevja, izkazanega kot biološko 

sredstvo. Vrednost semena ob nakupu je zelo majhna. Skozi čas pa drevo zraste in izpolni 

njegov namen − obrodi sadove. Predstavitev vrednosti takega sredstva, ki je izražena v neto 

sedanji vrednosti prihodnjih denarnih tokov, ki jih bo podjetje ustvarilo s prodajo sadežev, 

prikaže realnejšo sliko vrednosti sredstva, kot če bi podjetje to sredstvo merilo po nabavni 

vrednosti. 

Postavke merjenje po pošteni vrednosti so med seboj bolj primerljive. To velja predvsem v 

primerih, ko je bila poštena vrednost določena v enakem obdobju (Rankin idr. 2012, 110). Pri 

postavkah, merjenih po izvirni vrednosti, pa tega ne moremo vedno trditi. Kot primer Hermann, 

Saudagaran in Thomas (2006, 54) navajajo dve podjetji, ki kupita zemljišče z enakimi 

značilnostmi na enaki lokaciji. Eno ga kupi za 5 mio dolarjev, drugo pa dvajset let kasneje za 

15 mio dolarjev. Ker so v tem obdbju cene v regiji naraščale, je posledično tudi cena takega 

zemljišča zrastla. Če bi torej primerjali izkazano vrednost podobnega zemljišča pri dveh 

podjetjih, ki ga merijo po nabavni vrednosti, bi bile razlike očitne. 

6.2 Kritike računovodenja po pošteni vrednosti 

Ena od poglavitnih kritik na tematiko poštene vrednosti je njena ocena vrednosti, ko ne obstaja 

likvidni trg, na katerem bi se sredstvo prodalo ali obveznost poravnala. V tem primeru je 

potrebno oceno oblikovati na podlagi predvidevanj in subjektivnih ocen. V podjetjih za takšne 

izračune pomoč velikokrat poiščejo pri zunanjih strokovnjakih, ker znotraj podjetja za to ni 

potrebnega znanja (Rankin idr. 2012, 110, 111). 

Če ni objektivne cene, ki izhaja iz likvidnega trga, potem je za oblikovanje poštene vrednosti 

potrebno veliko subjektivnega ocenjevanja in presoje poslovodstva, kar lahko vpliva na zvesto 

predstavitev informacij. Subjektivno ocenjevanje in predvidevanje pa lahko privede do napak 

ali do subjektivnih vplivov poslovodstva na ocenjevanje. Različne tehnike ocenjevanj in 

izračuni pa lahko privedejo tudi do nihanj izida, ki izhaja iz sprememb v ocenjevanju poštene 

vrednosti v različnih obdobjih (Rankin idr. 2012, 111). 

Obenem so pri vrednotenju računovodskih postavk po pošteni vrednosti izgube in dobički le 

hipotetični in ne realizirani. Hipotetičen poslovni izid je posledica ocenjene poštene vrednosti 

(Rankin idr. 2012, 111). Npr. če podjetje meri naložbene nepremičnine po pripoznanju po 

pošteni vrednosti in je ta na dan poročanja višja od knjigovodske vrednosti, bo povečalo 

vrednost naložbene nepremičnine in hkrati pripoznalo prihodek iz vrednotenja nepremičnin po 

pošteni vrednosti v izkazu poslovnega izida. V primeru, da bo podjetje v naslednjem 
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obračunskem obdobju to naložbeno nepremičnino prodalo in bo zaradi določenih dejavnikov 

njena poštena vrednost izrazito padla, predhodno pripoznan dobiček (zaradi višje poštene 

vrednosti) ne bo realiziran. Rankin in drugi (2012, 111) tudi navajajo, da v primeru izkazanega 

višjega poslovnega izida obstaja tudi možnost, da bodo vlagatelji pričakovali višje izplačilo 

dividend. 

V strokovni javnosti zadnja leta veliko govorijo o uporabi poštene vrednosti ter njenih 

prednostih in slabostih. Dejstvo je, da standardi narekujejo oziroma dopuščajo različne osnove 

za merjenje bilančnih postavk (npr. po nabavni ali pošteni vrednosti). Od uporabnika 

računovodskih poročil pa je odvisno, kako bo te informacije interpretiral. 
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7 OPORTUNISTIČNO DELOVANJE POSLOVODSTVA PRI IZBIRI 

RAČUNOVODSKIH METOD 

V računovodski praksi se srečujemo z različnimi teorijami. V osnovi teorije delimo na 

normativne in pozitivne. Normativna teorija temelji na tem, da predpisuje, kaj naj bi se dogajalo 

(zaželeno stanje). Medtem ko nam pozitivna teorija lahko pomaga razložiti, kaj se trenutno 

dogaja in skuša napovedati, kaj se bo dogajalo (Rankin idr. 2012, 8,10). 

Ena od teorij, ki nam pomaga razumeti računovodsko prakso, je pozitivna računovodska 

teorija,40 kot sta jo zasnovala Watts in Zimmermann (1986). Po njunih navedbah (2) je »cilj 

pozitivne računovodske teorije napovedovanje in razlaganje računovodske prakse«. Tako 

avtorja navajata, da nam pozitivna računovodska teorija lahko pomaga razumeti, npr. zakaj 

podjetja uporabljajo določeno podlago za merjenje sredstev (npr. LIFO ali FIFO pri zalogah). 

Obenem pa nam lahko pomaga pri predvidevanju računovodske prakse.  

Poznavanje pozitivne računovodske teorije je pomembno predvsem za posameznike pri izbiri 

računovodskih usmeritev, saj teorija zagovarja, da bodo posamezniki ravnali tako, da bodo sami 

imeli največje koristi. Zato je pomembno, da tisti, ki odločajo o uporabi določene računovodske 

usmeritve, poznajo njen vpliv na računovodske izkaze ter posledice, ki bodo izhajale iz njene 

(ne)uporabe (Watts in Zimmerman 1986, 3, 14). 

Pozitivna računovodska teorija izhaja iz teorije agenta (Deegan in Unerman 2005, 213). Teorija 

agenta postavlja v ospredje odnos med principalom in agentom. Agencijski odnos je npr. odnos 

med lastnikom (principal) in menedžerjem (agent) ali pa med posojilodajalcem (principal) in 

menedžerjem (agent). Jensen in Meckling (1976, 308) agencijski odnos opredelita kot: » 

pogodbo, s katero ena ali več oseb (principalov) najame drugo osebo (agenta), da v njihovem 

imenu izvaja določene storitve, kar vključuje tudi delegiranje nekaterih pooblastil glede 

odločanja na agenta«. 

Teorija agenta predpostavlja, da bodo posamezniki delovali na način, da bodo zadovoljili lastne 

interese. Tako se v podjetju lahko zgodi, da bodo cilji, ki jih zasleduje menedžer različni od 

ciljev, ki jih zasleduje lastnik. V primeru, ko so interesi menedžerja in lastnika različni, lahko 

menedžer s svojim delovanjem vpliva na zmanjšanje premoženja lastnika (Rebernik 1999, 90-

91 ). Prav tako se lahko zgodi, da bodo v primeru, ko podjetje prejme posojilo od banke, interesi 

menedžerja (ki v tem primeru zastopa lastnika) drugačni od interesa posojilodajalca (npr. 

banke), kar lahko vpliva na neizpolnjevanje določil iz posojilne pogodbe.41 

                                                 

40 Pozitivna računovodska teorija je le ena izmed pozitivnih teorij. Med pozitivne teorije uvrščamo po 

Rankin in drugih (2012, 134) tudi npr. institucionalno teorijo in teorijo legitimnosti. 

41 Podjetje je s pogodbenega vidika obravnavano kot subjekt, ki je sestavljen iz spleta pogodb in ne kot 

posameznik. Zaradi takšne obravnave podjetje ne more zasledovati cilja maksimiranja svojih interesov. 
Ta cilj zasledujejo posamezniki, ki so del podjetja in so z njim v pogodbenem razmerju (Watts in 

Zimmerman 1986, 194-195). 
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Da bi bili interesi čim bolj usklajeni in da bi principal utrpel najnižjo možno škodo, bo za to 

izvajal določene aktivnosti, ki povzročajo agencijske stroške. Jensen in Meckling (1976, 308-

309) opredelita agencijske stroške kot: »vsoto: stroškov nadziranja s strani principala, stroškov 

obvez agenta in rezidualne izgube«. 

Stroški nadziranja (angl. monitoring costs) nastanejo, ko principal nadzira aktivnosti agenta. 

To so npr. stroški revidiranja letnih poročil ali pa stroški, ki nastanejo pri oblikovanju sheme 

nagrajevanja za menedžerje. Ti stroški na začetku običajno bremenijo principala, ki jih kasneje 

prenese na agenta. V razmerju lastnik-menedžer so ti stroški povezani s sistemom nadziranja 

uspešnosti menedžerja, ki jih lastnik prenese na menedžerja s tem, ko jih vračuna v njegovo 

nagrado. Medtem ko so v razmerju posojilodajalec-menedžer (ki deluje v imenu lastnika) takšni 

stroški, npr. stroški revizije računovodskih izkazov, ki bodo preneseni na agenta, v obliki 

obračunane višje obrestne mere (Rankin idr. 2012, 135). 

V interesu agenta je, da dokaže, da zasleduje enake cilje kot principal. To bo storil s tem, ko se 

bo npr. zavezal, da bo za posojilodajalce pogosteje pripravljal računovodske izkaze ali pa da bo 

del svoje nagrade vezal na uspešnost poslovanja. Te stroške teorija agenta imenuje stroški 

vezanja (angl.bonding costs) in jih prav tako kakor stroške nadziranja nosi agent (Rankin idr. 

2012, 135-136). 

Principal bo skušal vseskozi nadzorovati agenta, vendar pa bodo v določenih primerih stroški, 

ki bodo nastali s tem, višji od dobljenih koristi. Dodatna izguba premoženja principala zato 

predstavlja rezidualno izgubo (angl.residual loss) (Rankin idr. 2012, 136). 

Nižanje agencijskih stroškov je pogosto povezano z informacijami, ki jih vsebujejo 

računovodski izkazi. Deegan in Unerman (2005, 217) navajata, da pozitivna računovodska 

teorija poudarja pomembnost računovodstva pri nižanju agencijskih stroškov. To je povezano 

predvsem z določili v pogodbah, ki se sklicujejo na podatke v računovodskih izkazih. Tako 

Watts in Zimmemann (1986, 199) navajata različne primere takih podatkov: višina poslovnega 

izida pri nagrajevanju menedžerjev ali kazalnik zadolženosti pri posojilnih pogodbah. Deegan 

in Unerman (2005, 222-223) navajata, da je glavni namen teh pogodb znižanje agencijskih 

stroškov, vendar pa teoretiki s področja pozitivne računovodske teorije predpostavljajo, da bodo 

po sklenitvi takšnih pogodb posamezniki skušali delovati oportunistično. Menedžerji bodo to 

lahko storili tako, da bodo v primeru, ko imajo na izbiro različne računovodske metode, izbrali 

tisto, ki jim bo najbolj koristila. 

7.1 Pozitivna računovodska teorija 

Zaradi potencialno oportunističnega delovanja menedžerjev nam pozitivna računovodska 

teorija lahko pomaga pri napovedovanju in razumevanju, katero računovodsko metodo bo 

podjetje uporabilo. Watts in Zimmerman (1986) sta tako za napovedovanje razvila tri hipoteze: 
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− hipotezo shem za nagrajevanje (angl. bonus plan hypotesis); 

− hipotezo o dolgovno-kapitalskem razmerju (angl. debt/equity hypotesis); 

− hipotezo velikosti (angl. size hypotesis). 

7.1.1 Hipoteza shem za nagrajevanje 

Lastniki podjetij se zavedajo, da lahko menedžerji delujejo oportunistično. V kolikor je temu 

tako, cilji lastnika in menedžerja niso več nujno usklajeni. Da bi menedžerji zasledovali enake 

cilje kot lastniki, je običajno nagrada menedžerjev sestavljena iz fiksnega dela in določene 

nagrade, ki je odvisna od uspešnosti poslovanja podjetja. Na ta način skušajo lastniki znižati 

agencijske stroške in doseči, da menedžerji delujejo na način, da povečujejo lastnikovo 

premoženje. 

Da bi menedžerji bili upravičeni do nagrade, bo v njihovem interesu, da je uspešnost poslovanja 

takšna, kot jo predvideva pogodba o nagrajevanju, da bi prišlo do izplačila. Watts in 

Zimmerman (1986, 208) predvidevata, da bodo menedžerji izbrali takšno računovodsko 

metodo, ki bo povečala tekoči poslovni izid ob ostalih nespremenjenih pogojih. 

Običajno je za izplačilo nagrad menedžerjem določen znesek, ki je vezan na dosežen cilj. Ta 

cilj navadno predstavlja določeno razmerje med poslovnim izidom in sredstvi ali pa kapitalom. 

Za izplačilo nagrade je potrebno zastavljen cilj tudi doseči. Pri določanju cilja, ki je osnova za 

izplačilo nagrade, obstaja možnost, da se za izračun cilja upoštevajo le določene računovodske 

metode. Npr. pri izračunu poslovnega izida se upošteva le enakomerna časovna amortizacija. V 

kolikor pa tovrstnih omejitev pri izračunu ni, obstaja možnost, da bo menedžer izbral takšno 

računovodsko metodo, ki bo lahko vplivala na poslovni izid in posledično na izplačilo nagrade 

(Watts in Zimmerman 1986, 208-209). 

Včasih je višina nagrade omejena bodisi navzgor ali navzdol. Če je poslovni izid nad najvišjo 

mejo za izplačilo nagrade, bodo menedžerji lahko izbrali takšno računovodsko metodo, ki bo 

vplivala na višji poslovni izid v prihodnjih obdobjih in tako tudi na izplačilo nagrade v 

prihodnjih obdobjih. Bonus, ki je nad najvišjo mejo, ne bi bil izplačan in bi bil tako izgubljen. 

V primeru pa, da poslovni izid še ni dosegel zgornje meje, vendar bo glede na dosežen cilj v 

vsakem primeru prišlo do izplačila nagrade, bo izbrana takšna računovodska metoda, ki bo 

vplivala na poslovni izid tako, da bo dosežen najvišji nivo za izplačilo in posledično bo prišlo 

do izplačila najvišje možne nagrade. Obstaja pa tudi možnost, da cilj za izplačilo nagrade ne bo 

dosežen, ker je poslovni izid daleč pod najnižjo mejo za izplačilo nagrade. V tem primeru se 

lahko pričakuje, da bodo menedžerji izbrali računovodsko metodo, ki bo vplivala na višje 
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prihodnje poslovne izide in nagrade, saj so nagrade tekočega obdobja izgubljene42 (Watts in 

Zimmerman 1986, 209).   

Iz napisanega lahko predvidevamo, da so izplačila nagrad managementu, ki so vezana na 

informacije iz računovodskih poročil lahko povezana tudi z določenim tveganjem. To tveganje 

se nanaša na možnost vpliva menedžerjev na izkazane informacije za doseganje večjih lastnih 

koristi. To dejstvo pa lahko vpliva na kakovost izkazanih informacij in ogroža njihovo 

nepristranskost. Tako izkazane informacije pa nadaljnje lahko vplivajo na odločitve interesnih 

udeležencev. 

7.1.2 Hipoteza o dolgovno-kapitalskem razmerju 

Watts in Zimmerman (1986, 216) s hipotezo o dolgovno kapitalskem razmerju predvidevata, 

da bodo  menedžerji v primeru visokega kazalnika zadolženosti, ki meri razmerje med dolgovi 

in kapitalom ob ostalih nespremenjenih pogojih, izbrali takšno računovodsko usmeritev, ki bo 

povečala tekoči poslovni izid. 

Ta hipoteza izhaja iz odnosa med menedžerjem, ki zastopa interese lastnika in posojilodajalcem. 

Ko posojilodajalec podjetju zagotovi posojilo, obstaja tveganje, da to posojilo ne bo vrnjeno. 

Deegan in Unerman (2005, 237) navajata aktivnosti, ki lahko povečujejo tveganje nevračila: 

− previsoka izplačila dividend; 

− dodatna in prekomerna posojila; 

− investiranje v zelo tvegane projekte. 

Ker se posojilodajalec tega zaveda, bo v posojilno pogodbo vključil zaveze (angl. covenants), 

katerih se menedžer mora držati. Če se menedžer zaveže, da se bo vzdržal aktivnosti, ki 

povečujejo tveganje nevračila posojila, bo posojilodajalec pripravljen ponuditi nižjo obrestno 

mero in obratno. Menedžer pa bo pristal na zaveze iz posojilne pogodbe le če bo ocenil, da so 

koristi, ki so povezane z nižjo obrestno mero, večje od omejitev, ki izhajajo iz zaveze, ki ga 

omejujejo pri upravljanju razpoložljivih sredstev (Deegan in Unerman 2005, 237). 

Zaveze, ki jih določa posojilna pogodba in se jih podjetje mora držati, so navadno povezane z 

informacijami, ki izhajajo iz računovodskih poročil, npr. razmerje med dolgovi in kapitalom ali 

pokritost obresti43. Načeloma je menedžerjem v interesu, da bi se zavez držali, saj v nasprotnem 

primeru lahko banka uvede določene ukrepe, kot je omejitev izplačila dividend ali odobritev 

                                                 

42 Watts in Zimmerman (1986, 209) navajata, da bodo menedžerji v primeru, ko je poslovni izid pod 
zasledovanim ciljem, uporabili tehniko velikega čiščenja (angl. big bath). Po Mulford in Comiskey 

(2002, 15) je cilj te tehnike poudarek pri uporabi načela previdnosti in tako pripoznavanju večjih 
popravkov vrednosti sredstev in rezervacij, da bi na ta način poslovni izidi v prihodnjih obdobjih lahko 
bili višji. 

43 Pokritost obresti izračunamo tako, da poslovni izid iz poslovanja obdobja delimo z odhodki za obresti 
enakega obdobja. 
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novih posojil. Iz tega razloga se menedžerji lahko zavzemajo, da bi poslovni izid bil čim boljši, 

saj s tem zmanjšajo možnost kršitve zavez. Na to pa lahko vplivajo tudi z izbiro različnih 

računovodskih metod, ki so jim na razpolago. To pa je tudi skladno s predvidevanji hipoteze o 

dolgovno-kapitalskem razmerju (Scott 2009, 287-288). 

Po navedbah Beatty in Weber (2003, 120) banke poleg ustaljenih zavez v posojilnih pogodbah 

čedalje pogosteje določajo obrestno mero za posojila na podlagi ocene trenutne kreditne 

sposobnosti podjetja z uporabo mehanizma imenovanega vrednotenje uspešnosti (angl. 

preformance pricing). Asquith, Beatty in Weber (2005, 102) navajajo, da vrednotenje 

uspešnosti upošteva za ocenjevanje kreditne sposobnosti podjetja različne računovodske 

kazalnike (npr. zadolženost, poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo). Pri tem načinu 

se za razliko od običajnih pogodbenih zavez obrestna mera spreminja v času trajanja posojilne 

pogodbe, tako kot se spreminjajo kazalniki kreditne sposobnosti. Beatty in Weber (2003) sta v 

svoji raziskavi ugotovila, da podjetja, ki imajo v posojilnih pogodbah določeno vrednotenje 

uspešnosti, prostovoljno spreminjajo računovodske metode44 na način, da povečujejo tekoči 

poslovni izid. 

Ker se banke zavedajo, da menedžerji lahko vplivajo na izkazane računovodske informacije z 

izbiro računovodske metode, lahko v posojilnih pogodbah zahtevajo, da morajo računovodski 

podatki, ki jih podjetje posreduje banki, temeljiti na vnaprej določenih računovodskih 

usmeritvah. Tako se lahko zgodi, da morajo podjetja pripraviti različne izkaze za javno objavo 

kot za banko. Vendar pa vseeno obstaja možnost, da bo imel management kljub omejitvam s 

strani banke še vedno na razpolago dovolj možnosti glede uporabe računovodskih metod, da bo 

lahko vplival na poslovni izid. V tem primeru je priporočljivo, da banke v posojilni pogodbi 

poskusijo določiti vse dovoljene računovodske usmeritve komitenta, kar pa ni vedno mogoče 

ali pa je povezano s previsokimi stroški. Zato bodo menedžerji načeloma imeli vedno nekaj 

možnosti vpliva na izkazane podatke, zaradi česar je tudi zelo pomembna vloga revizorjev, ki 

morajo oceniti, ali je podjetje izbralo ustrezno računovodsko metodo (Deegan in Unerman 

2005, 240). 

7.1.3 Hipoteza velikosti 

Hipoteza velikosti predvideva po Wattsu in Zimmermanu (1986, 235), da bodo večje družbe ob 

ostalih nespremenjenih pogojih izbrale računovodske metode, ki bodo zmanjševale tekoči 

poslovni izid. 

                                                 

44 Podjetja želijo spreminjati računovodske metode, da bi lahko vplivala na zaveze iz posojilnih pogodb. 

Vendar pa določila v posojilnih pogodbah pogosto vsebujejo določbe, ki prepovedujejo takšno 
spreminjanje računovodskih metod (Mohrman 1996, po Beatty in Weber 2003). Po raziskavi Beatty, 

Ramesh in Weber (2002, 220) so podjetja pripravljena plačati višjo obrestno mero, če bodo tako lahko 
ohranila večjo fleksibilnost pri spreminjanju računovodskih metod. To jim namreč omogoča možnost 
vpliva na izračune, ki izhajajo iz zavez, ki so določene v posojilnih pogodbah. 
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Ta hipoteza se nanaša predvsem na velika podjetja. Velikost podjetja širša javnost pogosto+ 

povezuje z močnim vplivom na trgu. Tako lahko pride do percepcije širše javnosti in državnih 

organov, da velika podjetja ustvarjajo prekomerne dobičke, od katerih pa ima širša javnost 

premalo koristi. Zato želijo uvesti določene »mehanizme«, da se te koristi prenesejo iz podjetja 

npr. s plačilom višjih davkov (Deegan in Unerman 2005, 242).    

Scott (2009, 288) navaja primer, ko je država zvišala davke naftnim podjetjem z visokimi 

dobički v ZDA. V obdobju, ko je bila omejena dobava nafte, so podjetja v ZDA, ki so prodajala 

nafto in kateri cena je rastla, ustvarjala visoke dobičke. Država je želela imeti delež teh visokih 

dobičkov, zato je za naftna podjetja uvedla plačilo posebnega davka. Skladno s hipotezo 

velikosti je zato pričakovati, da bodo menedžerji izbrali bolj konservativne računovodske 

usmeritve. Posledično bodo menedžerji naftnih podjetij morda za vrednotenje gibanja zalog 

izbrali metodo zadnjih cen (LIFO) in se na ta način skušali izogniti možnosti, da bi država 

dodatno obdavčila ustvarjene dobičke. 

Hipoteza velikosti predvideva, da bodo menedžerji izbrali takšno računovodsko metodo, ki bo 

zmanjševala poslovni izid. Medtem ko ostali dve hipotez predvidevata, da bodo menedžerji 

izbrali računovodske metode, ki bodo povečevale poslovni izid. Deegan in Unerman (2005, 

246) zato sklepata, da bodo menedžerji izbrali takšne računovodske metode, ki bodo povečevale 

njihove koristi, hkrati pa bodo uskladile nasprotujoče si učinke, ki lahko izhajajo iz njihove 

uporabe. 

7.2 Pozitivna računovodska teorija z oportunističnega vidika in z vidika učinkovitosti 

Hipoteza shem za nagrajevanje, hipoteza o dolgovno-kapitalskem razmerju, kot tudi hipoteza o 

velikosti, kot sta jih zasnovala Watts in Zimmerman (1986), predvideva oportunistično 

delovanje menedžerjev. 

Kasnejše raziskave s področja pozitivne računovodske teorije pa so se osredotočile tudi na vidik 

učinkovitosti. Vidik učinkovitosti predvideva, da menedžerji izberejo določeno računovodsko 

metodo, ker le-ta najbolje odraža značilnosti poslovanja podjetja. Tako bo z vidika učinkovitosti 

menedžer izbral določeno amortizacijsko metodo, ker bo tako najbolje razporejen amortizirljiv 

znesek in ne zaradi tega, ker bo z izbrano metodo imel sam največ koristi (Deegan in Unerman 

2005, 220). 

Tako oportunističen vidik, kot tudi vidik učinkovitosti, pa lahko privedeta do enakih 

predvidevanj. Scott (2009, 294) navaja primer, ko bo z vidika hipoteze shem za nagrajevanje 

menedžer izbral metodo enakomernega časovnega amortiziranja za OOS, namesto metode 

padajočega časovnega amortiziranja. Izbrana računovodska metoda bi lahko bila obravnavana 

tako z oportunističnega vidika kakor tudi z vidika učinkovitosti. Z vidika učinkovitosti lahko 

predpostavljamo, da metoda enakomerne časovne amortizacije najbolje odraža uporabo 
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sredstva znotraj predvidene dobe koristnosti. Z oportunističnega vidika pa lahko predvidevamo, 

da bo z uporabo te metode menedžer želel vplivati na izplačilo nagrade. Posledično je težko 

oceniti, ali je izbira določene računovodske usmeritve povezana z vidikom učinkovitosti, ali pa 

jo je menedžer izbral, da bi deloval oportunistično. 

Izbira računovodske usmeritve je povezana z ekonomskimi posledicami. Navadno je bolje, da 

ima management na izbiro več računovodskih usmeritev. Tako ima tudi možnost odziva na 

novonastale gospodarske razmere. Vendar pa možnost izbire hkrati poveča možnost 

oportunističnega delovanja posameznikov. Zato poznavanje tako oportunističnega vidika kot 

tudi vidika učinkovitosti omogoča razumevanje posledic, ki nastanejo z izbiro določene 

računovodske usmeritve (Scott 2009, 294, 296). 
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8 DEJAVNIKI POVEZANI S PREVREDNOTENJEM SREDSTEV 

Avtorji so proučevali različne dejavnike, ki vplivajo na prevrednotenje sredstev. Watts in 

Zimmerman (1990, 132) navajata, da »obstaja povezanost med računovodsko izbiro podjetja in 

spremenljivkami, povezanimi s podjetjem, kot so zadolženost in velikost«. 

Avtorji, ki so proučevali prevrednotenje, so se osredotočili predvsem na prevrednotenja na višjo 

vrednost. Tako Lin in Peasnell (2000, 173) navajata, da so iz raziskave izvzeli podjetja, ki so s 

prevrednotenjem znižala vrednost OOS, saj je nižanje vrednosti kot posledica oslabitve 

obvezno tako za OOS, vrednotena po nabavni vrednosti, kakor tudi za OOS, vrednotena po 

modelu prevrednotenja.   

Različni avtorji v raziskavah skušajo ugotoviti povezanost med značilnostmi podjetij in 

prevrednotenjem sredstev. V obstoječi literaturi najdemo raziskave, ki so vključevale 

proučevana podjetja iz različnih delov sveta npr.: Avstralije (Cotter 1999), Švice (Missonier-

Piera 2007), Velike Britanije in Nemčije (Christensen in Nikolaev 2013), Francije (Demaria in 

Dufour 2008), Hong Konga (Jaggi in Tsui 2001) in Hrvaške (Aljinović Barać in Šodan 2011). 

Pri tem Barlev in drugi (2007, 1028) izpostavljajo, da bodo podjetja skladno z rezultati 

predhodnih raziskav izvedla prevrednotenje, ko bodo: 

− želela dostopati do kapitalskih trgov; 

− imela finančne omejitve; 

− potrebovala sredstva za financiranje novih investicijskih priložnosti; 

− pričakovala višje dobičke v prihodnosti, katere želijo zmanjšati z obračunano višjo 

amortizacijo, zaradi prevrednotenja sredstev (višje vrednosti). 

V nadaljevanju bodo predstavljeni izsledki raziskav, ki proučujejo prevrednotenje na različnih 

geografskih območjih. Najpogosteje so se avtorji osredotočili na raziskave, ki so zajemale 

podatke iz ene (npr. Avstralija (Cotter in Zimmer 1995; Whittred in Chan 1992)) ali dveh držav 

(npr. VB in Nemčija (Christensen in Nikolaev 2013)), medtem ko so Barlev in drugi (2007) v 

vzorec zajeli podjetja iz 35 držav ter so proučevana podjetja razvrstili glede na računovodska 

območja (anglosaško, kontinentalno, južnoameriško in območje tranzicijske ekonomije). 

Analizirali so povezavo različnih dejavnikov (npr. zadolženost, likvidnost, financiranje, prosti 

denarni tok, delež OOS) s prevrednotenjem. Rezultati raziskave nakazujejo, da dejavniki, ki so 

povezani s prevrednotenjem v določenem računovodskem območju, niso značilni za ostala 

računovodska območja. To dejstvo povezujejo s tem, da so med državami različni ekonomski 

in pravni dejavniki, ki lahko vplivajo na proučevane spremenljivke. Zato dejavniki, ki so 

proučevani v obstoječi literaturi na obravnavanih vzorcih, lahko privedejo do drugačnih 

rezultatov na različnih (računovodskih) območjih. 

V naslednjem poglavju bodo najprej podrobneje predstavljeni rezultati raziskav, ki analizirajo 

povezanost prevrednotenja z zadolženostjo podjetij, saj je ta dejavnik proučevan v številnih 

raziskavah (npr. Christensen in Nikolaev 2013; Cotter 1999; Missonier-Piera 2007; Barlev idr. 



47 

2007). V nadaljevanju pa bodo predstavljeni tudi nekateri drugi dejavniki, ki so bili predmet 

raziskav v povezavi s prevrednotenjem. 

8.1 Zadolženost 

Zadolženost je eden izmed dejavnikov, ki se zelo pogosto pojavlja v raziskavah (Christensen in 

Nikolaev 2013; Cotter 1999; Missonier-Piera 2007; Barlev idr. 2007), ki proučujejo 

prevrednotenje sredstev. Iz pozitivne računovodske teorije izhaja (Watts in Zimmerman 1986), 

da bodo menedžerji po predvidevanjih hipoteze o dolgovno-kapitalskem razmerju izbrali takšno 

računovodsko usmeritev, ki bo vplivala na izkazano zadolženost ter na zmanjšanje možnosti 

kršitev zavez iz posojilnih pogodb. Cotter (1999, 269) navaja, da je prevrednotenje sredstev 

povezano z izkazano zadolženostjo in posledično s povečanjem zmožnosti zadolževanja. 

Avtorica (prav tam) navaja tudi »da je podjetjem v interesu izvesti prevrednotenje takrat, ko s 

povečanjem zmožnosti zadolževanja, podjetje vpliva na zmanjšanje stroškov novega 

zadolževanja in ko zmanjša verjetnost kršitve pogodbenih zavez, predvsem v primeru, ko so 

kršitve pogodbenih zavez povezane z visokimi stroški«. Missionier-Pierra (2007, 192) navaja, 

da posojilodajalci ocenjujejo stopnjo tveganosti vračila posojila na podlagi računovodskih 

informacij. Zato obstaja možnost, da bodo menedžerji delovali oportunistično in izbrali takšne 

računovodske usmeritve, ki bodo vplivale na znižanje izkazanega tveganja podjetja ter na 

znižanje stroškov zadolževanja. 

Brown, Izan in Loh (1992) so opravili raziskavo o dejavnikih, povezanih s prevrednotenjem 

OOS v Avstraliji. Analizirali so dve obdobji, in sicer 1974-1977 (obdobje z višjo inflacijo) in 

1984-1986 (obdobje z nižjo inflacijo). V vzorec so zajeli v prvem obdobju 204 podjetij, v 

drugem obdobju pa 206 avstralskih podjetij. Ugotovili so, da so v obeh analiziranih obdobjih 

podjetja, ki so opravila prevrednotenje v določenem letu, izkazovala višjo stopnjo zadolženosti 

v primerjavi s podjetji, ki prevrednotenja niso opravila. Prav tako so ta podjetja bila bližje kršitvi 

pogodbenih zavez. Analiza je tudi pokazala, da je izmed podjetij, ki so opravila prevrednotenje, 

bil višji delež takšnih podjetij, ki so imela v posojilnih pogodbah določene pogodbene zaveze. 

Avtorja v nadaljevanju navajata, da rezultati raziskave nakazujejo, da podjetja, ki so opravila 

prevrednotenje in imajo v posojilnih pogodbah določene zaveze, prevrednotenje opravijo, da bi 

povečala zmožnosti dodatnega zadolževanja. 

Witthred in Chan (1992) sta prav tako izvedla raziskavo glede prevrednotenja sredstev v 

Avstraliji. V vzorec je bilo zajetih 200 avstralskih podjetij, katerih vrednostni papirji so bili 

uvrščeni na avstralskem kapitalskem trgu v obdobju 1980-1984. Z raziskavo sta želela pokazati, 

da lahko podjetja s prevrednotenjem omogočijo dodatno investiranje, saj zaveze v posojilnih 

pogodbah v določenih primerih privedejo do problema nezadostnega investiranja (angl. 

underinvestment problem). S tem ko podjetja prevrednotijo sredstva na višjo vrednost, obenem 

povečajo presežek iz prevrednotenja v kapitalu. Na ta način znižajo izkazano zadolženost in 

tako lahko zmanjšajo možnost kršitve pogodbenih zavez (predvsem če je v njih določena 
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stopnja zadolženosti, ki jo podjetje ne sme prekoračiti). Posledično se lahko povečajo zmožnosti 

dodatnega zadolževanja. Rezultati raziskave so nakazali, da obstaja večja verjetnost, da bodo 

izvedla prevrednotenje tista podjetja, ki imajo v posojilnih pogodbah določene zaveze in hkrati 

izkazujejo višjo zadolženost. Avtorja raziskave sta pri tem upoštevala vidik učinkovitosti in ne 

oportunističnega delovanja menedžerjev, saj sta želela dokazati, da predstavlja prevrednotenje 

stroškovno ugoden45 način za zmanjševanje problema premajhnega investiranja, ki je posledica 

zavez določenih v posojilnih pogodbah. 

Cotter in Zimmer (1995) sta prav tako analizirala dejavnike, ki so povezani s prevrednotenjem 

v analiziranih podjetjih v Avstraliji. Raziskavo sta opravila na vzorcu, ki je vseboval 100 

naključno izbranih avstralskih podjetij v obdobju 1980−1984. Rezultati raziskave nakazujejo, 

da bodo podjetja najverjetneje izvedla prevrednotenje ob izpolnjevanju dveh pogojev: visoka 

zadolženost in zmanjšanje denarnega toka iz poslovanja v primerjavi s predhodnim 

obračunskim obdobjem. Avtorja navajata, da bodo posojilodajalci zmanjšanje denarnega toka 

ocenili kot nezmožnost odplačila dodatnih posojil. Zato želijo podjetja s prevrednotenjem 

izkazati dodatne zmožnosti zadolževanja. Njuna raziskava je tudi pokazala (150): »da bodo 

podjetja najverjetneje izvedla prevrednotenje v obdobju, ko bodo povečala zavarovana posojila, 

kajti posojilodajalci v tem primeru potrebujejo pošteno vrednost sredstev, ki predstavljajo 

jamstvo za posojila«. 

Cotter (1999) je glede prevrednotenja dolgoročnih sredstev46 na vzorcu avstralskih podjetjih 

opravila raziskavo tudi za kasnejše obdobje, in sicer je zajela obdobje 1993−1995. Rezultati te 

raziskave nakazujejo, da podjetja ne prevrednotujejo sredstev, zato da bi povečala zmožnost 

zadolževanja ali pa, da bi zmanjšala verjetnost kršitve zavez iz posojilnih pogodb. To pa je v 

nasprotju z rezultati predhodno opravljenih raziskav (Whittred in Chan 1992; Cotter in Zimmer 

1995; Brown, Izan in Loh 1992), kar avtorica povezuje z nekaterimi institucionalnimi 

spremembami, ki so nastale v Avstraliji v obdobju, ki je sledilo po izvedbi predhodnih raziskav. 

Te spremembe se nanašajo na spremenjen način financiranja (izrazito povečanje bančnih 

posojil) in na zmanjšanje inflacije ter spremembe v zakonskih predpisih glede pogostosti in 

načina izkazovanja prevrednotenja. Zadnje je povezano z zakonsko zahtevo, da so podjetja v 

pojasnilih dolžna izkazati vsaka tri leta trenutno vrednost zemljišč in zgradb na dan poročanja. 

To pa ima lahko enak vpliv na znižanje stroškov zadolževanja, kot če bi podjetje prevrednotenje 

pripoznalo v bilanci stanja. Razlika je le v tem, da je izkazovanje trenutne vrednosti zgradbe in 

zemljišč v pojasnilih za podjetje povezano z nižjimi stroški. Obenem so opravljeni intervjuji s 

finančnimi direktorji podjetij, ki so izvedli prevrednotenje, pokazali, da bančna posojila niso 

                                                 

45 Avtorja navajata, da je prevrednotenje povezano z nekaterimi stroški, kot so npr. stroški za 
ocenjevanje sredstva in stroški revizije. Ti stroški pa so po njunih navedbah nižji od izgub, ki nastajajo 
zaradi problema premajhnega investiranja (Whittred in Chan 1992, 72).  

46 Največ prevrednotenj v vzorcu je povezanih z OOS (Cotter 1999, 276). 
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več glavni razlog za prevrednotenje, temveč igrajo pri izbiri računovodskih usmeritev 

pomembno vlogo vlagatelji. 

Easton, Eddey in Harris (1993) so finančne direktorje 80-ih avstralskih podjetij vprašali po 

razlogih za prevrednotenje sredstev. Znižanje kazalnika, ki meri razmerje med dolgovi in 

kapitalom, je bil drugi najbolj pogost odgovor.47 Takšen odgovor avtorji povezujejo z dejstvom, 

da večina posojilnih pogodb48 določa zgornjo mejo razmerja med opredmetenimi sredstvi in 

dolgovi, ki je posojilojemalec ne sme preseči. S prevrednotenjem pa podjetja lahko vplivajo na 

to razmerje. Obenem so finančni direktorji svoje odgovore utemeljili z razlago, da 

posojilodajalci zaupajo izkazanim prevrednotenjem, saj ocenijo vrednost sredstva neodvisni 

ocenjevalci vrednosti. 

Lin in Peasnell (2000) sta izvedla raziskavo o povezanosti izbranih dejavnikov s 

prevrednotenjem OOS na vzorcu 47449 podjetij iz Velike Britanije. Analizirali so računovodska 

poročila za leto 1983. Glede zadolženosti sta ugotovila, da je pozitivno povezana s 

prevrednotenjem, kar sta povezala z željo poslovodstva po zmanjšanju stroškov zadolževanja. 

Cheng in Lin (2009) sta prav tako opravila raziskavo v Veliki Britaniji. Proučevala sta razlike 

med podjetji, ki so prevrednotila OOS, in podjetji, ki prevrednotenja v proučevanem obdobju 

1994 − 1998 niso opravila. Rezultati raziskave so pokazali, da prevrednotenje na višjo vrednost 

opravijo podjetja, ki so uvrščena v panoge, kjer je prisotna višja zadolženost. Medtem ko znotraj 

panoge prevrednotijo sredstva tista podjetja, ki so bolj zadolžena v primerjavi z ostalimi podjetji 

v panogi. 

Missionier-Pierra (2007) je prav tako analiziral povezavo med prevrednotenjem OOS in 

zadolženostjo. V vzorec je zajel podjetja, katerih delnice so uvrščene na švicarskem kapitalskem 

trgu in ne pripravljajo računovodskih poročil skladno z ameriškimi računovodskimi standardi. 

Rezultati analize nakazujejo, da bodo podjetja, ki imajo višjo zadolženost izbrala takšno 

računovodsko usmeritev, ki bo znižala izkazano zadolženost in bo tako povečala zmožnost 

zadolževanja in izboljšala kreditno sposobnost ter zmanjšala možnost kršitve zavez iz posojilnih 

pogodb. Obenem pa je raziskava pokazala, da so se podjetjem, ki so se odločila za model 

prevrednotenja, znižale obrestne mere, kar potrjuje predvidevanja, ki izhajajo iz pozitivne 

računovodske teorije. 

                                                 

47 Najpogostejši razlog, ki so ga finančni direktorji navedli glede prevrednotenja sredstev, je bil, da bi 
tako izkazali resničen in pošten položaj podjetja (Easton, Eddey in Harris 1993, 9).  

48 Avtorji (Easton, Eddey in Harris 1993, 6) navajajo, da so to posojilne pogodbe za posojila, pridobljena 

na trgu (angl. public borrowing).  

49 Vzorec sta nadaljnje zmanjšala za 27 podjetij, ki so opravila prevrednotenje na nižjo vrednost (Lin in 

Peasnell 2000, 173). 
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Raziskava, ki sta jo izvedla Christensen in Nikolaev (2013) na vzorcu 1.539 podjetij iz Nemčije 

in Velike Britanije, nakazuje, da je delež dolžniškega financiranja pozitivno povezan z uporabo 

modela poštene vrednosti oz. prevrednotenja sredstev50 ob prehodu na MSRP. Avtorja sta glede 

zadolženosti analizirala tudi, ali obstajajo razlike med povezanostjo uporabe poštene vrednosti 

med dolgoročnimi in kratkoročnimi dolgovi. Izhajala sta namreč iz predpostavke, ki se pojavlja 

v literaturi, in sicer da lahko podjetja izvedejo prevrednotenja, da bi se izognila kršitvam zavez 

v posojilnih pogodbah. Tovrstne posojilne pogodbe običajno predstavljajo dolgoročne dolgove 

v podjetju, zato sta zadolženost nadaljnje razdelila na dolgoročni in kratkoročni del. Rezultati 

raziskave so pokazali, da so bodisi kratkoročni dolgovi, bodisi dolgoročni dolgovi povezani z 

uporabo poštene vrednosti. Ta ugotovitev je veljala tako za OOS kot tudi za naložbene 

nepremičnine.   

Ker njuna raziskava nakazuje, da je prevrednotenje značilno za podjetja, ki imajo kratkoročne 

dolgove, navajata, da so ugotovitve v nasprotju z argumenti o oportunistični uporabi 

računovodenja po pošteni vrednosti z namenom,  da bi se podjetje izognilo kršitvi pogodbenih 

zavez. Pri tem izhajata iz predpostavke, da je prisotnost zavez v posojilnih pogodbah značilna 

za dolgoročna posojila. 

Jaggi in Tsui (2001) sta izvedla raziskavo o dejavnikih, povezanih s prevrednotenjem OOS na 

vzorcu hongkonških podjetij. V tem poslovnem okolju je večina podjetij pod nadzorom in v 

lasti manjšega števila družin. Poslovodstvo pa ima v lasti delnice podjetja in je tako povezano 

z lastniki. Kljub temu pa ima Hong Kong po navedbah avtorjev dobro razvit kapitalski trg. 

Rezultati raziskave, ki je bila izvedena na vzorcu 466 računovodskih poročil podjetij za obdobje 

1991−1995, so pokazali, da je prevrednotenje OOS lahko povezano z željo poslovodstva, da bi 

povečali zmožnosti zadolževanja. Avtorja navajata (prav tam), da njuna raziskava ni pokazala, 

da bi bilo prevrednotenje povezano s ciljem, da bi se podjetje izognilo kršitvam zavez iz 

posojilnih pogodb. 

Choi in drugi (2013) so analizirali dejavnike, povezane s prevrednotenjem OOS v Koreji. 

Analizirali so letna poročila 1689-ih podjetij, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na korejski 

kapitalski trg za poslovno leto, ki se je za podjetja zaključilo decembra 2008 ali marca 2009. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so tista podjetja, ki izvedejo prevrednotenje bolj zadolžena 

od podjetij, ki se za prevrednotenje niso odločila. 

Demaria in Dofour (2008) sta izvedli raziskavo o izbiri modela nabavne vrednosti oziroma 

modela prevrednotenja51 107 francoskih podjetij ob obveznem prehodu na poročanje skladno z 

                                                 

50 Avtorja sta proučevala OOS, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine. 

51 V raziskavi sta se avtorici osredotočili na izbiro modela prevrednotenja oz. modela poštene vrednosti 
pri OOS, neopredmetenih sredstvih in naložbenih nepremičninah (Demaria in Dufour 2008, 3). 
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MSRP52 ter o dejavnikih povezanih z izbiro modela. Rezultati raziskave so pokazali, da je 

večina podjetij ob prehodu na MSRP v konsolidiranih računovodskih poročilih proučevana 

sredstva izkazovala po nabavni vrednosti. Avtorici to argumentirata z dejstvom, da je v Franciji 

zgodovinsko prisotno konservativno računovodstvo.53 Njuna raziskava je nakazala, da 

zadolženost podjetij ni povezana s prevrednotenjem. Na podlagi navedenega avtorici navajata 

(prav tam, 21): »dozdeva se, da pozitivna računovodska teorija ne more razložiti računovodske 

izbire francoskih podjetij ob prehodu na MSRP, kot bi pričakovali«.    

Na Hrvaškem sta Aljanović Barać in Šodan (2011) proučevala, ali želijo menedžerji na 

Hrvaškem s prevrednotenjem OOS na višjo vrednost izboljšati zmožnosti zadolževanja 

podjetja, njegovo kreditno sposobnost in izkazani finančni položaj. Raziskava je zanimiva tudi 

zato, ker so hrvaška podjetja, podobno kot podjetja v Sloveniji, financirana predvsem s strani 

bank.54 V vzorec sta avtorja zajela vsa podjetja, katerih vrednostni papirji so bili uvrščeni na 

zagrebški trg vrednostnih papirjev za obdobje od leta 2000 do 2008. Rezultati raziskave 

nakazujejo, da je verjetneje, da bodo prevrednotenje OOS na višjo vrednost izvedla podjetja, 

katerim se povečuje zadolženost. Avtorja rezultate povezujeta z željo management, da bi s 

prevrednotenjem znižali stroške zadolževanja ter izkazali pošteno vrednost OOS (angl. exit 

value), ki jih posojilodajalci lahko upoštevajo kot jamstvo za posojila. 

Glede na prizadevanja po harmonizaciji med MSRP in US GAAP so Jung in drugi (2013) 

intervjuvali finančne direktorje 209-ih ameriških podjetij,55 ali bi ob prehodu na MSRP izbrali 

model prevrednotenja oz. model poštene vrednosti za vrednotenje sredstev.56 Približno 9 % 

anketirancev je odgovorilo pritrdilno. Pri tem je bila zadolženost eden od razlogov, zakaj bi 

finančni direktorji prešli na vrednotenje nefinančnih sredstev po pošteni vrednosti. Raziskava 

je tako pokazala, da bi se za to odločili predvsem finančni direktorji podjetij, ki izkazujejo višjo 

zadolženost. Med odgovori za prehod so navedli, da je na ta način bolje izkazan finančni položaj 

podjetja ter da bi tako dosegli nižje stroške dolgov. 

                                                 

52 Z letom 2005 so podjetja iz EU, katera pripravljajo konsolidirane računovodske izkaze in katerih 
vrednostni papirji so uvrščeni na trg vrednostnih papirjev, dolžna pripravljati konsolidirane 
računovodske izkaze skladno z MSRP.  
53 Skladno z načelom konservativnosti ali previdnosti podjetje izkazuje sredstva po nižji vrednosti (lahko 
tudi podcenjeni vrednosti) in obveznosti po višji vrednosti (Deegan in Unerman 2005, 182). Cheng in 

Lin (2009, 166) navajata: »Zdi se, da je prevrednotenje na višjo vrednost nasprotje računovodskega 
konservatizma, saj povečuje vrednost sredstev, preden je ta vrednost realizirana.«  
54 Za slovenska podjetja je značilno, da predstavljajo bančna posojila praviloma edino možnost 
financiranja (UMAR 2012, 127). 

55 V raziskavo so bila zajeta javna podjetja (angl. public companies), ki imajo tržno vrednost večjo od 
75 milijonov ameriških dolarjev. 
56 OOS, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine. Pri OOS bi izbrali model prevrednotenja, 

medtem ko pri naložbenih nepremičninah model poštene vrednosti. 
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Navedene raziskave analizirajo povezanost med zadolženostjo oz. zmožnostjo dodatnega 

zadolževanja, obstojem kršitev zavez v posojilnih pogodbah in prevrednotenjem z vidika 

podjetij. Nichols in Burger (2002) pa sta v svoji raziskavi proučevala, ali je uporabljen model 

merjenja OOS po pripoznanju povezan z višino odobrenega posojila pri bankah. Ugotovila sta, 

da so nemške banke odobrile višje posojilo, če je podjetje za merjenje OOS po pripoznanju 

uporabljalo model prevrednotenja. 

8.2 Ostali dejavniki povezani s prevrednotenjem sredstev 

Kot navedeno v predhodnem poglavju, je spremenljivka »stopnja zadolženosti« prisotna v 

velikem številu raziskav. Vendar pa so različni avtorji poleg zadolženosti analizirali tudi 

nekatere druge dejavnike, ki bi lahko bili povezani s prevrednotenjem. V nadaljevanju bodo 

predstavljeni predvsem tisti dejavniki, katere je smiselno analizirati tudi v slovenskem okolju, 

saj so nekateri dejavniki, kot npr. verjetnost prevzema podjetja ali donosnost delnic in tržna 

cena delnice, predvsem značilni za države z razvitim kapitalskim trgom. 

8.2.1 Informiranje vlagateljev 

Raziskava, ki sta jo izvedla Jaggi in Tsui (2001, 161), nakazuje, da hongkonški menedžerji 

prevrednotujejo OOS predvsem z namenom, da bi informirali vlagatelje o vrednosti OOS. 

Avtorja navajata, da želijo menedžerji s prevrednotenjem vlagateljem posredovati kakovostne 

informacije o pošteni vrednosti OOS, saj to vpliva na sprejemanje njihovih odločitev. 

Brown, Izan in Loh (1992, 36) prav tako navajajo, da prevrednotenje sredstev omogoča 

vlagateljem pridobiti pomembne informacije. Avtorji navajajo, da se na ta način zmanjšuje tudi 

asimetrija informacij, saj se vlagateljem po opravljenem prevrednotenju posreduje notranje 

informacije. 

Easton, Eddey in Harris (1993, 9) so na podlagi intervjujev s finančnimi direktorji podjetij iz 

VB ugotovili, da so kot glavni razlog za prevrednotenje navedli pošteno in resnično prikazana 

računovodska poročila. 

8.2.2 Delež opredmetenih osnovnih sredstev 

Delež OOS je prav tako eden od proučevanih dejavnikov v povezavi s prevrednotenjem. OOS 

predstavljajo v posojilnih pogodbah jamstvo in so zato povezani z zmožnostjo zadolževanja 

(Barlev idr. 2007, 1036; Cotter in Zimmer 1995, 138). Iz tega razloga Barlev in drugi (2007) 

predvidevajo, da se bo management v primeru majhnega deleža OOS odločil za prevrednotenje 

z namenom, da bi nato lahko izkazal večji delež. Obenem avtorji navajajo, da bo v primeru, ko 

ima podjetje velik delež OOS v celotnih sredstvih, tudi izid prevrednotenja večji, zato pravijo, 

da je tudi to lahko eden od dejavnikov, ki bo vplival na odločitev managementa, da izvede 
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prevrednotenje. Rezultati njihove raziskave nakazujejo, da obstaja za anglosaško računovodsko 

območje pozitivna povezanost med deležem OOS v celotnih sredstvih in prevrednotenjem. 

Nasprotno se je izkazalo za kontinentalno računovodsko območje. Za južnoameriško in 

tranzicijsko območje pa ta povezanost ni bila statistično značilna. 

Jung in drugi (2013) so na podlagi odgovorov finančnih direktorjev v ZDA glede uvedbe 

modela prevrednotenja oz. poštene vrednosti ob morebitnem prehodu na MSRP ugotovili, da 

bi ta model uvedla tista podjetja, ki imajo večji delež OOS v sredstvih. 

Choi in drugi (2013) so prav tako proučevali povezanost deleža OOS v sredstvih s 

prevrednotenjem. Rezultati njihove raziskave nakazujejo, da je verjetneje, da bodo 

prevrednotenje OOS izvedla tista podjetja, ki imajo na razpolago za prevrednotenje večji delež 

OOS (in nepremičnin), saj bodo morebitne koristi, ki izhajajo iz prevrednotenja v tem primeru 

večje. 

Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Christensen in Nikolaev (2013), so prav tako pokazali, da 

obstaja večja verjetnost, da bodo uporabljala model poštene vrednosti oz. prevrednotenja tista 

podjetja, ki imajo višji delež OOS v celotnih sredstvih. Obenem so rezultati pokazali, da obstaja 

večja verjetnost, da bodo tista podjetja, ki vrednotijo naložbene nepremičnine po pošteni 

vrednosti, za merjenje OOS po pripoznanju uporabljala model prevrednotenja. 

Nasprotno pa so pokazali rezultati na analiziranem vzorcu hrvaških podjetij. In sicer, da delež 

OOS v celotnih sredstvih ni statistično značilna spremenljivka v povezavi s prevrednotenjem 

(Aljinović Barać in Šodan 2011). Podobno je nakazala raziskava na vzorcu podjetij iz VB, ki 

sta jo izvedla Lin in Peasnell (2000). Rezultati namreč nakazujejo, da ni mogoče potrditi 

povezanosti med prevrednotenjem in deležem OOS. 

8.2.3 Velikost podjetja 

Velikost podjetja je prav tako eden izmed proučevanih dejavnikov v povezavi s 

prevrednotenjem. Predvsem je tu analizirana povezanost z nižanjem političnih stroškov. 

Izhodišče temu predstavlja pozitivna računovodska teorija in hipoteza velikosti, kot sta jo 

zasnovala Watts in Zimmerman (1986). 

Lin in Peasnell (2000, 165) navajata, da prevrednotenje vpliva na znižanje kazalnika donosnosti 

kapitala. S tem podjetja odvračajo pozornost sindikatov in drugih vladnih institucij. Avtorja sta 

v svoji raziskavi ugotovila, da je prevrednotenje značilnejše za večja podjetja v proučevanem 

vzorcu. Podobno nakazuje raziskava Chenga in Lina (2009), ki sta tako kot Lin in Peasnell 

analizirala podjetja v VB. Tudi rezultati njune raziskave nakazujejo, da je prevrednotenje 

značilnejše za večja podjetja. 
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Prav tako rezultati raziskave Browna, Izana in Loha (1992, 39) nakazujejo, da obstaja večja 

verjetnost, da bodo prevrednotenje izvedla večja podjetja . 

Velikost podjetja in prevrednotenje OOS so proučevali tudi Aljanović Barać in Šodan (2011). 

V raziskavi, ki sta ju izvedla na Hrvaškem, rezultati nakazujejo, da obstaja povezanost med 

političnimi stroški in prevrednotenjem. In sicer so rezultati pokazali, da je verjetneje, da bodo 

prevrednotenje izvedla večja podjetja z višjo donosnostjo kapitala. Pri tem avtorja predvidevata, 

da podjetja s prevrednotenjem želijo znižati poslovni izid in odvrniti pozornost od vladnih 

institucij. Prav tako so v raziskavi Eastona, Eddeya in Harrisa (1993) v VB dva od 80 

intervjuvanih finančnih direktorjev izpostavila kot glavni razlog za prevrednotenje politične 

stroške. Dejala sta, da se s prevrednotenjem: zniža izkazana dobičkonosnost in odvrne 

pozornost s strani javnosti in države. 

8.2.4 Denarni tok, likvidnost in denarne rezerve 

Cotter in Zimmer (1995, 139) navajata, da lahko podjetja opravijo prevrednotenje v primeru, 

če bo njihov denarni tok iz poslovanja nakazoval na nezmožnost odplačila dodatnega dolga. S 

prevrednotenjem bi tako podjetja dosegla izboljšanje povečanega kreditnega tveganja, ki izhaja 

iz zmanjšanega denarnega toka iz poslovanja, in si na ta način lahko povečala zmožnost 

dodatnega zadolževanja. Zato avtorja predvidevata, da bodo koristi iz prevrednotenja večje za 

podjetja, ki na podlagi denarnega toka iz poslovanja izkazujejo potencialno nezmožnost 

odplačila dodatnega dolga. Rezultati njune raziskave nakazujejo, da je prevrednotenje povezano 

z zmanjševanjem denarnega toka iz poslovanja, predvsem pri podjetjih, ki so visoko 

zadolžena.57 Nasprotno so pokazali rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Aljanović Barać in 

Šodan (2011) na Hrvaškem, ki nakazujejo, da je verjetneje, da bodo prevrednotenje izvedla 

podjetja, katerim denarni tok iz poslovanja raste. 

Aljanović Barać in Šodan (2011) sta proučevala tudi likvidnost58 podjetja v povezavi s 

prevrednotenjem. Rezultati so nakazali, da obstaja verjetnost, da bodo prevrednotenje izvedla 

tista podjetja, ki imajo nižji kazalnik likvidnosti. 

Withred in Chan (1992) sta analizirala povezanost med prevrednotenjem in denarnimi 

rezervami, ki jih ima podjetje na razpolago. Rezultati njune raziskave so pokazali, da imajo 

podjetja, ki so izvedla prevrednotenje nižje denarne rezerve59 (v razmerju s celotnimi sredstvi) 

od podjetij, ki prevrednotenja niso izvedla. Obenem je raziskava pokazala, da so podjetja, ki so 

                                                 

57 Podjetja, ki so v proučevanem vzorcu imela mediano zadolženosti (razmerje med dolgovi in sredstvi) 
višjo od 49 %. 
58 Avtorji so likvidnost podjetja merili s kratkoročnim koeficientom (Aljinović Barać in Šodan 2011, 
66). 

59 V denarne rezerve sta avtorja vključila denarna sredstva in hitro unovčljive vrednostne papirje (angl. 
marketable securities).  



55 

izvedla prevrednotenje, bolj zadolžena. Avtorja navajata, da »nižje denarne rezerve in višja 

zadolženost nakazujejo, da imajo podjetja, ki so izvedla prevrednotenje, manj manevrskega 

prostora, da bi se odzvala na spremembe pri investicijskih priložnostih kot podjetja, ki 

prevrednotenja niso izvedla« (prav tam, 68). 
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9 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V nalogi se osredotočamo na proučevanje nepremičnin, saj se lahko uporabljajo kot oblika 

zavarovanja pri posojilih in so načeloma povezane z manjšim likvidnostnim tveganjem ali 

tveganjem izgube vrednosti v primerjavi z ostalimi osnovnimi sredstvi (npr. stroji) ali drugimi 

specifičnimi sredstvi. Prav tako so v različnih izvedenih raziskavah avtorji (Lin in Peasnell 

2000, 164;  Whittred in Chan 1992, 66; Christensen in Nikolaev 2013, 736) navedli, da so 

nepremičnine (angl. property, land, building) najpogostejša postavka, ki se prevrednotuje. 

Medtem ko se obstoječe raziskave osredotočajo predvsem na izvedbo prevrednotenja v 

določenem trenutku ali pa izbiro modela ob npr. prehodu na nove računovodske standarde, je 

naša raziskava osredotočena na trenutek, ko se podjetje odloči, da bo spremenilo do tedaj 

uporabljen model vrednotenja OOS oz. nepremičnin po pripoznanju. Ker smo leta 2006 v 

Sloveniji pričeli uporabljati prenovljene SRS in so se podjetja morala odločiti, kateri model 

bodo za merjenje nepremičnin po pripoznanju uporabljala, bi upravičeno lahko pričakovali, da 

modela ne bodo spreminjala v bližnji prihodnosti, saj se izbrane računovodske usmeritve 

načeloma uporabljajo več časa. V naši raziskavi se osredotočamo na obdobje od leta 2006 do 

leta 2012. Poseben poudarek pa je namenjen obdobju po začetku finančne krize (od leta 2009 

do leta 2011). 

9.1 Predstavitev zasnove in izvedbe raziskave  

Z raziskavo želimo predvsem ugotoviti, ali so podjetja spreminjala model vrednotenja 

nepremičnin po pripoznanju po letu 2006, pogostost tovrstnega dejanja, vpliv spremembe 

modela na računovodske izkaze in povezanost z izbranimi računovodskimi kazalniki. 

Osredotočeni smo na spremembo iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja.60  

Uporabljen model za merjenje nepremičnin po pripoznanju in podatki o izvedenem 

prevrednotenju so analizirani za vsako podjetje posebej, tako da smo pregledali letna poročila. 

Podatki so večinoma razbrani iz pojasnil k računovodskim izkazom v delu, kjer so navedene 

uporabljene računovodske usmeritve podjetja oz. kjer so predstavljena njegova OOS. 

9.2 Opis vzorca in omejitve 

V vzorec so zajeta slovenska podjetja, ki so po SKD uvrščena v predelovalno dejavnost od leta 

2006 do leta 2012. Predelovalna dejavnost je izbrana, ker izhajamo iz predpostavke, da imajo 

podjetja iz te panoge večji delež OOS in posledično tudi nepremičnin. Novakova (2013, 12) 

                                                 

60 Raziskava je pokazala, da nobeno od analiziranih podjetij ni prešlo iz modela prevrednotenja na model 
nabavne vrednosti. 
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navaja, da so leta 2011 družbe predelovalne dejavnosti v Sloveniji prispevale k skupnemu 

poslovanju podjetij največ vseh sredstev. 

V vzorec so vključena velika in srednja podjetja,61 ki imajo v obravnavanem obdobju62 vsaj dve 

zaporedni obračunski obdobji vrednost sredstev nad 14.600.000 EUR ali vrednost prihodkov 

nad 29.200.000 EUR in nimajo v obravnavanem obdobju sredstev manjših od 3.650.000 EUR 

ter prihodkov manjših od 7.300.000 EUR. ZGD iz leta 2006 v 55. členu uvršča podjetja, ki 

izpolnjujejo dve zaporedni leti navedena parametra, med srednja oz. velika. Zakon sicer med 

parametri za določitev velikosti podjetja predpisuje tudi število zaposlenih, vendar ta podatek 

ni upoštevan zaradi nedostopnosti podatkov. 

Podatki so zbrani s pomočjo podatkovne baze GVIN (Gvin.com b. l.), tako da je najprej izbran 

prikaz velikih podjetij predelovalne dejavnosti in podjetij, ki izpolnjujejo prej navedene 

parametre. Tako smo dobili 314 podjetij. Ker smo ugotovili, da nekatera izpisana podjetja, kljub 

določenim kriterijem za iskanje, ne vključujejo nekaterih kriterijev kot npr. velikost sredstev 

oz. prihodkov in zaporedje dveh obračunskih obdobij, so iz raziskave izključena. Izločena so 

tudi podjetja, ki so bila v celoti ali v večinski lasti tuje pravne osebe, ker predpostavljamo, da 

niso bila popolnoma samostojna pri računovodskih in poslovnih odločitvah. Podjetja, ki so del 

skupine, katere predelovalna dejavnost ni prevladujoča dejavnost (nimajo vsaj 75 % prihodkov 

iz predelovalne dejavnosti), so prav tako izločena. V raziskavo niso vključena niti podjetja, pri 

katerih iz letnih poročil ni bilo možno razbrati, kateri model uporabljajo za merjenje 

nepremičnin po pripoznanju, in podjetja, ki so pričela insolventni postopek pred letom 2012. 

Podatke podjetij, ki so bila del skupine, so upoštevani v skupinskih izkazih. Na ta način smo se 

izognili podvajanju podatkov. 

Za preskušanje hipotez 3, 4, 5 in 6 so izločena podjetja, ki so v analiziranem obdobju postala 

del skupine oziroma so pričela s poročanjem skupinskih izkazov. Prav tako so izločena tudi 

podjetja, ki imajo delež zalog v sredstvih manjši od 1 % (takšno je eno podjetje). Z 

upoštevanjem opisanih kriterijev za določitev vzorca smo dosegli, da je vzorec podjetij obsegal 

medsebojno relativno primerljiva podjetja. 

Leta 2006 so začeli veljati novi SRS (Slovenski inštitut za revizijo 2006). Od leta 2005 pa 

morajo podjetja, ki kotirajo na enem od kapitalskih trgov znotraj EU, uporabljati MSRP za 

konsolidirane računovodske izkaze. Oboji standardi določajo za merjenje OOS po pripoznanju 

uporabo modela nabavne vrednosti ali modela prevrednotenja. Zato so bila podjetja v vzorcu, 

kljub uporabi SRS ali MSRP, med seboj primerljiva. 

                                                 

61 Novakova (2013, 35) navaja, da je bilo v letu 2011 največ velikih in srednjih družb v predelovalni 
dejavnosti.  

62 Obravnavano obdobje za hipotezi 1 in 2 je 2006-2012. Medtem ko je za hipoteze 3, 4, 5 in 6 

obravnavano obdobje 2009-2011. 
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Podatki pri podjetjih, ki so opravila prevrednotenje, so popravljeni za vrednost prevrednotenja, 

kjer uporabljeni računovodski kazalniki vsebujejo postavke z vključenim prevrednotenjem. Na 

ta način je dosežena primerljivost med podjetji, ki uporabljajo za merjenje nepremičnin po 

pripoznanju model nabavne vrednosti, in podjetji, ki so prešla na model prevrednotenja 

(hipoteze 3, 4, 5 in 6).   

Poleg v model vključenih pojasnjevalnih spremenljivk obstajajo spremenljivke, ki v model niso 

vključene, lahko pa vplivajo na odločitev glede spremembe modela vrednotenja. 

Ker v nalogi proučujemo odločitev za spremembo modela vrednotenja, predpostavljamo, da so 

motivi, povezani s (prostovoljno) spremembo usmeritve, najbolj razvidni v trenutku tovrstne 

odločitve.  

Predpostavljamo tudi, da so podatki v letnih poročilih podjetij, ki so vključena v analizo, 

resnični in pošteni. Kot omejitev analize izpostavljamo dejstvo, da je bilo možno zajeti le 

slovenska podjetja, ki imajo objavljene informacije v letnem poročilu in v bazi Gvin (Gvin.com 

b. l.), zato v analizo ni možno zajeti vseh slovenskih podjetij. Omejitev se nanaša tudi na 

uporabo podatkov, ki jih vsebujejo računovodski izkazi, ki so namenjeni zunanjim 

uporabnikom. Do notranjih informacij podjetij nimamo dostopa. 

9.3 Hipoteze in porabljene statistične metode 

S preskušanjem hipoteze 1 ugotavljamo, ali podjetja, ki spremenijo model merjenja 

nepremičnin po pripoznanju in preidejo iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja, 

s prvim prevrednotenjem povečajo delež nepremičnin v sredstvih in delež kapitala v 

obveznostih do virov sredstev. Poštena vrednost nepremičnin je namreč lahko na dan cenitve 

višja ali nižja od njene knjigovodske vrednosti. Predvidevamo, da tista podjetja, ki so prešla na 

model prevrednotenja za merjenje nepremičnin po pripoznanju, to storijo, da bi povečala 

izkazano vrednost kapitala in na ta način znižala stopnjo zadolženosti ter tako lahko povečala 

zmožnosti zadolževanja. Obenem lahko nepremičnine služijo kot jamstvo pri posojilih. Njihova 

višja vrednost lahko torej prav tako poveča podjetju zmožnost zadolževanja. 

Hipoteza 1 se tako glasi: 

Podjetja, ki za merjenje nepremičnin po pripoznanju preidejo iz modela nabavne vrednosti na 

model prevrednotenja s prvim prevrednotenjem, povečajo delež nepremičnin v sredstvih in 

delež kapitala v obveznostih do virov sredstev. 

To hipotezo preskušamo s t-preskusom povezanih vzorcev (ang. paired sample t-test), saj 

skušamo ugotoviti, ali je aritmetična sredina razlik med skupinama različna od nič. Field (2009, 

325) navaja, da se ta metoda preskušanja uporablja, ko imamo dva pogoja, katerih se udeležijo 

isti udeleženci. V našem primeru želimo ugotoviti, ali se poveča delež nepremičnin v sredstvih 
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oz. delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, ko podjetje spremeni model merjenja 

nepremičnin po pripoznanju in opravi prvič tovrstno prevrednotenje. 

Analiziranih je 30 podjetij, ki so med letom 2006 in 2012 spremenila model merjenja 

nepremičnin po pripoznanju in so prvič izvedla prevrednotenje. Izmed teh podjetij so vsa 

podjetja spremembo modela upoštevala za zemljišča, 15 jih je hkrati spremenilo model tudi za 

zgradbe.63 Pri podjetjih, ki so spremenila model vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, smo 

izvedli dve opazovanji. 

− Opazovanje 1: zajema delež nepremičnin v sredstvih po nabavni vrednosti v letu 

prevrednotenja. 

− Opazovanje 2: zajema delež nepremičnin v sredstvih po prevrednoteni vrednosti v letu 

prevrednotenja. 

Pri prvem opazovanju je upoštevan delež nepremičnin v sredstvih, če bi podjetje za merjenje 

nepremičnin po pripoznanju uporabljalo model nabavne vrednosti. To je doseženo tako, da je 

vrednosti nepremičnin odštet znesek prevrednotenja. Enako je storjeno pri sredstvih. Medtem 

ko je drugo opazovanje vsebovalo podatek o deležu nepremičnin v sredstvih, kot jih podjetje 

izkazuje po izvedenem prevrednotenju. Nato je izračunana razlika tako, da je od deleža 

nepremičnin v sredstvih z izvedenim prevrednotenjem odštet delež nepremičnin v sredstvih, kot 

bi bil izkazan, če bi podjetje nepremičnine vrednotilo po nabavni vrednosti. 

Preverjena je tudi velikost analiziranega učinka (angl. effect size). Za izračun velikosti učinka 

je uporabljen Cohenov d (1). 

 
7 =

8

9:
 (1) 

Simboli, uporabljeni v enačbi, predstavljajo: 

− M = razlika povprečij skupin, 

− SD = standardni odklon razlike. 

Preglednica 8 prikazuje učinek pri različnih vrednostih (Cohen 1992, 157). 

                                                 

63 Eno izmed analiziranih podjetij je leta 2009 prešlo iz modela nabavne vrednosti na model 
prevrednotenja za zemljišča in nato leta 2012 še za zgradbe. Za to podjetje je bila upoštevana le prva 
sprememba modela-sprememba merjenja zemljišč. 
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Preglednica 8: Učinek vrednosti Cohenovega d 

Vrednost Učinek 

0.2 majhen 

0.5 srednji 

0.8 velik 

Sprememba deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev je preskušana na enak način. Pri 

tem je bila v števcu namesto vrednosti nepremičnin v sredstvih uporabljena vrednost kapitala. 

Ker se je pri preskušanju predpostavk za izvedbo t-preskusa za povezane vzorce izkazalo, da so 

prisotni osamelci, so bili v nadaljevanju izločeni. Obenem pa je izveden tudi preskus 

predznakov (angl sign preskus), ki predstavlja neparametrično različico t-preskusa za odvisne 

vzorce in vsebuje vsa analizirana podjetja. S tem preskusom ugotavljamo, ali je prišlo do 

pozitivnih ali negativnih razlik v mediani med analiziranima skupinama. Ugotovitve so enake 

kot pri t-preskusu povezanih vzorcev. 

S Hipotezo 2 ugotavljamo, ali se je delež podjetij, ki uporabljajo model prevrednotenja po 

začetku finančne krize spremenil. Predvidevamo, da se je delež podjetij, ki za merjenje 

nepremičnin po pripoznanju uporablja model prevrednotenja, po začetku finančne krize (po letu 

2009) povečal, saj so podjetja v tem obdobju težje dostopala do novih posojil. S 

prevrednotenjem pa lahko podjetje poveča delež kapitala v obveznostih do virov sredstev in si 

tako lahko zagotovi dodatne zmožnosti zadolževanja. Obenem pa lahko prevrednotenje poveča 

vrednost nepremičnin, ki lahko služijo kot zavarovanje za posojila. 

Hipoteza 2 se glasi: 

Delež podjetij, ki uporablja model prevrednotenja do začetka krize, se razlikuje od deleža 

podjetij, ki uporablja model prevrednotenja po začetku krize. 

Navedeno hipotezo preskušamo z McNemarovim preskusom. Ta preskus je primeren, ko 

razpolagamo z nominalnimi podatki, in ko imamo povezani dihotomni spremenljivki. Z njim 

opazujemo spremembe v dogodkih in ali so opazovani subjekti spremenili dogodek v eno ali 

drugo smer (Field 2009, 555). V našem primeru smo uporabili naslednji spremenljivki. 

− Model pred 2009. Uporabljen model pred začetkom finančne krize. 

− Model po 2009. Uporabljen model po začetku finančne krize. 

Nato sta opredeljena modela: 

− model NV: podjetje uporablja za merjenje nepremičnin po pripoznanju model nabavne 

vrednosti; 

− model PR: podjetje uporablja za merjenje nepremičnin po pripoznanju model 

prevrednotenja. 
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V vzorec je zajetih 107 podjetij, ki so med letom 2006 in 2012 za merjenje nepremičnin 

(zemljišč ali zgradb) po pripoznanju: 

− uporabljala model prevrednotenja od leta 2006;64 

− uporabljala model nabavne vrednosti od leta 2006; 

− v analiziranem obdobju prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja.65 

V vzorec so zajeta tudi tri podjetja, ki so v letu 2012 pričela z insolventnim postopkom, saj 

pričetek insolventnega postopka ne vpliva na izvedbo in rezultate preskusa. Eno podjetje je 

uporabljalo model prevrednotenja od leta 2006, dve pa sta med analiziranim obdobjem 

spremenili model vrednotenja nepremičnin po pripoznanju. Prešli sta iz modela nabavne 

vrednosti na model prevrednotenja. V analizi niso upoštevana podjetja, ki niso imela 

objavljenih podatkov v letnih poročilih za celotno proučevano obdobje, bodisi ker so bila 

ustanovljena med analiziranim obdobjem, bodisi ker je obstajala verjetnost, da ne izpolnjujejo 

parametrov za vključitev v analizo (velikost sredstev in prihodkov). 

Za preskušanje hipotez 3, 4, 5 in 6 je uporabljena logistična regresija. Demaria in Dofour (2008, 

15) navajata, da se na področju pozitivne računovodske teorije pogosto uporablja metodo 

logistične regresije. Pri tem navedeta, da sta logit in probit pogosti metodi pri ocenjevanju 

verjetnosti, da bo podjetje uporabilo model prevrednotenja ali nabavne vrednosti na podlagi 

značilnosti podjetja (Raffournier 1990, po Demaria in Dofour 2008, 15). Podobno tudi številne 

raziskave (Barlev idr. 2007; Cheng in Lin 2009; Aljinović Barać in Šodan 2011; Demaria in 

Dofour 2008; Missonier-Piera 2007) uporabljajo metodo logistične regresije pri ocenjevanju 

povezanosti med posameznimi računovodskimi kazalniki in prevrednotenjem.   

Hipoteze se glasijo: 

Hipoteza 3: Stopnja zadolženosti je pozitivno povezana z verjetnostjo spremembe 

računovodske usmeritve vrednotenja nepremičnin iz modela nabavne vrednosti na model 

prevrednotenja po začetku krize. 

Hipoteza 4: Obračanje zalog je negativno povezano z verjetnostjo spremembe računovodske 

usmeritve vrednotenja nepremičnin iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja po 

začetku krize. 

                                                 

64 Število podjetij, ki uporablja model prevrednotenja, se razlikuje od števila takšnih podjetij, 
upoštevanih pri preskušanju Hipoteze 1, saj so pri preskušanju Hipoteze 2 vključena tudi podjetja, ki 
uporabljajo za merjenje nepremičnin po pripoznanju model prevrednotenja od uvedbe novih SRS 

(Slovenski inštitut za revizijo 2006) leta 2006. 

65 Nobeno podjetje v analiziranem obdobju ni prešlo iz modela prevrednotenja na model nabavne 
vrednosti. 
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Hipoteza 5: Delež nepremičnin v sredstvih je pozitivno povezan z verjetnostjo spremembe 

računovodske usmeritve vrednotenja nepremičnin iz modela nabavne vrednosti na model 

prevrednotenja po začetku krize. 

Hipoteza 6: Kratkoročni koeficient je negativno povezan z verjetnostjo spremembe 

računovodske usmeritve vrednotenja nepremičnin iz modela nabavne vrednosti na model 

prevrednotenja po začetku krize. 

Proučevano obdobje za preskušanje hipotez 3, 4, 5 in 6 zajema obdobje od leta 2009 do vključno 

leta 2011.66 Za proučevano obdobje po začetku krize 2009-2011 smo se odločili, saj 

pričakujemo, da se je, zaradi finančne krize, v tem obdobju največ podjetij odločilo za 

spremembo modela merjenja nepremičnin po pripoznanju. Ob izvedbi raziskave so bila naša 

pričakovanja potrjena. Število podjetij, ki so prešla iz modela nabavne vrednosti na model 

prevrednotenja je razvidno iz slike 2. 

 

Slika 2: Prehod iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja67 

Za preskušanje hipoteze 3 je uporabljena spremenljivka: stopnja zadolženosti. Zadolženost je 

dejavnik, ki je v raziskavah (Missonier-Piera 2007; Whittred in Chan 1992; Easton, Eddey in 

Harris 1993; Cotter in Zimmer 1995; Choi idr. 2013; Aljinović Barać in Šodan 2011) 

najpogosteje uporabljen za proučevanje povezanosti s prevrednotenjem. Pričakujemo, da bodo 

rezultati raziskave pokazali, da so v obdobju po začetku finančne krize prešla iz modela nabavne 

vrednosti na model prevrednotenja tista podjetja, ki so izkazovala višjo zadolženost. S 

prevrednotenjem na višjo vrednost se namreč poveča delež kapitala, posledično pa se zmanjša 

                                                 

66 Uporabljeni podatki v analizi predstavljajo povprečne vrednosti uporabljenih računovodskih 
kazalnikov za obdobje 2009-2011. 

67 Leta 2006 so pričeli veljati prenovljeni SRS. Podjetja so morala izbrati za vrednotenje OOS po 
pripoznanju model nabavne vrednosti ali model prevrednotenja. V Sliki 1 zato v letu 2006 ni upoštevano 
nobeno podjetje. 

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Št
.p
o
d
je
ti
j

Leto



63 

stopnja zadolženosti. Obenem pa se poveča vrednost prevrednotenega sredstva, ki lahko služi 

kot zavarovanje pri posojilu. To pa lahko privede do povečane zmožnosti dodatnega 

zadolževanja.   

Zadolženost je izračunana tako, da je vrednost obveznosti do virov sredstev zmanjšana za 

vrednost kapitala in odloženih davkov. Dobljeno je deljeno z vrednostjo celotnih sredstev, 

katera so prav tako zmanjšana za učinek prevrednotenja nepremičnin.68 Na ta način je 

pridobljena primerljivost med podjetji, ki uporabljajo za merjenje nepremičnin po pripoznanju 

bodisi model nabavne vrednosti, bodisi model prevrednotenja. 

Ker je vzorec vseboval podjetja izključno iz predelovalne dejavnosti, smo se odločili, da 

skušamo ugotoviti, ali obstaja povezanost med obračanjem zalog in spremembo modela 

merjenja nepremičnin po pripoznanju. Te spremenljivke v drugih raziskavah nismo zasledili, 

saj je vezana na specifičnost proučevanega vzorca. Ostale proučevane raziskave so namreč 

analizirale različne panoge. Tako je za preskušanje hipoteze 4 uporabljena spremenljivka 

koeficient obračanja zalog, ki je izračunana tako, da so čisti prihodki od prodaje deljeni s 

povprečnim stanjem zalog obdobja. 

Pričakujemo, da so podjetja, ki potrebujejo več časa, da zaloge pretvorijo v denar, manj 

učinkovita in potrebujejo več finančnih virov. Na model prevrednotenja preidejo, da bi znižala 

kazalnik zadolženosti in/ali povečala vrednost sredstev ter si tako zvišala mejo možnega 

zadolževanja. Pri obračanju zalog sta možna še dva dodatna dejavnika, ki lahko posredno ali 

neposredno vplivata na odločitev o spremembi modela merjenja nepremičnin po pripoznanju. 

Povečanje zalog je lahko posledica manj uspešnega poslovanja podjetja (npr. zaradi manjšega 

povpraševanja v panogi in/ali pomanjkanja konkurenčnih prednosti), ki zaradi upada prodaje 

prične povečevati vrednost zalog. S tem podjetje v izkazu poslovnega izida izkazuje nižje 

vrednosti prodanih poslovnih učinkov. Posledično prikazuje višji poslovni izid iz poslovanja 

(EBIT) in čisti poslovni izid obračunskega obdobja. Obenem je lahko hitrost obračanja zalog 

povezana tudi s strateškimi prednostmi in pomanjkljivostmi podjetja, ker obračanje odraža 

zmožnosti in sredstva69 (angl. capabilities and assets) podjetja na področju managementa 

proizvodnje.70 Ob ostalih nespremenjenih pogojih podjetja s hitrejšim obračanjem zalog 

posedujejo zmožnosti, ki jim lahko prinašajo konkurenčne prednosti. Nasprotno pa je lahko 

nekonkurenčnost na področju proizvajanja v proizvodnem podjetju tudi posledica strateških 

pomanjkljivosti in slabih managerskih zmožnosti. Pri tem je potrebno tudi upoštevati, da 

                                                 

68 Upoštevani so podatki na dan zaključne bilance stanja. 
69 Sredstva so lahko tudi takšna, ki niso vključena v računovodske izkaze. Collis in Montgomery (2008) 

med drugim navajata kot primer tovrstnih sredstev tehnološki know-how. Pri zmožnostih pa navajata 
tudi procese in organizacijsko kulturo japonskih podjetij iz avtomobilske panoge, kar je pripomoglo k 

njihovem uspehu v svetovnem merilu. 

70 Iz dela Cachona in Terwiescha (2008) je mogoče razbrati, da večina izboljšav na področju 
managementa proizvodnje vodi do znižanja zalog, ob ostalih nespremenjenih pogojih. 
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vplivajo na zmožnost zadolževanja tudi prihodnji denarni tokovi, na katere pa vplivajo tudi 

sedanje in prihodnje konkurenčne prednosti podjetja, ki izhajajo iz ključnih zmožnosti. Ob 

ostalih nespremenjenih pogojih ima lahko podjetje, ki poseduje konkurenčne prednosti, tudi 

večje zmožnosti zadolževanja kot nekonkurenčno podjetje. To lahko privede do tega, da  

nekonkurenčna podjetja težje dostopajo do lastniškega in dolžniškega financiranja ter tako 

pričakujejo večje koristi od znižanja zadolženosti. 

S preskušanjem hipoteze 5 želimo ugotoviti, ali je delež nepremičnin povezan s spremembo 

uporabljenega modela za njihovo merjenje po pripoznanju. Rezultati nekaterih obstoječih 

raziskav so nakazali, da obstaja povezanost med deležem OOS in prevrednotenjem (Barlev idr. 

2007; Jung idr. 2013; Choi idr. 2013). Spremenljivka delež nepremičnin v sredstvih je vključena 

v model, saj pričakujemo, da se za prehod na model prevrednotenja odločajo tista podjetja, ki 

imajo večji delež nepremičnin v celotnih sredstvih, saj bi bil izid ob izvedenem prevrednotenju 

na višjo vrednost v povezavi z znižanjem zadolženosti za takšna podjetja ugodnejši. 

Uporabljena spremenljivka je izračunana tako, da je vrednosti nepremičnin v obdobju odšteta 

vrednost učinka prevrednotenja. Dobljeno je deljeno z vrednostjo celotnih sredstev, katera so 

prav tako zmanjšaana za učinek prevrednotenja.71 

Pri preskušanju hipoteze 6 izhajamo iz stališča, da je likvidnost negativno povezana s prehodom 

na model prevrednotenja. Likvidnost je merjena s kratkoročnim koeficientom, ki je izračunan 

tako, da je vrednost kratkoročnih sredstev deljena z vrednostjo kratkoročnih obveznosti.72 

Kratkoročni koeficient je v teoriji pogosto naveden kot kazalnik likvidnosti (Brigham in Daves 

2007, 253; Ross, Westerfield in Jordan 2007, 57; Brealey, Myers in Allen 2010). Kljub temu 

pa hitrejše obračanje terjatev in zalog pozitivno vpliva na likvidnost ter lahko privede do 

znižanja kratkoročnega koeficienta. V praksi lahko celo podjetja zasledujejo cilj ničelnega 

čistega poslovnega obratnega kapitala (angl. net operating working capital), zaradi katerega je 

lahko vrednost kratkoročnega koeficienta celo pod  1. White, Sondhi in Fried (2002, 127) 

opozarjajo, da predstavlja kratkoročni koeficient bolj rezervo likvidnih sredstev kot prihodnje 

denarne tokove. Pri tem poudarjajo pomen uporabe kazalnikov obračanja zalog in terjatev pri 

interpretaciji kratkoročnega koeficienta. Aljanović Barač in Šodan (2011) v njuni raziskavi 

glede dejavnikov, povezanih s prevrednotenjem, navajta, da je večja verjetnost prevrednotenja 

pri nižji vrednosti kazalnika oz. likvidnosti. Hkrati pa tudi opozorita, da je visoka vrednost 

kratkoročnega koeficienta lahko posledica slabega managementa denarnega toka. 

Kljub navedenemu pričakujemo, da je glavni razlog poslabšanja kratkoročnega koeficienta 

pomanjkanje dolgoročnih finančnih virov za financiranje čistega obratnega kapitala. Posledično 

                                                 

71 Upoštevani so podatki na dan zaključne bilance stanja. 
72 Upoštevani so podatki na dan zaključne bilance stanja. 
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lahko podjetje zapolni primankljaj dolgoročnih virov s povečanjem kratkoročnih obveznosti, 

npr. z zamudami plačil dobaviteljem. 

Za preskušanje hipotez 3, 4, 5 in 6 je uporabljena logistična regresija, saj naša analiza vključuje 

dihotomno odvisno spremenljivko ter zvezne neodvisne spremenljivke, kar je značilno za 

logistično regresijo. Naša odvisna spremenljivka ima tako vrednost 0 ali 1 (0 - ni spremembe 

modela vrednotenja nepremičnin, 1 - sprememba modela vrednotenja nepremičnin), posamezne 

neodvisne spremenljivke pa predstavljajo izbrani računovodski kazalniki. 

Naša raziskava je izvedena tako, da je statistični model oblikovan z vključitvijo pojasnjevalnih 

spremenljivk, ki so statistično značilne in izboljšujejo pojasnjevalno moč modela. Z vključitvijo 

manjšega števila spremenljivk želimo doseči enostaven model (angl. parsimonious model), s 

katerim bi poskusili pojasniti čim večji delež variabilnosti. Tako se hkrati izognemo 

morebitnemu pojavu prekomernega prileganja (angl. overfitting), ki bi se lahko pojavil, če bi v 

model vključili preveliko število spremenljivk. Hosmer in Lemeshow (2013, 1) glede 

oblikovanja statističnega modela navajata: »Cilj analize je najti takšen model, ki je 

parsimoničen, ima najboljše prileganje in je sprejemljiv. Na podlagi takšnega modela lahko 

opišemo povezanost med odvisno spremenljivko in nizom pojasnjevalnih spremenljivk.« Na 

osnovi pravkar navedenega razloga in teoretičnega pregleda dosedanjih študij pričakujemo, da 

bomo z izbranimi pojasnjevalnimi spremenljivkami zajeli poglavitne dejavnike za podjetja v 

predelovalni dejavnosti, ki so povezani z odločitvijo spremembe modela merjenja nepremičnin 

po pripoznanju. 

Model je oblikovan tako, da so vanj najprej vključene vse pojasnjevalne spremenljivke. S 

pomočjo statističnega programskega paketa SPSS skušamo ugotoviti, katere spremenljivke so 

statistično značilne ter izboljšujejo pojasnjevalno moč modela. To dosežemo z uporabo 

algoritma LR metode po korakih nazaj (»backward method LR«), ki do končnega modela 

privede na način, da odstranjuje pojasnjevalne spremenljivke po korakih, ob upoštevanju 

razmerja verjetja med modeli. 

Z logistično regresijo torej skušamo napovedati verjetnost, da se bo podjetje odločilo za 

spremembo modela vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, in sicer da bo prešlo iz modela 

nabavne vrednosti na model prevrednotenja, ob upoštevanju izbranih računovodskih 

kazalnikov, ki predstavljajo posamezne neodvisne spremenljivke. 
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Napoved verjetnosti Y lahko zapišemo z naslednjo enačbo (Field 2009, 266). 

 
;(>) =
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(2) 

Simboli uporabljeni v enačbi predstavljajo: 

− P(>) = verjetnost dogodka, 

− JK= konstanta, 

− JL, … J0= regresijski koeficienti, 

− NL,…N0 = neodvisne spremenljivke. 

Enačba je v določenem delu enaka kot pri multipli linearni regresiji. Ker pa imamo v našem 

primeru odvisno spremenljivko, ki je kategorična, ne moremo uporabljati linearne regresije, saj 

ni zadoščeno predpostavki o linearnosti. Logistična regresija pa tej predpostavki zadosti z 

logaritemsko transformacijo (angl. logit) (Field 2009, 267). Zato predstavlja logistična regresija 

ustrezno statistično metodo za preskušanje hipotez 3, 4, 5 in 6. 

Rezultat, ki izhaja iz enačbe 1, zavzema vrednosti od 0 do 1, pri čemer rezultat bliže vrednosti 

0 pomeni, da obstaja velika verjetnost, da se dogodek ne bo zgodil. Medtem ko rezultat bliže 

vrednosti 1 pomeni, da obstaja velika verjetnost, da se bo dogodek zgodil (Field 2009, 267). V 

naši raziskavi bi rezultat enačbe bliže vrednosti 1 pomenil, da obstaja verjetnost, da bo podjetje 

prešlo iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja, medtem ko bi rezultat bliže 

vrednosti 0 lahko interpretirali, da ne obstaja verjetnost, da bo podjetje spremenilo model 

vrednotenja nepremičnin po pripoznanju. 

Iz enačbe 1 izhaja, da ima vsaka pojasnjevalna spremenljivka tudi svoj koeficient. Ta koeficient 

program določi tako, da prilagaja model na podlagi pojasnjevalnih spremenljivk in opazovanih 

vrednosti (angl. observed data). Končni model je tisti, ki je na podlagi pojasnjevalnih 

spremenljivk izid (vrednost Y) čim bolje približal opazovanim vrednostim odvisne 

spremenljivke. Program bo poiskal takšne koeficiente s pomočjo metode največjega verjetja 

(angl. maximum likelihood) (Field 2009, 267). 

Enačbo za izračun verjetnosti lahko uporabimo, da nato izračunamo obete oziroma kasneje 

razmerja obetov (angl. odds ratio), ki so pomembni pri interpretaciji logistične regresije, saj 

nam povedo spremembo obetov (angl. odds) ob spremembi ene enote pojasnjevalne 

spremenljivke. Obete izračunamo tako, da verjetnost, da se bo dogodek zgodil, delimo z 

verjetnostjo, da se dogodek ne bo zgodil, kar predstavlja enačba 2. To storimo, bodisi da 

upoštevamo vrednost pred spremembo neodvisne spremenljivke, bodisi po njeni spremembi. 

(Field 2009, 270-271).  
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Simboli, uporabljeni v enačbi, predstavljajo: 

(3) 

− P = verjetnost da se bo dogodek zgodil, 

− 1 - P = verjetnost, da se dogodek ne bo zgodil. 

Razmerje obetov pa nato izračunamo tako, da obete po spremembi ene enote pojasnjevalne 

spremenljivke delimo z obeti pred njeno spremembo. 

Prileganje modela v naši analizi preverjamo z logaritemsko verjetnostjo (log. likelihood), ki 

primerja dejanske in napovedane vrednosti (Hosmer, Lemeshow in Sturdivant 2013, 12). Nato 

primerjamo logaritemsko verjetnost med različnimi modeli (npr. tistim, ki vključuje vse 

pojasnjevalne spremenljivke, in modelom, ki vključuje le konstanto). Če dobljeno vrednost 

pomnožimo z 2, lahko uporabimo hi-kvadrat distribucijo (Tabachnick in Fidell 2007, 447). 

Field (2009, 267) navaja, da bomo z logaritemsko verjetnostjo ugotovili, koliko je nepojasnjene 

informacije v oblikovanem statističnem modelu, zato je bolje, če so te vrednosti v modelu 

manjše, saj tako dosežemo boljše prileganje modela. 

Prileganje modela lahko merimo tudi s Hosmer in Lemeshow preskusom in Nagelkerke ST. 

Peng Lee in Ingersoll (2002, 6) navajajo, da je Nagelkerke ST pri logistični regresiji različica 

ST v navadni linearni regresiji, ki predstavlja delež variance v odvisni spremenljivki, ki je lahko 

pojasnjena z vključenimi pojasnjevalnimi spremenljivkami. Garson (2014, 50)  navaja, da 

»Nagelkerke pseudo ST meri učinek celotnega modela, ki je izražen kot šibek, srednji ali 

močen.« Priporočljivo je, da ta preskus uporabimo kot »dodatek« k ostalim preskusom za 

prileganje modela ali Waldovi statistiki (Peng, Lee in Ingersoll 2002, 6). 

Hosmer in Lemeshow preskus primerja logaritemsko verjetnost statističnega modela, ki vsebuje 

pojasnjevalne spremenljivke z logaritemsko verjetnostjo izhodiščnega modela, ki vsebuje le 

konstanto. Boljši model bo izkazal statistično neznačilen rezultat tega preskusa (Field 2009, 

269). Garson (2014, 55) navaja, da je Hosmerjev in Lemeshew preskus »bolj robusten kakor  

hi-kvadrat preskus, predvsem ko so v model vključene zvezne pojasnjevalne spremenljivke in 

pri manjših vzorcih«. 

Model ocenjujemo tudi s pomočjo klasifikacijske preglednice, v kateri so predstavljene 

napovedi izidov. Napovedi izidov izhajajo iz določene mejne vrednosti (angl. cutpoint). Če 

ocenjena verjetnost preseže mejno vrednost, bo izid odvisne spremenljivke 1, če pa je verjetnost 

izidov nižja od mejne vrednosti, bo izid 0. S klasifikacijsko tabelo lahko ugotovimo, ali je model 

napovedal izide (ob upoštevanju določenih dejavnikov) natančno, kar lahko nakazuje na dobro 

prileganje modela. Po drugi strani pa se lahko izkaže, da ima model dobro prileganje, vendar 
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so izidi slabše uvrščeni. Iz tega razloga se klasifikacijska preglednica uporablja le kot dodatna 

metoda za ocenjevanje modela (Hosmer, Lemeshow in Sturdivant 2013, 170). 

Sama klasifikacija je odvisna od števila dogodkov v posamezni skupni (0, 1), saj daje prednost 

skupini, v kateri je uvrščeno večje število dogodkov. To pa ni povezano s prileganjem modela 

(Hosmer, Lemeshow in Sturdivant 2013, 171). V naši raziskavi imamo v skupini, ki ni 

spremenila modela (0), vključenih 70 podjetij, medtem ko je v skupino, ki je spremenila 

vrednotenje nepremičnin po pripoznanju (1), vključenih 17 podjetij.73 

Ker želimo oblikovati takšen model, ki bo čim bolj pravilno uvrstil tako podjetja, ki so 

spremenila model vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, kot tudi podjetja, ki modela niso 

spremenila, poiščemo optimalno mejno vrednost74 za oblikovanje klasifikacijske preglednice. 

Pri tem upoštevamo občutljivost (angl. sensitivity) in specifičnost (angl. specificity), ki v našem 

primeru predstavljata naslednje. 

− Občutljivost: delež pravilno uvrščenih podjetij, ki so spremenila model vrednotenja 

nepremičnin po pripoznanju. 

− Specifičnost: delež pravilno uvrščenih podjetij, ki modela niso spremenila. 

Specifičnost in občutljivost ob posameznih mejnih vrednostih lahko razberemo iz ROC krivulje 

(Hosmer, Lemeshow in Sturdivant 2013, 174). Poiščemo takšno mejno vrednost, kjer sta 

senzitivnost in specifičnost najvišji, obenem pa, da je senzitivnost višja od specifičnosti. 

Ugotovili smo, da je ta pogoj izpolnjen pri mejni vrednosti 0,226 (Preglednica 9). To vrednost 

nato uporabimo pri oblikovanju klasifikacijske preglednice modela. 

Preglednica 9: Mejna vrednost (izsek iz preglednice SPSS »Koordinate pod krivuljo«) 

Mejna vrednost Občutljivost 1- Specifičnost 

0,2238248 0,882  0,157  

0,2260525 0,882  0,143  

0,2358562 0,824  0,143  

Statistično značilnost koeficientov posameznih spremenljivk v modelu ugotavljamo z 

Waldovim preskusom, ki deli kvadrat koeficienta z njegovim kvadratom standardne napake. V 

kolikor je statistična značilnost regresijskih koeficientov večja od 5 %, te spremenljivke 

izločimo iz modela (Tabachnick in Fidell 2007, 445). Raziskava Haucka in Donnerja (1977, po 

Hosmer, Lemeshow in Sturdivant 2013, 14) je pokazala, da je bil glede na Waldovo statistiko 

koeficient statistično značilen, medtem ko se je z logaritemsko verjetnostjo ta koeficient izkazal 

za statistično neznačilnega. Kljub temu pa Hosmer, Lemeshow in Sturdivant (2013, 14) 

navajajo, da niso zasledili velikih odstopanj med enim in drugim preskusom. Če pa nastopi 

                                                 

73 V končnem modelu. 
74 V programskem paketu SPSS je prednastavljena mejna vrednost pri izdelavi klasifikacijske 

preglednice v višini 0,5. 
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primer, da sta preskusa pokazala rezultate zelo blizu statistične značilnosti (npr. eden pod in 

drugi nad določeno mejo 5 %), avtorji uporabijo rezultate iz preskusa logaritemske verjetnosti. 

Ob upoštevanju, da podatki izpolnjujejo pogoje skladno z zgoraj opisanimi preskusi, na podlagi 

končnega modela lahko zapišemo enačbo logistične regresije (Garson 2014, 18). 

U = JK + JLNL+JTNT + ⋯ + J5N5  (4) 

Simboli, uporabljeni v enačbi, predstavljajo:  

− z = logaritem obetov odvisne spremenljivke, 

− JK=  konstanta, 

− x = odvisna spremenljivka, 

− b = regresijski koeficient. 

Pri izvedbi logistične regresije smo pozorni tudi na predpostavke o linearnosti, neodvisnosti 

podatkov ter multikolinearnost (Field 2009, 273). 

− Linearnost: Logistična regresija predpostavlja prisotnost linearne povezanosti med 

posamezno neodvisno spremenljivko in logaritmom obetov odvisne spremenljivke. To 

predpostavko smo preskušali s pomočjo Box-Tidwell postopka. Tabachnick in Fidell (2007, 

443) preskušanje opišeta tako, da se v model vključijo interakcije med posamezno 

pojasnjevalno spremenljivko in njenim naravnim logaritmom. Predpostavki je zadoščeno, 

če posamezna vključena interakcija ni statistično značilna. 

− Neodvisnost vzorcev: Tej predpostavki smo zadostili na način, da smo tvorili dva neodvisna 

vzorca, saj smo v enega vključili le podjetja, ki uporabljajo model nabavne vrednosti, 

medtem ko smo v drugi vzorec vključili le tista podjetja, ki so prešla na model 

prevrednotenja. Podjetja, ki so prisotna v prvi skupini, niso prisotna v drugi in obratno. 

− Multikolinearnost: nastopi, ko je prisotna visoka povezanost med pojasnjevalnimi 

spremenljivkami. Če obstaja visoka povezanost med spremenljivkami, je otežkočena ocena 

njihovega učinka na odvisno spremenljivko (Allison 1999, 48). Za preskušanje prisotnosti 

multikolinearnosti lahko preverimo vrednosti VIF (angl. variance inflation factor), ki nam 

nakažejo povezanost med spremenljivkami (Field 2009, 224). Vrednosti VIF nad 10 

nakazujejo na multikolinearnost (Kutner idr. 2005, 409). 

Ker je analiza pokazala prisotnost osamelcev, so iz modela izločeni. Osamelci (angl. outliers) 

predstavljajo ekstremne vrednosti. Izločili smo tiste enote, ki imajo standardizirane ostanke 

večje od vrednosti ± 2,58 (Acock 2008, 224). 

9.4 Rezultati empirične analize 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati preskušanja hipotez. Najprej so predstavljeni rezultati 

o spremembi deleža nepremičnin v celotnih sredstvih in kapitala v obveznostih do virov 

sredstev po spremembi modela vrednotenja nepremičnin po pripoznanju. Nato je predstavljena 
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primerjava uporaba modela prevrednotenja pri podjetjih pred in po začetku finančne krize. V 

zadnjem sklopu pa je predstavljena povezanost izbranih računovodskih kazalnikov z odločitvijo 

podjetij, da spremenijo model vrednotenja nepremičnin po pripoznanju. 

9.4.1 Delež nepremičnin in kapitala po spremembi modela vrednotenja 

Za preskušanje hipoteze 1 je najprej izveden t-preskus za povezane vzorce, kjer so izločeni 

osamelci. Nato je izveden še preskus predznakov, ki vključuje vsa analizirana podjetja. 

Rezultati preskusov so prikazani v nadaljevanju. 

Sprememba deleža nepremičnin  v celotnih sredstvih  

Pri preskušanju hipoteze predvidevamo, da so podjetja, ki so spremenila model vrednotenja 

nepremičnin s prvim prevrednotenjem, povečala delež nepremičnin v sredstvih. 

Analizirali smo, ali obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih vrednostih deleža 

nepremičnin v sredstvih v letu, ko podjetje preide na uporabo modela prevrednotenja (v 

obdobju, ko podjetje spremeni model in opravi prvo prevrednotenje) v primerjavi s povprečnimi 

vrednostmi deleža nepremičnin v sredstvih, če bi podjetje uporabljalo model nabavne vrednosti 

oz. ne bi spremenilo modela vrednotenja. 

Analiza je izvedena s pomočjo t-preskusa za odvisne vzorce. Pri podjetjih, ki so prešla iz modela 

nabavne vrednosti na model prevrednotenja, sta izvedeni dve opazovanji: 

− delež nepremičnin v sredstvih brez prevrednotenja (model nabavne vrednosti); 

− delež nepremičnin v sredstvih z izvedenim prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

Pri prvi vrednosti je upoštevan delež nepremičnin v sredstvih, če bi podjetje za merjenje 

nepremičnin po pripoznanju uporabljalo model nabavne vrednosti. To je doseženo tako, da je 

od vrednosti nepremičnin odštet znesek prevrednotenja. Enako je storjeno pri vrednosti 

sredstev. Medtem ko druga vrednost vsebuje podatek o deležu nepremičnin v sredstvih, kot jih 

podjetje izkazuje po izvedenem prevrednotenju oz. s spremembo modela vrednotenja 

nepremičnin po pripoznanju. Nato je izračunana razlika v deležu, tako da je od deleža 

nepremičnin v sredstvih po prevrednotenju odštet delež brez upoštevanega prevrednotenja. 

V nadaljevanju so preskušene predpostavke t-preskusa: predpostavko prisotnost osamelcev v 

razlikah in predpostavko o normalnosti porazdelitve razlik med opazovanjema. Prisotna sta dva 

osamelca. Vrednost njunih razlik je 0,45 in 0,12. V nadaljevanju sta izločena, tako da vsebuje 

vzorec še 28 podjetij. Slika 3 prikazuje kvantilni diagram (angl. box plot), ki ne vsebuje 

osamelcev (angl. outliers). Pri tem je najnižja vrednost razlike 0,01, najvišja pa 0,19. 
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Slika 3: Kvantilni diagram razlike deleža nepremičnin (brez osamelcev) 

Predpostavka normalne porazdelitev podatkov je preskušana s Shapiro-Wilkovim preskusom. 

Rezultati preskusa so prikazani v preglednici 10. Shapiro-Wilkov preskus je statistično 

neznačilen (stopnja značilnosti = 0,196). Tako lahko sprejmemo ničelno hipotezo, da podatki 

izhajajo iz populacije, ki je normalno porazdeljena. S tem je izpolnjen pogoj za izvedbo  

t-preskusa. 

Preglednica 10: Preskus normalnosti porazdelitve-razlika v deležu nepremičnin 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 
Statistika

  

Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 0,151 28 0,103 0,950 28 0,196 

Iz Preglednice 11 je razvidno, da imajo proučevana podjetja višji povprečni delež  nepremičnin 

v sredstvih (povprečje 0,312, standardni odklon 0,104), kot bi ga imela, če bi uporabljala model 

nabavne vrednosti (povprečje 0,226, standardni odklon 0,103). Z izvedenim prevrednotenjem 

je povprečje deleža nepremičnin v sredstvih večje za 38,1 % (0,312/0,226 - 1), kot če bi podjetja 

uporabljala model nabavne vrednosti. Najvišji delež nepremičnin v sredstvih je po 

prevrednotenju znašal 53,8 %, najnižji pa 12,4 %. 

Preglednica 11: Opisna statistika-delež nepremičnin  

a Delež z: Delež nepremičnin v sredstvih s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež nepremičnin v sredstvih brez prevrednotenja (model nabavne vrednosti). 

 Aritmetična 
sredina 

Število 
podjetij 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 
sredine 

Najvišji 

delež 

Najnižji 

delež 

Dvojica 1 
Delež za 0,312 28 0,104 0,020 0,538 0,124 

Delež brezb 0,226 28 0,103 0,019 0,456 0,044 
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Preglednica 12 prikazuje razlike med opazovanjema (razlika med deležem nepremičnin v 

sredstvih s prevrednotenjem in brez upoštevanega prevrednotenja) in različne vrednosti 

variabilnosti. Razlika med povprečnim deležem nepremičnin pred in po prevrednotenju znaša 

8,7-odstotne točke. Pri tem je 95 % verjetnost, da interval od 6,9 % do 10,4 % vsebuje 

aritmetično sredino razlik med opazovanjema. 

Preglednica 12: Razlike med opazovanjema-delež nepremičnin  

 

Razlike dvojic 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 
sredine 

95 % interval  

zaupanja razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Dvojica 

1 

Delež za -  Delež brezb 
0,087 0,046 0,008 0,069 0,104 

a Delež Z: Delež nepremičnin v sredstvih s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež BREZ: Delež nepremičnin v sredstvih brez prevrednotenja (model nabavne vrednosti). 

Rezultati t-preskusa so prikazani v preglednici 13. T-preskus je statistično značilen (stopnja 

značilnosti < 0,05). Zavrže se ničelna hipoteza, da imajo podjetja enako aritmetično sredino 

deleža nepremičnin v sredstvih v primeru uporabe modela nabavne vrednosti in v primeru 

uporabe modela prevrednotenja. Aritmetična sredina deleža nepremičnin v sredstvih je 

statistično značilno večja v primeru, ko podjetja uporabljajo model prevrednotenja. Pri tem 

Cohenov d znaša 1,891, kar nakazuje na velik učinek. 

Preglednica 13: Statistična značilnost-delež nepremičnin  

 t Stopnje 

prostosti 

Statistična 
značilnost           

(2-stranska) 

Dvojica 1 Delež za -  Delež brezb 9,869 27 0,000 
a Delež z: Delež nepremičnin v sredstvih s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež nepremičnin v sredstvih brez prevrednotenja (model nabavne vrednosti). 

Na podlagi izvedenega preskusa lahko povzamemo, da je prvo prevrednotenje privedlo do 

statistično značilnega povečanja deleža nepremičnin v sredstvih. Aritmetična sredina deleža 

nepremičnin v sredstvih po prvem prevrednotenju je znašala 31,2 %. V kolikor pa bi ta podjetja 

uporabljala model nabavne vrednosti, bi aritmetična sredina deleža nepremičnin v sredstvih 

znašala 22,6 % 

Ker so pri preskušanju s t-preskusom za povezane vzorce izločeni osamelci, je izveden tudi 

neparametričen preskus predznakov, ki vključuje vsa podjetja. Najprej je izračunana vrednost 

median za obe opazovanji in za njuno razliko. Po spremembi modela je 50 % podjetij, ki so 

prešla na model prevrednotenja, imelo manjši oziroma večji delež nepremičnin v sredstvih kot 
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0,293, medtem ko bi v primeru nadaljnje uporabe modela nabavne vrednosti 50 % podjetij imelo 

manjši oziroma večji delež nepremičnin v sredstvih kot 0,220 (preglednica 14). 

Preglednica 14: Vrednosti median-delež nepremičnin  

 

a Delež brez: Delež nepremičnin v sredstvih brez prevrednotenja (model nabavne vrednosti). 

b Delež z: Delež nepremičnin v sredstvih s prevrednotenjem  (model prevrednotenja). 

Od 30-ih analiziranih podjetij izkazujejo vsa podjetja z izvedenim prevrednotenjem povečan 

delež nepremičnin v sredstvih, kar je razvidno iz preglednice 15. 

Preglednica 15: Sprememba deleža nepremičnin  

 Število podjetij 

Delež za -  Delež brezb 

Negativne razlikec 0 

Pozitivne razliked 30 

Vezie 0 

Skupaj 30 
a Delež z: Delež nepremičnin v sredstvih s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež nepremičnin v sredstvih brez prevrednotenja (model nabavne vrednosti). 

c Delež z <  Delež brez 

d Delež z >  Delež brez 

e Delež z =  Delež brez 

Z izvedbo preskusa predznakov želimo ponovno preskušati spremembe deleža nepremičnin v 

sredstvih s prvim prevrednotenjem v primerjavi z uporabo modela nabavne vrednosti. 

Preglednica 16 prikazuje, da je s prvo uporabo modela prevrednotenja mediana deleža 

nepremičnin v sredstvih  statistično značilno večja, kot če bi podjetja za merjenje nepremičnin 

po pripoznanju uporabljala model nabavne vrednosti (z = -5,295, stopnja značilnosti < 0,005). 

Iz tega sledi, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo, ki trdi, da je mediana razlik med obema 

opazovanjema enaka nič. Zato lahko potrdimo, da se je ob prehodu podjetij na model 

prevrednotenja delež nepremičnin v sredstvih s prvim prevrednotenjem povečal. 

Preglednica 16: Preskus predznakov-delež nepremičnin 

Delež za -  Delež brezb 

Z - 5,295 

Asimptotična stopnja značilnosti (2-stranska) 0,000 
a Delež z: Delež nepremičnin v sredstvih s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež nepremičnin v sredstvih brez prevrednotenja (model nabavne vrednosti). 

Delež breza  Delež zb Razlika 

0,220  0,293  0,080  
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Sprememba deleža kapitala  v obveznostih do virov sredstev  

Kakor pri spremembi deleža nepremičnin v sredstvih, pričakujemo tudi pri hipotezi o 

spremembi deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev, da so podjetja s spremembo modela 

oz. s prvim prevrednotenjem povečala delež kapitala v obveznostih do virov sredstev. 

Preveriti želimo, ali se povprečna vrednost deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev, ko 

podjetje preide na model prevrednotenja, razlikuje od povprečne vrednosti deleža kapitala v 

obveznostih do virov sredstev, če bi podjetje uporabljalo model nabavne vrednosti. 

Da bi ugotovili, ali se je s prvim prevrednotenjem spremenil delež kapitala v obveznostih do 

virov sredstev, uporabljamo, kakor pri ugotavljanju spremembe deleža nepremičnin v sredstvih, 

t-preskus za povezane vzorce. Pri podjetjih, ki so prešla na model prevrednotenja, sta izvedeni 

dve opazovanji: 

− Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev brez prevrednotenja (model nabavne 

vrednosti). 

− Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev z izvedenim prevrednotenjem (model 

prevrednotenja). 

Pri prvem opazovanju upoštevamo delež kapitala v obveznostih do virov sredstev, če bi podjetje 

za merjenje nepremičnin po pripoznanju uporabljalo model nabavne vrednosti. Vrednosti 

kapitala je odštet znesek prevrednotenja, ki je pripoznan v postavki presežek iz prevrednotenja 

v  kapitalu. Enako je storjeno pri obveznostih do virov sredstev, le da je tukaj, poleg vrednosti 

prevrednotenja izkazanega v kapitalu, da bi dobili delež primerljiv z vrednotenjem po nabavni 

vrednosti, odšteta tudi vrednost, pripoznana v odloženih davkih. Drugo opazovanje pa vsebuje 

podatek o deležu kapitala v obveznostih do virov sredstev, kot ga podjetje izkazuje po 

izvedenem prevrednotenju (po prvi spremembi modela vrednotenja nepremičnin po 

pripoznanju). Nato je izračunana razlika v deležu, tako da je od deleža kapitala v obveznostih 

do virov sredstev po prevrednotenju odštet delež, kot če bi podjetje za merjenje nepremičnin po 

pripoznanju uporabljalo model nabavne vrednosti. Za izvedbo preskusa je nadaljnje oblikovana 

dodatna spremenljivka, ki predstavlja razliko med obema opazovanjema. 

Nadaljnje so preskušane predpostavke t-preskusa, predpostavka prisotnost osamelcev v razlikah 

in predpostavka o normalni porazdelitvi razlik med opazovanjema. Prisoten je en osamelec. 

Vrednost njegove razlike je 0,48. V nadaljevanju je izločen, tako da je v vzorcu 29 podjetij. 

Slika 4 prikazuje kvantilni diagram, ki ne vsebuje osamelcev. Najnižja vrednost razlike je 0,01, 

najvišja pa 0,14. 
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Slika 4: Kvantilni diagram razlike deleža kapitala (brez osamelcev) 

Predpostavko normalne porazdelitev podatkov preskušamo s Shapiro-Wilkovim preskusom. 

Rezultati preskusa so prikazani v preglednici 17. Shapiro-Wilkov preskus je statistično 

neznačilen (stopnja značilnosti = 0,141). Tako lahko sprejmemo ničelno hipotezo, da podatki 

izhajajo iz populacije, ki je normalno porazdeljena. S tem je izpolnjen pogoj za izvedbo  

t-preskusa. 

Preglednica 17: Preskus normalnosti porazdelitve-razlika v deležu kapitala 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 
Statistika Stopnje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 

Razlika 0,134 29 0,199 0,925 29 0,141 

Iz Preglednice 18 je razvidno, da so proučevana podjetja ob spremembi modela imela višji 

povprečni delež  kapitala v obveznostih do virov sredstev (povprečje 0,325, standardni odklon 

0,138), kot bi ga imela, če bi uporabljala model nabavne vrednosti (povprečje 0,255, standardni 

odklon 0,149). Z izvedenim prevrednotenjem je povprečje deleža kapitala v obveznostih do 

virov sredstev večje za 27,4 % (0,325/0,255 - 1), kot če bi podjetja uporabljala model nabavne 

vrednosti. 



76 

Preglednica 18 : Opisna statistika-delež kapitala  

 Aritmetična 
sredina 

Število 
podjetij 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 
sredine 

Najvišji 
delež 

Najnižji 
delež 

Dvojica 1 
 Delež za 0,325 29 0,138 0,026 67,7 7,3 

 Delež brezb 0,255 29 0,149 0,028 66,7 -5,7 
a Delež z: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev v sredstvih brez prevrednotenja (model 

nabavne vrednosti). 

Preglednica 19 prikazuje razlike med opazovanjema (razlika med deležem nepremičnin v 

sredstvih s prevrednotenjem in brez upoštevanega prevrednotenja) in različne vrednosti 

variabilnosti. Razlika med povprečnim deležem kapitala v obveznostih do virov sredstev pred 

in po prevrednotenju znaša 7,1-odstotne točke. Pri tem je 95 % verjetnost, da interval od 5,5 % 

do 8,7 % vsebuje aritmetično sredino razlik med opazovanjema. Najvišji delež kapitala v 

obveznostih do virov sredstev je po prevrednotenju znašal 67,7 %, najnižji pa 7,3 % 

(preglednica 18). 

Preglednica 19: Razlike med opazovanjema-delež kapitala  

 Razlike dvojic 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

aritmetične 
sredine 

95% interval zaupanja 

razlike 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Dvojica 1 Delež za -  Delež brezb 0,071 0,042 0,008 0,055 0,087 
a Delež z: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev v sredstvih brez prevrednotenja (model 

nabavne vrednosti). 

Rezultati t-preskusa so prikazani v preglednici 20. T-preskus je statistično značilen (stopnja 

značilnosti < 0,05). Zavrže se ničelna hipoteza, da imajo podjetja enako aritmetično sredino 

deleža kapitala v primeru uporabe modela nabavne vrednosti in v primeru prvega 

prevrednotenja, ob spremembi modela. Aritmetična sredina deleža kapitala v obveznostih do 

virov sredstev je statistično značilno večja v primeru, ko podjetja uporabljajo model 

prevrednotenja. Pri tem Cohenov d znaša 1,690, kar nakazuje na velik učinek. 

Preglednica 20: Statistična značilnost-delež kapitala  

 t Stopnje 

prostosti 

Stopnja značilnosti        
(2-stranska) 

Dvojica 1 Delež za -  Delež brezb 9,038 28 0,000 
a Delež z: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev v sredstvih brez prevrednotenja (model 

nabavne vrednosti). 
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Na podlagi izvedenega preskusa lahko povzamemo, da je prvo prevrednotenje privedlo do 

statistično značilnega povečanja deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev. Aritmetična 

sredina deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev po prvem prevrednotenju je bila 32,5 %. 

V kolikor pa bi ta podjetja uporabljala model nabavne vrednosti, bi bila aritmetična sredina 

deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev sredstvih 25,5%. 

Ker so za preskušanje s t-preskusom za povezane vzorce izločeni osamelci, je izveden tudi 

neparametričen preskus-preskus predznakov, ki vključuje vsa podjetja. 

Najprej je izračunana vrednosti median za vsa tri opazovanja. Po spremembi modela je 50 % 

podjetij, ki so prešla na model prevrednotenja, imelo manjši oziroma večji delež kapitala v 

obveznostih do virov sredstev kot 0,321. Medtem ko bi v primeru nadaljnje uporabe modela 

nabavne vrednosti 50 % podjetij imelo manjši oziroma večji delež kapitala v obveznostih do 

virov sredstev kot 0,245 (preglednica 21). 

Preglednica 21: Vrednosti median-delež kapitala 

 Delež breza  Delež zb Razlika 

0,245  0,321  0,063  
a Delež brez: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev v sredstvih brez prevrednotenja (model 

nabavne vrednosti). 

b Delež z: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

Od 30 analiziranih podjetij so vsa podjetja z izvedenim prevrednotenjem povečala delež 

kapitala v obveznostih do virov sredstev, kar je razvidno iz preglednice 22. 

Preglednica 22: Sprememba deleža kapitala  

 Število podjetij 

 Delež za -  Delež brezb 

Negativne razlikec 0 

Pozitivne razliked 30 

Vezie 0 

Skupaj 30 
a Delež z: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev brez prevrednotenja (model nabavne 

vrednosti). 

c Delež z <  Delež brez 

d Delež z >  Delež brez 

e Delež z =  Delež brez 

Z izvedbo preskusa predznakov želimo ponovno preskušati spremembe deleža kapitala v 

obveznostih do virov sredstev s prvim prevrednotenjem v primerjavi z uporabo modela nabavne 

vrednosti. S prvo uporabo modela prevrednotenja je mediana deleža kapitala v obveznostih do 

virov sredstev statistično značilno večja, kot če bi podjetja za merjenje nepremičnin po 

pripoznanju uporabljala model nabavne vrednosti (z = -5,295, stopnja značilnosti < 0,005), kar 

je razvidno iz preglednice 23. Iz tega sledi, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo, da je mediana 



78 

razlik med opazovanjema enaka nič, in lahko potrdimo, da se je kot posledica prehoda podjetij 

iz uporabe modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja, s prevrednotenjem delež 

kapitala v obveznostih do virov sredstev povečal. 

Preglednica 23: Preskus predznakov-delež kapitala 

Delež za -  Delež brezb 

Z - 5,295 

Asimptotična sig. (2-stranska) 0,000 
a Delež z: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev s prevrednotenjem (model prevrednotenja). 

b Delež brez: Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev brez prevrednotenja (model nabavne 

vrednosti). 

9.4.2 Uporaba modela prevrednotenja do in po začetku finančne krize 

S hipotezo 2 smo preverjali, ali se delež podjetij, ki so uporabljala model prevrednotenja do 

začetka finančne krize (do leta 2009), razlikuje od deleža podjetij, ki uporablja model 

prevrednotenja po začetku finančne krize (po letu 2009). Predvidevamo, da so se podjetja v 

večjem številu odločila za spremembo modela po začetku finančne krize, da bi si tako zmanjšala 

kazalnik zadolženosti in lahko povečala zmožnosti zadolževanja. To hipotezo preskušamo z 

McNemarovim preskusom. 

Iz preglednice 24 lahko razberemo, da je po začetku finančne krize (po letu 2009) izmed  

107-ih analiziranih podjetij 32 (9 + 23) podjetij uporabljalo model prevrednotenja. Pred tem 

obdobjem je model prevrednotenja uporabljalo 9 podjetij. Medtem ko se je dodatnih 23 podjetij 

odločilo za uporabo modela prevrednotenja po začetku finančne krize (po letu 2009). Torej je 

delež podjetij, ki uporabljajo za merjenje nepremičnin po pripoznanju model prevrednotenja, 

po letu 2009 zrastel na 29,9 % in se tako povečal za 20,7-odstotne točke v primerjavi z 

obdobjem pred začetkom finančne krize (pred letom 2009). Obenem pa je iz preglednice 

razvidno, da nobeno od analiziranih podjetij po začetku finančne krize ni prešlo iz modela 

prevrednotenja na model nabavne vrednosti. 

Preglednica 24: Opisna statistika-Model pred 2009 in Model po 2009 

Model pred 2009 Model po 2009 

Model PR Model NV 

Model PRa 9 0  

Model NVb 23 75  
a Model prevrednotenja 

b Model nabavne vrednosti 

Nadaljnje z McNemarovim preskusom ugotavljamo, ali se je delež podjetij, ki uporablja za 

merjenje nepremičnin po pripoznanju model prevrednotenja, pred letom 2009 (pred začetkom 

finančne krize) razlikoval od deleža podjetij, ki uporablja model prevrednotenja po letu 2009 
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(po začetku finančne krize). Iz preglednice 25 je razvidno, da je po začetku finančne krize prišlo 

do statistično značilnega povečanja uporabe modela prevrednotenja za merjenje nepremičnin 

po pripoznanju (McNemarov preskus: stopnja značilnosti =  0,000).   

Preglednica 25: McNemarov preskus 

Model pred 2009 in Model po 2009 

Število podjetij 107 

Točna stopnja značilnosti (2-stranska)75 0,000 

9.4.3 Povezanost izbranih računovodskih kazalnikov s spremembo modela vrednotenja 

Za preskušanje hipotez 3, 4, 5 in 6 je izvedena logistična regresija. V vzorec je vključenih  8776 

podjetij. Za oblikovanje končnega modela je v programu SPSS uporabljen algoritem LR po 

korakih nazaj (angl. backward). 

Odvisna spremenljivka pri tem predstavlja spremembo modela vrednotenja nepremičnin po 

pripoznanju, pri čemer imajo oznako: 

− 0 − podjetja, ki modela niso spremenila; 

− 1− podjetja, ki so prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja.  

V model vključene pojasnjevalne spremenljivke ter pričakovana smer povezanosti so 

predstavljene v preglednici 26. 

Preglednica 26: Pojasnjevalne spremenljivke 

Spremenljivka Pričakovana povezanost 

Zadolženost + 

Obračanje zalog - 

Delež nepremičnin + 

Kratkoročni koeficient - 

Stopnja zadolženosti je spremenljivka, ki je pogosto povezana s prevrednotenjem OOS. Iz 

preglednice 27 je razvidno, da so podjetja, ki so vključena v naš vzorec in so spremenila model 

vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, v povprečju bolj zadolžena kot podjetja, ki modela 

niso spremenila. Pri podjetjih, ki so model spremenila, je upoštevana zadolženost, ki bi jo 

podjetje izkazovalo, če ne bi spremenilo modela. 

                                                 

75 Ker je v našem primeru po začetku krize spremenilo model 23 podjetij, program SPSS izračuna točno 

statistično značilnost, saj gre za majhen vzorec. V primeru velikega vzorca pa bi program navedel 

asimptotično statistično značilnost. Mehta in Patel (2011, 71) navajata, da je asimptotična statistična 
značilnost izračunana kot » približek hikvadrat porazdelitvi s popravkom za zveznost (angl. continiuity 

correction) in z eno stopnjo prostosti«. 

76 Prvotni model je vseboval 94 podjetij. Ker pa je analiza pokazala, da je prisotnih sedem osamelcev, 

smo te v nadaljevanju izključili. Celotni rezultati analize brez osamelcev se nahajajo v prilogi naloge. 
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Preglednica 27: Zadolženost (povprečje in mediana)  

Zadolženost 

Skupina podjetij Povprečje Mediana 

Ni spremembe modela 57,08%  56,69% 

Sprememba modela 81,08%  81,96% 

Ker smo v naš vzorec vključili le podjetja iz predelovalne dejavnosti, nas zanima, ali je 

obračanje zalog povezano s spremembo modela nepremičnin po pripoznanju. Pričakujemo, da 

obstaja večja verjetnost, da bodo model spremenila tista podjetja, ki počasneje obračajo zaloge. 

Iz preglednice 28 je razvidno, da imajo podjetja, ki so spremenila model, nižji koeficient 

obračanja zalog, kar posledično pomeni, da počasneje obračajo zaloge. Podjetja, ki so 

spremenila model, tako v povprečju prodajo zaloge v 64 dneh (mediana 70 dni), medtem ko 

podjetja, ki modela niso spremenila, zaloge prodajo v 49 dneh (mediana 56 dni). S hitrejšim 

obračanjem zalog podjetje hitreje pride do denarnih sredstev, ki jih lahko uporabi za poslovanje. 

Medtem ko lahko počasnejše obračanje zalog podjetje privede do likvidnostnih težav in potrebe 

po morebitnem dodatnem zadolževanju. 

Preglednica 28: Obračanje zalog  

Obračanje zalog 

 Povprečje Mediana 

Skupina podjetij Koeficient 

obračanja 

Povprečno 
trajanje obrata 

Koeficient 

obračanja 

Povprečno 
trajanje obrata 

Ni spremembe modela 7,47 49 6,50 56 

Sprememba modela 5,73 64 5,21 70 

Iz preglednice 29 je razvidno, da imajo podjetja, ki so spremenila model vrednotenja 

nepremičnin po pripoznanju, višji delež nepremičnin77 v celotnih sredstvih. Posledično je tudi 

učinek prevrednotenja pri takšnih podjetjih ob spremembi modela lahko višji. 

Preglednica 29: Delež nepremičnin v sredstvih (povprečje in mediana)  

Delež nepremičnin 

Skupina podjetij Povprečje Mediana 

Ni spremembe modela 21,60  21,39 

Sprememba modela 26,93  27,16 

Podjetja, ki so spremenila model vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, imajo nižji 

kratkoročni koeficient kot podjetja, ki modela niso spremenila (preglednica 30). Nižji 

kratkoročni koeficient lahko pomeni, da ima podjetje težave z likvidnostjo in posledično lahko 

s prevrednotenjem OOS na višjo vrednost tako izboljša zmožnosti zadolževanja. 

                                                 

77 Delež nepremičnin pri podjetjih, ki so spremenila model je izračunan na podlagi podatkov, ki ne 
upoštevajo spremembe modela. 
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Preglednica 30: Kratkoročni koeficient 

Kratkoročni koeficient 

Skupina podjetij Povprečje Mediana 

Ni spremembe modela 1,67  1,26 

Sprememba modela 1,00  0,89 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati logistične regresije. 

Najprej je prikazan model, ki vključuje le konstanto. 

Iz klasifikacijske preglednice (preglednica 31) je razvidno, da bo statistični program glede na 

podane deleže možnih izidov (70/87 = 80,5 % ni spremenilo modela in 19,5 % je prešlo na 

model prevrednotenja) in brez upoštevanja preostalih informacij napovedal, da nobeno podjetje 

ne bo spremenilo modela vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, saj je znotraj te kategorije 

največ enot. S takšnim napovedovanjem je dosežena 80,5 % uspešnost napovedovanja, kajti če 

bi program napovedal, da bi vsa podjetja spremenila model vrednotenja, bi bilo napovedovanje 

uspešno le v 17-ih primerih od 87-ih, kar bi se izkazalo za 19,5 % uspešnost. 

Preglednica 31: Klasifikacijska preglednica 

 Opazovani Napovedani 

 
 Sprememba 

modela 

Delež pravilno 
uvrščenih 

 0 1 

Korak 0a 
Sprememba modela 

0b 70 0 100,0 

1c 17 0 0,0 

Uspešnost uvrstitve   80,5 
a Konstanta je vključena v model. Mejna vrednost pri 0,0226. 

b Podjetja, ki modela niso spremenila. 

c Podjetja, ki so prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja.  

Iz preglednice 32 je razvidno, da je v tem koraku v model vključena le konstanta. Obenem lahko 

razberemo obete (0,243), da bo podjetje spremenilo model vrednotenja nepremičnin po 

pripoznanju ((Razmerje obetov) = 17/70 = 0,243). 

Preglednica 32: Vključene spremenljivke in obeti (Blok 0) 

 B Standardna 

napaka  

Wald Stopnja 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti 
Razmerje 

obetov 

Korak 0 Konstanta -1,415 0,270 27,398 1 0,000 0,243 

V preglednici 33 so predstavljene pojasnjevalne spremenljivke. LM preskus 30,688 s statistično 

značilno signifikanco  nam pove, da bo vključitev ene ali več spremenljivk v model pomembno 

izboljšala napovedovanje modela. 
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Preglednica 33: Spremenljivke, ki niso vključene v model (Blok 0) 

 LM preskus Stopnja 

prostosti 

Stopnja značilnosti 

Korak 0 

Zadolženost 18,915 1 0,000 

Kratk. koef. 3,246 1 0,072 

Delež. nepremič. 4,291 1 0,038 

Obračanje zalog 2,991 1 0,084 

Skupaj z vsemi spremenljivkami 30.688 4 0,000 

Program nadaljuje z Blokom 1, kjer najprej v model vključi vse pojasnjevalne spremenljivke. 

Prileganje modela je ocenjeno z logaritemsko verjetnostjo pomnoženo z -2 (-2LL). Ko je v 

model vključena le konstanta, je vrednost -2LL 85,949, medtem ko je z vključenimi vsemi 

spremenljivkami -2LL vrednost 38,640 (preglednica 34), kar nakazuje, da model z vključenimi 

vsemi pojasnjevalnimi spremenljivkami boljše napoveduje izid odvisne spremenljivke. Če 

vrednosti  -2LL z vključeno konstanto (85,949) odštejemo vrednost -2LL z vključenimi vsemi 

spremenljivkami (38,640), dobimo distribucijo kot pri hi-kvadrat preskusu (47,309), ki je 

statistično značilen s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %. 

Preglednica 34: Prileganje modela-vse spremenljivke  (Korak 1) 

-2LL Konstanta -2LL Vse spremenljivke  

85,949  38,640  

Kot je razvidno iz Preglednice 35, je vrednost Nagelkerke pseudo ST 0,668. Hosmer in 

Lemeshow preskus je statistično neznačilen, kar nakazuje dobro prileganje modela. 

Preglednica 35: Nagelkerke R2 in Hosmer-Lemeshow preskus-vse spremenljivke        

(Korak 1) 

Nagelekrke ST Hosmer in Lemeshow preskus 

0,668  0,918  

Preglednica 36 prikazuje, da z novim modelom, ki vključuje vse spremenljivke, program 

pravilno uvrsti 82,4 % (14/17 = 0,823) podjetij v skupino, ki je spremenila model vrednotenja 

nepremičnin po pripoznanju. Medtem ko je 85,7 % pravilno uvrščenih podjetij, ki modela niso 

spremenila (60/70 = 0,857). Model je pravilno napovedal 74 enot od 87 oziroma 85,1 %, kar je 

bolje od modela, kjer je bila upoštevana le konstanta (80,5 %). 

Ko preverimo delež napačnih napovedovanj, lahko opazimo, da je izmed 17-ih podjetij, ki so 

spremenila model vrednotenja, program na podlagi modela napovedal, da 3 podjetja ne bodo 

spremenila modela, kar znaša 17,6 % (3/17=0,176).78 Medtem ko je izmed 70-ih podjetij, ki 

                                                 

78 Ta pojav imenujemo lažna pozitivna vrednost (angl. false positive). 



83 

niso spremenila modela vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, model napovedal, da bo 10 

takšnih podjetij model spremenilo, kar znaša 14,2 % napačnih napovedovanj (10/70 = 0,142).79 

Preglednica 36: Klasifikacijska preglednica-vse spremenljivke (Korak 1)  

 Opazovani Napovedani 

 
 Sprememba 

modela 

Delež pravilno 
uvrščenih 

 0 1 

Korak 1a 
Sprememba modela 

0b 60 10 100,0 

1c 3 14 0,0 

Uspešnost uvrstitve   85.1 
a Konstanta je vključena v model. Mejna vrednost pri 0,0226. 
b Podjetja, ki modela niso spremenila. 

c Podjetja, ki so prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja.  

Z Waldovim preskusom preverjamo statistično značilnost vpliva posameznih pojasnjevalnih 

spremenljivk. Iz preglednice 38 je razvidno, da imajo v tem koraku statistično značilen vpliv 

spremenljivke zadolženost (statistična značilnost = 0,001), delež nepremičnin v sredstvih 

(statistična značilnost = 0,011) in obračanje zalog (statistična značilnost = 0,007), medtem ko 

spremenljivka, ki meri kratkoročni koeficient, nima statistično značilnega vpliva na spremembo 

modela vrednotenja (statistična značilnost = 0,869). 

Preglednica 37: Spremenljivke s statistično pomembnim vplivom na spremembo modela 

vrednotenja-vse spremenljivke  (Korak 1) 

 

B Stand.nap. 

a 

Wald S.p.b Statistična  
značilnost 

Razmerje 

obetov 

95 % interval 

zaupanja 

 Razmerje 

obetov 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Korak 1 Zadolženost 0,216 0,066 10,530 1 0,001 1,241 1,089 1,413 

Kratkoročni 
koeficient 

0,201 1,221 0,027 1 0,869 1,223 0,112 13,399 

Delež 
nepremičnin 

0,158 0,062 6,536 1 0,011 1,171 1,038 1,322 

Obračanje 
zalog 

-0,556 0,208 7,171 1 0,007 0,573 0,382 0,862 

Konstanta -17,894 6,079 8,666 1 0,003 0,000   
a Standardna napaka  

b Stopnja prostosti 

                                                 

79 Ta pojav imenujemo lažna negativna vrednost (angl. false negative). 
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V nadaljevanju program izloči spremenljivko »kratkoročni koeficient« ter oblikuje model, ki 

vključuje pojasnjevalne spremenljivke: zadolženost, delež nepremičnin v sredstvih ter 

obračanje zalog. 

V preglednici 38 je prikazana ocenjena  logaritemska verjetnost pomnožena z -2 (-2LL). Ko je 

v model vključena le konstanta, je vrednost -2LL 85,949, medtem ko je z vključenimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami zadolženost, delež nepremičnin v sredstvih in obračanje zalog 

-2LL vrednost 38,667, kar nakazuje, da ta model boljše napoveduje izid odvisne spremenljivke. 

Če vrednosti  -2LL z vključeno konstanto (85,949) odštejemo vrednost -2LL z vključenimi 

vsemi spremenljivkami (38,667), dobimo distribucijo kot pri hi-kvadrat preskusu (47,282), ki 

je statistično značilen s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %. 

Preglednica 38: Prileganje modela-brez kratkoročnega koeficienta (Korak 2) 

-2LL Konstanta -2LL Brez kratkoročnega koeficienta  

85,949 38,667  

Iz preglednice 39 je razvidno, da znaša vrednost Nagelkerke pseudo ST 0,668. Hosmer in 

Lemeshow preskus je statistično neznačilen, kar nakazuje dobro prileganje modela. 

Preglednica 39: Nagelkerke R2 in Hosmer-Lemeshow preskus-brez kratkoročnega 
koeficienta (Korak 2) 

Nagelekrke ST Hosmer in Lemeshow preskus 

0,668 0,924  

Model, ki vključuje pojasnjevalne spremenljivke zadolženost, delež nepremičnin v sredstvih in 

obračanje zalog, pravilno uvrsti 88,2 % (15/17 = 0,882) v skupino podjetij, ki so spremenila 

model vrednotenja nepremičnin po pripoznanju (preglednica 40). To je boljša napovedljivost 

kot z modelom, ki vključuje vse spremenljivke (82,4 %). Medtem ko je 85,7 % pravilno 

uvrščenih podjetij, ki modela niso spremenila (60/70 = 0,857). To je malenkost boljši rezultat 

kot v prejšnjem koraku, ko je model vseboval vse pojasnjevalne spremenljivke (preglednica 

41). 

Model je pravilno napovedal 75 enot od 87 oziroma 86,2 %, kar predstavlja boljši rezultat kot 

pri modelu z vsemi spremenljivkami, pri čemer je v tem koraku model pravilneje uvrstil več 

enot, kjer je prišlo do spremembe modela vrednotenja nepremičnin. 

Ko preverimo delež napačnih napovedovanj, lahko opazimo, da je izmed 17-ih podjetij, ki so 

spremenila model vrednotenja, program na podlagi modela napovedal, da 2 podjetji ne bosta 

spremenili modela, kar znaša 11,7 % (2/17 = 0,117). Trenutni model je zmanjšal napako 

uvrstitve za eno podjetje. Medtem ko je izmed 70-ih podjetij, ki niso spremenila modela 

vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, model napovedal, da bo 10 takšnih podjetij model 
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spremenilo, kar znaša 14,2 % napačnih napovedovanje (10/70 = 0,142). V tem primeru se je 

napaka, glede na model, ki je vseboval vse spremenljivke, povečala za eno podjetje. 

Preglednica 40: Klasifikacijska preglednica-brez kratkoročnega koeficienta (Korak 2) 

 Opazovani Napovedani 

 
 Sprememba 

modela 

Delež pravilno 
uvrščenih 

 0 1 

Korak 2a 
Sprememba modela 

0b 60 10 100,0 

1c 2 15 0,0 

Uspešnost uvrstitve   86,2 
a Konstanta je vključena v model. Mejna vrednost pri 0,0226. 
b Podjetja, ki modela niso spremenila. 

c Podjetja, ki so prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja.  

Preglednica 41 prikazuje učinek, če je določena spremenljivka odstranjena. Iz stolpca 

»Statistična značilnost spremembe« je razvidno, da je edina spremenljivka, ki je statistično 

neznačilna kratkoročni koeficient, zato je tudi končni model oblikovan z ostalimi tremi 

spremenljivkami, kar je razvidno tudi iz Waldove statistike v nadaljevanju. 

Preglednica 41 prikazuje učinek, če je določena spremenljivka odstranjena. Iz stolpca 

»Statistična značilnost spremembe« je razvidno, da je edina spremenljivka, ki je statistično 

neznačilna kratkoročni koeficient, zato je tudi končni model oblikovan z ostalimi tremi 

spremenljivkami, kar je razvidno tudi iz Waldove statistike v nadaljevanju. 

Preglednica 41: Primerjava modela z vsemi spremenljivkami in modela brez 

spremenljivke kratkoročni koeficient 

Spremenljivka Model Log. 

verjetnost 

-2Log. Verjetnost 

(sprememba) 

Stopnja 

prostosti 

Statistična 

značilnost 
spremembe 

Korak 1 

Zadolženost -32,155 25,669 1 0,000 

Kratkoročni 
koeficient 

-19,334 0,027 1 0,869 

Delež nepremičnin -24,546 10,451 1 0,001 

Obračanje zalog -25,262 11,884 1 0,001 

Korak 2 

Zadolženost -38,238 37,809 1 0,000 

Delež nepremičnin -24,550 10,432 1 0,001 

Obračanje zalog -25,558 12,448 1 0,000 

Iz Preglednice 42 je razvidno, da so po izključitvi spremenljivke kratkoročni koeficient 

statistično značilne vse ostale vključene spremenljivke. 
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Preglednica 42: Spremenljivke s statistično pomembnim vplivom na spremembo modela 
vrednotenja (Korak 2) 

 

B Stand.nap.a 

 

Wald S.p.b Statistična  
značilnost 

Razmerje 

obetov 

95 % interval 

zaupanja 

Razmerje obetov 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Korak 2 Zadolženost 0,213 0,063 11,364 1 0,001 1,237 1,093 1,399 

Delež 
nepremičnin 

0,158 0,062 6,486 1 0,011 1,171 1,037 1,323 

Obračanje 
zalog 

-0,558 0,207 7,293 1 0,007 0,572 0,381 0,858 

Konstanta -17,416 5,298 10,808 1 0,001 0,000   
a Standardna napaka  

b Stopnja prostosti 

Preglednica 43 prikazuje spremenljivke, ki niso vključene v model. Spremenljivka kratkoročni 

koeficient nima statistično značilnega vpliva, zato je bila v drugem koraku izključena iz modela. 

Preglednica 43: Izločene spremenljivke (Korak 2) 

 Izid Stopnja 

prostosti 

Statistična 
značilnost 

Korak 2a 
Spremenljivka: Kratkoročni koeficient 0,027 1 0,869 

Statistika 0,027 1 0,869 

a Spremenljivka izločena v koraku 2: kratkoročni koeficient. 

Program se je v tem koraku ustavil z nadaljnjim izključevanjem spremenljivk. Naš končni  

model tako vsebuje naslednje pojasnjevalne spremenljivke: 

− zadolženost, 

− delež nepremičnin v sredstvih in 

− obračanje zalog. 

Iz preglednice 42 lahko razberemo naslednje. 

− Zadolženost: ocenjujemo, da se pri podjetjih, ki izkazujejo za eno odstotno točko višjo 

zadolženost, verjetnost spremembe modela merjenja nepremičnin po pripoznanju, in sicer 

iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja, poviša v povprečju za 23,7 %. 

− Delež nepremičnin v sredstvih: pri podjetjih, ki izkazujejo za eno odstotno točko višji delež 

nepremičnin v sredstvih, ocenjujemo, da se verjetnost prehoda iz modela nabavne vrednosti 

na model prevrednotenja poveča v povprečju za 17,1 %. 

− Obračanje zalog: ocenjujemo, da se pri podjetjih, ki izkazujejo za eno enoto nižjo vrednost 

koeficienta obračanja zalog, verjetnost, da bo podjetje za merjenje nepremičnin po 



87 

pripoznanju prešlo iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja, poveča v 

povprečju za 74,8 %. 

Enačbo logistične regresije za naš končni model lahko zapišemo kot: 

z = -17,416 + 0,213* zadolženost + 0,158*delež nepremičnin v sredstvih – 0,558*obračanje 

zalog. 

Na podlagi ugotovljenih rezultatov z izvedeno logistično regresijo lahko povzamemo, da je naš 

končni model, ki vključuje pojasnjevalne spremenljivke zadolženost, delež nepremičnin v 

sredstvih in obračanje zalog, statistično značilen, WT(3) = 47,282, statistična značilnost < 0,005, 

Nagelkerke ST znaša 0,668. Model je pravilno uvrstil 86,2 % enot. Pri tem znaša občutljivost 

88,2 %, specifičnost pa 85,7 %. Lažna pozitivna vrednost je 11,7 %, medtem ko je lažna 

negativna vrednost pa 14,2 %. Rezultati kažejo, da je povečanje zadolženosti pozitivno 

povezano s spremembo modela vrednotenja nepremičnin po pripoznanju. Prav tako je s 

spremembo modela pozitivno povezan delež nepremičnin. Glede obračanja zalog pa rezultati 

kažejo, da je ta kazalnik negativno povezan s spremembo modela. 

Rezultati predstavljene logistične regresije nakazujejo na to, da obstaja večja verjetnost, da bodo 

prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja tista podjetja, ki izkazujejo višjo 

zadolženost v primerjavi s podjetji, ki izkazujejo nižjo zadolženost. To je skladno z našimi 

pričakovanji, saj prevrednotenje na višjo vrednost znižuje zadolženost na eni strani in povečuje 

vrednost sredstev na drugi. To pa lahko privede do povečanja zmožnosti dodatnega 

zadolževanja. Rezultati so primerljivi z ostalimi raziskavami na tem področju, saj so nekateri 

drugi avtorji (Whittred in Chan 1992; Brown, Izan in Loh 1992; Missonier-Piera 2007) prav 

tako ugotovili, da so podjetja, ki so prevrednotila sredstva, višje zadolžena od podjetij, ki 

prevrednotenja niso izvedla. 

Rezultati prav tako nakazujejo, da obstaja večja verjetnost, da bodo prešla iz modela nabavne 

vrednosti na model prevrednotenja tista podjetja, ki imajo večji delež nepremičnin v sredstvih. 

Barlev in drugi (2007) tako navajajo, da bo v primeru, ko ima podjetje velik delež OOS v 

celotnih sredstvih, tudi izid prevrednotenja večji, zato je to lahko eden od dejavnikov, ki bo 

vplival na odločitev managementa, da izvede prevrednotenje. Rezultati raziskave, ki so jo 

izvedli Choi in drugi (2013), nakazujejo da je verjetneje, da bodo prevrednotenje OOS izvedla 

tista podjetja, ki imajo na razpolago za prevrednotenje večji delež OOS (in nepremičnin), saj 

bodo morebitne koristi, ki izhajajo iz prevrednotenja v tem primeru večje. 

Rezultati glede obračanja zalog pa predstavljajo specifiko proučevanega vzorca, saj so v vzorec 

zajeta le podjetja predelovalne dejavnosti. Ostale raziskave navadno analizirajo podjetja iz 

različnih panog. Povzamemo lahko, da obstaja večja verjetnost, da bodo model spremenila 

podjetja, ki počasneje obračajo zaloge, kot podjetja, ki zaloge obračajo hitreje. Podjetja, ki 

zaloge obračajo počasneje, se lahko soočajo z likvidnostnimi težavami, saj imajo denarna 

sredstva dlje časa vezana v zalogah. Prevrednotenje lahko predstavlja način za znižanje 
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zadolženosti in posledično lahko predstavlja zmožnost za pridobitev dodatnih virov 

financiranja. 

Na podlagi rezultatov lahko potrdimo povezanost računovodskih kazalnikov zadolženosti, 

deleža nepremičnin v sredstvih in obračanja zalog s spremembo modela vrednotenja 

nepremičnin in tako potrdimo hipoteze 3, 4 in 5. Hipoteze 6 ne moremo potrditi, saj rezultati 

raziskave niso nakazali povezanosti spremembe modela s kratkoročnim koeficientom. 

Preverjanje l inearnosti  

Prisotnost linearne povezanosti med posamezno neodvisno spremenljivko in logaritmom 

obetov odvisne spremenljivke preskušamo s pomočjo Box – Tidwell postopka. V model so 

vključene interakcije med posamezno pojasnjevalno spremenljivko in njenim naravnim 

logaritmom. Predpostavki je zadoščeno, saj posamezna vključena interakcija ni statistično 

značilna. Rezultati so prikazani v preglednici 44. 

Preglednica 44: Preverjanje linearnosti  

 B 

 

Stand.a 

nap. 

 

Wald 

 

S.p.b Stopnja 

značilnosti 
 

Razmerje 

obetov 

 

95 % interval  

zaupanja  

Razmerje obetov 

       Spodnja 

 meja 

Zgornja 

meja 

 

Zadolženost 0,453 2,717 0,028 1 0,867 1,574 0,008 323,311 

Delež nepremičnin 3,040 1,927 2,489 1 0,115 20,895 0,479 912,198 

Obračanje zalog -5,126 2,875 3,178 1 0,075 0,006 0,000 1,665 

Zadolženost x 

lnZadolženost 
-0,041 0,509 0,006 1 0,936 0,960 0,354 2,604 

Delež nepremičnin x 
lnDelež nepremičnin 

-0,663 0,444 2,227 1 0,136 0,515 0,216 1,231 

Obračanje zalog x 
lnObracanjeZalog 

1,478 0,899 2,706 1 0,100 4,384 0,753 25,513 

Konstanta -29,317 39,893 0,540 1 0,462 0,000 -29,317  
a Standardna napaka  

b Stopnja prostosti 

Preverjanje prisotnosti  multikolinearnost i  

Ena od predpostavk logistične regresije je tudi odsotnost multikolinearnosti. VIF vrednosti nad 

10 nakazujejo na prisotnost multikolinearnosti. V našem primeru so vrednosti pod navedeno 

vrednostjo, kar je razvidno iz preglednice 45. 
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Preglednica 45: Poskus multikolinearnost 

Modela Statistika kolinearnosti 

Toleranca VIF 

Zadolženost 0,971 1,030 

Delež nepremičnin 0,987 1,013 

Obračanje zalog 0,975 1,026 
a Odvisna spremenljivka: Sprememba modela 
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10 SKLEP 

Podjetja morajo pri sestavi računovodskih izkazov upoštevati izbrane računovodske usmeritve. 

Eno takšnih usmeritev predstavlja merjenje OOS po pripoznanju. Izbrano računovodsko 

usmeritev podjetja načeloma uporabljajo več časa, zato je upravičeno pričakovati, da bodo za 

merjenje OOS po pripoznanju izbrala model, ki najbolje odraža značilnosti poslovanja podjetja. 

Ob ostalih nespremenjenih pogojih bi pričakovali, da podjetja računovodske usmeritve glede 

merjenja OOS po pripoznanju v preteklih letih niso spreminjala. V Sloveniji so leta 2006 stopili 

v veljavo prenovljeni SRS in podjetja so morala v svojih aktih opredeliti, kateri model merjenja 

OOS po pripoznanju bodo uporabljala. Od leta 2005 so postali obvezni MSRP za podjetja, 

katerih vrednostni papirji so uvrščeni na enega od trgov vrednostnih papirjev v EU in so dolžna 

pripravljati konsolidirane računovodske izkaze. Ti prav tako določajo, da morajo podjetja za 

merjenje OOS po pripoznanju izbrati model nabavne vrednosti ali model prevrednotenja.  

Kljub pričakovanju, da podjetja ne bodo spreminjala modela vrednotenja, je analiza v našo 

raziskavo vključenih podjetij pokazala, da so se podjetja po letu 2006 odločila za spremembo 

modela. Predvsem je povečano število sprememb možno zaznati po letu 2009. To pa predstavlja 

obdobje, ko so tudi slovenska podjetja pri svojem poslovanju občutila vplive gospodarske krize. 

Po podatkih UMAR-ja (2012, 127) so namreč slovenska podjetja leta 2009 zaradi finančne krize 

težje dostopala do dodatnih posojil. Tako je v primeru, ko so podjetja prešla iz modela nabavne 

vrednosti na model prevrednotenja, prevrednotenje OOS na višjo vrednost za podjetja lahko 

predstavljalo po eni strani možnost znižanja izkazane zadolženosti, po drugi pa posredovanje 

posojilodajalcem informacijo o vrednosti sredstev, ki lahko služijo za zavarovanje posojil. 

Naloga proučuje pojav spremembe računovodske usmeritve merjenja nepremičnin po 

pripoznanju. Pozornost je usmerjena na spremembo modela, in sicer ko je podjetje prešlo iz 

uporabe modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja. Rezultati raziskave kažejo, da 

nobeno izmed analiziranih podjetij ni prešlo iz modela prevrednotenja na model nabavne 

vrednosti. Analizirano je obdobje od leta 2006 do leta 2012, s posebnim poudarkom na obdobju 

po začetku finančne krize. Vzorec zajema velika in srednja slovenska podjetja, ki so po SKD 

uvrščena v predelovalno dejavnost in izpolnjujejo določene parametre. Predelovalna dejavnost 

je izbrana, zaradi pričakovanja, da imajo podjetja iz te panoge večji delež OOS in posledično 

tudi nepremičnin. Obenem kažejo rezultati, da obstaja večja verjetnost, da bodo prešla iz modela 

nabavne vrednosti na model prevrednotenja tista podjetja, ki majo višji delež nepremičnin v 

celotnih sredstvih. Rezultati raziskave potrjujejo, da je delež nepremičnin v sredstvih pozitivno 

povezan s spremembo modela. 

V nalogi je najprej predstavljena pomembnost kakovostnega računovodskega poročanja in 

strokovne rešitve na področju računovodenja OOS. Predstavljena so tudi teoretična izhodišča, 

ki obravnavajo oportunistično delovanje poslovodstva na področju računovodstva. Teoretični 

del naloge je zaključen s pregledom dejavnikov, ki so lahko povezani s prevrednotenjem OOS. 
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Nekatera spoznanja, navedena v teoretičnem delu, so nato preskušana v empiričnem delu, kjer 

predstavljamo rezultate naše analize. Empirični del je osredotočen na spremembo modela 

vrednotenja nepremičnin po pripoznanju s poudarkom na prehodu vrednotenja nepremičnin po 

pripoznanju iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja ter na izvedbo prvega 

prevrednotenja. Posebna pozornost je namenjena spremembi modela vrednotenja v obdobju po 

začetku finančne krize (2009-2011). 

V nadaljevanju navajamo sklepne ugotovitve tako teoretičnih izhodišč, ugotovitve na podlagi 

rezultatov opravljene raziskave, prispevek k znanosti in možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

10.1 Sklepne ugotovitve pregleda teoretičnih izhodišč 

Ugotovili smo, da je razvoj računovodskega poročanja v posamezni državi povezan z različnimi 

dejavniki (npr. pravni sistem, lastniška struktura). Razumevanje teh dejavnikov pa pripomore k 

razumevanju razlik med računovodskimi standardi na različnih geografskih območjih in 

posledično tudi razlik v načinu računovodskega poročanja. 

V nalogi smo preverili, ali so v računovodskih standardih predvidene ustrezne strokovne rešitve 

pri obravnavanju OOS. Ugotovili smo, da so OOS tako v domačih SRS kot tudi v MSRP obširno 

obravnavana. Pri tem smo se osredotočili na merjenje OOS po pripoznanju. Tako SRS kot tudi 

MSRP dopuščajo možnost, da podjetja izberejo za merjenje OOS po pripoznanju bodisi model 

nabavne vrednosti, bodisi model prevrednotenja. Zadnjega ameriški računovodski standardi ne 

dopuščajo. Na praktičnem primeru smo predstavili, da ima izbran model učinke na 

računovodske izkaze in posledično na računovodske kazalnike. Zato je temeljnega pomena, da 

poslovodstvo pri izbiri modela pomisli ne samo na kratkoročne učinke, temveč tudi na 

dolgoročne učinke, ki so povezani z merjenjem OOS po pripoznanju. 

Ker standardi za merjenje OOS po pripoznanju dopuščajo izbiro med dvema modeloma 

vrednotenja obstaja možnost, da bo poslovodstvo ob izbiri računovodske usmeritve delovalo 

oportunistično. Izhodišča za takšno predvidevanje najdemo v teoriji agenta in pozitivni 

računovodski teoriji, ki izhaja iz nje. Avtorja Watts in Zimmerman (1986), ki sta zasnovala 

pozitivno računovodsko teorijo, navajata, da bodo posamezniki ravnali tako, da bodo sami imeli 

največje koristi. Pozitivna računovodska teorija nam je lahko v pomoč pri napovedovanju in 

razumevanju, zakaj je podjetje oz. poslovodstvo izbralo določeno računovodsko usmeritev. Za 

lažje napovedovanje oz. razumevanje izbranih računovodskih usmeritev sta avtorja razvila tri 

hipoteze: hipotezo shem za nagrajevanje, hipotezo o dolgovno-kapitalskem razmerju in 

hipotezo velikosti. 

Drugo možnost ob izbiri modela vrednotenja predstavlja učinkovito delovanje. Christenesen in 

Nikolaev (2013, 7) navajata, da je začetna izbira (ex ante) posamezne računovodske usmeritve 

načeloma povezana z izbiro ob upoštevanju učinkovitosti podjetja. Obenem navajata, da pa je 
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kasnejše prevrednotenje (ex post) lahko povezano z oportunističnim delovanjem, ker 

poslovodstvo pozna učinek, ki ga bo prevrednotenje imelo na računovodske izkaze. S tem lahko 

poslovodstvo zasleduje cilje, ki so značilni za kreativno računovodstvo (angl. earnings 

management). 

V zadnjem delu teoretičnega sklopa naloge smo predstavili dejavnike, povezane s 

prevrednotenjem, ki so proučevani v obstoječih raziskavah. Ugotovili smo, da raziskave 

proučujejo različne dejavnike, kot so: zadolženost, informiranje vlagateljev, delež OOS v 

sredstvih, velikost podjetja, denarni tok, na različnih geografskih (in računovodskih) območjih. 

Tako rezultati raziskave, ki so jo izvedli Barlev in drugi (2007), nakazujejo, da obstaja 

verjetnost, da nekateri dejavniki, ki so povezani s prevrednotenjem v določenem 

računovodskem območju niso značilni za ostala računovodska območja. To dejstvo avtorji 

povezujejo s tem, da so med državami različni ekonomski in pravni dejavniki, ki lahko vplivajo 

na proučevane spremenljivke. Zato lahko dejavniki, ki so proučevani v obstoječi literaturi, 

privedejo do drugačnih rezultatov na različnih (računovodskih) območjih. 

Nekatere dejavnike, ki so proučevani v obstoječih raziskavah, smo vključili v našo raziskavo in 

skušali ugotoviti, ali so povezani s spremembo modela vrednotenja nepremičnin po pripoznanju 

na vzorcu izbranih slovenskih podjetij. Sklepne ugotovitve izvedene empirične raziskave so 

predstavljene v nadaljevanju. 

10.2 Sklepne ugotovitve empirične raziskave 

V empiričnem delu naloge smo se osredotočili predvsem na uporabo in spremembo modela za 

merjenje nepremičnin po pripoznanju. Analizirali smo učinek prvega prevrednotenja na višino 

deleža nepremičnin v sredstvih in deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev ter morebitno 

povezanost izbranih računovodskih kazalnikov na verjetnost spremembe modela. 

Ob izvedbi analize smo ugotovili, da so nekatera izmed analiziranih podjetij spremenila model 

za vrednotenje nepremičnin po pripoznanju. Izkazalo se je, da so vsa podjetja, ki so model 

spremenila, prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja. Prav tako so rezultati 

analize pri prvem prevrednotenju pokazali statistično značilno povečanje tako deleža 

nepremičnin v sredstvih kot tudi deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev. Delež 

nepremičnin v sredstvih se je tako s prvim prevrednotenjem v povprečju povečal za 38,1 %, kot 

če bi podjetja uporabljala model nabavne vrednosti. Medtem ko se je delež kapitala v 

obveznostih do virov sredstev povečal v povprečju za 27,4 %. Rezultati so bili skladni z našo 

hipotezo, saj s povečanjem vrednosti kapitala ob ostalih nespremenjenih pogojih, podjetje zniža 

zadolženost in si tako lahko poveča zmožnosti zadolževanja. Obenem pa večja vrednost 

sredstev lahko pripomore k dodatnemu zadolževanju, ker lahko služijo kot predmet zavarovanja 

pri posojilnih pogodbah. To dejstvo je za podjetja predvsem pomembno v času oteženega 

dostopa do finančnih virov v času finančne krize. 
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Po podatkih UMAR-ja (2012, 127) so podjetja v Sloveniji v obdobju po začetku finančne krize 

težko pridobila dodatna posojila. Iz tega razloga smo želeli preveriti, ali je po letu 2009 model 

prevrednotenja uporabljalo večje število podjetij kot v predhodnem obdobju. Rezultati 

raziskave so pokazali statistično značilno povečanje uporabe modela prevrednotenja po 

omenjenem letu. V obdobju do začetka finančne krize je tako model prevrednotenja uporabljalo 

9 podjetij, medtem ko je po tem obdobju (analizirano do leta 2012) model prevrednotenja 

uporabljalo 32 podjetij.  

Obstoječe raziskave s področja prevrednotenja (Christensen in Nikolaev 2013; Cotter 1999; 

Missonier-Piera 2007; Barlev idr. 2007) nakazujejo, da je možno povezati verjetnost 

prevrednotenja z določenimi računovodskimi kazalniki. V našo raziskavo smo vključili 

naslednje računovodske kazalnike: zadolženost, delež nepremičnin v sredstvih, kratkoročni 

koeficient in koeficient obračanja zalog.  

Rezultati, do katerih smo prišli z izvedbo logistične regresije, so pokazali, da obstaja večja 

verjetnost, da bodo prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja tista podjetja, 

ki izkazujejo višjo zadolženost. Naši rezultati so primerljivi z rezultati ostalih raziskav 

(Whittred in Chan 1992; Brown, Izan in Loh 1992; Missonier-Piera 2007), ki obravnavajo 

tematiko prevrednotenja. 

Glede deleža nepremičnin v sredstvih so rezultati pokazali, da obstaja večja verjetnost, da bodo 

prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja tista podjetja, ki imajo večji delež 

nepremičnin v sredstvih. Podobno so ugotovili Choi in drugi (2007), da bodo prevrednotenje 

OOS izvedla tista podjetja, ki imajo na razpolago za prevrednotenje večji delež OOS (in 

nepremičnin), saj bodo morebitne koristi, ki izhajajo iz prevrednotenja v tem primeru večje. 

Pri računovodskem kazalniku obračanja zalog smo pričakovali, da je obračanje zalog negativno 

povezano s spremembo modela vrednotenja. Izhajali smo iz predpostavke, da so podjetja, ki 

potrebujejo več časa, da zaloge pretvorijo v denar, manj učinkovita in potrebujejo več finančnih 

virov. Pričakovali smo, da podjetja, ki počasneje obračajo zaloge, na model prevrednotenja 

preidejo zato, da bi znižala kazalnik zadolženosti in/ali povečala vrednost sredstev in si tako 

zvišala mejo možnega zadolževanja. Rezultati raziskave so nakazali, da obstaja večja 

verjetnost, da bodo model spremenila podjetja, ki počasneje obračajo zaloge, kot podjetja, ki 

zaloge obračajo hitreje in tako potrdili naša pričakovanja. 

Pri kazalniku kratkoročni koeficient pa rezultati niso pokazali povezanosti s spremembo modela 

vrednotenja nepremičnin po pripoznanju, zato hipoteze 6 nismo mogli potrditi. 

Dejavniki, ki so izkazali povezanost s prevrednotenjem iz naše raziskave na vzorcu slovenskih 

podjetij, so v določeni meri primerljivi z rezultati drugih avtorjev na vzorcih podjetij iz različnih 

držav (Witthred in Chan 1992; Brown, Izan in Loh 1992; Cotter in Zimmer 1995; Missonier- 

Piera 2007). 
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Tako so povezanost zadolženosti s prevrednotenjem pokazali tudi rezultati analiz na vzorcih 

avstralskih podjetjih (Witthred in Chan 1992; Brown, Izan in Loh 1992; Cotter in Zimmer 

1995), podjetjih iz Velike Britanije (Lin in Peasnell 2000; Cheng in Lin 2009), iz Švice 

(Missonier-Piera 2007), iz Hong Konga (Jaggi in Tsui 2001), Koreje (Choi in drugi 2013), 

Francije (Demaria in Dufour 2008) in tudi sosednje Hrvaške (Aljinović Barać in Šodan 2011). 

Prav tako so povezanost deleža OOS (nepremičnin) v sredstvih s prevrednotenjem ugotovili 

tudi Jung in drugi (2013). Na podlagi odgovorov finančnih direktorjev v ZDA glede uvedbe 

modela prevrednotenja oz. poštene vrednosti ob morebitnem prehodu na MSRP so ugotovili, 

da bi ta model uvedla tista podjetja, ki imajo večji delež OOS v sredstvih. Tudi drugi avtorji so 

ugotovili povezanost med deležem OOS v sredstvih in prevrednotenjem; Choi in drugi (2013), 

ki so analizirali korejska podjetja, kot tudi Christensen in Nikolaev (2013), ki sta analizirala 

podjetja iz Nemčije in Velike Britanije. 

V naši raziskavi smo likvidnost merili z uporabo kratkoročnega koeficienta. Enako 

spremenljivko sta uporabila tudi Aljinović Barać in Šodan (2011) pri proučevanju hrvaških 

podjetij. Avtorja sta ugotovila, da obstaja verjetnost, da bodo prevrednotenje izvedla tista 

podjetja, ki imajo nižji kazalnik likvidnosti. Medtem ko naša raziskava ni pokazala povezanosti 

kratkoročnega koeficienta s prevrednotenjem. 

V analizo smo vključili tudi kazalnik obračanja zalog. Te spremenljivke nismo zasledili v 

nobeni drugi raziskavi. Razlog najverjetneje predstavlja homogenost našega vzorca. Naš vzorec 

vsebuje le predelovalno dejavnost, medtem ko so bila v drugih raziskavah prisotna podjetja iz 

različnih panog. Tudi ta spremenljivka se je izkazala kot statistično značilna in potrdila naša 

pričakovanja, da bodo prešla na model prevrednotenja tista podjetja, ki počasneje obračajo 

zaloge. 

10.3 Prispevek k znanosti 

Obstoječe raziskave (Cotter in Zimmer 1995; Jaggi in Tsui 2001; Missonier-Piera 2007)  na 

področju prevrednotenja sredstev analizirajo dejavnike, ki so povezani s prevrednotenjem 

bodisi v določenem trenutku, bodisi ob prehodu na uporabo novih računovodskih standardov 

(npr. prehod  na MSRP), ko so podjetja primorana izbrati določeno računovodsko usmeritev. 

Trdimo lahko, da obstoječe raziskave ne proučujejo dejavnikov povezanih s »prostovoljno« 

odločitvijo za spremembo modela ali pa ne vključujejo številčnejših dejavnikov, ki so bili 

prisotni ob prvi izbiri  modela. Zato smo se v nalogi osredotočili na dejavnike, ki so povezani s 

spremembo modela v obdobju takšne odločitve s poudarkom na obdobju po začetku finančne 

krize ter dejstvu, da so slovenska podjetja morala izbrati (ustrezni) model vrednotenja OOS v 

bližnji preteklosti.    
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Z našo raziskavo smo zato proučili povezanost izbranih dejavnikov z odločitvijo podjetij, da 

bodo spremenila računovodsko usmeritev in izvedla prevrednotenje sredstev, ko sprememba ni 

posledica zahtev računovodskih predpisov oz. prevrednotenje ni povezano z motivi, ki lahko 

izhajajo iz preteklih obdobij. Predpostavljali smo, da so motivi, povezani s (prostovoljno) 

spremembo usmeritve, najbolj razvidni v trenutku tovrstne odločitve.  

Raziskava je pokazala, da so podjetja za merjenje nepremičnin po pripoznanju v večjem številu 

prešla iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja po začetku finančne krize kot pred 

njo. Vsa podjetja, ki so spremenila model vrednotenja, so s prvim prevrednotenjem povečala 

vrednost sredstev in kapitala. Rezultati lahko nakazujejo na to, da se je poslovodstvo odločilo 

za spremembo modela zaradi koristi, ki izhajajo iz prevrednotenja; povečanje vrednosti 

(prevrednotenih) sredstev in kapitala, da bi si podjetje lahko povečalo zmožnost zadolževanja. 

To pa je v nasprotju z računovodskimi standardi. Podjetje mora spremeniti računovodsko 

usmeritev bodisi zaradi zahtev, ki izhajajo iz računovodskih standardov, bodisi zaradi namena, 

da bi računovodska poročila uporabnikom predstavila ustreznejše in zanesljivejše informacije 

o njegovem poslovanju.  

Analiza dejavnikov, povezanih z odločitvijo spremembe modela vrednotenja OOS 

(nepremičnin) po pripoznanju, predstavlja prispevek k znanosti, ker vnaša novost na področju 

tovrstnih raziskav in omogoča boljše razumevanje potencialnih motivov, povezanih s prehodom 

iz modela nabavne vrednosti na model prevrednotenja. 

10.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Rezultati prihodnjih raziskav bodo lahko razkrili učinek nadaljnjih prevrednotenj na 

računovodske izkaze ter pogostost njihove izvedbe. Glede na razmere na nepremičninskem trgu 

v zadnjih letih bi bilo upravičeno pričakovali, da bodo sledila prevrednotenja na nižjo vrednost. 

Naša raziskava temelji na vzorcu slovenskih podjetij iz predelovalne dejavnosti. Prihodnje 

raziskave bi lahko vzorec razširile in vanj zajele tudi druge panoge.  

Vsekakor pa možnost za nadaljnje raziskovanje predstavlja tudi analiza spremembe modela 

merjenja nepremičnin po pripoznanju v obdobju po začetku finančne krize in dejavnike, 

povezane s to odločitvijo na vzorcu podjetij iz drugih držav. 





97 

LITERATURA 

Acock, A. C. 2008. A Gentle Introduction to Stata. 2. izdaja. Texas: Stata Press. 

Aljinović Barać, Ž. in S. Šodan. 2011. Motives for asset revaluation policy choice in 

Croatia. 

Https://www.google.si/search?q=Aljinovi%C4%87+Bara%C4%87,+%C5%BD.+in+

%C5%A0odan+S.+2011.+Motives+for+asset+revaluation+policy+choice+in+Croati

a&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=VubCVfmMAomx7QbAk6DABw 

(2. 8. 2014). 

Allison, P. D. 1999. Logistic Regression Using the SAS System: Theory and Application. 

North Carolina: WA (Wiley-SAS). 

Alves, W. 2013. Statement of financial position. Selected Items (Vol.2). Frankfurt am 

Main: Steuerfachschule Dr. Endriss. 

Asquith, P., A. Beatty in J. Weber. 2005. Performance pricing in private debt contracts. 

Journal of Accounting & Economics 40 (1): 101−128. 

Ball, R., S. P. Kothari in A. Robin 2000. The Effect of International Institutional Factors 

On Properties of Accounting Earnings. Journal of Accounting and Economics 29: 1-

51 

Barlev, B, D. Fried, J. Rene, H. Livnat in J. Livnat. 2007. Reevaluation of Revaluations: 

A Cross-Country Examination of the Motives and Effects on Future Performance. 

Journal of Business Finance & Accounting 34 (1): 1025–1050. 

Beatty, A. in J. Weber 2003. The Effects of Debt Contracting on Voluntary Accounting 

Method Changes. Accounting Review 78 (1): 119−142. 

Beatty, A., K. Ramesh in J. Weber. 2002. The Importance of Accounting Changes in 

Debt Contracts: the Cost of Flexibility in Covenant Calculations. Journal of 

Accounting & Economics 33 (2): 205−227. 

Bieg, H., Hossfeld C., H. Kussmaul  in G. Waschbusch. 2006. Handbuch der 

Rechnungslegung nach IFRS. Grundlagen un praktische Anwendung. Duesseldorf: 

IDW Verlag GmbH. 

Brealey, R., S. Myers in F. Allen. 2010. Principles of Corporate Finance. 10. izdaja. 

New York: McGraw-Hill/Irwin. 

Brigham, E. F. in P. R. Daves. 2007. Intermediate Financial Management. 9. izdaja. 

Mason: Thomson/South-Western. 

Brigham, E. F. in M. C. Ehrhardt. 2010. Corporate Finance: A Focused Approach. 4. 

izdaja. Mason: South-Western College. 

Brown, P., H. Y. Izan in A. L. Loh. 1992. Fixed Asset Revaluations and Managerial 

Incentives. Abacus 28 (1): 36−57. 

Cachon, G. in C. Terwiesch. 2008. Matching Supply with Demand: An Introduction to 

Operations Management. 2. izdaja. Irwin: McGraw-Hill. 

Cheng, A. C. in S. W. Lin 2009. When do firms revalue their assets upwards? Evidence 
from the UK. International Journal of Accounting & Information Management 

17 (2): 166−188. 



98 

Choi, T. H., P. Jinhan, S. Park in Y. Song. 2013. Asset revaluations: motives and choice 

of items to revalue. Asia-Pacific journal of accounting & economics: APJAE 20 (2): 

144−171.  

Christensen, H. B. in V. V. Nikolaev. 2013. Does fair value accounting for non-financial 

assets pass the market test? Review of Accounting Studies 18 (3): 734−775. 

Cohen, J. 1992. A power primer. Psychological Bulletin 112 (1): 155−159. 

Collis, D. J. in C. A. Montgomery. 2008. Competing on Resources.  

Http://hbr.org/2008/07/competing-on-resources (22. 2. 2015). 

Cotter, J. 1999. Asset Revaluations and Debt Contracting. Abacus 35 (3): 268−285. 

Cotter, J. in I. Zimmer. 1995. Asset Revaluations and Assessment of Borrowing 

Capacity. Abacus 31 (2): 136–151. 

Deegan C. in J. Unerman. 2005. Financial Accounting Theory. Berkshire: McGraw Hill 

Higher Education. 

Demaria, S. in D. Dufour. 2008. First time adoption of IFRS, Fair value option, 

Conservatism: Evidences from French listed companies.  

Http://halshs.archives-ouvertes.fr (31. 8. 2014). 

Easton, P. D., P. H. Eddey in T. S. Harris. 1993. An Investigation of Revaluations of 

Tangible Long-Lived Assets. Journal of Accounting Research 31 (1): 1−38. 

Elliott, B. in J. Elliott. 2011. Financial Accounting and Reporting. 14. izdaja. Harlow: 

Financial Times Prentice Hall. 

Epstein, B. J., R. Nach in S. M. Bragg. 2009. Wiley GAAP 2010: Interpretation and 

Application of Generally Accepted Accounting Principles. Hoboken: Wiley. 

Ernst & Young. 2012. International GAAP 2012: Generally Accepted Accounting 

Practice under International Financial Reporting Standards. Chichester: Wiley. 

Fekonja, B., K. Blatnik in U. Premk. 2009. Slovenski računovodski standardi, pojasnjeni 

z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Ljubljana: Primath. 

Field, A. P. 2009. Discovering Statistics Using SPSS: (and Sex and Drugs and Rock 'n' 

Roll). 3.izdaja. Los Angeles: SAGE Publications. 

Financial Accounting Standard Board. 1985. Statement of Financial Accounting Concepts 

No. 6.  

Http://www.fasb.org/pdf/con6.pdf (30. 10. 2014). 

Garson, D. G. 2014. Logistic regression: Binary and multinomial. 

Http://www.statisticalassociates.com/ (13. 7. 2015). 

Greenberg, M. D., E. Helland, C. Noreen in J. N. Dertouzos. 2013. Fair Value 

Accounting, Historical Cost Accounting, and Systemic Risk Policy Issues and 

Options for Strengthening Valuation and Reducing Risk. 

Http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR370.html (15. 10. 2015). 

Hauck, W. W. in A. Donner. 1977. Wald's Test as Applied to Hypotheses in Logit 

Analysis. Journal of the American Statistical Association 72 (360): 851−853. 

Herrmann, D., S. M. Saudagaran in W. B. Thomas 2006. The Quality of Fair Value 

Measures for Property, Plant, and Equipment. Accounting Forum 30 (1): 43−59. 



99 

Hosmer, D. W., S. Lemeshow in R. X. Sturdivant. 2013. Applied logistic regression. 

3. izdaja. New York: Wiley. 

IASB. 2014. Conceptual Framework. Elements: economic resources and economic benefits. 

Staff Paper. 

Http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2014/June/AP10C- (12 .2. 2015). 

IFRS Foundation. 2014. A Guide through International Financial Reporting Standards 

IFRS 2014 (Green Book). Http://eifrs.ifrs.org/eifrs/Menu (18. 1. 2014). 

IFRS Foundation in IASB. B. l. Convergence between IFRSs and US GAAP. 

Http://www.ifrs.org/use-around-the-world/global-convergence/convergence-with-us-

gaap/Pages/convergence-with-us-gaap.aspx (20. 11. 2014). 

Jaggi, B. in J. Tsui. 2001. Management Motivation and Market Assessment: Revaluations 

of Fixed Assets. Journal of International Financial Management & Accounting 12 

(2): 160–187. 

Jensen, M. C. in W. H. Meckling 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3(4):  

305 –360. 

Jung, B., H. Pourjalali, W. Eric in S. Daniel. 2013. The association between firm 
characteristics and CFO's opinions on the fair value option for non-financial assets. 
Advances in Accounting 29 (2): 255−266. 

Kirsch, H. 2006. Einführung in die internationale Rechnungslegung nach IFRS. 3. izdaja. 

Herne/ Berlin: NWB Verlag. 

Kutner, M., C. Nachtsheim, J. Neter in W. Li. 2005. Applied Linear Statistical Models.5. 

izdaja. Boston: McGraw-Hill. 

Kommission der europaeischen Gemeinschaften. 2003. Kommentare zu bestimmten 

Artikeln der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 

Rechnungslegungsstandards und zur Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 

25. Juli 1978 sowie zur Siebenten Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 

1983 über Rechnungslegung. 

Http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias/200311-comments/ias-

200311-comments_de.pdf (21. 1. 2015). 

Lin, Y. C. in K. V. Peasnell. 2000. Asset revaluation and current cost accounting: UK 

corporate disclosure decisions in 1983. The British Accounting Review 32 (1): 

161−187. 

Mackenzie, B., D. Coetsee, T. Njikizana, R. Chamboko, B. Colyvas in B. Hanekom. 

2012. Wiley IFRS 2012: Interpretation and Application of International Financial 

Reporting Standards. New Jersey: Wiley. 

Mehta, C. R. in N. R. Patel. 2011. IBM SPSS Exact Tests. 

Http://www.sussex.ac.uk/its/pdfs/SPSS_Exact_Tests_22.pdf (29. 9. 2015). 

Missonier-Piera, F. 2007. Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with 

Swiss data. The International Journal of Accounting 42 (2): 186–205. 

Mohrman, M. 1996. The use of fixed GAAP provisions in debt contracts. Accounting 

Horizons 10: 78–91. 

Mueller, G. G. 1967: International Accounting. New York: Macmillan. 



100 

Mulford, C. W. in E. E. Comiskey. 2002. The Financial Numbers Game: Detecting 

Creative Accounting Practices. New York: Wiley. 

Nichols, L. M. in K. H. Buerger. 2002. An investigation of the effect of valuation 

alternatives for fixed assets on the decisions of statement users in the United States 

and Germany. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 11 (2): 

155−163. 

Nobes, C. 1984. International Classification of Financial Reporting. London: Croom 

Helm. 

Nobes, C. in R. B. Parker. 2010. Comparative International Accounting. 11. izdaja. 

Harlow: Prentice Hall. 

Novak, A. 2007. Vrednotenje gospodarskih kategorij pri zunanjem računovodskem 

poročanju. Koper: Fakulteta za management. 

Novak, J. M. 2013. Poslovanje gospodarskih družb in zadrug v letu 2011. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2013/dz01-13.pdf 

(12. 12. 2014). 

Peng, C. L. J., K. L. Lee in G. M. Ingersoll 2002. An Introduction to Logistic Regression 

Analysis and Reporting.  

Https://datajobs.com/data-science-repo/Logistic-Regression-%5BPeng-et-al%5D.pdf 

(25. 6. 2015). 

Raffournier, B. 1990. La théorie "positive" de la comptabilité: une revue de la littérature. 
Economie et Sociétés 16: 137−166. 

Rankin, M., P. Stanton, S. McGowan, K. Ferlauto in M. Tilling. 2012. Contemporary 

Issues in Accounting. Milton: John Wiley & Sons Australia Ltd. 

Rebernik, M. 1999. Ekonomika podjetja. 3. dopolnjena izdaja. Ljubljana: Gospodarski 

vestnik. 

Ross S., R. Westerfield in B. D. Jordan. 2007. Fundamentals of Corporate Finance 

Alternate Value. 8. izdaja. New York: McGraw - Hill/ Irwin. 

Schroeder, R. G., M. W. Clark in J. M. Cathey. 2008. Financial Accounting Theory and 

Analysis: Text and Cases. 9. izdaja. Hoboken: John Wiley & Sons. 

Scott, W. 2009. Financial Accounting Theory. 5. izdaja. Toronto, Ontario: Prentice Hall. 

Slovenski inštitut za revizijo. 1998a. Kodeks poklicne etike računovodje. 

Http://www.si-revizija.si/sites/default/files/rac-kodeks_etike-racunovodja.pdf  

(30. 8. 2014). 

Slovenski inštitut za revizijo. 1998b. Kodeks računovodskih načel.  

Http://www.si-revizija.si/sites/default/files/rac-kodeks_racunovodskih_nacel.pdf 

(30. 8. 2014).   

Slovenski inštitut za revizijo. 2006. Slovenski računovodski standardi (SRS). 

Http://www.si-revizija.si/standardi/slovenski-racunovodski-standardi-srs 

(30. 8. 2014). 

Tabachnick, B. G. in L. S. Fidell. 2007. Using Multivariate Statistics. 5. izdaja. Boston: 

Pearson/Allyn & Bacon. 

Thomas, A. L. 1969. Allocation Problem in Financial Accounting Theory: No.3 (Studies 

in Accounting Research). Evanston: American Accounting Association. 



101 

Turk, I. 2013a. Kosmata knjigovodska vrednost. 

Http://www.zvezarfr.si/pripomocki/slovar?q=kosmata+knjigovodska+vrednost  

(20. 2. 2015). 

Turk, I. 2013b. Računovodski izkazi za splošne namene. 

Http://www.zvezarfr.si/pripomocki/slovar?pojem=ra%C4%8Dunovodski%20izkazi

%20za%20splo%C5%A1ne%20namene (20. 2. 2015). 

Watts, R. L. in J. L. Zimmerman. 1986. Positive Accounting Theory. New Jersey: 

Prentice Hall International. 

Watts, R. L. in J. L. Zimmerman. 1990. Positive Accounting Theory: A Ten Year 

Perspective. The Accounting Review 65 (1): 131−156. 

White, G. I., A. C. Sondhi in D. Fried. 2002. The Analysis and Use of Financial 

Statements. 3. izdaja. New Delhi: Wiley India  

Whittred, G. in Y.K. Chan. 1992. Asset Revaluations and the Mitigation of 

Underinvestment. Abacus: 58–74. 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Uradni list RS, št. 42/06. 

  

VIRI 

Gvin.com. B. l. Vstopna stran. Http://www2.gvin.com/ (16. 6. 2014). 

UMAR (Urad RS Slovenije za makroekonomske analize in razvoj). 2009. Poročilo o 

razvoju 2009. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2009/por2009.pdf  

(10. 12. 2014). 

UMAR (Urad RS Slovenije za makroekonomske analize in razvoj). 2012. Ekonomski 

izzivi 2012. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2012/EI-2012.pdf 

(10. 12. 2014). 

 

 





103 

 

PRILOGA 

Priloga 1: Rezultati logistične regresije (Izpis iz programa SPSS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

REZULTATI LOGISTIČNE REGRESIJE (IZPIS IZ PROGRAMA SPSS) 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases 

Included in Analysis 87 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 87 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 87 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

0 0 

1 1 

 
Block 0: Beginning Block 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 86.501 -1.218 

2 85.951 -1.405 

3 85.949 -1.415 

4 85.949 -1.415 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 85.949 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001. 

 

Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 Prev. Zemlj. 2009-11 Percentage Correct 

 0 1 

Step 0 
Prev. Zemlj. 2009-11 

0 70 0 100.0 

1 17 0 .0 

Overall Percentage   80.5 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .226 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1.415 .270 27.398 1 .000 .243 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

Zadolzenost 18.915 1 .000 

KratorocniKoeficient 3.246 1 .072 

DelezNepremicnin 4.291 1 .038 

ObracanjeZalog 2.991 1 .084 

Overall Statistics 30.688 4 .000 

 
Block 1: Method = Backward Stepwise (Likelihood Ratio) 
 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 47.309 4 .000 

Block 47.309 4 .000 

Model 47.309 4 .000 

Step 2a 

Step -.027 1 .869 

Block 47.282 3 .000 

Model 47.282 3 .000 

a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous step. 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 38.640a .419 .668 

2 38.667a .419 .668 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001. 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3.240 8 .918 

2 3.160 8 .924 
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 Prev. Zemlj. 2009-11 = 0 Prev. Zemlj. 2009-11 = 1 Total 

Observed Expected Observed Expected 

Step 1 

1 9 9.000 0 .000 9 

2 9 8.999 0 .001 9 

3 9 8.994 0 .006 9 

4 9 8.984 0 .016 9 

5 9 8.932 0 .068 9 

6 9 8.486 0 .514 9 

7 6 7.488 3 1.512 9 

8 6 5.635 3 3.365 9 

9 4 3.113 5 5.887 9 

10 0 .369 6 5.631 6 

Step 2 

1 9 9.000 0 .000 9 

2 9 8.999 0 .001 9 

3 9 8.994 0 .006 9 

4 9 8.984 0 .016 9 

5 9 8.929 0 .071 9 

6 9 8.478 0 .522 9 

7 6 7.452 3 1.548 9 

8 6 5.714 3 3.286 9 

9 4 3.073 5 5.927 9 

10 0 .377 6 5.623 6 

 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 Prev. Zemlj. 2009-11 Percentage Correct 

 0 1 

Step 1 
Prev. Zemlj. 2009-11 

0 60 10 85.7 

1 3 14 82.4 

Overall Percentage   85.1 

Step 2 
Prev. Zemlj. 2009-11 

0 60 10 85.7 

1 2 15 88.2 

Overall Percentage   86.2 

a. The cut value is .226 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

Zadolzenost .216 .066 10.530 1 .001 1.241 1.089 1.413 

KratorocniKoeficient .201 1.221 .027 1 .869 1.223 .112 13.399 

DelezNepremicnin .158 .062 6.536 1 .011 1.171 1.038 1.322 

ObracanjeZalog -.556 .208 7.171 1 .007 .573 .382 .862 

Constant -17.894 6.079 8.666 1 .003 .000   

Step 2a 

Zadolzenost .213 .063 11.364 1 .001 1.237 1.093 1.399 

DelezNepremicnin .158 .062 6.486 1 .011 1.171 1.037 1.323 

ObracanjeZalog -.558 .207 7.293 1 .007 .572 .381 .858 

Constant -17.416 5.298 10.808 1 .001 .000   

a. Variable(s) entered on step 1: Zadolzenost, KratorocniKoeficient, DelezNepremicnin, ObracanjeZalog. 

 

Model if Term Removed 

Variable Model Log 

Likelihood 

Change in -2 Log 

Likelihood 

df Sig. of the 

Change 

Step 1 

Zadolzenost -32.155 25.669 1 .000 

KratorocniKoeficient -19.334 .027 1 .869 

DelezNepremicnin -24.546 10.451 1 .001 

ObracanjeZalog -25.262 11.884 1 .001 

Step 2 

Zadolzenost -38.238 37.809 1 .000 

DelezNepremicnin -24.550 10.432 1 .001 

ObracanjeZalog -25.558 12.448 1 .000 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 2a 
Variables KratorocniKoeficient .027 1 .869 

Overall Statistics .027 1 .869 

a. Variable(s) removed on step 2: KratorocniKoeficient. 

 

Casewise Listb 

Case Selected Statusa Observed Predicted Predicted Group Temporary Variable 

Prev. Zemlj. 2009-

11 

Resid ZResid 

46 S 1** .147 0 .853 2.408 

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases. 

b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are listed. 

 


