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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi je analizirano poslovanje podjetja Net informatika d.o.o. z 

računovodskimi kazalniki. Podatke sem pridobila iz računovodskih izkazov, predvsem bilanc 

stanja in izkazov poslovnega izida za zadnja štiri leta poslovanja (2013–2016).  

 

Diplomsko delo je razdeljeno na 5 osrednjih poglavij (poglavja od 2 do 6). Uvodu sledi drugo 

poglavje, kjer spoznamo temeljne računovodske izkaze. V tretjem poglavju so na kratko 

opredeljeni računovodski kazalniki. Četrto poglavje je najobsežnejše, saj celovito obravnava 

računovodske kazalnike, poleg teoretičnega opisa kazalnikov stanja financiranja, stanja 

investiranja, kazalnikov vodoravne finančne sestave, kazalnikov obračanja, gospodarnosti in 

dobičkonosnosti je zraven tudi izračun oziroma analiza za podjetje Net informatika d.o.o. z 

dodanimi pojasnili. V nadaljevanju sem prej omenjeno analizo uporabila za podlago v kateri 

sem podjetje presodila kot potencialnega poslovnega partnerja. Podala sem odgovore na 

vprašanja o poslovnih odločitvah kupcev, dobaviteljev in vlagateljev. V šestem poglavju sem 

obravnavala osnovne pojme, pomembne za razumevanje vloge stroškov pri poslovnem 

odločanju ter izračunu praga rentabilnosti. Osredotočila sem se na spremenljive in stalne 

stroške ter izračunala prag rentabilnosti v podjetju Net informatika d.o.o.. 

 

Temeljni del diplomske naloge je usmerjenost in pridobitev računovodskih informacij z 

relevantnimi računovodskimi kazalniki, ki pa so klub svojim pomanjkljivostim osnovno 

izhodišče za poslovno odločanje in presojo podjetja kot poslovnega partnerja. Upoštevati pa 

moramo, da informacije, katere sem pridobila, temeljijo na preteklih dogodkih, zato je 

pomembno, da podjetje ne sprejema odločitev le na podlagi analize z računovodskimi 

kazalniki.  

 

Ključne besede: računovodstvo, računovodski kazalniki, računovodski izkazi, prag 

rentabilnosti, stroški, presojanje poslovnega partnerja. 

                                    



 

 

SUMMARY 

 

The dissertation analyzes the business of Net informatika d.o.o. with accounting indicators. I 

obtained the data from the financial statements, in particular balance sheets and profit and loss 

accounts for the last four years of operation (2013–2016). 

 

The dissertation is divided into 5 central chapters (Chapters 2 to 6). The introduction is 

followed by a second chapter where we get to know the underlying financial statements. The 

third chapter summarizes the accounting indicators. The fourth chapter is the most 

comprehensive, since it integrates the accounting indicators in addition to the theoretical 

description of the indicators of the state of financing, the state of investment, the horizontal 

financial composition indicators, the turnover, economy and profitability indicators, is also a 

calculation or analysis for Net Informatika d.o.o. with added explanations. In the following, I 

used the aforementioned analysis as the basis on which I assessed the company as a potential 

business partner. I gave answers to questions about business decisions of customers, suppliers 

and investors. In Chapter 6, I discussed the basic concepts important for understanding the 

role of costs in business decision making and the calculation of the profitability threshold. I 

concentrated on variable and constant costs and calculated the profitability threshold at Net 

Informatika d.o.o .. 

 

The main part of the thesis is the orientation and acquisition of accounting information with 

the relevant accounting indicators, which, however, are a key starting point for the business 

decision making and assessment of the company as a business partner. However, it must be 

borne in mind that the information I obtained is based on past events, so it is important that 

the company does not make a decision solely on the basis of an analysis with accounting 

indicators. 

 

Key words: accounting, accounting indicators, financial statements, break-even point, costs, 

business partner assessment. 
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1. UVOD 

 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Net informatika je računalniško podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem in razvijanjem 

programske opreme, njihov vodilni produkt je aplikacija za taksi družbe s katero je doseglo 

monopol v Sloveniji. Monopol na področju programske opreme za taksi dejavnost jim je v 

zadnjih letih prinesel dobiček.  

 

V diplomski nalogi se bom osredotočila na tiste računovodske kazalnike, ki mi bodo pomagali 

pri odgovoru na vprašanje, ali je podjetje z monopolom v Sloveniji, ki si lahko samo določa 

cene svojih storitev, uspešno tudi z računovodskega vidika. Z analizo poslovanja z 

računovodskimi kazalniki bom poskušala ugotoviti uspešnost poslovanja obravnavanega 

podjetja v letih od 2013 do 2016. 

 

1.2 NAMEN IN CILJI  

 

Namen moje diplomske naloge je ugotoviti uspešnost poslovanja podjetja Net informatika 

d.o.o. Osredotočila se bom na poslovanje podjetja v zadnjih štirih letih ter ga analizirala s 

temeljnimi računovodskimi kazalniki. Na podlagi izračunov pa bom pridobila podatke, ki jih 

bom uporabila za presojo podjetja kot poslovnega partnerja.  

 

Cilji diplomske naloge so: 

- izdelati računovodsko analizo s kazalniki za obdobje 2013–2016, 

- na podlagi analize poslovanja z računovodskimi kazalniki pridobiti informacije, ki so 

pomembne za zunanje uporabnike (vlagatelje, kupce, dobavitelje) ter za direktorja podjetja, 

- izračunati prag rentabilnosti v podjetju Net informatika d.o.o. s podatki iz zadnjega leta 

poslovanja (2016).  

 

 1.3 PREDVIDENE PREDPOSTAVKE IN MOREBITNE OMEJITVE 
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Predpostavljam, da dejstvo, da ima podjetje monopol v Sloveniji, pomeni, da je poslovanje 

podjetja zelo uspešno in lahko razpolaga z velikim dobičkom. Sami lahko določajo ceno na 

trgu, ker nimajo konkurence, ki bi jim ceno njihovih storitev zniževala. 

 

Pri analizi poslovanja bom uporabila le javno objavljene podatke oziroma računovodske 

izkaze podjetja. Izračunala bom le relevantne računovodske kazalnike za zadnja štiri leta 

poslovanja.   

 

1.4 METODOLOGIJA 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge bom uporabila strokovne in znanstvene knjige, članke 

in literaturo, ki je dostopna na spletu. Opredelila bom osnovne pojme, ki so povezani z 

računovodskimi izkazi in računovodskimi kazalniki. Metodološko plat teoretičnega dela 

diplomskega dela bom predstavila z deskriptivno metodo, ki temelji na preučevanju teorije.  

 

V praktičnem delu diplomske naloge bom analizirala računovodske kazalnike in jih med seboj 

primerjala. Pri tem bom uporabila analitično, sintetično in primerjalno metodo.   
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2. OPREDELITEV RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

Računovodski izkazi so urejen prikaz učinka računovodskega obravnavanja podatkov in so 

zapis poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti. (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 

Koželj in Odar, 2004, str. 447) Namen računovodskih izkazov je zagotavljanje informacij o 

premoženjskem in finančnem položaju podjetja ter o njegovi uspešnosti poslovanja, koristnih 

pri odločanju širokega kroga zainteresiranih zunanjih uporabnikov, ki nimajo možnosti 

dostopanja do podrobnejših podatkov o poslovanju podjetja. (Igličar, Hočevar in Zaman 

Groff, 2013, str. 295) 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni na osnovi strokovnih standardov. Ti opredeljujejo način in 

vsebino obravnavanih izkazov. Posamezni izkazi so v tesni medsebojni vzročni povezavi. Iz 

njih lahko v kateremkoli trenutku razberemo stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, 

prihodke, odhodke, pritoke in odtoke ter rezultate poslovanja v določenem časovnem 

obdobju.  (Branko Mayr, 2000, str. 61) 

 

Računovodska poročila morajo biti jasna, razumljiva, ustrezna in primerljiva, pravočasna, 

potrebno je upoštevati predpostavke o nastanku poslovnih dogodkov in neomejenosti 

delovanja. Zakon o gospodarskih družbah (58. in 59. člen) in SRS predpisujeta, da morajo 

podjetja sestaviti računovodske izkaze in letno poročilo ter jih po zaključku poslovnega leta 

predložiti Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  

 

Slika 1: Sestava letnega poročila 

 

 

 

 

 

Vir: Nataša Pustotnik, Analiza bilanc in revizija, Interno gradivo za višjo šolo, 2017 

 

Med temeljne računovodske izkaze uvrščamo: 

- bilanco stanja  

- izkaz poslovnega izida 

- izkaz denarnih tokov 

LETNO 

POROČILO 

RAČUNOVODSKO 

POROČILO 

POSLOVNO 

POROČILO 

RAČUNOVODSKI 

IZKAZI 

POJASNILA K 

RAČUNOVODSKIM 

IZKAZOM 
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- izkaz gibanja kapitala 

 

2.1 BILANCA STANJA 

 

Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi strani prikazano stanje 

sredstev in na desni strani v enakem znesku stanje obveznosti do virov sredstev za poslovno 

leto1 ali medletna obdobja, za katere se sestavlja. Sestavi se za splošne ali posebne namene, za 

potrebe zunanjega, lahko pa tudi notranjega računovodskega poročanja. Oblika in vsebina 

bilance stanja je različna glede na velikost podjetja. (Turk idr., 2004, str. 447)  

 

Bilanca stanja ima dva stolpca. V enem izkazuje stanje ob koncu tekočega poslovnega leta, v 

drugem pa stanja ob koncu predhodnega poslovnega leta. S tem je zagotovljen vpogled v 

neobičajne, hitre spremembe posameznih bilančnih postavk. Za bilanco stanja je značilna 

kontinuiteta evidentiranja poslovnih dogodkov, saj je bilanca stanja v sedanjem trenutku vsota 

začetne bilance stanja podjetja ter vseh sprememb v sredstvih in njihovih virih. V bilanci 

stanja se izkazuje premoženje in njegovi viri. Pod premoženjem so zajete aktivne postavke 

bilance stanja. Te so financirane z viri sredstev. Med viri so lastni in tuji viri sredstev. 

(Branko Mayr, 2000, str. 62) 

 

Tabela 1: Poenostavljena shema bilance stanja 

SREDSTVA  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

- Stvari 

- Pravice 

- Denar 

- Kapital 

- Dolgovi 

 

Vir: Lastni, 2017 

 

2.2  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno 

prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. (SRS 21. 

1. 2016) Za izkaz poslovnega izida lahko rečemo, da je povzetek učinkovitosti in uspešnosti 

delovanja organizacije v obračunskem obdobju .  

                                                 
1 Ni nujno, da se poslovno leto posameznega podjetja ujema z datumi začetka in konca koledarskega leta. 

Poslovno leto je prilagojeno poslovnemu predmetu podjetja. 
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Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu. Če so 

prihodki večji od odhodkov, je podjetje poslovalo pozitivno in doseglo dobiček, če pa so 

prihodki manjši od odhodkov, je podjetje poslovalo negativno in ustvarilo izgubo. 

 

Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni izmed dveh stopenjskih oblik (različici I in 

II). Obliki ter vsebina izkaza poslovnega izida sta opredeljeni v Slovenskih računovodskih 

standardih. Podjetje lahko izbere tisto, ki mu najbolj ustreza. Primerljivost izkaza med 

posameznimi leti pa je zagotovljena z uporabo samo ene različice skozi čas. Vsebino izkaza 

uspeha prikazujem v spodnji shemi. 

 

Tabela 2: Poenostavljena shema izkaza uspeha 

PRIHODKI (prihodki iz poslovanja, finančni prihodki, izredni prihodki) 

- ODHODKI (odhodki iz poslovanja, finančni odhodki, izredni odhodki) 

= DOBIČEK/ IZGUBA 

- DAVEK IZ DOBIČKA 

= ČISTI POSLOVNI IZID (dobiček/ izguba) 

Vir: SRS 21.6, 2016 

 

2.3  IZKAZ DENARNIH TOKOV 

 

Izkaz denarnih tokov je računovodski izkaz, ki prikazuje prejemke, izdatke in stanje denarnih 

sredstev v podjetju. Prejemki so neposredna povečanja stanja denarnih sredstev, izdatki pa so 

neposredna zmanjšanja denarnih sredstev. Denarna sredstva so denar v blagajni, denar na 

računih in druga dobroimetja v bankah. Glavni namen tega izkaza je zagotavljanje in 

presojanje sprotne plačilne sposobnosti podjetja. V njem se izkazujejo prejemki in izdatki po 

njihovih temeljnih vrstah ter ločeno za poslovno dejavnost, investicijsko dejavnost in 

dejavnost financiranja. Prikazujejo tudi stanje denarnih sredstev na začetku in koncu obdobja. 

Denarni tokovi se izkazujejo za različno dolga obdobja. Ti izkazi so lahko dvostranski ali 

stopenjski. Obe obliki obravnavajo Slovenski računovodski standardi. Podjetje uporablja 

obliko, ki zagotavlja kar največ informacij glede na okoliščine. Malim podjetjem ni treba 

sestavljati izkaza denarnih tokov. (Branko Mayr, 2000, str. 68)  SRS 22.6 določa, da se izkaz 

denarnih tokov lahko sestavi po posredni ali neposredni metodi. V spodnji tabeli sem 

prikazala poenostavljeno shemo izkaza denarnih tokov po posredni metodi. 
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Tabela 3: Shema izkaza denarnih tokov po posredni metodi 

 BILANČNA POSTAVKA 

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU 

A Prejemki (prodaja proizvodov, storitev, blaga, od obresti in deležev iz dobička drugih ...) 

B 
Izdatki (nakupi materiala in storitev, plače in deleži delavcev iz dobička, dajatve, obresti 

…) 

C Prebitek (razlika med Aa in Ab) 

B DENARNI TOKOVI PRI INVESTICIJSKI DEJAVNOSTI 

A Prejemki (od obresti, deležev, prodaja premoženja) 

B Izdatki (nakupi sredstev: opredmetenih in neopredmetenih, naložbe) 

C Prebitek (razlika med Ba in Bb) 

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU 

A Prejemki (vplačani kapital, povečane finančne obveznosti ...) 

B Izdatki (za obresti, izplačilo dividend, vračilo kapitala) 

C Prebitek (razlika med Ca in Cb) 

D KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (seštevek Ca in Cb) 

A DENARNI IZID V OBDOBJU (seštevek Ac, Bc in Cc) 

B ZAČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV 

Vir: Koželj in Dolinšek, 2012, str. 112 

 

2.4  IZKAZ GIBANJA KAPITALA 

 

V izkazu gibanja kapitala kot temeljnem računovodskem izkazu lahko najdemo odgovore na 

številna vprašanja v zvezi z dogajanjem na strani kapitala, prikazuje gibanje sestavin kapitala, 

kako se uporablja čisti dobiček in kako se pokriva izguba. Čeprav je izkaz gibanja kapitala 

namenjen predvsem zunanjemu poslovnemu poročanju, je uporaben tudi za notranje potrebe 

po informiranju o gibanju posameznih sestavin kapitala. Uprava namreč lažje pripravlja 

predloge in sprejema odločitve, povezane s kapitalom, če ima na voljo ustrezno pripravljene 

informacije, kakršne lahko dobi v izkazu gibanja kapitala. Ta izkaz se pripravlja za poslovno 

leto, seveda pa obstajajo potrebe tudi po poročanju za medletna obdobja. (Turk idr., 2004, str. 
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473) Izkaz gibanja kapitala morajo sestaviti vsa podjetja, katerih računovodski izkazi se 

revidirajo.  

 

Tabela 4: Osnovno razčlenjevanje sestavin v izkazu gibanja kapitala za zunanje 

poslovno poročanje 

I. Vpoklicani kapital 

1. Osnovni kapital 

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 

II. Kapitalske rezerve 

III. Rezerve iz dobička 

1. Zakonske rezerve 

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 

4. Statutarne rezerve 

5. Druge rezerve iz dobička 

IV. Revalorizacijske rezerve 

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 

VI. Preneseni čisti poslovni izid 

1. Preneseni čisti dobiček 

2. Prenesena čista izguba 

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 

1. Čisti dobiček poslovnega leta 

2. Čista izguba poslovnega leta 

VIII. Skupaj 

Vir: SRS 23. 4. 2016 
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3. OPREDELITEV RAČUNOVODSKIH KAZALNIKOV 

 

Kazalniki v splošnem pomenijo primerjavo določenih kategorij med seboj. Kazalniki so lahko 

koeficienti2, stopnje udeležbe3 ali indeksi4. Pri koeficientih primerjamo dve ali več različnih 

kategorij, pri stopnjah udeležbe primerjamo del s celoto, pri indeksih pa podatek posamezne 

kategorije primerjamo z istovrstnim podatkom v različnih časovnih obdobjih. (Živko Bergant, 

2007, str. 34) 

 

Možnih je veliko različnih razvrstitev kazalnikov, največkrat jih v skupine uvrščamo glede na 

vrsto informacije, ki nam jo dajejo. Ena izmed možnih razvrstitev kazalnikov v skupine je 

tudi glede na Slovenske računovodske standarde, in sicer Standard 29, ki podrobneje 

opredeljuje nekatere računovodske kazalnike in jih združuje v različne skupine, kot so:  

 

- kazalniki stanja financiranja, ki nam pokažejo stopnjo zadolženosti podjetja. Med te 

kazalnike uvrščamo: delež kapitala v financiranju, delež dolgov v financiranju, delež 

pasivnih časovnih razmejitev v financiranju, delež dolgoročnega financiranja, delež 

kratkoročnega financiranja, delež osnovnega kapitala v kapitalu in drugi,  

- kazalniki stanja investiranja: delež osnovnih sredstev, delež obratnih sredstev merjenja 

posameznih vrst obratnih sredstev, delež zalog v kratkoročnih sredstvih, delež 

finančnih naložb, delež dolgoročnih sredstev, delež kratkoročnih sredstev, odpisanost 

osnovnih sredstev, stopnjo stalnosti sredstev, stopnjo gibljivih sredstev in drugi,  

- kazalniki vodoravne finančne sestave: kapitalska pokritost osnovnih sredstev, 

kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev, kapitalska in dolgoročna pokritost 

dolgoročnih sredstev, neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient), 

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient), kratkoročna 

pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) in drugi, 

- kazalniki obračanja prikazujejo hitrost obračanja posameznih sredstev. Pri teh 

kazalnikih se primerjajo stanja iz bilance stanja in izkaza uspeha. Taki kazalniki so: 

                                                 
2 Koeficient je relativno število, ki izraža razmerje med raznovrstnima velikostma. Glede na velikost primerjanih 

podatkov lahko izračunano razmerje pomnožimo tudi s 100, da dobimo odstotni koeficient. Koeficient je 

praviloma imenovano število.  
3 Stopnja udeleženosti je relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima velikostma, od katerih se 

prva nanaša na del in druga na celoto istega pojava. Najpogosteje se stopnja pomnoži s 100, da dobimo odstotno 

stopnjo udeleženosti.  
4 Indeks je relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovrstnima podatkoma. Pogosto ga pomnožimo s 

100, da dobimo odstotni indeks. Če odštejemo od takega indeksa 100, izrazimo relativno razliko v odstotkih od 

velikosti, s katero primerjamo.  
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koeficient obračanja obratnih sredstev, koeficient obračanja osnovnih sredstev, 

koeficient obračanja zalog, koeficient obračanja terjatev do kupcev … 

- kazalniki gospodarnosti prikazujejo razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi 

odhodki. Kot kazalniki gospodarnosti se uporabljajo naslednji koeficienti: koeficient 

celotne gospodarnosti, koeficient gospodarnosti poslovanja, stopnja čiste donosnosti 

prihodkov, dobičkonosnost poslovanja …  

- kazalniki dobičkonosnosti prikazujejo uspešnost uporabljenih sredstev glede na donos, 

h kateremu so pripomogla. Med kazalnike dobičkonosnosti štejemo: koeficient čiste 

donosnosti kapitala (ROE), čista donosnost kapitala in dolgoročnih dolgov, koeficient 

razširjene donosnosti sredstev, koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA), obrestna 

obremenjenost sredstev … 

 

Analiza s kazalniki je najbolj razširjena metoda oziroma tehnika analiziranja računovodskih 

izkazov. Izračunavanje računovodskih kazalnikov je navadno najpreprostejši del analiz, 

bistveno pomembnejše je vsebinsko razlaganje izračunane vrednosti in ugotavljanje ugodnosti 

ali slabosti izkazane vrednosti. (Igličar idr., 2013, str. 397–398) 

 

Ker gre za relativna števila, omogočajo kazalniki boljšo primerjavo v časovnih obdobjih in s 

tem ugotavljanje in analizo trendov. Dejstvo, da gre za relativna števila, pa ima še eno 

pomembno prednost. Lahko jih primerjamo z drugimi podjetji (»benchmark-ing«). 

Primerjamo jih z načrtovanimi, preteklimi, s kazalniki v primerljivih podjetjih, s povprečji 

panoge in podobno. (Živko Bergant, 2007, str. 35)  

 

Poleg številnih koristnih lastnosti pa je Živko Bergant (2013, str. 202) strnil tudi tri temeljne 

slabosti kazalnikov: 

- vsak kazalnik je nenatančen in lahko služi le kot usmeritev, 

- primerljivost kazalnika s čimer koli je vedno vprašljiva, 

- zanesljivost kazalnika je odvisna od zanesljivosti uporabljenih podatkov.  

 

Analiza kazalnikov je torej koristna, toda analitik se mora zavedati zgornjih problemov. Zato 

se kazalnikov ne sme uporabljati mehanično, temveč z ustrezno presojo. (Brigham v Živko 

Bergant, 2013, str. 202) 
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4. ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA NET INFORMATIKA 

D.O.O. 

 

4.1  PREDSTAVITEV PODJETJA NET INFORMATIKA D.O.O. 

 

NET Informatika d.o.o. je podjetje,  ki v Sloveniji zaposluje 6 ljudi. Z letom 2014 je takratni 

direktor podjetja Dejan Jefim odprl podružnico v Srbiji, kjer je zaposlil še enega grafičnega 

oblikovalca in dva administrativna delavca. Povprečno število zaposlenih v letu 2016 je bilo 

8,22, zato podjetje po velikosti sodi med mikropodjetja.  

 

NET Informatika je računalniško podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem in razvijanjem 

programske opreme, prilagajanjem in integracijo storitev za poslovne aplikacije, elektronskim 

poslovanjem in mobilnimi rešitvami kot tudi z lastnimi proizvodi za podjetja vseh velikosti in 

za stranke po celem svetu.  

 

Pravno-organizacijska oblika podjetja je družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Družba z 

omejeno odgovornostjo je družba, ki ima lahko najmanj 1 oziroma največ 50 solastnikov. V 

NET Informatiki sta solastnika dva. Ustanovitveni kapital podjetja znaša 7.500 EUR. Vložila 

sta ga družbenika Dejan Jefim – 6.750,00 €, s čimer si je pridobil poslovni delež, ki 

predstavlja 90 % osnovnega kapitala družbe ter direktor podjetja Boštjan Potisek – 750,00 €, 

ki pa predstavlja 10 % osnovnega kapitala družbe. 

 

NET Informatika je podjetje, ki ima monopol med proizvajalci programske opreme za taksi 

službe v Sloveniji. Izdelek NetCab je trenutno edini tovrstni informacijski sistem za taksije, ki 

povezuje taksi službo, njene taksiste in stranke. V ekonomiji monopol predstavlja razmere na 

trgu, ko edini ponudnik prodaja blago ali storitev, ki nima nadomestila (naravni monopol) ali 

ko ponudnika ščitijo pravne omejitve (legalni monopol).  

 

4.2  ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA NET INFORMATIKA D.O.O. 

Z RAČUNOVODSKIMI KAZALNIKI 

 

V nadaljevanju so bolj podrobno predstavljeni posamezni temeljni računovodski kazalniki. 

Poleg podrobnejšega opisa pa so prikazani izračuni kazalnikov za podjetje Net informatika 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trg
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Blago&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Storitev&action=edit&redlink=1


11 

 

d.o.o. ter komentarji njihovih vrednosti. Podatke sem pridobila iz bilanc stanja in izkazov 

poslovnega izida za obdobje od leta 2013 do 2016.  

 

4.2.1 Kazalniki stanja financiranja 

 

Kazalniki stanja financiranja sodijo med tako imenovane kazalnike navpičnega finančnega 

ustroja. Dobimo jih s primerjavo ožjih delov obveznosti do virov sredstev z njihovimi širšimi 

deli ali celoto. Podatke pridobimo na pasivni strani bilance stanja. Sredstva podjetja morajo 

biti financirana z lastnimi ali tujimi viri in od razmerja financiranja je odvisno tveganje 

poslovanja podjetja. Podjetje, ki ima malo lastnih virov financiranja, je praviloma na slabšem 

položaju, ki si ga lahko izboljša s pridobitvijo dolgoročnih tujih virov financiranja. Če tudi teh 

ni, pa mu preostanejo kratkoročni viri financiranja, za katere velja, da so dragi in manj 

zanesljivi. (Branko Mayr, 2007, str. 139–140)  

 

Osnovne kazalnike stanja financiranja sem za podjetje Net informatika izračunala iz podatkov 

bilance stanja od leta 2013 do 2016: 

 

4.2.1.1 Stopnja lastniškosti financiranja 

 

Kazalnik nam prikaže udeležbo kapitala v celotnih obveznostih do virov sredstev. Tako nam 

rezultat »100 %« pove, da so celotne obveznosti do virov sredstev sestavljene le iz kapitala. 

Tako podjetje ne uporablja tujih, praviloma cenejših virov. Vrednost kazalnika »0 %« pa 

pomeni, da med obveznostmi do virov sredstev ni kapitala, kar pomeni, da je podjetje 

financirano v celoti iz tujih virov in je poslovanje z njim tvegano. Običajne vrednosti so med 

obema mejama. (Branko Mayr, 2007, str. 140)  

 

Kazalnik je pomemben tako za lastnike podjetja kot tudi za posojilodajalce in druge upnike 

(dobavitelje). Lastniki kapitala za svoj vloženi kapital pričakujejo ustrezen donos, zato jim 

previsok delež kapitala v financiranju ne ustreza. Če se podjetje financira tudi s posojili, 

obresti sicer znižujejo dobiček podjetja, obenem pa zmanjšujejo davčno osnovo in s tem tudi 

davek od dobička. (Igličar, Hočevar, Zaman, 2013, str. 400) 

 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
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Tabela 5: Stopnje lastniškosti financiranja za obdobje 2013–2016 

Kazalnik stanja financiranja  2013 2014 2015 2016 

Stopnja lastniškosti financiranja 23,74 % 37,84 % 40,43 % 44,38 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Iz izračunanih stopenj lastniškosti financiranja vidimo, da je financiranje podjetja z lastnimi 

viri v analiziranem obdobju zelo naraščalo, kar sem prikazala tudi v spodnjem grafu. V letu 

2016 se je stopnja lastniškosti financiranja že skoraj približala vrednosti 50 %, kar je za 

podjetje dobro. Z doseženo vrednostjo kapitala v celotnih obveznostih do virov sredstev si 

podjetje zagotavlja varno poslovanje in donosnost vloženega kapitala ter obvladuje finančno 

tveganje. 

 

Graf 1: Stopnja lastniškosti financiranja v obdobju 2013–2016 

 

Vir: Lastni, 2017 

 

4.2.1.2 Stopnja dolžniškosti financiranja 

 

Kazalnik prikazuje delež dolgov v celotnih obveznostih do virov sredstev in se torej 

dopolnjuje s prejšnjim kazalnikom. Stopnjo dolžniškosti financiranja se lahko izračuna tudi 

tako, da se od 1 oziroma od 100 % odšteje delež kapitala v financiranju (seveda le v primeru, 

da podjetje nima rezervacij in PČR). (Igličar, Hočevar, Zaman, 2013, str. 402) 
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𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

 

Tabela 6: Stopnje dolžniškosti financiranja za obdobje 2013–2016 

Kazalnik stanja financiranja  2013 2014 2015 2016 

Stopnja dolžniškosti financiranja 76,26 % 62,16 % 59,57 % 55,62 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Stopnja dolžniškosti financiranja nam pove, da je bil delež dolžniških virov v celotnih 

obveznostih do virov sredstev v letu 2013 previsok, kar 76,26 %, vendar se je v celotnem 

opazovanem obdobju stanje zelo izboljšalo. V letu 2016 je bil delež dolgov v vseh 

obveznostih do virov sredstev za kar 20,64 odstotnih točk manjši kot na začetku opazovanega 

obdobja (leta 2013). Podjetje v letu 2016 ni preveč zadolženo in ni več odvisno samo od tujih 

virov. 

 

4.2.1.3 Stopnja dolgoročnosti financiranja 

 

Kazalnik prikazuje delež trajnega in dolgoročnega financiranja v obveznostih do virov 

sredstev. Dolgoročni viri financiranja se na splošno opredeljujejo kot »kvalitetni« viri 

financiranja in načeloma vplivajo na večjo varnost poslovanja. Kadar je teh virov preveč se 

postavlja vprašanje gospodarnosti angažiranih virov sredstev in v primeru, da jih je premalo, 

vprašanje tveganja poslovanja s takim podjetjem. Idealna velikost se razlikuje od primera do 

primera od dejavnosti do dejavnosti. (Branko Mayr, 2007, str. 141)  

 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒

𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑜𝑣 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

 

Tabela 7: Stopnje dolgoročnosti financiranja za obdobje 2013–2016 

Kazalnik stanja financiranja  2013 2014 2015 2016 

Stopnja dolgoročnosti financiranja 23,74 % 37,84 % 59,67 % 62,30 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Stopnja dolgoročnosti financiranja kaže, da ima podjetje leta 2013 in 2014 majhen delež 

dolgoročnih virov financiranja, ki sodijo med kvalitetnejše vire financiranja, vendar se med 

celotnim opazovanim obdobjem delež dolgoročnih virov poveča in se s tem stanje v podjetju 
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močno izboljša. V prvih dveh opazovanih letih ima podjetje preveč kratkoročnih virov 

financiranja, ki so manj kvalitetni in ogrožajo stabilnost poslovanja. Leta 2016 je 62,3 % 

sredstev, financiranih z dolgoročnimi viri, kar pa je za skoraj 40 odstotnih točk več kot na 

začetku opazovanega obdobja in to je dober pokazatelj, da bo podjetje v prihodnje navedeno 

razmerje še izboljševalo. Porast financiranja z dolgoročnimi viri sem prikazala tudi v 

spodnjem grafu. 

 

Graf 2: Stopnja dolgoročnosti financiranja v obdobju 2013–2016 

 

Vir: Lastni, 2017 

 

4.2.1.4 Stopnja osnovnosti kapitala 

 

Kazalnik prikazuje udeležbo osnovnega kapitala v kapitalu. Njegova izraznost je majhna. 

Prikazuje le razdelitev kapitala na njegove pojavne oblike. Osnovni kapital je kapital, ki se 

registrira na sodišču. Praviloma je v času nespremenjen. Spremembe kapitala (rezerve, 

nerazdeljeni dobički itd.) se prikazujejo na drugih računih kapitala. Praviloma je pri podjetjih, 

ki že dalj časa poslujejo, kazalnik majhen. To pomeni, da so druge oblike kapitala večje od 

osnovnega kapitala. V okviru kapitala se prikazuje tudi izguba. Ta zmanjšuje kapital. Če bi 

bila večja od ostalih oblik kapitala, bi načela tudi osnovni kapital. V tem primeru bi lahko 

prikazani kazalnik imel vrednost, večjo od »1«. (Branko Mayr, 2007, str. 141) 

 

𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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Tabela 8: Stopnje osnovnosti kapitala za obdobje 2013–2016 

Kazalnik stanja financiranja  2013 2014 2015 2016 

Stopnja osnovnosti kapitala 31,03 % 19,10 % 9,68 % 9,71 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Izračunane vrednosti stopnje osnovnosti kapitala podjetja Net informatika d.o.o. so v 

celotnem obravnavanem obdobju majhne in se še izboljšujejo. To pomeni, da je osnovni 

kapital manjši od vsote kapitala in da ima podjetje izkazan dobiček, z izjemo leta 2016, kjer je 

stopnja osnovnosti kapitala v primerjavi s prejšnjim letom minimalno narasla. 

 

4.2.1.5 Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja 

 

Kazalnik prikazuje razmerje med dolgovi in kapitalom. Pogosto se uporablja za oceno 

zadolženosti podjetij. Tako vrednost »1« pove, da sta kapital in dolgovi izravnana. Vrednost 

nad »1« pove, da ima podjetje več dolgov kot kapitala, vrednost pod »1« pa pove, da ima več 

kapitala kot dolgov. (Branko Mayr, 2007, str. 142) 

 

𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑣𝑖

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Tabela 9: Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja za obdobje 2013–2016 

Kazalnik stanja financiranja  2013 2014 2015 2016 

Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja 3,21 1,64 1,47 1,25 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Iz izračunov koeficientov dolgovno-kapitalskega razmerja lahko vidimo, da je podjetje imelo 

v vseh obravnavanih letih več dolgov kot kapitala, saj so vse izračunane vrednosti nad 1. Od 

leta 2014 je opazen trend nižanja vrednosti koeficienta, kar nam pove, da podjetje povečuje 

svojo finančno moč in s tem povečuje varnost poslovanja.  

 

4.2.2 Kazalniki stanja investiranja  

 

S kazalniki stanja investiranja analiziramo strukturo sredstev v podjetju, se pravi aktivno stran 

bilance stanja. Izračunajo se s primerjavo ožjih delov sredstev z njihovimi širšimi deli ali 

celoto. S pomočjo teh kazalnikov izračunamo delež trajnih sredstev, obratnih sredstev, zalog, 
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terjatev itd. v povprečnem stanju sredstev. (Branko Mayr, 2007, str. 142) Kazalniki stanja 

investiranja so pomembni predvsem za poslovodstvo podjetja, ki odloča o investicijah v 

posamezne vrste sredstev. Cilj poslovodstva je, da posluje s čim manjšim obsegom sredstev. 

Priporočljive vrednosti teh kazalnikov je težko določiti, ker so njihove vrednosti močno 

odvisne od dejavnosti, ki jo podjetje opravlja. (Igličar idr., 2013, str. 404)  

 

Kazalniki stanja investiranja, ki sem jih izračunala iz podatkov bilance stanja v podjetju Net 

informatika za obdobje 2013 do 2016 so naslednji: 

 

4.2.2.1 Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih 

 

Kazalnik nam prikazuje delež oziroma odstotek, ki ga imajo dolgoročna sredstva med vsemi 

sredstvi podjetja. Vrednost kazalnika je močno odvisna od panoge podjetja, v kateri podjetje 

deluje. Šele podrobnejša analiza tega kazalnika lahko odgovori na vprašanje, ali je njegova 

vrednost ugodna ali ne. Zmanjšanje kazalnika lahko pomeni, da so se povečala kratkoročna 

sredstva (kratkoročne terjatve, zaloge ali denarna sredstva), kar bo pozitivno vplivalo na 

obračanje sredstev. Hkrati pa lahko zmanjšanje kazalnika pomeni tudi, da v podjetju prihaja 

do dezinvestiranja oziroma zmanjšanja dolgoročnih sredstev. Za podrobnejšo analizo je treba 

ugotavljati deleže posameznih vrst dolgoročnih sredstev. (Igličar idr., 2013, str. 404) 

 

𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

 

Tabela 10: Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih za obdobje 2013–2016 

Kazalnik stanja investiranja 2013 2014 2015 2016 

Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih 10,23 % 10,15 % 25,43 % 33,04 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Izračunani kazalniki deleža dolgoročnih sredstev med sredstvi kažejo, da se je njihov delež v 

obravnavanem obdobju zvišal za približno 23 odstotnih točk. Tako nizke vrednosti kazalnika 

prikazujejo majhen delež dolgoročnih sredstev, to se pravi osnovnih sredstev – nepremičnin, 

strojev … To pomeni, da je malo vezanega v sredstvih, ki niso likvidna in se jih težko vrne v 

denar. V podjetju Net informatika je delež dolgoročnih sredstev med vsemi sredstvi konec 

leta 2016 znašal 33,04 %. Podjetje Net informatika d.o.o. vrednoti osnovna sredstva po 

modelu nabavne vrednosti in uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja, pri 
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čemer se uporabljene amortizacijske stopnje v proučevanem obdobju niso spremenile. Na 

podlagi povišanja deleža v obravnavanem obdobju sklepam, da so osnovna sredstva naraščala 

hitreje kot gibljiva sredstva. 

 

4.2.2.2 Delež obratnih sredstev v sredstvih 

 

Podobno kot je navedeno pri dolgoročnih sredstvih, velja tudi za ta kazalnik. Tudi tukaj ima 

podjetje izreden vpliv na velikost izkazovanja vrednosti posameznih delov obratnih sredstev. 

Zaloge ima lahko vrednotene po polni lastni ceni ali pa po zoženi ceni in podobno. Merjenje 

posameznih kategorij vpliva na vrednost kazalca. Zato je treba pri branju poznati 

računovodske politike merjenja posameznih vrst obratnih sredstev. (Branko Mayr, 2007, str. 

143) 

 

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎5

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

 

Tabela 11: Delež obratnih sredstev v sredstvih za obdobje 2013-2016 

Kazalnik stanja investiranja 2013 2014 2015 2016 

Delež obratnih sredstev v sredstvih 89,77 % 89,85 % 74,57 % 66,96 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Podjetje v celotnem obravnavanem obdobju ni imelo nič zalog, z izjemo leta 2013, vendar je 

bil tudi takrat delež zalog, vsebovanih v kratkoročnih sredstvih, zelo majhen. To je za 

storitveno podjetje pričakovano, tako visok delež obratnih sredstev v celotnih sredstvih je 

povzročil visok delež terjatev. Podjetje je v obravnavanem obdobju delež obratnih sredstev v 

vseh sredstvih znižalo za skoraj 23 odstotnih točk. 

 

4.2.2.3 Delež finančnih naložb v sredstvih 

 

Ta kazalnik prikazuje udeležbo finančnih naložb v sredstvih. Pri obravnavi sredstev 

priporočamo, da se upošteva povprečno stanje sredstev. V majhnih podjetjih običajno ta 

kazalnik nima visokih vrednosti, saj podjetja redko plasirajo sredstva v finančne naložbe. 

(Branko Mayr, 2007, str. 143) Ta kazalnik prikazuje delež sredstev, s katerim podjetje 

neodvisno od poslovanja ustvarja finančne prihodke. 

                                                 
5 Obratna sredstva = zaloge + terjatve + denar + kratkoročni AČR 
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𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛𝑒 𝑛𝑎𝑙𝑜ž𝑏𝑒 + 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛𝑒 𝑛𝑎𝑙𝑜ž𝑏𝑒

𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

 

Tabela 12: Delež finančnih naložb v sredstvih za obdobje 2013–2016 

Kazalnik stanja investiranja 2013 2014 2015 2016 

Delež finančnih naložb v sredstvih 6,63 % 6,99 % 3,78 % 4,17 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Delež finančnih naložb v celotnih sredstvih je nizek v celotnem obravnavanem obdobju, gibal 

se je med 4 % in 7 %. V podjetju nimajo kratkoročnih finančnih naložb, zato je kazalnik 

odvisen samo od dolgoročnih finančnih naložb ter vrednosti celotnih sredstev v podjetju.  

 

4.2.2.4 Delež poslovnih terjatev v kratkoročnih sredstvih 

 

Neopredmetena oblika kratkoročnih sredstev so terjatve. Kazalnik nam pove delež terjatev iz 

poslovanja v kratkoročnih sredstvih. Poslovne terjatve nastajajo s prodajo učinkov. 

Premoščajo čas fakturiranja učinka do plačila računa. Zaželeno je, da je ta čas kratek. 

Vrednost kazalnika se giblje od »0« do »1«.  (Branko Mayr, 2007, str. 145) 

 

𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑡𝑣𝑒 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

 

Tabela 13: Delež poslovnih terjatev v kratkoročnih sredstvih za obdobje 2013–2016 

Kazalnik stanja investiranja 2013 2014 2015 2016 

Delež terjatev v kratkoročnih sredstvih 0,9 0,98 0,81 1 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Vrednost kazalnika je v celotnem obravnavanem obdobju zelo visoka, v letu 2016 doseže celo 

vrednost 1, kar pomeni, da so vsa kratkoročna sredstva sestavljena iz terjatev. Terjatve v 

podjetju Net informatika d.o.o. predstavljajo največji delež tudi v celotnih sredstvih. Kazalnik 

je bil najnižji leta 2015, vendar ima podjetje v terjatvah še vedno vezanih 81 % vseh 

kratkoročnih sredstev. Podjetje posluje brez zalog, kar je pri storitvenih podjetjih nekaj 

običajnega, skrbi pa me velik obseg terjatev. Menim, da ta prikazuje slabo izterjavo in da bo 

podjetje moralo začeti svoje terjatve hitreje unovčevati.  
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4.2.3 Kazalniki vodoravne finančne sestave 

 

Pri kazalnikih vodoravne finančne sestave oz. kazalnikih plačilne sposobnosti, ki izhajajo iz 

bilance stanja, primerjamo posamezne postavke iz aktive s posameznimi postavkami iz pasive 

– lahko rečemo, da naredimo vodoravni presek bilance stanja, zato to skupino kazalnikov 

imenujemo kazalniki vodoravne finančne sestave. Z njihovo pomočjo ugotavljamo ustreznost 

financiranja sredstev in posledično likvidnost in solventnost podjetja. Za preučevanje plačilne 

sposobnosti v bilanci stanja praviloma naredimo presek na ravni kratkoročnih sredstev in 

obveznosti, kar je prikazano na spodnji shemi. (Igličar idr., 2013, str. 407) 

 

Slika 2: Kazalniki vodoravne finančne sestave – Shema bilance stanja 

Dolgoročna sredstva 
 

Kapital 

Kratkoročna 
Dolgoročne  

Obveznosti 

Sredstva 
Kratkoročne 

obveznosti 

Vir: Igličar idr., 2013, str. 408 

 

Izračunala bom naslednje kazalnike vodoravne finančne sestave za podjetje Net informatika v 

obdobju 2013–2016: 

 

4.2.3.1 Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev 

  

Kazalnik prikazuje razmerje med kapitalom, dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi 

obveznostmi in dolgoročnimi sredstvi. Podjetje naj bi za zmanjšanje tveganja plačilne 

nesposobnosti vsa dolgoročna sredstva financiralo s kvalitetnimi viri, zato bi praviloma 

morala biti vrednost tega kazalnika večja od »1«. Vrednosti kazalnika, ki so manjše od »1«, 

pomenijo, da so dolgoročna sredstva financirana s kratkoročnimi viri, kar kaže na 

podkapitaliziranost. Takrat lahko pričakujemo, da bo podjetje imelo težave z likvidnostjo. 

(Igličar idr., 2013, str. 412) 
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𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑖

𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

 

Tabela 14: Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev za obdobje 2013–2016 

Kazalnik vodoravne finančne sestave 2013 2014 2015 2016 

Dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev 2,32 3,73 2,35 1,89 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Kazalnik je v celotnem obravnavanem obdobju nad vrednostjo »1«, to pomeni, da je podjetje 

likvidno. Leta 2016 je kazalnik najnižji, vendar so vseeno kvalitetni viri 89 % večji od 

dolgoročnih sredstev, zato ocenjujem, da podjetje ne bo imelo težav s plačilno sposobnostjo.  

 

4.2.3.2 Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) 

 

Izračunani kratkoročni koeficient kaže sposobnost podjetja poravnati svoje kratkoročne 

dolgove s celotnimi kratkoročnimi sredstvi v danem trenutku. Vrednost manjša od »1« kaže, 

da ne bo uspelo in obratno.  

 

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
 

 

Tabela 15: Kratkoročni koeficient za obdobje 2013–2016 

Kazalnik vodoravne finančne sestave 2013 2014 2015 2016 

Kratkoročni koeficient 1,18 1,45 1,85 1,78 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Podjetje je v opazovanem času bilo sposobno odplačati obveznosti, ki zapadejo v enem letu, s 

sredstvi enake ročnosti. Vse vrednosti izračunanega kratkoročnega koeficienta so nad 

priporočljivo vrednostjo »1«, to pomeni, da je podjetje imelo več kratkoročnih sredstev kot 

kratkoročnih obveznosti. Izračunani kazalnik kaže, da je podjetje plačilno sposobno in 

obenem tudi ekonomično, saj previsoke vrednosti kratkoročnega koeficienta lahko pomenijo 

neustrezno politiko kreditiranja kupcev.  

 

4.2.3.3 Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) 
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Pri pospešenem koeficientu ugotavljamo pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi 

sredstvi in kratkoročnimi terjatvami. Normalno je pričakovanje, da bomo uspeli z unovčitvijo 

kratkoročnih terjatev pridobiti denar za plačilo kratkoročnih obveznosti. Vrednosti večje od 

»1« so dobre, saj kažejo, da bo podjetje svoje kratkoročne obveznosti plačalo z likvidnimi 

sredstvi in pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev. Obratna slika pa je lahko 

problematična. Vrednost kazalnika je odvisna tudi od panoge, v kateri podjetje posluje. 

(Mayr, 2007, str. 148) 

 

𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 + 𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑡𝑣𝑒

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
 

 

Tabela 16: Pospešeni koeficient za obdobje 2013–2016 

Kazalnik vodoravne finančne sestave 2013 2014 2015 2016 

Pospešeni koeficient 1,16 1,45 1,85 1,78 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Logika pospešenega koeficienta je zajeta v predpostavki, da so zaloge najbolj nelikvidni del 

kratkoročnih naložb, s tem pa tudi bolj tvegan. Preostanek v števcu koeficienta so kratkoročne 

terjatve z vključenimi denarnimi sredstvi, ki predstavljajo bolj zanesljiv način poplačila 

obveznosti podjetja. Na ta način naj bi pospešeni koeficient bolje izražal plačilno sposobnost 

podjetja. Izračunane vrednosti pospešenega koeficienta so skoraj enake kot pri kratkoročnem 

koeficientu, saj ima podjetje majhen delež zalog samo v letu 2013, kasneje pa ne izkazujejo 

zalog. Vrednost pospešenega koeficienta nam prikaže, da je podjetje sposobno s svojimi 

kratkoročnimi terjatvami in denarnimi sredstvi pokriti vse svoje kratkoročne obveznosti v 

celotnem obravnavanem obdobju. V letu 2013 je podjetje imelo 16 % več kratkoročnih 

terjatev z vključenimi denarnimi sredstvi od kratkoročnih obveznosti. Med obravnavanim 

obdobjem pa so se vrednosti pospešenega koeficienta še dvignile, kar kaže, da je bilo podjetje 

sposobno z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami pokriti vse svoje kratkoročne 

obveznosti.   

 

4.2.3.4 Hitri koeficient  

 

Kazalnik kaže sposobnost podjetja poravnati kratkoročne dolgove. V primeru da so 

kratkoročni dolgovi manjši od likvidnih sredstev, je njegova vrednost večja od »1«, kar je za 
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podjetje dobro. Vrednost manjša od »1« je slaba, saj so likvidna sredstva manjša od dolgov in 

jih podjetje ni sposobno poravnati. (Mayr, 2007, str. 148) 

 

𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
 

 

Tabela 17: Hitri koeficient za obdobje 2013–2016 

Kazalnik vodoravne finančne sestave 2013 2014 2015 2016 

Hitri koeficient 0,10 0,03 0,35 0,00 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Delež denarnih sredstev za kritje kratkoročnih obveznosti je bil ves obračunski čas nizek, od 

leta 2013, ko je bil 10 %, je v letu 2016 padel na 0 %, saj podjetje konec poslovnega leta 2016 

ni imelo nič denarja na računu. Podjetje Net informatika ne dosega priporočljivih vrednosti, 

saj nikoli ni doseglo vrednosti »1«. V opazovanem obdobju je bila najvišja vrednost hitrega 

koeficienta v letu 2015, ko bi z likvidnimi sredstvi lahko poravnali 35 % kratkoročnih 

obveznosti. Tako stanje je lahko zaskrbljujoče, vendar hitri koeficient ne izkazuje resnične 

plačilne sposobnosti, saj takšno stanje velja le za določen dan v letu. Možno je, da podjetje 

klub nizkim vrednostim nima težav s plačevanjem svojih obveznosti. 

 

4.2.4 Kazalniki obračanja 

 

Kažejo hitrost obračanja posameznih sredstev, kar je pomembno finančno sodilo. Če ima 

podjetje sredstva v manj likvidnih oblikah (npr. zaloge), mora zanje pridobiti ustrezne vire 

financiranja., ki pa imajo svojo ceno. Pomembno je spremljati obračanje terjatev, saj 

previsoke terjatve in predolg čas vezave lahko povzročijo tudi likvidnostne težave podjetja. 

Sodila obračanja se oblikujejo s primerjavo različnih kategorij izkaza poslovnega izida s 

kategorijami bilance stanja. Pri kazalnikih obračanja je v imenovalcu kazalnika vedno 

kategorija iz bilance stanja (statična kategorija), v števcu pa iz poslovnega izida (dinamična 

kategorija). Da lahko sploh primerjamo dinamično kategorijo in statično kategorijo, moramo 

za kategorijo iz bilance stanja računati povprečno stanje (podatke sem vzela iz bilanc stanja 

zadnjih dveh let).  

 

4.2.4.1 Koeficient obračanja terjatev do kupcev 
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𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑡𝑣𝑒
 

 

Tabela 18: Koeficient obračanja terjatev do kupcev za obdobje 2013–2016 

Kazalnik obračanja 2013 2014 2015 2016 

Koeficient obračanja terjatev do kupcev 2,79 2,27 2,88 3,16 

Dnevi vezave terjatev do kupcev 131 161 127 116 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Sodilo se izračuna kot razmerje med prihodki iz poslovanja in povprečnim stanjem terjatev. 

Rezultat je koeficient obračanja, ki nam pove, kolikokrat v časovnem obdobju (leto) se 

terjatve obrnejo. Višji kot je, hitreje se terjatve unovčujejo in obratno. Stanje se je v zadnjih 3 

letih sicer močno izboljšalo, saj je bilo leta 2014 povprečno potrebnih 161 dni za prejem 

plačila kupcev, v letu 2016 pa je bil povprečni plačilni rok 116 dni. Izračunani koeficienti 

obračanja terjatev nam pokažejo trend krajšanja časa, ki ga je podjetje potrebovalo za 

unovčenje svojih terjatev. Klub izboljšanju gre za kar dolg plačilni rok, ki pa je lahko 

normalen pri podjetjih, ki poslujejo predvsem na medpodjetniškem trgu (prodaja storitev 

drugim podjetjem).  

 

4.2.4.2 Koeficient obračanja celotnih sredstev 

 

𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 𝑖𝑧 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
 

 

Tabela 19: Koeficient obračanja celotnih sredstev za obdobje 2013–2016 

Kazalnik obračanja 2013 2014 2015 2016 

Koeficient obračanja celotnih sredstev 1,99 1,61 2,05 2,24 

Dnevi vezave celotnih sredstev 184 227 178 163 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Koeficient obračanja celotnih sredstev nam pove, koliko časa potrebujemo, da ustvarimo 

toliko poslovnih prihodkov, kot smo vložili sredstev v poslovni proces (da torej prihodki 

enkrat »pokrijejo« sredstva oziroma da se sredstva enkrat obrnejo). Sodilo se izračuna kot 

razmerje med prihodki iz poslovanja in povprečnim stanjem sredstev. Njegova izraznost je 

enaka kot pri terjatvah. Tudi ta izračun sem izrazila v dnevih. V letu 2014 je podjetje imelo 
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najnižje prihodke, zato je obračanje celotnih sredstev v tem letu počasnejše. Podjetje je v letu 

2016 potrebovalo 163 dni, da je ustvarilo toliko prihodkov, da so ravno pokrili vsa vložena 

sredstva v poslovni proces oziroma, da so se sredstva ravno enkrat obrnila. Število obratov 

celotnih sredstev se je v zadnjih štirih letih povečalo. Ker podjetja nisem primerjala s 

povprečjem podjetij v dejavnosti, ne morem komentirati, ali podjetje dobro gospodari s 

svojimi sredstvi.  

 

4.2.5 Kazalniki gospodarnosti 

 

Podjetje posluje gospodarno, če so prihodki večji od odhodkov. Čim večji so prihodki v 

primerjavi z odhodki, tem večja je gospodarnost. Seveda pa lahko gospodarnost računamo 

tudi za posebne smeri delovanja in ne kar za celotni poslovni sistem. (Turk in Melavc, 2001, 

str. 525) Sodila gospodarnosti se izračunajo s primerjavo različnih kategorij izkaza 

poslovnega izida. Kazalniki gospodarnosti s tehnično tehnološkega vidika kažejo učinkovitost 

porabe sredstev, s širšega gospodarskega vidika pa njihovo uspešnost uporabe. (Mayr, 2000, 

str. 43)  

 

4.2.5.1 Koeficient celotne gospodarnosti 

 

Koeficient celotne gospodarnosti je eden temeljnih kazalnikov, saj nam prikazuje razmerje 

med prihodki in odhodki. Pove nam, koliko prihodkov smo ustvarili z enoto odhodkov. V 

primeru, da je rezultat večji od »1«, pomeni, da smo ustvarili več prihodkov kot odhodkov, to 

se pravi, smo ustvarili dobiček. (Mayr, 2007, str. 153) 

 

𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖

𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 

 

Tabela 20: Koeficient celotne gospodarnosti za obdobje 2013–2016 

Kazalnik gospodarnosti 2013 2014 2015 2016 

Koeficient celotne gospodarnosti 1,04 1,07 1,19 1,03 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Podjetje Net informatika d.o.o. je od leta 2013 do 2016  poslovalo z dobičkom, saj je imelo 

več prihodkov kot odhodkov. V letu 2016 je koeficient celotne gospodarnosti sicer padel, 

vendar je vrednost koeficienta še vedno večja od 1, saj so ustvarili 7.143,14 € dobička. 
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4.2.5.2 Koeficient gospodarnosti poslovanja 

 

Koeficient kaže na učinkovitost podjetja pri opravljanju njegove osnovne (poslovne) 

dejavnosti, saj so iz kazalnika izločeni finančni prihodki in finančni odhodki ter drugi 

prihodki in drugi odhodki. (Igličar, Hočevar in Zaman Groff, 2013, str. 418) 

 

𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖

𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑛𝑖 𝑜𝑑ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
 

 

Tabela 21: Koeficient gospodarnosti poslovanja za obdobje 2013–2016 

Kazalnik gospodarnosti 2013 2014 2015 2016 

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,04 1,08 1,20 1,04 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je podjetju že osnovna dejavnost prinašala dobiček, saj 

so tudi pri koeficientu gospodarnosti poslovanja, kjer upoštevamo samo poslovne prihodke in 

poslovne odhodke, vse vrednosti nad 1. To pomeni, da je podjetje Net informatika d.o.o. v 

letih od 2013 do 2016 poslovalo gospodarno. Z opravljanjem svoje dejavnosti in prodajo je 

zaslužilo dovolj, da je pokrilo stroške iz poslovanja. Primerjava kazalnika celotne 

gospodarnosti in gospodarnosti poslovanja kaže na rahel negativni vpliv neposlovne 

dejavnosti, predvsem financiranja na gospodarnost podjetja.  

 

4.2.6 Kazalniki dobičkonosnosti 

 

Prikazujejo uspešnost uporabljenih sredstev glede na donos, h kateremu so pripomogla. 

Donosnost je zlasti finančna uspešnost poslovanja. Vendar jo je mogoče izračunati na različne 

načine. Najprej so tu lastniki podjetij, ki so prispevali kapital in pričakujejo njegovo ustrezno 

oplajanje. Iz njihovega zornega kota je najoprijemljivejši kazalnik tisti, ki pojasnjuje čisto 

dobičkonosnost kapitala. (Turk in Melavc, 2001, str. 526) Sodila donosnosti se oblikujejo s 

primerjavo različnih vrst dobička s kategorijami bilance stanja.  

 

4.2.6.1 Koeficient dobičkonosnosti kapitala (ROE) 
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Najpomembnejša informacija za lastnika oziroma investitorja je koeficient čiste 

dobičkonosnosti kapitala (ROE), saj kaže, koliko denarnih enot je »ustvarila« ena denarna 

enota kapitala. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala kaže obsežnost oplojevanja kapitala 

(lastniškega kapitala), in sicer prikazuje razmerje med čistim dobičkom (po odbitku udeležb, 

ki niso vezane na kapital), in povprečnim zneskom kapitala (vsemi njegovimi sestavinami), ki 

mu pripada. (Odar, Hieng, Koželj, Prusnik in Zupančič, 2011, str. 347)  

 

𝑅𝑂𝐸 =
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎
 

               

Tabela 22: ROE za obdobje 2013–2016 

Kazalnik dobičkonosnosti 2013 2014 2015 2016 

ROE 18,32 % 24,83 % 70,08 % 13,10 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 

 

Izračunani koeficienti potrjujejo, da je podjetje v celotnem obravnavanem obdobju uspešno 

upravljalo s premoženjem lastnikov. Najuspešnejše je bilo leta 2015, saj je bil donos kapitala 

70 %, kar pomeni, da so lastniki na vsakih 100,00 € vloženega kapitala zaslužili 70,00 €. Gre 

za donos, ki je za lastnike odličen.  

 

4.2.6.2 Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA) 

 

Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA) nam pove uspešnost uporabe sredstev podjetja ne 

glede na to, kako in s kakšnimi stroški so bila ta sredstva pridobljena. Večja je vrednost 

kazalnika, uspešnejše je poslovanje podjetja.  

 

𝑅𝑂𝐴 =
č𝑖𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑜𝑏𝑖č𝑒𝑘

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑒𝑣
 

 

Tabela 23: ROA za obdobje 2013–2016 

Kazalnik dobičkonosnosti 2013 2014 2015 2016 

ROA 7,0 % 9,48 % 26,76 % 5,0 % 

Vir: Lastni izračun, 2017 
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Koeficient ROA pokaže, koliko dobička je podjetje zaslužilo z obstoječimi sredstvi. Donos je 

bil v letu 2015 najvišji. Na 100,00 € vloženih sredstev je čisti dobiček znašal skoraj 27,00 €, 

medtem ko je bil najnižji donos leto kasneje, in sicer 5 %. Kljub temu lahko zaključim, da je 

podjetje glede na prikazane rezultate v vseh letih poslovalo uspešno.  
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5. PRESOJA PODJETJA NET INFORMATIKA D.O.O. KOT 

POSLOVNEGA PARTNERJA 

 

Analizo podjetja Net informatika d.o.o. z računovodskimi kazalniki sem v tem poglavju 

uporabila kot podlago za oceno podjetja kot bodočega poslovnega partnerja. Za točnejše 

odgovore bom izračunala še nekaj dodatnih kazalnikov. S presojo bom skušala odgovoriti na 

naslednja vprašanja:  

 

- Ali bi podjetju Net informatika d.o.o. prodajali na odloženo plačilo? 

- Ali bi kupovali od podjetja Net informatika d.o.o. na odloženi rok dobave? 

- Ali bi vlagali kapital v podjetje Net informatika d.o.o.? 

 

Pri odločanju o prodaji na odloženo plačilo, o vlaganju v neko podjetje, ob nakupih v nekem 

podjetju in podobno se vprašamo, ali bomo nameravano uresničili. Potem ko smo preverili 

lastne sposobnosti, se srečamo s tveganji uresničitve s strani poslovnega partnerja. Tveganje 

zmanjšamo, če poslovnega partnerja poznamo. Med drugim si lahko pomagamo z analizo 

računovodskih poročil. Cilj analize je ocena kvalitete (bonitete) poslovnega partnerja. (Mayr, 

2007, str. 248) Razpolagala sem z računovodskimi podatki, ki sem jih razbrala iz bilance 

stanja in izkaza poslovnega izida na podlagi zadnjega leta poslovanja. Na njihovi osnovi sem 

oblikovala ciljne odločitve. Spodaj sem povzela osnovne podatke, potrebne za presojo 

podjetja ter jih prikazala v shemah bilance stanja leta 2015 in 2016 ter izkaza poslovnega 

izida 2016. 

 

Slika 3: Shema bilance stanja na dan 31. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastni, 2017  
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Slika 4: Shema bilance stanja na dan 31. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastni, 2017    

 

Slika 5: Shema poslovnega izida 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lastni, 2017 

 

- ALI BI PODJETJU NET INFORMATIKA D.O.O. PRODAJALI NA 

ODLOŽENO PLAČILO? 

 

Med razlogi odločitve za prodajo na odloženo plačilo sem izpostavila sposobnost kupca, da 

poravna svojo obveznost v dogovorjenem roku. Pri oblikovanju odločitve, ali bomo nekemu 

poslovnemu partnerju prodajali na odloženo plačilo, je potrebno preveriti plačilno sposobnost 

kupca, da prejeto tudi plača ter ali je morda potrebno zavarovanje plačila. (Mayr, 2007, str. 

250) Pri presoji, ali bi podjetju Net informatika d.o.o. prodajali na odloženo plačilo, sem 

preverila dolgoročno finančno ustreznost (likvidnost) in kapitalsko ustreznost (solventnost). 
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Dolgoročna finančna ustreznost (likvidnost6): 

 

𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑖7

𝑑𝑜𝑙𝑔𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
=  

108

57
= 1,89 

 

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑎 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎 − 𝑧𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒

𝑘𝑟𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑜č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
=  

117

66
= 1,77 

 

Že v prejšnjem poglavju izračunani kazalniki lastniškosti in dolgoročnosti financiranja kažejo, 

da podjetje zagotavlja dolgoročno finančno ustreznost, saj so izračunane vrednosti blizu 

priporočljivih. Za prepričljivejši odgovor sem zgoraj izračunala še likvidnost, ki kaže, da so 

kvalitetni viri v letu 2016 za 89 % večji od dolgoročnih sredstev in s presežkom financirajo 

tudi del kratkoročnih sredstev. Podjetje je dolgoročno ustrezno financirano, saj v celoti 

financira svoja dolgoročna sredstva s kvalitetnimi viri. Tudi to razmerje nakazuje na to, da je 

podjetje Net informatika d.o.o. ustrezno financirano in nima težav z likvidnostjo. 

 

Z unovčenjem vseh svojih kratkoročnih sredstev razen zalog je podjetje zmožno poplačati vse 

svoje kratkoročne obveznosti. 

 

Kapitalska ustreznost (solventnost8): 

 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎
=  

77

174
= 44 % 

 

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑖
=  

77

108
= 71 % 

      

»očiščeni« kapital = kapital – neopredmetena sredstva - AČR = 77 – 0 - 0 = 77 

             

Podjetja financirajo svoje poslovanje z viri financiranja. Med njimi so lastniški in upniški viri. 

Izračunala sem delež lastniških virov financiranja v vseh virih financiranja. Ta kazalnik mi je 

                                                 
6 Likvidnost ali kratkoročna plačilna sposobnost pomeni pravočasno poravnati obveznosti v določenem obdobju. 

Se pravi, to pomeni, da lahko podjetje poravna zapadle obveznosti v nekem trenutku. To pomeni, da njegova 

denarna sredstva na določen dan zadoščajo za poravnavo obveznosti, ki na ta dan zapadejo v plačilo. 
7 KV (kvalitetni viri) = K (kapital) + DO (dolgoročne obveznosti) + DR (dolgoročne rezervacije) 
8 Solventnost je dolgoročna plačilna sposobnost in pomeni trajno izpolnjevanje vseh svojih finančnih obveznosti 

ob njihovi zapadlosti. Če ima podjetje zadosten obseg dolgoročnih virov financiranja (predvsem kapitala), potem 

lahko rečemo da je doseglo kapitalsko ustreznost in je dolgoročno plačilno sposobno.   
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prikazal, da je z vidika upnikov podjetje srednje zadolženo. Delež kapitala med celotnimi 

obveznostmi do virov sredstev je 44 %. 

 

Med kvalitetnimi viri v podjetju prevladuje kapital. Normalno je, da se z dolgoročnimi viri 

financiranja financirajo predvsem dolgoročna sredstva. Podjetje ima več kvalitetnih virov kot  

dolgoročnih sredstev, kar pomeni, da je ta kazalnik dober.  

 

Podjetje s solventnostjo nima težav, saj ima visoko vrednost očiščenega kapitala. Podjetje je 

sposobno na dolgi rok poravnati vse svoje obveznosti s svojimi sredstvi.  

 

Ugotavljam, da je podjetje Net informatika d.o.o. v zadnjem letu poslovanja za upnike srednje 

tvegano. Glede na to, da ima podjetje veliko terjatev in nič denarja na dan 31. 12. 2016, 

ocenjujem, da podjetje ne plačuje računov v rokih, vendar pa so vseeno sposobni plačevati na 

dolgi rok. Podjetju bi prodajala na odloženi rok dobave, vendar bi se vseeno zavarovala z 

menico.  

 

- ALI BI KUPOVALI OD PODJETJA NET INFORMATIKA D.O.O. NA 

ODLOŽENI ROK DOBAVE? 

 

Pomembno je ugotoviti, ali bo poslovni partner sposoben zagotoviti storitve svojim 

naročnikom in opraviti svoje obveznosti v dogovorjenem roku. Od dobavitelja pričakujemo, 

da se bo držal rokov, to se pravi, mora biti likviden.  

 

Pokritost obresti: 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼
=  

12

4
= 3 

 

Dobiček iz poslovanja je dovolj visok, da je podjetje zaenkrat sposobno plačevati obveznosti 

za obresti. 

 

Donosnost sredstev in cene tujih virov: 

 

𝑟𝑎𝑧š𝑖𝑟𝑗𝑒𝑛 𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑙.  𝑠𝑟𝑒𝑑𝑠𝑡𝑣𝑎
=  

12

183
= 6,6 % 
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𝐶𝑇𝑉 =
𝐼

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑒 𝑜𝑏𝑣𝑒𝑧𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
=  

4

105,5
= 3,8 % 

 

Razširjen ROA nam pove, da so na vsakih 100 €, ki so jih imeli vloženih, zaslužili slabih 7 € 

(ki si jih delijo upniki, država in lastniki). Ta izračun nam je prikazal preslabo dobičkonosnost 

glede na zadolževanje. Sicer je razširjeni ROA višji od cene tujih virov, to pomeni, da v 

poslovnem procesu ustvari več, kot mora plačevati za tuje vire, vendar je razkorak majhen.  

 

Ugotavljam, da podjetja Net informatika d.o.o. ne moremo obravnavati kot zanesljivega 

potencialnega dobavitelja. Od podjetja Net informatika bi storitev vseeno naročila, saj vsa leta 

posluje z dobičkom in ima višjo donosnost sredstev kot plačuje za tuje vire. Torej je načeloma 

sposobno zagotoviti storitve svojim naročnikom. V prejšnjem poglavju sem izračunala 

kazalnike obračanja tako terjatev kot sredstev, ki  prikazujeta aktivnost podjetja, ki ni 

najboljše, zato bi se na podlagi teh sodil zavarovala tako, da podjetje Net informatika ne bi bil 

moj edini oz. glavni dobavitelj. V primeru da podjetje Net informatika ne bi bilo sposobno 

zagotoviti naročene storitve v dogovorjenem roku, bi jo naročila pri drugem dobavitelju.  

 

- ALI BI VLAGALI KAPITAL V PODJETJE NET INFORMATIKA D.O.O.? 

 

V primeru vlaganja kapitala v podjetje se kot finančni investitor vprašamo po donosu 

vloženega. Namen vlaganja kapitala je dosegati čim višji donos na vložek. (Mayr, 2007, str. 

262) Najprej pa se vprašamo, ali podjetje sploh potrebuje dodatni kapital. Potrebo po 

dodatnem kapitalu podjetja preverimo z izračunom dolgoročne finančne ustreznosti. 

(Ponikvar, 2014, str. 44) 

 

Dolgoročna finančna ustreznost = kvalitetni viri > dolgoročna sredstva 

 

Zahtevan ROE (nas kot investitorju)= 4 % (netvegan donos9) + 12 % (premija za tveganje10) 

= 16 % 

 

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑡𝑛𝑖 𝑅𝑂𝐸 =
𝐸

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
=  

7.143,14

54.539,12
= 13,10 % 

                                                 
9 Netvegan donos se določi kot donos varnih dolgoročnih naložb in se giba med 2–5 %. 
10 Premija za tveganje se določa z različnimi metodami, odvisna pa je od tveganosti podjetja, panoge in zahtev 

investitorja. Lahko se giba med 5–30%.  
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Rezultat dolgoročne finančne ustreznosti prikazuje, da podjetje Net informatika d.o.o. ne 

potrebuje dodatnega kapitala, ker ima več kvalitetnih virov kot dolgoročnih sredstev. V letu 

2016 je s kvalitetnimi viri financiralo vsa dolgoročna sredstva, presežek kvalitetnih virov pa 

je bil uporabljen za delno financiranje kratkoročnih sredstev.  

 

Določila sem zahtevano stopnjo donosa kapitala potencialnega investitorja in jo primerjala s 

trenutnim donosom za lastnike ter ugotovila, da je moj zahtevani donos večji kot trenutni 

donos v podjetju. V prejšnjem poglavju sem prikazala donos na kapital v podjetju Net 

informatika za zadnja štiri leta ter ugotovila rastoči ROE od leta 2013 do 2015,  ki signalizira, 

da podjetje povečuje svojo sposobnost ustvarjati dobiček brez potrebe po dodatnem vplačilu 

kapitala. V letu 2016 pa je trenutni ROE padel iz 70 % na dobrih 13 %, kar pomeni, da so 

vlagatelji na slabšem, saj je njihov vložek dosegel nižji donos ter da podjetje ne posluje v 

stabilnem gospodarskem okolju. 

 

Zaključim lahko torej, da v podjetje ni treba vlagati dodatnega kapitala. V primeru da bi 

podjetje bilo potrebno dokapitalizirati, pa se sama ne bi odločila za vlaganje. Podjetje za 

bodoče vlagatelje ni ravno ugodno, to prikazuje tudi trenutni ROE, ki je manjši od mojega 

zahtevanega ROE.  
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6. PRAG RENTABILNOSTI 

 

Prag rentabilnosti (točka preloma) se začenja pri tistem obsegu poslovanja, ko podjetje ob 

predpostavki, da vse, kar proizvede, tudi proda, nima ne dobička ne izgube. (Metka Tekavčič, 

1997, str. 37) Po točki preloma začne podjetje ustvarjati dobiček. Pri njenem izračunu je treba 

paziti, saj v izračun niso vključene obresti in davki.  

 

Vsakega lastnika podjetja in morebitnega investitorja bo ne samo zanimalo, kolikšni so 

dobički, pač pa tudi, kdaj se le-ti pojavijo, koliko časa bo trajalo, preden bo podjetje začelo 

poslovati z dobičkom, koliko proizvodov oziroma storitev bo potrebno proizvesti in prodati, 

da bo poslovanje še prinašalo dobiček. V teoriji temu pravimo točka preloma. Pri izračunu 

točke preloma upoštevamo prihodke od prodaje, stroški pa se delijo na variabilne in fiksne. 

Dobiček predstavlja vse, kar ostane potem, ko so pokriti vsi stroški. Prag rentabilnosti lahko 

ocenimo količinsko in vrednostno. Formulo za izračun točke preloma dobimo z naslednjim 

postopkom: 

 

- KOLIČINSKO: 𝑝𝑟𝑎𝑔 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 (𝑄) =
𝑠𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 (𝐹𝐶)

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑣𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒11
 

 

Pove nam količino proizvedenih izdelkov, ki so potrebni za pokritje vseh stroškov poslovanja 

 

- VREDNOSTNO:  prag rentabilnosti (W) = prag rentabilnosti (Q) × prodajna cena 

 

Pove nam, koliko prihodkov od prodaje je potrebno ustvariti v €, da bi pokrili vse stroške. 

Podjetje se mora potruditi in prodati dovolj izdelkov oz. storitev, saj v primeru da izdelki 

čakajo na zalogi, povzročajo podjetju še dodatne stroške. Samo prodani in plačani izdelki 

ustvarjajo zaračunane in plačane prihodke, ki omogočajo kritje stroškov.  

 

6.1  STROŠKI IN RAZVRSTITVE STROŠKOV 

 

Stroški so po definiciji zmnožek potroškov in njihovih cen. Namen vsake gospodarske družbe 

je namreč ustvarjanje poslovnih učinkov (proizvodov, storitev oz. njihova prodaja). Pri 

poslovanju se trošijo opredmetena osnovna sredstva, material, storitve pa tudi zaposleni, ki 

                                                 
11 Prispevek za kritje = prihodki – spremenljivi stroški (VC) 
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sodelujejo v poslovnem procesu. Pri tem torej nastanejo potroški, ki jih moramo pomnožiti s 

cenami, da dobimo stroške. Stroški so torej cenovno (v denarju) izraženi potroški prvin 

poslovnega procesa. (Koželj in Dolinšek, 2012, str. 59) Stroški so najpomembnejša 

gospodarska kategorija, saj predstavljajo bistveni del poslovnega procesa in je z njihovim 

uravnavanjem možno doseči poslovno uspešnost. Večina uspešnih podjetij se sooča z izzivom 

po zmanjšanju stroškov pri istem obsegu proizvodnje oz. istih prihodkih. V spodnji tabeli so 

prikazane različne kategorije stroškov. 

 

Tabela 24: Razdelitev stroškov 

Izvor glede na prvine poslovnega procesa Naravne vrste stroškov 

Obdobje vplivanja na poslovni izid - stroški, ki se zadržujejo v zalogah 

- stroški, ki so neposredno odhodki 

Odzivanje na spremembe v obsegu - stalni oz. fiksni stroški  

- spremenljivi oz. variabilni stroški  

Pripisovanje stroškovnim nosilcem - neposredni stroški 

- posredni stroški 

Poslovne funkcije - proizvajalni stroški 

- stroški nabave, prodaje, uprave 

Obdobje nastanka stroškov - obračunski stroški 

- načrtovani stroški 

Stroški za nadziranje - obvladljivi stroški 

- neobvladljivi stroški 

Vir: Tekavčič, Obvladovanje stroškov, 1997, str. 18 

 

Razlikovanju stroškov glede na to, kako se odzivajo na spremembe v obsegu poslovanja, sem 

v podjetju Net informatika d.o.o. namenila največ pozornosti med vsemi razvrstitvami 

stroškov, kajti ta delitev je osnova, na kateri temelji ugotavljanje praga rentabilnosti. Glede na 

to, kako se stroški odzivajo na spremembe v obsegu poslovanja, ločimo stalne in spremenljive 

stroške. Stalni oziroma fiksni stroški so tisti stroški, ki niso odvisni od obsega poslovanja in 

se v kratkem obdobju pojavljajo v določenem stalnem znesku, čeprav podjetje preneha 

poslovati. Spremenljivi oziroma variabilni stroški so opredeljeni kot stroški, ki so odvisni od 

obsega poslovanja in ki ob povečanju obsega poslovanja naraščajo. Fiksni stroški se 

pojavljajo kot celota, variabilni pa kot povprečje. Kadar rečemo fiksni strošek, mislimo na 

celoto teh stroškov, ko pa rečemo variabilni strošek, imamo praviloma v mislih povprečni 

variabilni strošek.  
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Pri analizi je pomembno poznati tudi stroške po enoti proizvoda. V zvezi s tem opredeljujemo 

povprečne stroške. Med povprečnimi stroški razlikujemo povprečne stalne stroške, povprečne 

spremenljive stroške in povprečne celotne stroške. Povprečni stalni stroški so stalni stroški na 

enoto proizvoda. Povprečni spremenljivi stroški so spremenljivi stroški na enoto proizvoda in 

povprečni stroški so celotni stroški na enoto proizvoda. Povprečni stroški so vsota povprečnih 

stalnih stroškov in povprečnih spremenljivih stroškov. (Tekavčič, 1997, str. 32) 

 

Vsako podjetje ob ustanovitvi želi, da bi v prihodnosti delalo s čim večjim dobičkom. Podjetje 

posluje pozitivno, če s prihodki od prodaje pokrije vse spremenljive in stalne stroške. Prodati 

mora toliko, da z razliko med prodajno ceno in spremenljivimi stroški na enoto pokrije vse 

stalne stroške. Razlika med prodajno ceno in povprečnimi spremenljivimi stroški je prispevek 

za kritje.  

 

6.2  IZRAČUN PRAGA RENTABILNOSTI V PODJETJU NET 

INFORMATIKA D.O.O. 

 

Podatke sem pridobila iz računovodskih izkazov in izdanih računov v podjetju Net 

informatika za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Ker je podjetje Net informatika 

storitveno podjetje in ne prodaja enega proizvoda, sem prag rentabilnosti izračunala 

vrednostno. 

 

 Tabela 25: Stroški v podjetju Net informatika d.o.o. 

STALNI OZ. FIKSNI STROŠKI 275.263,61 € 

Strežniki 3.971,67 € 

Strošek amortizacije 14.728,40 € 

Strošek najemnine 6.000,00 € 

Stroški računovodstva 2.110,40 € 

Stroški dela 129.640,97 € 

Stroški oglaševanja, komerciale, fb stran, spletna stran 4.072,80 € 

Obratovalni stroški – voda, elektrika 1.032,00 € 

Stroški sejmov 17.753,82 € 
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Bančni stroški 2.084,76 € 

Stroški telefona, interneta 5.580,80 € 

Odvetniške storitve 6.840,00 € 

Operativni lizing 18.680,00 € 

Stroški servisov za službena vozila (rezervni deli, gume) 5.282,00 € 

Stroški goriva  11.075,20 € 

Stroški zavarovanja 4.800,00 € 

Stroški reprezentance 8.329,00 € 

Stroški porabljenega materiala (serverji, tablični 

računalniki, računalniki, telefoni, stojala, taksimetri  itd. - 

za testiranja) 

33.281,79 € 

SPREMENLJIVI OZ. VARIABILNI STROŠKI 33.788,72 € 

Stroški oblikovanja 7.227,72 € 

Stroški transportnih storitev 6.307,00 € 

Stroški administracije (dopisi, fakturiranje, druga 

pisarniška opravila in pisarniški material – papir, tonerji, 

pisala …) 

2.832,00 € 

Poštni stroški 672,00 € 

Strošek dela – študenti (pri povečanem obsegu poslovanja) 6.230,00 € 

Stroški goriva  10.520,00 € 

SKUPAJ STROŠKI 309.052,33 € 

Vir: Lastni, 2017 

 

VREDNOSTNI IZRAČUN PRAGA RENTABILNOSTI V PODJETJU NET 

INFORMATIKA D.O.O.:   

 

𝑝𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑣𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒 = 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑙𝑗𝑖𝑣𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 = 320.385,70 − 33.788,72

= 286.596,98  

 

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑣𝑘𝑎 𝑧𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒 =  
𝑝𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑣𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒

𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
=

286.596,98

320.385,70
=  89 % 
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𝑝𝑟𝑎𝑔 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑠𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 (𝐹𝐶)

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑣𝑘𝑎 𝑧𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑗𝑒
=  

275.263,61 

0,89
= 309.284,96 €  

 

Vrednostni izračun praga rentabilnosti v podjetju Net informatika d.o.o. prikazuje, da je 

potrebno ustvariti 309.284,96 € prihodkov od prodaje, da si pokrijejo vse stroške. Prag je 

glede na prihodke v lanskem letu zelo visok, vzrok temu pa so relativno visoki fiksni stroški v 

podjetju. Tudi to je eden od signalov vodstvu podjetja, da je podjetje zelo občutljivo na 

morebitne nižje prihodke ali povišanje stroškov, saj bi se lahko zgodilo, da bi hitro zašlo v 

izgubo. Varnostni količnik znaša namreč manj kot 4 % – če bi prodaja podjetju padla za 4 %, 

bi zašlo v izgubo: 

 

𝑣𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑛𝑖𝑘 =  
𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖 − 𝑝𝑟𝑎𝑔 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑘𝑖
=  

11.100,74 

320.385,70
= 3,46 %  

 

Delovna sila v poslovanju podjetja predstavlja visok odstotek vseh nastalih stroškov, ki se jim 

lahko s premišljeno avtomatizacijo poslovnih procesov v veliki meri izognemo. Programerji v 

podjetju že delajo na takšni avtomatizaciji, ki se nanaša ravno na paradnega konja programske 

opreme NetCab, ki ga je treba redno posodabljati. Do sedaj je ta postopek vsak teden zahteval 

ekipo treh zaposlenih, ki so za posodobitve porabili cel delovni dan. Z avtomatizacijo pa bi se 

postopek odvijal samodejno brez prisotnosti zaposlenih.  

 

Spodaj sem tudi grafično prikazala prag rentabilnosti v podjetju Net informatika d.o.o., kjer  

je lepo prikazano, da po doseganju točke preloma podjetje posluje z dobičkom, pred njo pa 

ustvarja izgubo.  
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Graf 3: Prag rentabilnosti v podjetju Net informatika d.o.o.   

 

Vir: Lastni, 2017 
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7. SKLEP 

 

Cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje, saj v turbulentnem okolju in konkurenčnem boju 

preživijo samo tista podjetja, ki so uspešna in ustvarjajo dobiček. To pomeni, da morajo 

podjetja posvetiti posebno pozornost analiziranju svojega poslovanja. Cilji podjetja NET 

Informatike d.o.o., so enaki ciljem vseh podjetji, in sicer širitev in ustvarjanje dobička. 

 

V diplomski nalogi sem s pomočjo navedene literature teoretično opredelila osnovne pojme, 

ki so povezani z računovodskimi izkazi in računovodskimi kazalniki. Predstavila sem podjetje 

Net informatika d.o.o. ter zanj izračunala relevantne računovodske kazalnike za obdobje od 

leta 2013 do 2016. Podatke, ki sem jih uporabila pri analizi, so javno dostopni. V 

nadaljevanju sem presodila podjetje kot poslovnega partnerja. V zadnjem poglavju pa sem 

pojasnila osnove za izračun praga rentabilnosti, teoretično opredelila stroške ter izračunala 

prag rentabilnosti v podjetju Net informatika d.o.o. za eno delovno uro.  

 

Iz izračunanih kazalnikov stanja financiranja vidimo, da je financiranje podjetja v 

obravnavanem obdobju ustrezno. Na začetku opazovanega obdobja je bilo podjetje preveč 

zadolženo, vendar se je stanje zelo izboljšalo, tako da v letu 2016 ni bilo več v tolikšni meri 

odvisno od tujih virov. Podjetje ima na koncu opazovanega obdobja dovolj visok (skoraj 50 

%) delež lastnih virov in si s tem zagotavlja varno poslovanje in obvladuje finančno tveganje.  

 

Kazalniki stanja investiranja prikazujejo, da je delež finančnih naložb v celotnih sredstvih 

nizek v celotnem obravnavanem obdobju, gibal se je med 4 % in 7 %. Podjetje ima malo 

osnovnih sredstev (nepremičnin, strojev), to prikazuje majhen delež dolgoročnih sredstev v 

vseh sredstvih. Visok delež obratnih sredstev v celotnih sredstvih je povzročil visok delež 

terjatev. V celotnem obravnavanem obdobju terjatve predstavljajo največji delež v celotnih 

sredstvih. Podjetje ima v obravnavanem obdobju velik obseg terjatev in nič denarnih sredstev 

na računu, zato menim, da to prikazuje slabo izterjavo in da bo podjetje moralo začeti svoje 

terjatve hitreje unovčevati.   

 

Kazalniki vodoravne finančne sestave kažejo, da je podjetje v celotnem obravnavanem 

obdobju likvidno, saj so kvalitetni viri večji od dolgoročnih sredstev. Ocenjujem, da podjetje 

ne bo imelo težav s plačilno sposobnostjo. Zaskrbljujoč je lahko samo koeficient, ki prikazuje 

delež denarnih sredstev za kritje kratkoročnih obveznosti, saj je bil ves obračunski čas nizek. 
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Možno je, da podjetje klub nizkim vrednostim nima težav s plačevanjem svojih obveznosti. 

Pospešeni koeficient, ki ima večjo uporabno vrednost glede plačilne sposobnosti in kateri 

prikaže širšo sliko stanja v podjetju, nam prikaže, da je podjetje sposobno s svojimi 

kratkoročnimi terjatvami in denarnimi sredstvi pokriti vse svoje kratkoročne obveznosti v 

celotnem obravnavanem obdobju.  

 

Iz kazalnikov obračanja vidimo, da ima podjetje slabe plačnike. Izračunani koeficienti 

obračanja terjatev nam pokažejo trend krajšanja časa, ki ga je podjetje potrebovalo za 

unovčenje svojih terjatev. Klub izboljšanju imajo še vedno dolge plačilne roke in kratke roke 

pri dobaviteljih, podjetje nima izravnanih plačilnih rokov do kupcev s plačilnimi roki 

dobaviteljev. Sredstva se v podjetju počasi obračajo. 

 

Kazalniki gospodarnosti nam prikazujejo, da je podjetje od leta 2013 do 2016  poslovalo z 

dobičkom. Podjetje je z opravljanjem svoje dejavnosti in prodajo zaslužilo dovolj, da je 

pokrilo vse stroške iz poslovanja. 

 

Izračunani kazalniki dobičkonosnosti potrjujejo, da je podjetje v celotnem obravnavanem 

obdobju uspešno upravljalo s premoženjem lastnikov. Tudi koeficient čiste dobičkonosnosti 

sredstev je v obravnavanem obdobju ugoden. Podjetje je glede na prikazane rezultate v vseh 

letih poslovalo uspešno.  

 

Pri analizi podjetja sem pridobila odgovore na vprašanja o primernosti podjetja kot 

potencialnega poslovnega partnerja. Ugotavljam, da je podjetje Net informatika d.o.o. v 

zadnjem letu poslovanja za upnike srednje tvegano. Glede na to, da ima podjetje veliko 

terjatev in nič denarja na dan 31. 12. 2016, ocenjujem, da podjetje ne plačuje računov v rokih, 

vendar pa so vseeno sposobni plačevati na dolgi rok. Iz analize sem ugotovila, da je podjetje 

načeloma sposobno opraviti naročene storitve, saj opravlja svojo dejavnost, vendar ga ne 

moremo obravnavati kot zanesljivega potencialnega dobavitelja. Kot finančni investitor se za 

vlaganje kapitala v podjetje ne bi odločila, saj je izračunan donos na vložek prenizek.  

 

Vrednostni izračun praga rentabilnosti v podjetju Net informatika d.o.o. prikazuje, da podjetje 

posluje nad pragom rentabilnosti. Po izračunanih vseh stalnih in spremenljivih stroških v 

podjetju sem ugotovila, da je potrebno ustvariti 309.284,96 € prihodkov od prodaje, da si 

pokrijejo vse stroške.  
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Moja domneva iz uvodnega dela diplomske naloge, da je poslovanje podjetja zaradi monopola 

v Sloveniji zelo uspešno ter da razpolaga z velikim dobičkom, se ne sklada z dobljenimi 

rezultati računovodskih kazalnikov. Kljub pozitivnim rezultatom sem glede na to, da si 

podjetje lahko samo določa cene na trgu, pričakovala višje dobičke, poslovanje se je v 

zadnjem letu precej poslabšalo, vendar pa je podjetje še vedno uspešno in ustvarja dodano 

vrednost ter posluje z dobičkom, kar je osnovni cilj vsakega podjetja.  

 

Na koncu bom poudarila, da moramo analizo z računovodskimi kazalniki upoštevati z veliko 

mero previdnosti, saj je to analiza dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti. Služi nam kot eden 

izmed pripomočkov pri nadaljnjem odločanju. V času hitrih gospodarskih sprememb moramo 

uporabniki računovodskih informacij pri vsaki odločitvi upoštevati tudi najnovejše 

informacije, ki so nam na voljo.  

  



43 

 

8. LITERATURA IN VIRI 

 

8.1  LITERATURA IN VIRI 

 

1. Bergant, Ž. (2007). Osnove analize poslovanja. Ljubljana: Abeceda Storitve, d.o.o. 

2. Bergant, Ž. (2013). Analiza poslovanja od teorije do prakse (računovodski in finančni 

vidiki). Ljubljana: Inštitut za poslovno računovodstvo. 

3. Igličar, Hočevar in Zaman Groff (2013). Uvod v računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta. 

4. Koželj, S. in Dolinšek, T. (2012). Poslovno računovodstvo. Celje: Fakulteta za 

komercialne in poslovne vede. 

5. Mayr, B. (2000). Računovodske informacije. Portorož: Visoka šola za podjetništvo. 

6. Mayr, B. (2007). Uvod v računovodstvo. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo. 

7. Odar, Hieng, Koželj, Prusnik in Zupančič (2011). Finančno računovodstvo za družbe. 

Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 

8. Pustotnik, N. (2017). Analiza bilanc in revizija, Interno gradivo za višjo šolo, program 

ekonomist- računovodska smer. Ljubljana: GEA College. 

9. Slovenski računovodski standardi (2016). Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo. 

10. Tekavčič, M. (1997). Obvladovanje stroškov. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

11. Turk, I. in Melavc, D. (2001). Računovodstvo. Kranj: Moderna organizacija. 

12. Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, Koželj in Odar (2004). Finančno računovodstvo. 

Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 

 

8.2  SPLETNI VIRI 

 

1. Ajpes. Letna poročila podjetja  Net informatika d.o.o.. Pridobljeno 14. 9. 2017 s spletne 

strani: http://www.ajpes.si/jolp/. 

http://www.ajpes.si/jolp/


44 

 

9. SEZNAM PRILOG 

 

Priloga 1: Podatki iz bilanc stanja podjetja Net informatika d.o.o. v obdobju 2013–2016 1 

Priloga 2: Podatki iz izkazov poslovnega izida podjetja Net informatika d.o.o. v obdobju 

2013–2016  .................................................................................................................................. 3 



1 

 

Priloga 1: Podatki iz bilanc stanja podjetja Net informatika d.o.o. v obdobju 2013–2016 

 

Podatki so v EUR 

BILANCA STANJA 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

SREDSTVA 101.817 103.789 191.673 173.961 

A. Dolgoročna sredstva  10.415 10.536 48.743 57.481 

I. Neopredmetena sredstva in 

dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

186 0 0 0 

1. Neopredmetena sredstva 186 0 0 0 

2. Dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 
0 0 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.479 3.286 41.493 50.231 

III. Naložbene nepremičnine 0 0 0 0 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 6.750 7.250 7.250 7.250 

1. Dolgoročne finančne naložbe, 

razen posojil 
6.750 7.250 7.250 7.250 

2. Dolgoročna posojila 0 0 0 0 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0 

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 0 0 

B. Kratkoročna sredstva  91.402 93.253 142.930 116.432 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za 

prodajo 
0 0 0 0 

II. Zaloge 1.250 0 0 0 

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 

1. Kratkoročne finančne naložbe, 

razen posojil 
0 0 0 0 

2. Kratkoročna posojila 0 0 0 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 82.666 91.258 115.669 116.432 

V. Denarna sredstva 7.486 1.995 27.261 0 
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C. Kratkoročne aktivne časovne 

razmejitve 
0 0 0 47 

Zabilančna sredstva 0 0 0 0 

OBVEZNOSTI DO VIROV 

SREDSTEV 
101.817 103.789 191.673 173.961 

A. Kapital 24.169 39.276 77.500 77.211 

I. Vpoklicani kapital 7.500 7.500 7.500 7.500 

1. Osnovni kapital 7.500 7.500 7.500 7.500 

2. Nevpoklicani kapital (kot 

odbitna postavka) 
0 0 0 0 

II. Kapitalske rezerve 0 0 0 0 

III. Rezerve iz dobička 0 0 0 0 

IV. Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 

V. Rezerve, nastale zaradi 

vrednotenja po pošteni vrednosti 
0 0 0 0 

VI. Preneseni čisti poslovni izid 6.676 18.233 31.777 62.568 

VII. Čisti poslovni izid poslovnega 

leta 
9.993 13.543 38.223 7.143 

B. Rezervacije in dolgoročne 

pasivne časovne razmejitve 
0 0 0 0 

1. Rezervacije 0 0 0 0 

2. Dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve 
0 0 0 0 

C. Dolgoročne obveznosti 0 0 36.877 31.158 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 36.414 31.158 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 463 0 

III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0 0 

Č. Kratkoročne obveznosti 77.648 64.513 77.296 65.591 

I. Obveznosti, vključene v skupine 

za odtujitev 
0 0 0 0 
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II. Kratkoročne finančne obveznosti 34.880 23.320 0 2.560 

III. Kratkoročne poslovne 

obveznosti 
42.768 41.193 77.296 63.031 

D. Kratkoročne pasivne časovne 

razmejitve 
0 0 0 0 

Zabilančne obveznosti 0 0 0 0 

 

Priloga 2: Podatki iz izkazov poslovnega izida podjetja Net informatika d.o.o. v obdobju 

2013–2016 

 

Podatki so v EUR 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

1. Čisti prihodki od prodaje 283.764 230.514 292.501 320.386 

2. Sprememba vrednosti zalog 

proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 

0 0 0 0 

3. Usredstveni lastni proizvodi in 

lastne storitve 
0 0 0 0 

4. Drugi poslovni prihodki (s 

prevrednotovalnimi poslovnimi 

prihodki) 

0 353 0 0 

5. Stroški blaga, materiala in 

storitev 
146.979 120.654 135.382 150.008 

a) Nabavna vrednost prodanih 

blaga in materiala ter stroški 

porabljenega materiala 

89.740 29.402 50.399 33.282 

b) Stroški storitev 57.239 91.252 84.983 116.726 

6. Stroški dela 121.069 89.832 104.175 129.641 

a) Stroški plač 50.077 53.171 59.723 75.544 

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 6.127 7.049 5.285 6.686 

c) Stroški drugih socialnih 

zavarovanj 
1.935 1.885 4.330 5.585 
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č) Drugi stroški dela 62.930 27.727 34.837 41.827 

7. Odpisi vrednosti 4.220 2.789 4.780 26.473 

a) Amortizacija 4.220 2.789 4.780 14.728 

b) Prevrednotovalni poslovni 

odhodki pri neopredmetenih 

sredstvih in opredmetenih osnovnih 

sredstvih 

0 0 0 219 

c) Prevrednotovalni poslovni 

odhodki pri obratnih sredstvih 
0 0 0 11.525 

8. Drugi poslovni odhodki 0 1.026 40 2.203 

9. Finančni prihodki iz deležev 2 1 0 0 

10. Finančni prihodki iz danih 

posojil 
0 0 0 0 

11. Finančni prihodki iz poslovnih 

terjatev 
0 0 0 1 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in 

odpisov finančnih naložb 
0 0 0 0 

13. Finančni odhodki iz finančnih 

obveznosti 
0 462 1.109 3.113 

14. Finančni odhodki iz poslovnih 

obveznosti 
0 9 539 788 

15. Drugi prihodki 621 1 6 1.212 

16. Drugi odhodki 200 0 578 1.054 

17. Davek iz dobička 1.926 2.554 7.681 1.175 

18. Odloženi davki 0 0 0 0 

19. Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja 
9.993 13.543 38.223 7.143 

20. Povprečno število zaposlencev 

na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju 

5 5 6,21 8,22 

21. Preneseni čisti dobiček/čista 

izguba 
6.676 18.233 31.777 62.568 
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22. Zmanjšanje kapitalskih rezerv  0 0 0 0 

23. Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0 0 0 

24. Povečanje rezerv iz dobička 0 0 0 0 

25. Bilančni dobiček/ izguba 16.669 31.776 70.000 69.711 
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