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Luca Pacioli (1445-1514)

1494 – „Beneška metoda“

Dvostavno knjigovodstvo,
Izravnane knjižbe,
Etika v računovodstvu,
Izkaz izida,
Bilanca stanja

Summa de arithmetica, geometria, proportioni i 
proportionalita

Genova 1340 – prvi nesporno dokumentirani 
vnosi dvostavnega knjigovodstva

Splošno o računovodenju

Namen računovodskih izkazov je dajati 
informacije o finančnem položaju, uspešnosti in 
spremembah finančnega položaja podjetja

Zato morajo biti računovodske informacije:
• razumljive 
• bistvene, 
• zanesljive in 
• primerljive. 



2.11.2015

3

Računovodski izkazi
•Računovodski izkazi so urejene predstavitve 
finančnega položaja in finančne uspešnosti 
podjetja, katerih cilj je dajati informacije o:
• finančnem položaju (bilanca stanja), 
• finančni uspešnosti (izkaz posl. izida) in
• denarnih tokovih podjetja, 
ki širšemu krogu uporabnikov koristijo pri 
gospodarskem odločanju. 

•Računovodski izkazi prikazujejo tudi rezultate 
nadzora sredstev, ki so zaupana poslovodstvu.  

Računovodski izkazi

Prikazujejo:
• sredstva, 
• obveznosti, 
• lastniški kapital

• prihodke, odhodke 
(vključno z dobički/izgubami)

• denarne tokove
• prispevke lastnikov in razdelitev lastnikom
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Računovodski izkazi

Računovodski izkazi so predvsem zapis 
dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti, 
uporabniki računovodskih informacij in 
lastniki pa potrebujejo za sprejemanje 
odločitev tudi najnovejše in druge 
informacije.

Uporabniki RI

Med uporabnike računovodskih izkazov štejemo: 
• sedanje in možne vlagatelje, 

• zaposlene, 

• posojilodajalce, 

• dobavitelje in druge dajalce blagovnih kreditov, 

• kupce, 

• vlade in njihove organe ter 

• javnost.

Vsi ti uporabljajo računovodske izkaze, da bi 
zadovoljili različne potrebe po informacijah.
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Računovodski izkazi

Informacije v RI (skupaj s pojasnili) 
pomagajo pri napovedovanju 
prihodnjega poslovanja glede
1. prihodnjih denarnih tokov,
2. njihove časovne opredelitve in 
3. gotovosti.

Kakovostne značilnosti

• Razumljivost
• Ustreznost
• Zanesljivost
• Primerljivost
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Razumljivost

Pomeni, da uporabniki RI lahko razumejo 
postavke v njih, pa tudi, da je mogoče 
ugotoviti pomen kontov in knjižb na njih. 
RI so razumljivi, če jih uporabniki, 
ki dovolj dobro poznajo poslovno in 
gospodarsko delovanje in računovodstvo 
ter dovolj prizadevno proučujejo 
informacije, razumejo brez težav.

Ustreznost

Pomeni da imajo postavke v RI 
zaželene, 
potrebne in 
koristne lastnosti, značilnosti, 

pa tudi, da konti in knjižbe na njih 
ustrezajo določenemu namenu in 
pravilom. 
Na ustreznost postavk vplivata 
njihova vrsta in pomembnost.
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Ustreznost

Informacije so ustrezne, če pomagajo 
uporabnikom sprejemati oziroma 
popravljati ali potrjevati poslovne 
odločitve. 
Informacije so pomembne takrat, ko lahko 
njihova opustitev ali napačna navedba 
vpliva na poslovne odločitve uporabnikov, 
zasnovane na računovodskih izkazih.

Zanesljivost

Pomeni da postavke v RI ne vsebujejo 
pomembnih napak in pristranskih stališč
ter da zvesto predstavljajo tisto, o čemer 
trdijo, da predstavljajo, ali za kar se lahko 
upravičeno domneva, da predstavljajo.
Konti in knjižbe na njih so popolni in 
zanesljivi. 
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Zanesljivost

Zanesljivost zahteva še upoštevanje 
prednosti vsebine pred obliko. 
To pomeni, da je treba poslovne dogodke 
obravnavati v skladu z njihovo ekonomsko 
vsebino in v denarni merski enoti izraženo 
resničnostjo, in ne zgolj glede na njihovo 
pravno obliko.

Primerljivost

Pomeni, da je zaradi metodične enotnosti 
mogoče primerjati postavke v RI iste 
organizacije v enakem 
pravnoorganizacijskem statusu za različna 
leta ali postavke v RI različnih organizacij. 

Konti in knjižbe na njih so metodično 
enotni tako v posamezni organizaciji kot v 
različnih organizacijah. 
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Temeljne računovodske predpostavke

Upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov

Časovni okvir koristi

Prihodnje koristi

Sedanje koristi

Brez koristi

Izkazovanje odhodkov

Usredstveni stroški -
sredstva

Stroški

Odhodki – takojšnje 
pripoznavanje izgube

Temeljne računovodske predpostavke

Časovna neomejenost delovanja
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Knjigovodstvo

• sredstva in obveznosti do 
njihovih virov

• bilanca stanja
• spremembe sredstev in 
obveznosti do njihovih virov,

• konti 
• temeljne bilančne spremembe

Konti

Konte lahko razdelimo glede na njihovo 
vlogo na:
• konte stanja 
(sredstva in obveznosti do njihovih 
virov) (S=0,1,3,6; O=2,9),

• stroškovne konte (stroški) 4,
• konte uspeha
(prihodki in odhodki ter poslovni izidi)
Odh=70-75, Pri=76-78, 79?
Razp. = 8
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Konti

glede na obseg podatkov delimo na
• zbirne (sintetične) konte (zbiri sorodnih 
razčlenjevalnih kontov),

• razčlenjevalne (analitične) konte 
(posamični istovrstni konti).

Konto Naziv

4 Stroški  (razred)

40 Stroški materiala (skupina)

400 Stroški materiala

401 Stroški pomožnega materiala

402 Stroški energije

403 Nadomestni deli…

Temeljne bilančne spremembe

Vrste sprememb
Bilančne 

spremembe
AKTIVA PASIVA

Povečanje aktive 
in pasive za enak 

znesek

Več sredstev in več 
obveznosti do virov 

sredstev
+ +

Zmanjšanje 
aktive in pasive
za enak znesek 

Manj sredstev in 
manj obveznosti do 

virov sredstev 
− −

Sprememba 
sestave aktive 
bilance stanja

Več enih in manj 
drugih sredstev

+ in −

Sprememba 
sestave pasive 
bilance stanja

Več enih in manj 
drugih virov

+ in −
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Sredstva
Sredstva so tiste prvine poslovnih stanj in 
procesov, brez katerih ni mogoče organizirati 
poslovanja. 
So v denarni merski enoti izražene stvari, 
pravice in denar, s katerimi premoženjskopravno 
razpolaga organizacija.
• pojavna oblika 
(stvari, pravice, denarna sredstva),

• hitrost preoblikovanja 
(stalna in gibljiva),

• čas preoblikovanja 
(dolgoročna, kratkoročna).

Obveznosti do v.s.
Obveznosti do virov sredstev kažejo, od 
kod sredstva izvirajo oziroma povedo, kdo 
je njihov lastnik. 

Vsako sredstvo ima svoj 
izvor, svoj vir. 
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Bilanca stanja

Temeljni računovodski izkaz, v katerem je 
resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov v določenem 
trenutku.

Sredstva
Obveznosti do virov 

sredstev

Dolgoročna sredstva
Kapital

Kratkoročna sredstva
Dolgovi

Bilanca stanja - omejitve
Prikazuje stanje na določen trenutek, 
vendar tekoče in preteklo obdobje

Organizacije samostojno (v okviru 
predpisov in računovodskih standardov) 
izbirajo usmeritve (načela, temelje, 
dogovore, pravila, navade) in oblikujejo 
računovodske ocene. 

Podobni organizaciji lahko kažeta bistveno 
različne izkaze in različni organizaciji 
podobne.
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Bilanca stanja in kapital

Kapital = Sredstva – Dolgovi
Ker so sredstva in dolgovi pod vplivom 
računovodskih usmeritev in ocen, je od 
njih odvisna tudi vrednost kapitala.

Bilanca stanja
SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. DOLGOROČNA SREDSTVA

A. KAPITAL
I.Vpoklicani kapital 
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička 
IV. Revalorizacijske rezerve
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
VI. Preneseni čisti poslovni izid
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

II. Opredmetena osnovna sredstva
Tudi biološka sredstva (nasadi, osnovna čreda)

III. Naložbene nepremičnine

IV. Dolgoročne finančne naložbe (naložbe, posojila)

V. Dolgoročne poslovne terjatve
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
VI. Odložene terjatve za davek 1. Rezervacije

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
2. Dolgoročne PČR

Tudi razmejitve podpor in subvencij

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

II. Zaloge 
Material, blago, proizvodi

I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
III. Odložene obveznosti za davek

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne finančne naložbe
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

IV. Kratkoročne poslovne terjatve II. Kratkoročne finančne obveznosti 
V. Denarna sredstva III. Kratkoročne poslovne obveznosti 

C. KRATKOROČNE AČR D. KRATKOROČNE PČR
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NDS in DAČR

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno 
nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično 
ne obstaja
• Stroški razvijanja,
• Pridobljene pravice do 
industrijske lastnine in
druge pravice (patenti,
licence, blagovne znamke…)

• Dobro ime

DAČR so dolgoročno odloženi stroški.

OOS

Opredmetena osnovna sredstva
• Nepremičnine
• Zemljišča
• Zgradbe

• Oprema
• Oprema in nadomestni deli
• Drobni inventar
• Biološka sredstva
• Vlaganja v OOS v tuji lasti
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DFN in KFN

Finančne naložbe so večinoma:
• Naložbe v kapital drugih podjetij ali
• Naložbe v finančne dolgove drugih 
podjetij, države ali drugih izdajateljev 
(finančne naložbe v posojila)

Razvrščamo v:
• Finančna sredstva, izmerjena po PV prek IPI
• Finančne naložbe v posesti do zapadlosti v pl.
• Finančne naložbe v posojila in
• Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

Zaloge

Blago, material, proizvodi

začetno vrednotenje; 
odpisovanje (FIFO, povprečne cene)
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Poslovne terjatve

Terjatve so na premoženjskopravnih in 
drugih razmerjih zasnovane pravice 
zahtevati od določene osebe plačilo dolga, 
dobavo kakih stvari ali opravitev kake 
storitve.

Kot poslovne terjatve se štejejo tudi terjatve, 
povezane s finančnimi prihodki iz finančnih naložb.

Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve spadajo 
med poslovne terjatve le v širšem pomenu in pri 
računovodskem proučevanju ter niso predmet tega 
standarda.

Poslovne terjatve

Terjatve se pojavljajo:
• večinoma do kupcev ali drugih 
financerjev prodanih proizvodov in 
opravljenih storitev, 

pa tudi do:
• dobaviteljev prvin poslovnega procesa,
• do zaposlenih, 
• do udeležencev pri razporejanju poslovnega 
izida,

• do financerjev in 
• do uporabnikov finančnih naložb.
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Poslovne terjatve

• Terjatve do kupcev so terjatve v zvezi s 
prodanimi proizvodi, trgovskim blagom in 
opravljenimi storitvami pa tudi v zvezi s 
prodanimi drugimi sredstvi. 

• Terjatve do drugih financerjev prodanih 
proizvodov in opravljenih storitev so predvsem 
terjatve do države v zvezi z zasluženimi 
državnimi podporami pri prodaji.

Poslovne terjatve

Terjatve do dobaviteljev prvin poslovnega 
procesa so njim dani predujmi za:
• opredmetena osnovna sredstva, 
• neopredmetena sredstva, 
• zaloge materiala in 
• še ne opravljene storitve in
• dana preplačila in varščine.

Terjatve do zaposlenih so:
• njim dani predujmi in 
• odškodninske obremenitve.
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Izkazovanje poslovnih terjatev

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi 
s stvarmi, na katere se nanašajo: 
• Dani predujmi za OOS so v isti skupini kot OOS
• Dani predujmi za NDS so sestavni del NDS, 
• Dani predujmi za zaloge so sestavni del zalog.

Glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na 
dolgoročne in kratkoročne (razen predujmi).

V BS se dolgoročne terjatve, ki so že zapadle in 
dolgoročne terjatve, ki bodo zapadle v plačilo v 
letu dni po dnevu bilance stanja, izkazujejo kot 
kratkoročne terjatve.

Dolgovi

Dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s 
financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba 
vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju.

Kot posebna vrsta dolgoročnih dolgov se 
obravnavajo obveznosti za odloženi davek.
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Izkazovanje

Dolgovi so lahko finančni ali poslovni. 

Finančni dolgovi se pojavljajo, ker posojilodajalci 
vnašajo v podjetje denarna sredstva ali ker z 
denarjem poplačujejo njegove poslovne dolgove.

Poslovni dolgovi se pojavljajo, ker dobavitelji 
vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri ustvarjanju 
proizvodov in opravljanju storitev. Obstajajo tudi 
dolgovi, prevzeti od drugih oseb.

Finančni dolgovi

Finančni dolgovi so dobljena posojila na podlagi 
posojilnih pogodb in izdani dolgoročni dolžniški 
vrednostni papirji (razen čekov). 

Med finančnimi dolgovi je tudi dolg do 
najemodajalcev v primeru finančnega najema.
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Poslovni dolgovi

Poslovni dolgovi so:
• dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali 

kupljene storitve, 
• obveznosti do zaposlencev za opravljeno delo, 

obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi in 
podobnimi postavkami, 

• obveznosti do države iz naslova davkov, tudi 
obračunanega DDV, 

• obveznosti do kupcev iz prejetih varščin.

Pripoznavanje

Dolg se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja 
pripozna kot obveznost, če je

a) verjetno, da se bodo zaradi njegove poravnave 
zmanjšali dejavniki, ki omogočajo gospodarske 
koristi, in 

b) je znesek za njegovo poravnavo mogoče 
zanesljivo izmeriti. 
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Rezervacije

Rezervacije se oblikujejo:
• za sedanje obveze, 
• ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov,
• se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, 

ki ni z gotovostjo določeno, 
• katerih velikost je mogoče zanesljivo oceniti. 

Rezervacije se ne pripoznavajo
za izgube iz prihodnjega poslovanja.

Vrste rezervacij

Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih 
stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v 
prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih 
stroškov oziroma odhodkov. 
Rezervacije: 
• za dana jamstva,
• za reorganizacijo,
• za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, 
• za pokojnine, 
• za jubilejne nagrade in               strošek dela
• za odpravnine ob upokojitvi.
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Pasivne časovne razmejitve

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo 
odloženi prihodki, ki bodo pokrili predvidene 
odhodke. 

Med odložene prihodke se uvrščajo tudi državne 
podpore in donacije, prejete za:
• pridobitev osnovnih sredstev 
• za pokrivanje določenih stroškov. 

Porabljajo se s prenašanjem med poslovne prihodke.

Časovne razmejitve

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo: 
• odložene stroške oz. 
• odložene odhodke 
• nezaračunane prihodke

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo: 
• vnaprej vračunane stroške oz. 
• vnaprej vračunane odhodke in
• odložene prihodke
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Časovne razmejitve

• Že zaračunani 
zneski, ki ne 
izpolnjujejo pogojev 
za pripoznavanje 
prihodkov (291)

• Prihodki že 
pripoznani a še 
niso zaračunani 
(191)

• Vračunani zneski 
za katere še niso 
prejeti računi 
dobaviteljev (290)

• Zaračunani zneski 
se nanašajo na 
prihodnje 
obračunsko 
obdobje (190) 
Tudi vrednotnice

Odloženi 
stroški

Vračunani
stroški

Odloženi 
prihodki

Nezarač. 
prihodki

Primeri knjiženja

Zavarovalna premija v oktobru za 12 mesecev v 
višini 12.000 EUR. Naslednje leto v juniju prodaja 
sredstva in zahtevek zavarovalnici.

Vsebina Konto V breme V dobro
Račun zavarovalnice 2200 12.000

415 3.000
190 9.000

Vračunavanje AČR za 6 
mesecev

415 6.000
190 6.000

Zahtevek zavarovalnici za 
vrnitev premije

165 3.000
190 3.000

Vračilo zavarovalne 
premije

165 3.000
110 3.000



2.11.2015

25

Primeri knjiženja

Zaračunana najemnina za 12 mesecev 
od oktobra do septembra po 800 EUR

Vsebina Konto V breme V dobro
Račun za najemnino 120 9.600

765 2.400
291 7.200

Knjiženje 2. leto 291 7.200
765 7.200

Izkaz poslovnega izida
Temeljni RI, ki kaže poslovanje v obdobju, običajno v 
obliki stopenjskega zaporednega izkaza.

+
+/-
+
+
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
+
-
-
+/-
=

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti (amortizacija, prevr.posl.odhodki)
Drugi poslovni odhodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
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Zakaj boljši rezultat od dejanskega

• da bi dosegli ali presegli prihodke ali 
njihovo rast skladno z napovedmi 
analitikov,

• da bi uresničili pogoje iz kreditnih pogodb,
• da bi zvišali znesek financiranja iz posojil, 
ki so zavarovana s sredstvi organizacije,

Zakaj boljši rezultat od dejanskega

• da bi uresničili kriterije potrebne za 
dodelitev ali obnovitev kreditov,

• da bi dosegli korporativne kriterije, ki jih 
za odvisno družbo predpiše matična 
družba,

• da bi dosegli cilje, ki so bili postavljeni za 
osebo,
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Zakaj boljši rezultat od dejanskega

• da bi izpolnili pogoje za upravičenost do 
nagrade, bonusa …,

• da bi zadržali ceno delnice na 
pričakovanem nivoju pred združitvijo, 
prevzemom ali prodajo osebnih delnic,

• da bi izkazali vzorec rasti zaradi lažjega 
pridobivanja sredstev ali prodaje 
organizacije.

Zakaj slabši rezultat od dejanskega

• znižanje davčne obremenitve,
• prenos oziroma odlog prenosa presežka 
prihodkov v naslednje obračunsko obdobje, 

• "veliko čiščenje" (angl. "big bath"), kjer se v 
enem koraku izvedejo vsi odpisi takoj, in se s 
tem pripravi osnova za višje prihodke v 
prihodnosti,

• zmanjšanje trenutnih pričakovanj povezanih s 
poslovanjem, da bi bila prihodnja rast bolje 
dojeta in nagrajena,
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Zakaj slabši rezultat od dejanskega

• ohranitev trenda konstantnega poslovanja in 
izogibanje izkazovanja nestanovitnega 
poslovanja,

• znižanje vrednosti organizacije 
zaradi managerskega odkupa,

• znižanje vrednosti družbe 
zaradi nižje poravnave 
ob ločitvi.

Smer odmika

Problem vrednotenja sredstev je z vidika večine 
deležnikov organizacije bistveno večji, če so 
sredstva vrednotena previsoko ali so med 
sredstvi izkazana tudi neobstoječa sredstva, kot 
v primeru, da so sredstva vrednotena izjemno 
konservativno ali da je knjigovodska vrednost 
obstoječih sredstev prenizka zaradi visokih 
amortizacijskih stopenj in organizacija na tak 
način ustvarja skrite rezerve.
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Kreativnost v IPI

• Razvrščanje zneskov med postavke znotraj 
poslovnega izida je pomembno skoraj toliko 
kot pravilno merjenje in pripoznavanje teh 
zneskov. 

• Za nekatere imata kosmati poslovni izid od 
prodaje ali izid iz poslovanja večjo izrazno moč 
od čistega dobička. 

• Največkrat gre za to, da se različni enkratni 
dogodki izkazujejo med rednimi prihodki ali da 
se običajni stroški in/ali odhodki izkazujejo 
med drugimi, to je neobičajnimi postavkami.

Analiziranje RI

Mihael Kranjc
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Vsebina

• Analiziranje računovodskih izkazov
• Navpična analiza 

(primerjava med postavkami enega obdobja)

• Vodoravna analiza 
(primerjava istih podatkov med obdobji)

Analiza s pomočjo ključnih kazalnikov
1. Kratkoročni koeficient
2. Hitri koeficient
3. Dnevi do plačila poslovnih terjatev
4. Povprečno število dni vezave zalog
5. Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja
6. Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov
7. Koeficient obračanja sredstev

Analiziranje RI

• RI prikazujejo poslovanje preteklega in 
tekočega obdobja. 

• Sestavljeni so za nazaj.
• Samo denarne postavke nam ponujajo 
omejene informacije.

• Če zneske pretvorimo v deleže, nam to 
ponudi možnost primerjati izkaze med seboj 
in tudi z drugimi.

Pri analiziranju nas zanima, zakaj je prišlo do 
(bistvenih) sprememb v razmerjih med 
kategorijami. Ali so spremembe logične?
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Analiziranje RI

• Vertikalna ali navpična analiza 
je analiza med podatki v okviru 
izkazov enega obdobja

• Horizontalna ali vodoravna analiza
je analiza odmikov med istimi podatki v 
različnih obdobjih

Navpična analiza (BS)

Postavka v 000 EUR

delež od 
sredstev

(vertikalna 
analiza)

Postavka v 000 EUR

delež od 
sredstev

(vertikalna 
analiza)

SREDSTVA  12.557 100% OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 12.557 100%

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 6.105 49% A. KAPITAL 2.162 17%

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

19 I. Vpoklicani kapital 11

1. Neopredmetena sredstva 18 II. Kapitalske rezerve 12

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1 III. Rezerve iz dobička 2

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.818 38% IV. Presežek iz prevrednotenja 0

III. Naložbene nepremičnine 0
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti 
dobiček/izguba) 

1.767 14%

IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.268 10%
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti 
dobiček/čista izguba poslovnega leta) 

371 3%

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 37
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

187 1%

2. Dolgoročna posojila 1.231 10% 1. Rezervacije 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 187 1%

VI. Odložene terjatve za davek 0 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.073 32%

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 6.265 50% I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.882 31%

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 191 2%

II. Zaloge 1.890 15% III. Odložene obveznosti za davek 0

III. Kratkoročne finančne naložbe 540 4% Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.076 48%

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0

2. Kratkoročna posojila 540 4% II. Kratkoročne finančne obveznosti 2.586 21%

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.556 28% III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.490 28%

V. Denarna sredstva 280 2% D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 59

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 187 1% Zabilančne obveznosti 0

Zabilančna sredstva 0 0%
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Navpična analiza (IPI)

Postavka
v 000 
EUR

delež od 
sredstev

(vertikalna 
analiza)

Postavka
v 000 
EUR

delež od 
sredstev

(vertikalna 
analiza)

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  (ČPP) 14.834 100%

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 0

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 0

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 0

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE 0 8. Drugi poslovni odhodki 20

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 
(s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 12 9. Finančni prihodki iz deležev 3

5. Stroški blaga, materiala in storitev 12.237 82% 10. Finančni prihodki iz danih posojil 57

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala ter stroški porabljenega materiala 10.318 70% 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 13

b) Stroški storitev 1.919 13%
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb 0

6. Stroški dela 1.423 10% 13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 334 2%

a) Stroški plač 1.137 8% 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 67

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 106 1% 15. DRUGI PRIHODKI 26

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 88 1% 16. DRUGI ODHODKI 25

č) Drugi stroški dela 92 1% 17. DAVEK IZ DOBIČKA 93 1%

7. Odpisi vrednosti 373 3% 18. ODLOŽENI DAVKI 0

a) Amortizacija 373 3%

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 371 3%

Vodoravna analiza (BS a)

Postavka

N N-1 N - N-1

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R odstotek 
spremembe 

napram 
preteklemu 

letu

SREDSTVA  12.557 10.638 1.919 18%

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 6.105 5.996 108 2%

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 19 25 -6 -24%

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.818 4.760 58 1%

III. Naložbene nepremičnine 0 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe 1.268 1.212 56 5%

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 37 30 7 23%

2. Dolgoročna posojila 1.231 1.182 50 4%

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 6.265 4.620 1.646 36%

II. Zaloge 1.890 1.508 382 25%

III. Kratkoročne finančne naložbe 540 243 297 122%

2. Kratkoročna posojila 540 243 297 122%

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 3.556 2.862 694 24%

V. Denarna sredstva 280 8 273 3636%

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 187 22 165 760%
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Vodoravna analiza (BS p)

Postavka

N N-1 N - N-1

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R odstotek 
spremembe 

napram 
preteklemu 

letu

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 12.557 10.638 1.919 18%

A. KAPITAL 2.162 2.527 -364 -14%

I. Vpoklicani kapital 11 11

II. Kapitalske rezerve 12 12

III. Rezerve iz dobička 2 2

V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 1.767 2.320 -553 -24%

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba 
poslovnega leta) 371 182 189 103%

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 187 198 -10 -5%

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.073 1.972 2.101 107%

I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.882 1.796 2.086 116%

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 191 176 15 8%

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.076 5.935 141 2%

II. Kratkoročne finančne obveznosti 2.586 2.517 69 3%

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.490 3.418 72 2%

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 59 6 52 814%

Vodoravna analiza (IPI)

Postavka

N N-1 N - N-1

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R odstotek 
spremembe 

napram 
preteklemu 

letu

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE  (ČPP) 14.834 9.424 5.410 57%

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 0 0

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 12 46 -34 -75%

5. Stroški blaga, materiala in storitev 12.237 7.473 4.764 64%

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 10.318 4.031 6.287 156%

b) Stroški storitev 1.919 3.442 -1.523 -44%

6. Stroški dela 1.423 1.422 2 0%

7. Odpisi vrednosti 373 244 129 53%

a) Amortizacija 373 236 137 58%

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih 0 8 -8 -100%

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 0 0 -100%

8. Drugi poslovni odhodki 20 5 15 279%
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Vodoravna analiza (IPI)

Postavka

N N-1 N - N-1

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R

v 
00

0 
EU

R odstotek 
spremembe 

napram 
preteklemu 

letu

9. Finančni prihodki iz deležev 3 0

10. Finančni prihodki iz danih posojil 57 82 -25 -31%

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 13 2 11 698%

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 334 228

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 67 1

15. DRUGI PRIHODKI 26 55

16. DRUGI ODHODKI 25 11

17. DAVEK IZ DOBIČKA 93 42

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI 
DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) 371 182 189 103%

Prikaz nekaterih ključnih 
kazalnikov
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Kratkoročni in hitri koeficient

KK je lahko prvi pokazatelj manipuliranja 
s podatki v poslovnih knjigah. 
Zaposlenske poneverbe           KK     
Prikrivanje obveznosti in/ali 
evidentiranje fiktivnih prihodkov                          KK
nasp. postavka terjatve do kupcev
Kaj so likvidna sredstva?

kratkoročni koeficient (KK) =
kratkoročna sredstva

kratkoročne obveznosti

hitri koeficient (HK) =
likvidna sredstva

kratkoročne obveznosti

Kaj so likvidna sredstva?

• Denar 
• Kratkoročne terjatve, ki jih je možno 

zanesljivo sproti preoblikovati v denar oziroma 
uporabljati za plačevanje

• Sproti udenarljive vrednostnice in druge 
pravice do ud. vr. ali terjatev 

• Pravice do zamenjave 
vnovčljivih vrednostnic ali terjatev

Kje to najdemo v bilanci stanja?  

hitri koeficient (HK) =
likvidna sredstva

kratkoročne obveznosti
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HK : KK

HK : KK
Izdajanje problematičnih računov  KK� HK�

Organizaciji primanjkuje denarnih sredstev
razmerje med kazalnikoma v zaporednih obdobjih: 
KK              HK

kratkoročni koeficient (KK) =
kratkoročna sredstva

kratkoročne obveznosti

hitri koeficient (HK) =
likvidna sredstva

kratkoročne obveznosti

Obračanje terjatev

Izračunavanje je odvisno od razpoložljivosti podatkov. 
Poslovne terjatve vključujejo še:
•dane predujme
•KT iz poslovanja za tuj račun
•kratkoročne terjatve za davke in
•druge kratkoročne poslovne terjatve.

koeficient obračanja 
terjatev do kupcev (KOTK)

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
terjatev do kupcev

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev (KOPT)

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
poslovnih terjatev
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Obračanje terjatev

V primeru fiktivnih ali slabih prodaj KOPT 
Pazi dana posojila!
Prenos terjatve med posojila         KOTK + KOPT
Izogibanje izkazovanja predolgo 
zapadlih terjatev v razkritjih.

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev (KOPT)

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
poslovnih terjatev

dnevi do plačila 
poslovnih terjatev

=
365

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev

Obračanje terjatev

Če se čas do plačila skozi obdobje daljša lahko 
pomeni:

• prodajo slabšim kupcem ali
• z daljšim plačilnim rokom
• večji delež težje izterljivih terjatev ali
• evidentiranje fiktivnih prodaj.

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev (KOPT)

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
poslovnih terjatev

dnevi do plačila 
poslovnih terjatev

=
365

koeficient obračanja 
poslovnih terjatev
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Obračanje zalog

Zaželeno je, da se zaloga čim hitreje obrača. 
Daljši čas pomeni tudi:
•Stroške skladiščenja,
•Tveganje zastaranja
•Obresti zaradi vezave sredstev v zalogah

koeficient obračanja 
zalog (KOZ)

=

NV prodanega blaga in 
materiala + stroški 

porabljenega materiala

povprečno stanje zalog 
(blaga, materiala in 

proizvodov)

povprečno število dni 
vezave zalog

=
365

koeficient obračanja 
zalog

Pasti kazalnikov obračanja

Ali podatki stanja na zadnji dan obdobja odražajo 
povprečna stanja?

Terjatve do kupcev (lahko) vključujejo tudi DDV (po 
različnih stopnjah. Poslovne terjatve vključujejo še 
druge postavke.

V računovodskih izkazih ni podatkov o 
segmentiranju prodaje/nabave/zalog
po npr. roku plačila, roku trajanja…

Organizacije lahko uporabljajo 
zelo različne ocene in 
metode vrednotenja sredstev.
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Dolg : Kapital

delež dolga v financiranju = dolgovi/(dolgovi+kapital)
delež kapitala v financiranju = kapital/(dolgovi+kapital)

Mera za presojo finančnega stanja organizacije
- Za pridobitev posojila je velikokrat
določeno najvišje še dovoljeno 
razmerje

- Naraščanje je značilno za hitro
rastoče organizacije

koeficient dolgovno-
kapitalskega razmerja

=
dolgovi

kapital

Dobičkovnost prihodkov

Zaslužek na enoto prihodkov ob upoštevanju vseh 
poslovnih stroškov (NV prodanega + stroški dela + 
stroški materiala + stroški storitev + amortizacija)

stopnja dobičkovnosti
poslovnih prihodkov

=
dobiček iz poslovanja

poslovni prihodki
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Obračanje sredstev

Kaže učinkovitost organizacije. 

Če ima organizacija nepotrebna 
in/ali fiktivna sredstva, koeficient 
pada.

Tudi prevrednotenje sredstev 
navzgor povzroči padec kazalnika.

koeficient obračanja 
sredstev

=
čisti prihodki od prodaje

povprečno stanje 
sredstev

Analiza s kazalniki

Zgled – računovodski izkazi

Kazalnik Leto

N N-1 N-2
Kratkoročni koeficient (1) 1,0312 0,7784 1,0536
Hitri koeficient (2) 0,7202 0,5244 0,9081
Koeficient obračanja poslovnih 
terjatev (3) 4,2950 2,7633 4,5425

Dnevi do plačila poslovnih terjatev (4) 85 132 80
Koeficient obračanja zalog (5) 6,0741 3,7327 6,0595
Povprečno število  dni vezave zalog v 
skladišču (6) 60 98 60

Koeficient dolgovno-kapitalskega 
razmerja (7) 4,6938 3,1296 2,9210

Prilagojen koeficient dolgovno-
kapitalskega razmerja (kapital 
zmanjšan za dana dolgoročna posojila)

10,9043 5,8805 5,6732

Stopnja dobičkovnosti poslovnih 
prihodkov (8) 0,0533 0,0344 0,2222

Koeficient obračanja sredstev (9) 1,2791 0,9259 1,0811
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Kako se kažejo težave?

• Naraščanje števila dni do izterjave 
terjatev do kupcev

• Nižanje amortizacijskih stopenj
• Slabšanje kvalitete sredstev (merjeno kot 
porast nekratkoročnih sredstev, brez zemljišč, 
zgradb in opreme v primerjavi z vsemi 
sredstvi)

• Nepojasnjen porast prihodkov

• Velika nihanja kazalnikov
• Financiranje pretežno z dolgovi

Zaupanje v izkaze

• Tveganje je manjše, če 
gre za revidirane izkaze.

• Poleg računovodskih izkazov 
je treba poznati delovanje organizacije, 
da je mogoče neodvisno 
oceniti predstavitve v RI.

• Za pomembne in/ali nepričakovane postavke 
dobiti dodatna pojasnila. 

• Čas, ki je potreben za pridobitev informacije.


