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} Podjetje je orodje s katerim nastopamo na trgu, 
ponujamo svoje storitve in jih vrednostno izkazujemo 
skozi računovodska poročila. 

} Računovodski izkazi so univerzalni jezik poslovanja po 
celotnem svetu. Z njimi nas ocenjujejo banke, 
morebitni investitorji, dobavitelji in tudi kupci. 



} Kot PODJETNIKI imamo več vlog  in odgovornosti -
lahko smo lastniki, direktorji, nabavniki, prodajniki, 
kadrovniki, finančniki in še kaj. 

Ø Kot PODJETNIK poznamo svojo dejavnost in
moramo vedeti tudi kako voditi podjetje.

Ø Vedeti moramo kaj so zakonske zahteve in kaj so
zahteve trga.



FAZE POSLOVNEGA PROCESA:
}Nabava
}Proizvodnja
}Prodaja

}Vse faze vključujejo financiranje. 

DENAR  - MATERIAL – PROIZVODNJA -
IZDELEK ALI STORITEV – TERJATEV DO 

KUPCA – DENAR



Vrednostno nam izkažejo porabo surovin in storitev v 
podjetju in jih delimo po:

◦ kraju nastanka – proizvodni in neproizvodni
◦ odvisnost od obsega poslovnaja – fiksni in spremenljivi 
◦ Povezanost z  izdelki – neposredne in posredne 



} Kalkulacija je postopek s katerim razdelimo vse 
stroške na posamezne izdelke in storitve in izračunamo 
lastno ceno. 

} Za izračun lastne cene je pomembno dosledno 
prepoznati vse stroški, ki nastajajo, da določen 
proizvod lahko naredimo.

} Izračun lastne cene je osnova za izračun prodajne 
cene. 



Lastno ceno produkta izračunamo iz naslednjih kategorij:

◦ Neposredni stroški materiala
◦ Neposredni stroški dela
◦ Neposredni stroški amortizacije
◦ Neposredni stroški storitev
◦ Neposredni stroški prodaje 

◦ Posredni stroški izdelava (režija)
◦ Posredni stroški storitev
◦ Posredni stroški amortizacije
◦ Posredni stroški nabave, prodaje in uprave podjetja



} Glede na stroške – lastni ceni dodamo dobiček, ki ga
želimo imeti vendar je vprašanje, če bo trg takšno ceno
sprejel

} Glede na ponudbo in povpraševanje - cene so lahko
elastične ali neelastične odvisno od tega kaj prodajamo

} Glede na značilnost tržne konkurence - oziramo se 
na konkurenčna podjetja

Pomembno je, da poznamo lastno ceno produkta in 
vemo kje so naši okvirji. 



} Prodana količina   1.000 enot
} Prodajna cena      800 EUR
} Nabavna vrednost mat. 600 EUR

} Prihodki od prodaje                        800.000 EUR
} Nabavna vrednost materiala           600.000 EUR     
} Bruto razlika v ceni                        200.000 EUR

} Fiksni stroški 50.000 EUR
} Spremenljivi stroški                        150.000 EUR



Podjetje ima spremenljive stroške, ki so odvisni od 
količine prodaje. 

}Primer 1: podjetje zniža prodajno ceno in poveča 
prodajo
}Primer 2: podjetje poveča prodajno ceno in zmanjša 
prodajo



Primer 1 Primer 2
Prodana količina 1.000 enot 1.100 enot 900 enot
Prodajna cena 800,00 EUR 750,00 EUR 850,00 EUR
Lastna cena 600,00 EUR 600,00 EUR 600,00 EUR

Prihodki od prodaje 800.000,00 EUR 825.000,00 EUR 765.000,00 EUR
Nabavna vrednost
materiala

600.000,00 EUR 660.000,00 EUR 540.000,00 EUR

Bruto razlika v ceni 200.000,00 EUR 165.000,00 EUR 220.000,00  EUR

Fiksni stroški 50.000,00 EUR 50.000,00 EUR 50.000,00 EUR
Spremenljivi stroški 150.000,00 EUR 154.000,00 EUR 145.000,00  EUR

Rezultat 0,00 EUR                -39.000,00 EUR 25.000,00 EUR 



} je točka, kjer se pokrijejo vsi stroški v podjetju in ni ne 
dobička ali izgube. 

} ob nadaljnem poslovanju začnemo ustvarjati dobiček.



Vrednostno pokažejo naše delovanje na trgu. 

} IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
} BILANCA STANJA 
} IZKAZ DENARNIH TOKOV 



} Prihodki iz prodaje 
} Stroški/Odhodki
◦ material
◦ storitve
◦ plače 
◦ amortizacija

} Finančni prihodki 
} Finančni odhodki 
} Davek iz dobička 
} Dobiček/Izguba



Izkazuje vrednost premoženja in virov tega premoženja
na določen dan.

SRESREDSTVA VVIRI SREDSTEV



DOLGOROČNA – KRATKOROČNA 

Ø OSNOVNA SREDSTVA
Ø ZALOGE
Ø TERJATVE
Ø DENAR



DOLGOROČNI – KRATKOROČNI 

ØKAPITAL
ØDOBIČEK
ØDOLGOROČNE OBVEZNOSTI
ØKRATKOROČNE OBVEZNOSTI 



} Začetno stanje denarnih sredstev 

} Prilivi iz rednega delovanja
} Odlivi iz rednega delovanja
} Prilivi iz financiranja
} Odlivi iz financiranja
} Prilivi iz investiranja
} Odlivi iz investiranja
}

} Končno stanje denarnih sredstev 
}



Zapomnimo si razliko med izkazom poslovnega izida 
in izkazom denarnih tokov:

}izkaz poslovnega izida so fakturirani  prihodki, stroški, 
odhodki in poslovni izid.
}Izkaz denarnih tokov so  plačila ali  prejemki - izdatki.  



} Podjetje ustanovimo, da ustvarjamo in prodajamo  ter 
to dobimo  plačano. 

} Denar iz te prodaje imenujemo operativni denarni 
tok. 

} Pomembno je vedeti – danes dobimo kupca, ki mu 
lahko prodamo, težje je to dobiti plačano. 

} In ta denarni tok je najpomembnejši  saj pomeni, da iz 
poslovanja ustvarjamo pozitivno razliko med prejemki 
in izdatki poslovanja. 



} Vsako podjetje mora nekaj prodati s čimer ponovno 
kupimo vse kar potrebujemo za poslovni process  -
material, storitve, plače…..

} V operativnem denarnem toku so vsi izdatki brez 
izjeme – DDV, akontacija davka od dobička, obresti 
banke……

} Znati moramo pravočasno ukrepati v primeru 
negativnega denarnega toka 



} Fakturirani prihodki niso nujno denarni tok 
} Običajno  je denarni tok premajhen 
} Banki je potrebno mesečno odplačevat obroke za najeto 

posojilo z denarjem, ki ga prejemamo iz poslovanja ali 
financiranja

} Nezadosten denarni tok pomeni nelikvidnost poslovanja
} Četudi ustvarjamo dobiček lahko propademo zaradi tega, ker 

ne ustvarjamo zadostnega denarnega toka 
} Pomen denarnega toka je v tem, da plačamo svoje obveznosti 

iz prejetih plačil naših kupcev



Za zagotavljanje likvidnosti so ključni štirje elementi:

} Optimalna prodaja glede na zmožnosti podjetja, nadzor
nad stroški (fiksni in spremenljivimi)  ter stroški
izposojanja sredstev (obresti)

} Minimalen nivo obratnega kapitala (zaloge, odprte
terjatve…)

} Učinkovita uporaba osnovnih sredstev
} Dobro upravljanje z denarnimi sredstvi



} Povečati nadzor nad stroški, zalogami in terjatvami 
} Ustrezno zavarovanje terjatev
} Dokapitalizacija ali izposoja dodatnih virov financirana 

– preveriti strukturo zadolženosti
} Prodaja sredstev (zaloge, nepotrebna osnovna 

sredstva…)
} Določimo si vrstni red plačevanja obveznosti 



} Je informacija o finančnem in premoženjskem položaju 
podjetja

} Oceni kreditno sposobnost in faktor tveganja
} Predstavlja podatke o stanjih na TRR, bilanci stanja in 

poslovnem izidu
} Ja slika o sposobnosti podjetja za dobro poslovanje
} Dobra boniteta in primerno zavarovanje – je osnova za 

odobritev kredita ali drugega komercialnega posla 



} Ni dovolj samo prihodki in odhodki – te pogledamo 
iz vidka rednih prihodkov in odhodkov iz poslovanja, 
finančnih  in izrednih postavk)

} Zelo pomembna je tudi bilanca stanja – kako se 
podjetje financira



} Kreditiranje, pridobivanje garancij ipd.
} Še pred nekaj leti so banke financirale tvegane posle, 

danes so izhodišča za kredit precej strožja
} Odlično poznavanje likvidnosti podjetja in nasploh 

finančni položaj podjetja
} Seznanjeni moramo biti vsaj z razmerji med našimi 

sredstvi In kapitalom  ter med sredstvi in obveznostmi
} Poznamo dobičkonosnost in tveganja na tržišču
} Kakšen je naš maksimalen dolg ali druga 

izpostavljenost, ki ga podjetje lahko prenese



} Pozanimajte se kaj pravijo kazalniki o podjetju  in 
kakšno imate boniteto

} Predstavimo  prednosti  in tudi slabosti  podjetja
} Vsebinsko poznavanje našega poslovanja – predogled 

nad pogodbami, ki jih izvajamo, nad pogoji poslovanja 
na trgu 

} Včasih nam banka odobri kredit ali garancijo pod 
dodatnimi pogoji – zavarovanje, depoziti, 
dokapitalizacijo



} Banke  ustvarjajo svoj dobiček z dajanjem posojil in 
skrbijo, da njihova naložba (naš kredit) ni ogrožena 

} Pogajanja z bankami so običajno stresna, ker imajo 
boljšo pogajalsko moč – ustrezen pristop in jasna 
komunikacija morda pripomore

} Če ne uspemo, ker je naše poslovanje ali preveč slabo 
ali preveč tvegano – si naredimo  poslovni načrt in se 
posvetujemo z  strokovnjakom  

} Odvisno zakaj potrebujete banko, da vas pri poslovanju 
podpre



HVALA ZA POZORNOST IN ČAS 


