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UVOD 

Faktoring postaja vse pomembnejša oblika sodobnega financiranja tako v domačem kot 
mednarodnem poslovanju. Je finančni instrument, s katerim se organizacije, ki se ukvarjajo s 
takimi posli, obvežejo, da bodo prevzele terjatve svojega komitenta, ki ima te terjatve do tretjih 
oseb (Trifunović, 1988, str. 1). 
 
V zahodnih državah je že povsem uveljavljena storitev, zadnja leta pa opazno narašča tudi v 
državah srednje in vzhodne Evrope. Enak trend je moč zaslediti tudi v Sloveniji. Omenjeno 
storitev pri nas ponuja veliko bank pa tudi nekatera visoko specializirana podjetja, ki se 
ukvarjajo izključno s faktoringom. Direktor družbe Prvi faktor Ernest Ribič poudarja, da 
predvsem podjetja iz gradbene panoge v največji meri posegajo po storitvah faktoringa. Tudi 
avtomobilska industrija pri tem ni izjema (Gaspari, 2009, str. 28). 
 
Izvršni direktor področja poslovanja s podjetji v Hypo Alpe-Adrii Bank Matej Falatov je mnenja, 
da bo v prihodnosti povpraševanje po prodaji terjatev še bolj naraslo. Razlog za to vidi v tem, da 
bodo po večini mala podjetja in samostojni podjetniki, predvsem pri projektih, kjer nastopajo kot 
podizvajalci, začutili posledice finančne krize, zato naj bi si svoje terjatve poplačali s prodajo le-
teh (Gaspari, 2009, str. 28). 
 
Ribič meni, da finančna kriza vpliva na faktorinške družbe kot tudi na bančne inštitucije. Tako si 
družbe, ki se ukvarjajo s faktoringom, prizadevajo preusmeriti naložbe v manj rizične in si poleg 
tega zagotavljati različne kapitalske vire. Zaradi podaljševanja plačilnih rokov in zamudnih 
plačil morajo biti tako še bolj previdne pri novih odkupih terjatev. Pozitivna sprememba glede 
trenutnih razmer na trgu je, da so faktoring začele uporabljati tudi družbe iz manj rizičnih 
dejavnosti, kot so trgovine in največji poslovni sistemi (Gaspari, 2009, str. 28). 
 
V diplomskem delu obravnavam uspešnost poslovanja podjetja LHB Finance v letih 2005–2007. 
Ker se v družbi ukvarjajo predvsem z odkupi terjatev, nameravam ugotoviti, kako so pri tem 
uspešni. Zanimajo me stanja odkupov terjatev, donosnost iz faktoring poslov in sestava stroškov 
za faktoring ter gibanja popravkov vrednosti terjatev, kamor uvrščam oslabitve terjatev, izterjane 
oslabljene terjatve in odpisane terjatve. Izvedeti nameravam tudi, kakšno metodologijo oslabitev 
terjatev uporabljajo v podjetju in kako so terjatve v družbi zavarovane. Z namenom dejansko 
ugotoviti uspešnost poslovanja obravnavanega podjetja bom podatke primerjala s konkurenčnim 
podjetjem, tj. družbo Prvi faktor, ki prav tako deluje v isti panogi. Odgovor želim dobiti tudi na 
vprašanji, kakšne so razmere na trgu faktoringa in kaj lahko v prihodnosti na tem področju 
pričakujemo. Uspešnost poslovanja iz faktoring poslov dopolnjujem še z analizo temeljnih 
kazalnikov uspešnosti poslovanja, kjer bom preučila njihove vrednosti in podala razloge za 
njihove spremembe v obravnavanem obdobju. Tako računsko kot shematsko bom prikazala tudi 
medsebojno povezanost navedenih kazalnikov. 
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Diplomsko delo sestavljajo štiri temeljna poglavja. Uvodu sledi prvo poglavje, v katerem 
predstavim obe podjetji. V drugem poglavju opredelim finančne instrumente; podam definicije 
faktoringa, forfetiranja, odkupa terjatev, kakšna je njihova rast in razlike. Znotraj poglavja se 
osredotočam tudi na zavarovanje terjatev in metodologijo njihovih oslabitev. Tretje poglavje je 
praktične narave, saj temelji na analizi uspešnosti analiziranega podjetja na osnovi odkupov 
terjatev. Sledi mu četrto poglavje, kjer obravnavam uspešnost poslovanja na podlagi kazalnikov 
uspešnosti. Podam teoretično razlago in analiziram produktivnost dela, ekonomičnost ter 
rentabilnost. V poglavje vključim tudi Dupontov sistem, s katerim prikazujem medsebojno 
povezanost teh kazalnikov. Sledi še sklep z utemeljitvami glavnih ugotovitev, do katerih sem 
prišla v diplomskem delu. Na koncu navajam seznam uporabljene literature in virov.  

1 PREDSTAVITEV PODJETIJ 

1.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE LHB FINANCE D. O. O. LJUBLJANA 

Družba LHB Finance, podjetje za finančne in poslovne storitve d. o. o., je bila ustanovljena 1. 
marca 1996. Sedež ima na Šubičevi ulici 2 v Ljubljani. Njen ustanovitelj je LHB Internationale 
Handelsbank A.G., Frankfurt am Main, Nemčija, ki ima v lasti 100 % poslovni delež družbe in 
jo kot edini družbenik tudi upravlja. Po zakonu o gospodarskih družbah jo uvrščamo med mikro 
družbe, poslovno leto pa je enako koledarskemu. Družba nima podružnic niti doma niti v tujini 
(Letno poročilo družbe LHB Finance, 2007, str. 4–6). Ukvarjajo se z odkupi nezapadlih menic in 
terjatev do domačih kupcev s prevladujočo koncentracijo v gradbenem sektorju (Interna gradiva 
družbe LHB Finance, 2008).  
 
Dejavnost družbe (Letno poročilo družbe LHB Finance, 2007, str. 5): 
 

• finančni zakup  
• drugo kreditiranje 
• drugo finančno posredništvo 
• pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom 
• trgovanje z lastnimi nepremičninami 
• dajanje lastnih nepremičnin v najem 
• dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami 
• upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 
• poslovno in podjetniško svetovanje  
• druge poslovne dejavnosti 

 
Poslovanje družbe vodi direktor Tomaž Rogelj, ki zastopa in predstavlja družbo brez vseh 
omejitev. Brez soglasja družbenika ne more sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se 
nanašajo na (Letno poročilo družbe LHB Finance, 2007, str. 6): 
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• zaposlovanje delavcev 
• podeljevanje neomejenih pooblastil in prokure  
• prenos kakršnih koli družbenih pravic na druge 
• določanje splošnih pogojev poslovanja 
• pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin 
• najemanje posojil  

1.2 PREDSTAVITEV KONKURENTA – PRVI FAKTOR D. O. O. 

Družba Prvi faktor, družba za opravljanje poslov faktoringa d. o. o., je bila ustanovljena leta 
1994 s sedežem na Slovenski cesti 17 v Ljubljani. Družba je v lasti dveh slovenskih bank, in 
sicer Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana, ki ima 50 % kapitalski delež, ter SID Slovenske 
izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, ki ima prav tako 50 % kapitalski delež. Skupino Prvi 
faktor sestavljajo Prvi faktor Ljubljana kot obvladujoča družba ter Prvi faktor Sarajevo, Prvi 
faktor Zagreb in Prvi faktor Beograd kot odvisne družbe. Družba Prvi faktor Ljubljana nima 
podružnic. Po Zakonu o gospodarskih družbah jo uvrščamo med velike družbe, poslovno leto pa 
je enako koledarskemu. Organa družbe sta skupščina in direktor Ernest Ribič, ki zastopa družbo 
brez omejitev (Letno poročilo družbe Prvi faktor, 2007, str. 4–6). 
 
Dejavnost družbe (Letno poročilo družbe Prvi faktor, 2007, str. 6): 
 

• odkup terjatev iz naslova prodaje blaga in storitev s prevzemom riziko plačila in brez 
njega 

• financiranje prevzetih terjatev 
• vodenje prevzetih terjatev 
• unovčevanje in izterjava prevzetih terjatev 
• trgovanje s prevzetimi terjatvami 
• posredovanje in zastopanje pri poslih faktoringa tako v državi kot v tujini 
• zavarovanje terjatev 
• izterjava problematičnih terjatev 

 
Prvi faktor raste vztrajno in zanesljivo. Preko že omenjenih hčerinskih družb in preko faktoring 
družb Skupine NLB na Slovaškem in Češkem zagotavlja storitve po najugodnejšem 
enofaktorinškem sistemu (Nova Ljubljanska banka, Odkup terjatev – faktoring, 20081). 
Odkupujejo terjatve do domačih in tujih kupcev, podjetjem pa zagotavljajo varno in učinkovito 
upravljanje denarnih tokov (Prvi faktor, 2008). Je tudi član največje mednarodne verige faktorjev 
Factors Chain International (v nadaljevanju FCI)  s sedežem v Amsterdamu, v katero so 
včlanjeni 204 faktorji iz 59 držav. Pokrivajo vse večje in pomembnejše države sveta in opravijo 
več kot 50 % mednarodnega faktoringa v svetovnem merilu (Nova Ljubljanska banka, 

 
1 V nadaljevanju NLB, Odkup terjatev, 2008. 
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Financiranje, zavarovanje ter upravljanje na enem mestu, 20082). Poleg tega je tudi član mreže 
faktorjev International Factors Group (v nadaljevanju IFG), v katerem sodeluje s 100 člani iz 50 
držav po vsem svetu. Značilnost IFG je boljše pokrivanje vzhodnih držav (Podpeskar, Revija 
Kapital, 2008).  

2 FINANČNI INSTRUMENTI 

2.1 FAKTORING (angl. factoring) 

»Factoring je poslovna transakcija, s katero pridemo do denarnih sredstev tako, da prodamo 
poslovne terjatve posebni finančni inštituciji. To je finančni posel, pri katerem faktor, tj. kupec, 
enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupi poslovne terjatve svoje stranke. S tem prevzema 
tveganje plačila in nalogo izterjati dolg. Za opravljeno delo zaračuna provizijo« (Replika, 
Factoring – Kdaj in zakaj prodati kratkoročne terjatve?, 2009). 
 
Beseda faktor je angleškega izvora in pomeni agent oziroma zastopnik, komisionar, posrednik 
(Trifunović, 1988, str. 1). Pri faktoringu gre za zavarovanje poslovnih terjatev in za financiranje 
prodaje z odloženim rokom plačila. Faktor prevzema terjatve do posameznega kupca sproti kot 
nastajajo, kar je za dobavitelje še posebno ugodno v primeru rednih in ponavljajočih dobav 
istemu kupcu (Verlag Dashöfer, Kdaj in zakaj prodati kratkoročne terjatve?, 20083). V prvi fazi 
se sklene pogodba. Faktor in klient se v njej dogovorita za vrsto in druge posebnosti finančne 
storitve. V naslednji fazi pa poteka posamičen odkup terjatev. Klient nato dolžniku naroči, naj 
plača faktorju (Merc, 2004, str. 13). 
 
Organizacija, ki se ukvarja s faktoring posli, lahko poleg svoje osnovne dejavnosti opravlja še 
naslednje storitve (Merc, 2004, str. 13): 
 

• financiranje klienta 
• prevzem plačilnega tveganja 
• upravljanje terjatve (opomini, izterjava) 
• vodenje dolžniške administracije 

 
Prednosti faktoringa (Verlag Dashöfer, 2008): 
 

• povečanje obratnega kapitala 
• konsistenten denarni tok 
• nižji administrativni stroški 
• zavarovanje pred tveganjem neplačila 
• zavarovanje pred tečajnim tveganjem 

 
2 V nadaljevanju NLB, Financiranje na enem mestu, 2008. 
3 V nadaljevanju Verlag Dashöfer, 2008. 



Faktoring je priporočljiv v primeru, ko imamo opravke z neznanim kupcem, ko poslujemo s 
tveganim področjem in ko gre za visoke terjatve. Primeren je predvsem za majhna in srednja 
podjetja, ki so v obdobju rasti (t. i. gazele). Pri tem gre lahko za že nastale ali bodoče terjatve z 
rokom zapadlosti do 120 dni (Verlag Dashöfer, 2008). Iz Slike 1 je razviden potek domačega 
faktoringa, ki je enofaktorinški sistem, saj samo eno podjetje opravlja vse v pogodbi določene 
storitve (Prvi faktor, 2008). 
 

Slika 1: Potek domačega faktoringa 
 

 
 

Vir: Nova Kreditna banka Maribor, Odkupi  terjatev – faktoring, 2008. 

 
Poznamo tri osnovne oblike faktoringa (Merc, 2004, str. 14; Klopčič, 2003, str. 12–13):  
 

• Pri neregresnem ali pravem faktoringu tveganje neplačila terjatev prevzame faktor, ki 
se šele po preverjanju bonitete dolžnika odloči za takšno obveznost. Pri tem se zaveže, da 
bo dolžniku na dan dospelosti plačal višino terjatev, zmanjšano za provizijo. Klient tako 
na dan dospelosti dobi plačilo ne glede na to, ali je terjatev do dolžnika izterljiva ali ne. 

 
• Pri regresnem ali nepravem faktoringu tveganja neplačila ne prevzame faktor. Klientu 

ponudi le predujem. V primeru neplačila terjatev ob zapadlosti se faktor z regresnim 
zahtevkom obrne na klienta.  

 
• Pri mednarodnem faktoringu gre za razmerje strank iz različnih držav, kjer sodelujejo 

prodajalec terjatev in njegov domači faktor ter kupec terjatev v tujini in korespondenčni 
faktor v njegovi državi. 

o Pri izvoznem faktoringu je osnova nakup tujih terjatev, in sicer na podlagi 
izvoza proizvodov ali opravljanja storitve. Glede omenjenega se bistveno ne 
razlikuje od domačega faktoringa. 

o Pri uvoznem faktoringu mora uvozni faktor prevzeti tveganje nasproti faktorju 
v državi tujega izvoznika – prodajalca, ta pa mora izvozniku jamčiti za plačilo 
izvoženega blaga oziroma storitev. Razlika med izvoznim in uvoznim 
faktoringom je, da uvozni faktoring nadomešča zavarovalne oziroma plačilne 
instrumente, ki bi jih moral uvoznik – kupec blaga ali storitev zajamčiti tujemu 
izvozniku – prodajalcu od svoje poslovne banke. 
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2.1.1 Rast prometa faktoringa v Sloveniji 
 
V Sloveniji postaja faktoring vse bolj prepoznaven. Število podjetij, ki ga uporabljajo, se iz leta 
v leto povečuje, saj znaša letna rast okoli 20–30% (NLB, Odkup terjatev, 2008). Tudi v 
sodobnem merilu postaja vse bolj uporabljen in uveljavljen, saj je glede na ceno in učinke ena 
izmed najbolj konkurenčnih finančnih storitev (NLB, Financiranje na enem mestu, 2008). 
Povečano število strank in hitra rast sta posledica predvsem zelo prilagodljive in koristne 
storitve, ki je med podjetji zelo dobro sprejeta. Po podatkih mednarodnega združenja faktorjev 
FCI ima Slovenija s 455 mio. EUR prometa v letu 2007 še veliko potencialov za rast, tudi v 
primerjavi z vzhodnimi državami, saj ne ustvari niti odstotka evropskega prometa. Iz Slike 2 je 
razvidna rast prometa faktoringa v Sloveniji na podlagi razpoložljivih podatkov za 7-letno 
obdobje od leta 2001 do 2007. 
 

Slika 2: Rast prometa faktoringa v Sloveniji v obdobju 2001–2007 
 

0

100

200

300

400

500

m
io

 E
U

R

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

leta

Slovenija

 
 

Vir: Factors Chain International, Total Factoring Volume by Country in the last 7 years, 2008. 

 
Zanimiva je tudi primerjava rasti prometa iz faktoring poslov v dvanajstih na novo pridruženih 
članicah Evropske unije od leta 2004. V letu 2007 so največ prometa ustvarile Poljska (7.900 
mio. EUR), Češka (4.780 mio. EUR) in Madžarska (3.100 mio. EUR). Manj prometa kot 
Slovenija v letu 2007 sta imeli le Bolgarija (300 mio. EUR) in Malta (25 mio. EUR). V Sloveniji 
so v mednarodno verigo faktorjev FCI vključene tri družbe: A Faktor, Finea holding in Prvi 
faktor. Slednji ima prevladujoč tržni delež, saj je bil na trgu faktoringa prvi v Sloveniji, poleg 
tega pa je tudi del največje mednarodne bančne Skupine NLB (Podpeskar, Revija Kapital, 2008). 
Na podlagi omenjenega sklepam, da promet iz faktoring poslov v Sloveniji zaradi družb, ki se 
ukvarjajo s to dejavnostjo in niso članice omenjenega združenja, dejansko narašča še hitreje.  

2.2 FORFETIRANJE (angl. forfaiting) 

»Pogodba o forfaitingu je pogodba o nakupu srednjeročne ali dolgoročne nedospele terjatve, 
dokumentirane z menico ali drugim vrednostnim papirjem, pri katerem se kupec – forfaiter 
odpove regresnemu zahtevku za primer neizterljivosti ali delne izterljivosti terjatve nasproti 
prodajalcu – forfaitistu« (Merc, 2004, str. 15). 

6 
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Pri forfetiranju, kjer imajo srednjeročne in dolgoročne nedospele terjatve rok zapadlosti nad 120 
dni, si forfaitist plačilo zagotovi takoj, tveganje neplačila pa prevzame faktor. Forfetiranje zato 
predstavlja sredstvo financiranja forfaitista in sredstvo zavarovanja plačil. O nepravem 
forfetiranju govorimo takrat, ko se forfaiter ne odpove pravici do regresa. Poleg tega, da je 
forfetiranje drag finančni instrument predvsem na finančno nerazvitih trgih, ima številne 
prednosti za udeležence pri domačem in mednarodnem poslovanju (Merc, 2004, str. 15). 

2.2.1 Razlika med faktoringom in forfetiranjem 

 
Faktoring in forfetiranje se razlikujeta v dveh značilnostih. Prva je, da je terjatev pri forfetiranju 
zavarovana z bančno garancijo, menico ali drugim sredstvom, ki je neodvisno od glavnega posla. 
Druga značilnost pa je, da forfaiter pri tem vedno prevzame plačilna tveganja. Forfatist se 
namreč s tem znebi vseh tveganj in stroškov, povezanih s terjatvijo (Merc, 2004, str. 15).  

2.3 ODKUP TERJATEV 

Veliko ljudi enači pojem odkupa terjatev s faktoringom, vendar moramo oba pojma razlikovati. 
Odkup terjatev predstavlja namreč le enega izmed segmentov faktoringa. Faktoring je odkup 
terjatev, vendar morajo biti pri tem izpolnjeni še drugi pogoji. Eden izmed njih je dolgoročen 
odnos med pogodbenima strankama. Pri odkupu terjatev pa to ni nujno, saj se lahko odkupijo 
tudi posamezne terjatve. Enačenje obeh pojmov najverjetneje izhaja iz dejstva, da nekatera 
podjetja, ki se že vrsto let ukvarjajo z odkupi terjatev, svojo dejavnost imenujejo kar faktoring 
(Klopčič, 2003, str. 13).   

2.4 METODOLOGIJA OSLABITEV TERJATEV V DRUŽBI LHB FINANCE IN 
PRVI FAKTOR 

2.4.1 Oslabitev finančnih sredstev 
 
Oslabitve se oblikujejo v primerih, ko družba ocenjuje, da določenih terjatev ne bo mogla 
unovčiti v skladu s pogodbenimi določbami in zato pričakuje izgubo. Oblikujejo se za finančna 
sredstva, ki jih ima družba v posesti do zapadlosti in jih vrednoti po odplačni vrednosti. 
Oslabitve je potrebno oblikovati v primerih, ko družba razpolaga s podatki o dogodkih, ki 
predstavljajo nepristranske dokaze o oslabitvi finančnega sredstva. Mednje sodijo: 
 

• pomembne finančne težave dolžnika ali kršenje pogodbenih obveznosti s strani dolžnika 
• prestrukturiranje finančnih sredstev zaradi finančnih težav dolžnika 
• verjetnost stečaja ali finančne reorganizacije dolžnika 
• merljivo zmanjšanje pričakovanih denarnih tokov skupine finančnih sredstev od 

začetnega pripoznanja teh sredstev, čeprav zmanjšanje še ne more biti razporejeno na 
posamezno sredstvo v skupini, vključujoč: 
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o negativne spremembe pri poravnavanju dolgov 
o poslabšanje lokalnih ali nacionalnih ekonomskih pogojev, ki vplivajo na   

poravnavanje finančnih sredstev 

2.4.2 Oblikovanje oslabitev terjatev na osnovi individualne ocene poplačljivosti 
terjatev 

 
Oslabitve za posamezne pomembne terjatve se oblikujejo na osnovi individualne ocene 
poplačljivosti terjatev. Posamične terjatve se oslabijo preko naslednjih faz: 
 

• pregled pogodbenih denarnih tokov 
• ocena pričakovanih denarnih tokov 
• izračun neto sedanje vrednosti pričakovanih denarnih tokov 
• izračun potrebne oslabitve terjatev 

2.4.3 Oblikovanje oslabitev terjatev na skupinski ravni
 
Pri terjatvah, pri katerih se ne oblikujejo individualni popravki, se oslabitve izračunavajo na 
podlagi kriterija števila dni zamud, kar je razvidno iz Tabele 1. 
 

Tabela 1: Delež oslabitev glede na število dni zamud 
 

Število dni zamud Delež oslabitev (v %) 
30–90 10 
91–180 25 

181–360 50 
nad 361 100 

 
Viri: Interna gradiva družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2008. 

2.5 ZAVAROVANJE TERJATEV 

Zavarovanje terjatev pomeni zmanjšanje kreditnega tveganja, kar družba doseže z različnimi 
tehnikami in vrstami zavarovanj. Tako je večina faktoring poslov z regresno pravico ključnega 
pomena, saj ima na ta način družba v primeru neplačila s strani dolžnika možnost izterjave od 
regresne stranke, tj. odstopnika terjatve (Interna gradiva družbe Prvi faktor, 2008). 
 
Družba LHB Finance nudi odkup terjatev, zavarovanih z regresno pravico, in odkup nezapadlih 
domačih menic. Razlika med odkupom terjatev in odkupom menic je le v predmetu odkupa 
(Interna gradiva družbe LHB Finance, 2008). V družbi Prvi faktor pa nudijo odkup nezapadlih 
domačih in tujih menic in terjatev, odkup terjatev, pokritih z bančnimi garancijami, in odkup 
akreditivov (Prvi faktor, 2008). Del terjatev iz poslov domačega in uvoznega faktoringa ima 
zavarovanih pri družbi SID-PKZ. Večina terjatev iz poslov izvoznega faktoringa pa je 
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zavarovana tako pri družbi SID-PKZ kot tudi korespodenčnih tujih faktorjih (Interna gradiva 
družbe Prvi faktor, 2008). 

3 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŽBE LHB FINANCE NA 
OSNOVI ODKUPOV TERJATEV 

Znotraj omenjene analize se vsi podatki konkurenta nanašajo na domači faktoring, saj je s tem 
omogočena smotrna primerjava med obema družbama. Poleg tega bom pri vseh nadaljnjih 
izračunih v diplomskem delu uporabila postopek deflacije, da bom na ta način izločila vpliv cen 
na vrednost določenega podatka. V vlogi deflatorja vrednostnega podatka ponavadi nastopa kar 
indeks cen življenjskih potrebščin. Tako pridemo do realnih vrednosti podatkov, ki jih lahko 
zaradi izločitve vpliva cen pravilneje interpretiramo, ko gre za časovne primerjave (Bregar, 
2007, str. 155). Podatke iz izkaza poslovnega izida bom deflacionirala s povprečnim letnim 
indeksom inflacije, ki prikazuje spremembe cen od začetka leta do tekočega meseca glede na 
enako obdobje v preteklem letu, podatke iz bilance stanja pa z letnim indeksom inflacije. Ta 
indeks pa odraža spremembe cen v tekočem mesecu glede na isti mesec preteklega leta. 
Povprečni letni indeks inflacije je za 2007/2006 znašal 103,6, za 2006/2005 pa 102,5. Letni 
indeks inflacije za december 2007/december 2006 je bil enak 105,6, za december 2006/december 
2005 pa 102,8 (Statistični urad Republike Slovenije, Indeks inflacije, 20094). 

3.1 ANALIZA STANJ ODKUPOV TERJATEV IN FAKTORINGA 

Iz Tabele 2 je razvidno stanje odkupov terjatev v družbi LHB Finance in stanje faktoringa v 
družbi konkurenta na dan 31. 12. v obdobju 2005–2007. Postavki stanja odkupov terjatev in 
faktoringa sta dejansko med seboj primerljivi, razliko med njima pa sem že omenila pod točko 
odkupa terjatev. Dejavnost družbe Prvi faktor so namreč posli faktoringa, družbe LHB Finance 
pa odkupi terjatev.  
 

Tabela 2: Stanje odkupov terjatev in faktoringa* na dan 31. 12. v družbi LHB Finance in Prvi faktor v obdobju   
2005–2007 

                                                                                                                                                                      v 000 EUR 
  2005 2006 2007 I 06/05 I 07/06

A.) LHB FINANCE       
1. Stanje odkupov terjatev na 
    dan 31. 12. 26.644 42.943 58.290 161,2 135,7 
B.) PRVI FAKTOR      
1. Stanje faktoringa na dan 
    31. 12. 27.462 35.711 47.947 130,0 134,3 

 
Legenda: * Stanje odkupov terjatev in faktoringa je deflacionirano na leto 2005.  

 
Viri: Interna gradiva družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2008; 

SURS, Indeks inflacije, 2009. 
 

                                                 
4 V nadaljevanju SURS, Indeks inflacije, 2009. 
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V obeh družbah se je stanje iz leta v leto povečevalo, kar kaže na trend rasti in možnost razvoja 
panoge v Sloveniji (Letno poročilo družbe Prvi faktor, 2007, str. 8). V podjetju LHB Finance je 
bila v letu 2006 glede na predhodno leto zaznana 61,2 % rast, leta 2007 pa še dodatnih 35,7 % v 
primerjavi z letom poprej. Pri družbi Prvi faktor se je stanje faktoringa v letu 2006 povečalo za 
30 %, če ga primerjamo z letom 2005, rast v obdobju 2006–2007 pa je znašala 34,3 %.  

3.2 ANALIZA GIBANJA POPRAVKOV VREDNOSTI TERJATEV  

Pri  analizi gibanja popravkov vrednosti terjatev se osredotočam na analizo oslabljenih terjatev, 
izterjanih oslabljenih terjatev in odpisanih terjatev ter na delež izterjanih in odpisanih terjatev v 
oslabljenih terjatvah v obeh od obravnavanih družb v obdobju 2005–2007, kar je razvidno iz 
Tabele 3. 
 
Tabela 3: Oslabljene terjatve, izterjane oslabljene terjatve in odpisane terjatve* ter odstotek izterjanih in odpisanih 

terjatev v oslabljenih terjatvah v družbi LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 2005–2007 
                                                                                                                                                                      v 000 EUR 

  2005 2006 2007 I 06/05 I 07/06

A.) LHB FINANCE       
1. Oslabljene terjatve 234 544 885 232,5 162,7 
2. Izterjane oslabljene terjatve / -49 -110 / 224,5 
3. Odpisane terjatve / / / / / 

4. Odstotek izterjanih terjatev v 
    oslabljenih terjatvah  
    (4. = 2./1.) / -9,01 % -12,43 % / 138,0 
B.) PRVI FAKTOR      
1. Oslabljene terjatve 456 441 480 96,7 108,8 
2. Izterjane oslabljene terjatve -122 -196 -332 160,7 169,4 
3. Odpisane terjatve -595 -82 -217 13,8 264,6 
4. Odstotek izterjanih terjatev v 
    oslabljenih terjatvah 
    (4. = 2./1.) -26,75 % -44,44 % -69,17 % 166,1 155,6 
5. Odstotek odpisanih terjatev v 
    oslabljenih terjatvah 
    (5. = 3./1.) -130,48 % -18,59 % -45,21 % 14,2 243,2 

 
Legenda: * Oslabljene terjatve, izterjane oslabljene terjatve in odpisane terjatve so deflacionirane na leto 2005.  

 
Viri: Interna gradiva družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2008; 

SURS, Indeks inflacije, 2009. 

 
V družbi LHB Finance se je oslabitev terjatev v izbranem obdobju absolutno povečevala, in sicer 
zaradi povečanega obsega poslovanja, kar pa za podjetje ni najbolj ugodno. Leta 2006 so oslabili 
kar 132,5 % več terjatev glede na preteklo leto, v letu 2007 pa še dodatnih 62,7 % v primerjavi z 
letom prej. V družbi konkurenta so se oslabitve terjatev v obravnavanem obdobju gibale 
relativno konstantno, leta 2006 so oslabili 3,3 % manj terjatev v primerjavi s predhodnim letom, 
leta 2007 pa 8,8 % več kot leto poprej. 
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V družbi LHB Finance v letu 2005 niso imeli izterjanih oslabljenih terjatev. Leto kasneje je 
vrednost izterjave znašala 49.000 EUR, v letu 2007 pa so izterjali 124,5 % več terjatev kot leto 
prej. Delež izterjanih terjatev v oslabljenih terjatvah se je povečeval, leta 2006 je znašal 9,01 %, 
v naslednjem letu pa 12,43 %, kar je za 38 % več. Družba Prvi faktor je v letih 2005–2007 
vseskozi beležila porast izterjanih oslabljenih terjatev. Odstotek povečanja med letoma 2005 in 
2006 je znašal 60,7 %, med letoma 2006 in 2007 pa slabih 70 %. V letu 2005 je bilo izterjanih 
26,75 % vseh oslabljenih terjatev, v naslednjem letu 44,44 % in v letu 2007 69,17 %. Na podlagi 
vedno višjega odstotka sklepam, da ima družba dobro postavljeno politiko na področju izterjave. 
 
Posamične terjatve se odpisujejo na podlagi nedvoumnega dokazila, da je njihova poštena 
oziroma izterljiva vrednost enaka nič (Interna gradiva družbe Prvi faktor, 2008). Družba LHB 
Finance v triletnem obdobju ni beležila odpisanih terjatev, kar je za njeno poslovanje zelo 
ugodno. V primerjavi z njo pa so v družbi konkurenta imeli odpisane terjatve v vseh letih 
izbranega obdobja. Leta 2005 so odpisali 595.000 EUR terjatev, naslednje leto 86,2 % manj 
glede na leto 2005, leta 2007 pa 164,6 % več v primerjavi z letom 2006. Leta 2005 je odstotek 
odpisanih terjatev v oslabljenih terjatvah znašal 130,48 %, leta 2006 dobrih 18 %, v zadnjem letu 
pa nekaj nad 45 %.  

3.3 ANALIZA DONOSNOSTI IZ FAKTORING POSLOV  

Stroški za faktoring so sestavljeni iz faktorinške provizije in administrativnih stroškov na 
posamezen odkup terjatev, ki sta fiksni postavki, ter obrestne mere, ki se obračunava od dejansko 
izposojenega zneska (NLB, Odkup terjatev, 2008; Gaspari, 2009, str. 28): 
 

• faktorinška provizija (0,5–2 % od zneska odkupljenih terjatev)  
• administrativni stroški (25–75 EUR)  
• obrestna mera (spreminja se v skladu z razmerami na trgu; financiranje je vedno vezano 

na valuto, v kateri so izstavljeni računi) 
 
Višina obrestne mere in provizije je odvisna od: 
 

• obsega in vrste odkupljenih terjatev 
• števila kupcev in njihove bonitete 
• bonitete drugih udeležencev poslovnih transakcij 
• števila računov 
• plačilnih pogojev 
• vrednosti posameznih dobav 
• obstoja oziroma neobstoja police kreditnega zavarovanja 
 

Iz Tabele 4 je razvidno, da je v družbi LHB Finance faktorinška provizija v izbranem triletnem 
obdobju znašala 0,5–1,5 %, administrativnih stroškov pa niso obračunavali. Pri konkurenčnem 
podjetju so v obdobju 2005–2007 zaračunavali od 0,5 do 2-odstotno faktorinško provizijo in    
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10–30 EUR administrativnih stroškov. Dejanski prihodek družb v panogi faktoringa je enak 
seštevku faktorinške provizije in obrestne mere. 
 

Tabela 4: Faktorinška provizija in administrativni stroški v družbi LHB Finance in Prvi faktor v obdobju          
2005–2007 

 
  2005 2006 2007 
A.) LHB FINANCE     
1. Faktorinška provizija 0,5–1,5 % 0,5–1,5 % 0,5–1,5 % 
2. Administrativni stroški / / / 
B.) PRVI FAKTOR    
1. Faktorinška provizija 0,5–2,0 % 0,5–2,0 % 0,5–2,0 % 
2. Administrativni stroški 10–30 EUR 10–30 EUR 10–30 EUR 

 
Viri: Interna gradiva družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2008. 

 
Ker obe družbi ustvarita največ prihodkov iz naslova faktoringa oziroma odkupa terjatev in 
posledično temu tudi dobička, je kazalnik dobičkovnosti prihodkov tako dober pokazatelj, saj 
nam pokaže, kako so prihodki dejansko dobičkonosni. Iz Tabele 5 je razvidna dobičkovnost 
prihodkov v družbi LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 2005–2007. 
 

Tabela 5: Dobičkovnost prihodkov* v družbi LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 2005–2007 
                                                                                                                                                                             v EUR 

  2005 2006 2007 I 06/05 I 07/06

A.) LHB FINANCE       
1. Dobiček 892.770 854.700 800.035 95,7 93,6 
2. Celotni prihodki 3.965.779 4.877.027 6.595.471 123,0 135,2 
3. Dobičkovnost prihodkov  
    (3. = 1./2.) 22,51 % 17,53 % 12,13 % 77,9 69,2 
B.) PRVI FAKTOR      
1. Dobiček 328.076 352.480 1.776.085 107,4 503,9 
2. Celotni prihodki 4.549.483 5.264.352 9.645.334 115,7 183,2 
3. Dobičkovnost prihodkov  
    (3. = 1./2.) 7,21 % 6,70 % 18,41 % 92,9 274,8 

 
Legenda: * Dobičkovnost prihodkov je izračunana na podlagi deflacioniranja dobička in celotnih prihodkov na leto 2005.  

 
Viri: Izkaz poslovnega izida družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2005, 2006 in 2007; 

SURS, Indeks inflacije, 2009. 
 
Omenjeni kazalnik je bil v družbi LHB Finance absolutno in relativno visok kljub padanju skozi 
obravnavano obdobje. Razlog za zmanjševanje kazalnika je bil v relativno počasnem 
zmanjševanju dobička in povečevanju celotnih prihodkov. V letu 2005 je bila vrednost kazalnika 
najvišja, znašala je 22,51 %. Leta 2006 se je zmanjšala za 22,1 %, na povečanje celotnih 
prihodkov v tem letu pa so v največji meri vplivali povečani finančni prihodki, tj. prihodki od 
odkupa terjatev in oddaje nepremičnin v finančni najem ter prihodki iz prejetih dividend, prejetih 
obresti od terminske prodaje delnic in prejetih obresti od obveznic (Letno poročilo družbe LHB 
Finance, 2006, str. 31). Leta 2007 se je kazalnik zmanjšal še za dodatnih 30,8 % v primerjavi z 
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letom 2006 in je znašal dobrih 12 %. V tem primeru so se celotni prihodki najbolj povečali 
zaradi finančnih prihodkov od odkupa terjatev (Letno poročilo družbe LHB Finance, 2007, str. 
32). 
 
V družbi Prvi faktor se je dobičkovnost prihodkov v letih 2005–2007 gibala od 6,70 % do 18,41 
%. Najvišjo vrednost je dosegla v zadnjem letu. Leta 2006 se je kazalnik, če ga primerjamo s 
predhodnim letom, zmanjšal za 7,1 %, saj se je dobiček povečal za 8,3 indeksne točke manj, kot 
so se povečali celotni prihodki. Slednji so se povečali na račun povečanja poslovnih in finančnih 
prihodkov (Izkaz poslovnega izida družbe Prvi faktor, 2005 in 2006). V letu 2007 se je 
dobičkovnost prihodkov povečala za kar 174,8 % glede na leto 2006, saj se je dobiček povečal 
za 403,9 %, celotni prihodki pa le za 83,2 %. Na povečanje dobička v tem letu je vplival velik 
porast celotnih prihodkov nad prav tako povečanimi celotnimi odhodki. Celotni prihodki so se v 
največji meri povečali zaradi finančnih prihodkov, ki so se med drugim povečali tudi na račun 
dividend, prejetih od družb Prvi Faktor Zagreb in Prvi faktor Beograd v skupnem znesku 
1.100.125 EUR (Letno poročilo družbe Prvi faktor, 2007, str. 59). 

4 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA DRUŽBE LHB FINANCE NA 
OSNOVI KAZALNIKOV USPEŠNOSTI 

4.1 POJMOVANJE ANALIZE USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

»Tradicionalno pojmovanje uspešnosti poslovanja izhaja iz reševanja temeljnega 
ekonomskega problema v procesu gospodarjenja in uspešnost meri ter presoja s pomočjo treh 
delnih kazalnikov: produktivnosti dela, ekonomičnosti in rentabilnosti« (Tekavčič, 2006, str. 3).  
 
Ločiti moramo tudi med pojmoma uspešnost in učinkovitost. Slednja pomeni delati stvari 
pravilno, uspešnost pa delati prave stvari. Učinkovitost je prvi pogoj za visoko uspešnost, ki pa 
je sama po sebi še ne zagotavlja. Verjetno je učinkovito tudi uresničevati napačne stvari 
(Tekavčič, 2006, str. 2).  
 
Temeljni ekonomski problem se kaže v omejenosti dobrin (proizvodi in storitve), ki nastajajo s 
prvinami poslovnega procesa (predmeti dela, delovna sredstva, delo in storitve). Tako dobrine 
kot tudi prvine poslovnega procesa so omejene, zato je potrebno z njimi gospodariti. Uspešno 
gospodarjenje zato predstavlja bistvo uspešnega poslovanja. Uspešnost poslovanja pa odgovarja 
na vprašanje, kako se uresničuje temeljno načelo gospodarjenja (načelo »minimax«) (Tekavčič, 
2006, str. 3–4): 
 

• doseči dani rezultat z minimalnimi sredstvi 
      ali  
• z danimi sredstvi doseči maksimalen možen rezultat 

 



sredstva
rezultatMera uspešnosti poslovanja =                     (1) 

 
Pri merjenju uspešnosti poslovanja v podjetju nas ne zanima absolutna velikost rezultata, temveč 
velikost rezultata v primerjavi z velikostjo sredstev. Zato temeljno načelo gospodarjenja, kot je 
razvidno iz enačbe (1), opredelimo kot načelo čim večjega rezultata po enoti sredstev (Žnidaršič 
Kranjc, 1995, str. 203). 
 
Delne mere uspešnosti poslovanja niso enakovredne med seboj v primeru, če obravnavamo 
uspešnost poslovanja podjetja kot celote z vidika temeljnega načela gospodarjenja. Pri tem 
moramo namreč upoštevati, da njihov cilj gospodarjenja predstavlja dobiček. Iz tega sledi, da je 
rentabilnost najbolj celovita mera uspešnosti poslovanja podjetja. Rentabilnost je močno 
povezana z ekonomičnostjo, ta pa s produktivnostjo. Na podlagi njihove medsebojne povezanosti 
kaže pri analizi uspešnosti poslovanja izhajati iz vseh treh delnih mer uspešnosti poslovanja 
(Tekavčič, 2006, str. 4–5). 

4.2 ANALIZA PRODUKTIVNOSTI DELA 

»Produktivnost dela (PL) je naturalno merilo uspešnosti poslovanja. Izračunamo jo z razmerjem 
med proizvedeno količino poslovnih učinkov (Q) in zanjo vloženim delovnim časom (L) ali 
ustreznim recipročnim kazalnikom, kar zapišemo kot« (Kosi, Marc & Peljhan,  2004, str. 81): 
 

Q
L

L
QP  =                     (2);                          P  =                     (3) L L

 
Kot je razvidno iz enačbe (2), se produktivnost dela poveča, če se poveča količina poslovnih 
učinkov ob nespremenjenem delovnem času oziroma če se zmanjša delovni čas ob 
nespremenjeni količini poslovnih učinkov. Iz enačbe (3) kot recipročnem kazalniku 
produktivnosti dela pa je razvidno, da se poveča recipročno glede na enačbo (2).  
 
Problemi, povezani z merjenjem produktivnosti dela, se pojavijo v primeru raznovrstne 
proizvodnje, ki je značilna za večino podjetij. Raznovrstnih učinkov namreč ne moremo 
preprosto sešteti. Pretvornikov, s katerimi bi lahko podjetja izrazila učinke v primerljivih enotah 
mere, primanjkuje, zato prihaja do problemov pri merjenju produktivnosti dela. Podjetja jo 
izražajo tako, da v števcu upoštevajo celotne prihodke, v imenovalcu pa povprečno število 
zaposlenih. To pa zamegli bistvo produktivnosti dela kot naturalnega kazalnika. V razmerah 
inflacije zato pogosto prihaja do napačnih interpretacij, ko gre za primerjave v času (Tekavčič, 
2006, str. 5).  
 

celotni prihodki
povprečno število zaposlenih

Produktivnost dela =                     (4)            
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Kot je razvidno iz enačbe (4), se produktivnost dela poveča, če se povečajo celotni prihodki ob 
nespremenjenem povprečju števila zaposlenih oziroma če se zmanjša povprečno število 
zaposlenih ob nespremenjenih celotnih prihodkih. Za podjetje je bolj ugodno, da se ob povečanju 
produktivnosti dela povečajo celotni prihodki ob nespremenjenem povprečju števila zaposlenih, 
kot če se zmanjša povprečno število zaposlenih ob nespremenjenih celotnih prihodkih.   
 
Iz Tabele 6 je razvidna produktivnost dela družbe LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 2005–
2007. V družbi LHB Finance se je v obravnavanem obdobju iz leta v leto povečevala, kar je za 
podjetje ugodno. Leta 2006 je bil kazalnik za kar 58,1 % višji kot v predhodnem letu. Na 
povečanje kazalnika so vplivali povečani celotni prihodki in zmanjšano povprečno število 
zaposlenih. V letu 2007 se je kazalnik produktivnosti dela povečal še za 5,2 % glede na leto 
2006, saj so se celotni prihodki povečali v večji meri kot povprečno število zaposlenih.  
 
Tudi v družbi konkurenta je zaznana rast produktivnosti dela v izbranem obdobju. Čeprav se je 
povprečno število zaposlenih počasi povečevalo, so se celotni prihodki povečevali še hitreje. V 
letu 2006 se je kazalnik produktivnosti dela povečal za 7,4 % glede na leto prej. Leta 2007 je 
produktivnost dela narasla še za dodatnih 55,5 % v primerjavi z letom 2006, saj so se celotni 
prihodki povečali za kar 65,3 indeksne točke bolj od povprečnega števila zaposlenih.  
 

Tabela 6: Produktivnost dela* družbe LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 2005–2007  
                                                                                                                                                                            v EUR 

 2005 2006 2007 I 06/05 I 07/06

A.) LHB FINANCE           
1. Celotni prihodki 3.965.779 4.877.027 6.595.471 123,0 135,2 
2. Povprečno število       
    zaposlenih                               9 7 9 77,8 128,6 
3. Produktivnost dela              
    (3. = 1./2.) 440.642 696.718 732.830 158,1 105,2 
B.) PRVI FAKTOR      
1. Celotni prihodki  4.549.483 5.264.352 9.645.334 115,7 183,2 
2. Povprečno število  
    zaposlenih 26 28 33 107,7 117,9 
3. Produktivnost dela    
    (3. = 1./2.)                  174.980 188.013 292.283 107,4 155,5 

 
Legenda: * Produktivnost dela je izračunana na podlagi deflacioniranja celotnih prihodkov na leto 2005.  

 
Viri: Izkaz poslovnega izida družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2005, 2006 in 2007; 

SURS, Indeks inflacije, 2009. 

 
Dejavniki, ki vplivajo na produktivnost dela (Pučko & Rozman, 1993, str. 265–274): 
 

• tehnično-tehnološki (tehnična delitev dela, tehnična opremljenost dela, tehnološki proces 
proizvodnje) 

• organizacijski (izkoriščenost zmogljivosti osnovnih sredstev in izraba delovnega časa, 
izkoriščanje prostora, standardizacija in tipizacija, specializacija, kooperacija, velikost 
podjetja) 



• človeški (strokovna usposobljenost, intenzivnost dela, motivacija) 
• naravni 
• družbeni 

4.3 ANALIZA EKONOMIČNOSTI  

»Ekonomičnost pa je kazalnik, ki ustvarjene poslovne učinke primerja s porabo vseh prvin 
poslovnega procesa. Takšna opredelitev ekonomičnosti je za potrebe praktičnega merjenja 
neustrezna, zato ekonomičnost (E) opredelimo kot razmerje med ustvarjeno količino poslovnih 
učinkov (Q) in zanjo potrebnimi stroški (C) ali z ustreznim recipročnim kazalnikom, kar 
zapišemo kot« (Kosi et al., 2004, str. 89):  
 

Q
C

C
QE =              (5);                               E =               (6) 

 
Kot je razvidno iz enačbe (5), se ekonomičnost poveča, če se poveča količina poslovnih učinkov 
ob nespremenjenih potrebnih stroških oziroma če se zmanjšajo potrebni stroški ob nespremenjeni 
količini poslovnih učinkov. Iz enačbe (6) kot recipročnem kazalniku ekonomičnosti pa je 
razvidno, da se poveča recipročno glede na enačbo (5).  
 
Obrazec je primeren le v primeru, ko gre za proizvodnjo samo ene vrste poslovnih učinkov. Za 
podjetja, ki imajo raznovrstno proizvodnjo, omenjen obrazec postane neuporaben. V praksi se 
zato ekonomičnost poslovanja izračuna na podlagi razmerja med prihodki in odhodki (Tekavčič, 
2006, str. 6). 
 

odhodki
prihodkiEkonomičnost =                     (7) 

 
Kot je razvidno iz enačbe (7), se ekonomičnost dela poveča, če se povečajo prihodki ob 
nespremenjenih odhodkih oziroma če se zmanjšajo odhodki ob nespremenjenih prihodkih. 
 
Celotno ekonomičnost lahko zaradi večje preglednosti razčlenimo tudi na delne ekonomičnosti. 
Ekonomičnost iz poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki, 
ekonomičnost iz financiranja predstavlja razmerje med finančnimi prihodki in finančnimi 
odhodki, ekonomičnost izven rednega poslovanja pa razmerje med drugimi prihodki in drugimi 
odhodki (Tekavčič, 2006, str. 6). Zaradi dejstva, da je bilo v družbi LHB Finance v obdobju 
2005–2007 v povprečju kar 89,2 % finančnih prihodkov in 70,8 % finančnih odhodkov, celotne 
ekonomičnosti zaradi nesmiselnosti nisem razčlenjevala na delne ekonomičnosti.  
 
Iz Tabele 7 je razvidna celotna ekonomičnost družbe LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 
2005–2007. Družba LHB Finance je poslovala gospodarno, saj je bila celotna ekonomičnost v 
vseh letih obravnavanega obdobja večja od 1. Kazalnik se je gibal od 1,14 do 1,29 na letni ravni. 
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Najvišjo vrednost je dosegel v letu 2005, nato pa je vse do leta 2007 padal. V letu 2006 je bila 
celotna ekonomičnost za 6,2 % nižja v primerjavi s predhodnim letom, saj so se celotni odhodki 
povečali bolj, kot so se povečali celotni prihodki. Celotni odhodki so se v največji meri povečali 
zaradi povečanja finančnih odhodkov iz oslabitve in odpisov finančnih naložb in finančnih 
odhodkov za obresti in iz drugih obveznosti (Izkaz poslovnega izida družbe LHB Finance, 2005 
in 2006). Leta 2007 se je kazalnik celotne ekonomičnosti še dodatno znižal za 5,8 % glede na 
leto 2006, in sicer iz enakih razlogov.    
 
Družba Prvi faktor je v obdobju 2005–2007 prav tako poslovala gospodarno, saj so bili celotni 
prihodki vseskozi višji od celotnih odhodkov. V letu 2006 se je celotna ekonomičnost sicer 
znižala za pičlih 0,9 % glede na leto 2005, naslednje leto pa se je zopet povečala, in sicer za 15 
% v primerjavi z letom poprej. V prvem primeru so se celotni odhodki povečali relativno malo 
bolj kot celotni prihodki. Celotni odhodki so se povečali zaradi povečanja poslovnih odhodkov 
in finančnih odhodkov za obresti in iz drugih obveznosti (Izkaz poslovnega izida družbe Prvi 
faktor, 2005 in 2006). V drugem primeru pa se je kazalnik povišal, saj so se celotni prihodki 
povečali za 23 indeksnih točk bolj od celotnih odhodkov. Razlog povečanja celotnih odhodkov v 
tem letu so v največji meri zaznamovali finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 
(Izkaz poslovnega izida družbe Prvi faktor,  2006 in 2007).    
 

Tabela 7: Celotna ekonomičnost* družbe LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 2005–2007 
                                                                                                                                                                             v EUR 

  2005 2006 2007 I 06/05 I 07/06

A.) LHB FINANCE       
1. Celotni prihodki 3.965.779 4.877.027 6.595.471 123,0 135,2 
2. Celotni odhodki 3.073.009 4.022.326 5.795.436 130,9 144,1 
3. Celotna ekonomičnost       
    (3. = 1./2.) 1,29 1,21 1,14 93,8 94,2 
B.) PRVI FAKTOR      
1. Celotni prihodki 4.549.483 5.264.352 9.645.334 115,7 183,2 
2. Celotni odhodki 4.221.407 4.911.872 7.869.249 116,4 160,2 
3. Celotna ekonomičnost       
    (3. = 1./2.) 1,08 1,07 1,23 99,1 115,0 

 
Legenda: * Celotna ekonomičnost je izračunana na podlagi deflacioniranja celotnih prihodkov in celotnih odhodkov na leto 2005.  

 
Viri: Izkaz poslovnega izida družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2005, 2006 in 2007; 

SURS, Indeks inflacije, 2009. 
 
Dejavniki, ki vplivajo na ekonomičnost (Tekavčič, 2006, str. 8): 
 

• dejavniki produktivnosti 
• cene poslovnih učinkov 
• cene poslovnih prvin 
• racionalnost trošenja prvin poslovnega procesa 



4.4 ANALIZA RENTABILNOSTI  

»Rentabilnost je kazalnik, ki nam pokaže uspešnost poslovanja podjetja in ga lahko opredelimo 
na dva načina (Kosi et al., 2004, str. 97): 
 

• lastnika podjetja zanima rentabilnost kapitala, ki ga je vložil v podjetje, zato bo kazalnik 
izračunal kot razmerje med dobičkom in povprečnim vloženim kapitalom; za 
dobičkonosnost kapitala se pogosto uporablja tudi angleška kratica ROE (return on 
equity) 

• z vidika podjetja kot celote je ustrezneje izračunavati rentabilnost sredstev, saj podjetje 
razpolaga s celotnimi sredstvi, s katerimi ustvarja dobiček, kazalnik pa zato izračunamo 
kot razmerje med dobičkom in povprečno vloženimi vsemi poslovnimi sredstvi; za 
dobičkonosnost sredstev se pogosto uporablja angleška kratica ROA (return on assets)« 

 
dobiček

povprečni kapital
ROE =                     (8) 

 
dobiček

povprečna sredstva
ROA =                     (9) 

 
Kot je razvidno iz enačbe (8), se dobičkonosnost kapitala poveča, če se poveča dobiček ob 
nespremenjenem povprečnem kapitalu oziroma če se zmanjša povprečni kapital ob 
nespremenjenem dobičku. Iz enačbe (9) pa lahko razberemo, da se dobičkonosnost sredstev 
poveča, če se poveča dobiček ob nespremenjenih povprečnih sredstvih oziroma če se zmanjšajo 
povprečna sredstva ob nespremenjenem dobičku. V nadaljevanju bom povprečni kapital in 
povprečna sredstva izračunavala na podlagi aritmetične sredine stanj na začetku in koncu leta. 
 
Iz Tabele 8 je razvidna dobičkonosnost kapitala v družbi LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 
2005–2007. V družbi LHB Finance je bila v obravnavanem obdobju absolutno in relativno 
visoka. Omenjeni kazalnik je v letu 2005 dosegel najvišjo vrednost, in sicer 29,34 %. Čeprav je 
skozi obravnavano obdobje padal, je v letu 2007 še vedno znašal dobrih 19 %. V letu 2006 bila 
dobičkonosnost kapitala za 33,2 % nižja kot leto prej, saj je zmanjšanju dobička sledilo še 
povečanje povprečnega kapitala. Razlog povečanja kapitala v tem letu je bil predvsem v  
povečanju čistega dobička v poslovnem letu in v povečanju prenesenega čistega dobička (1. 
januar 2006) zaradi spremenjenih in novih predpisanih računovodskih pravil (Letno poročilo 
družbe LHB Finance, 2006, str. 28). V letu 2007 se je kazalnik še dodatno zmanjšal za 2,5 % v 
primerjavi z letom 2006, saj se je dobiček zmanjšal v večji meri, kot se je zmanjšal povprečni 
kapital. Kapital se je v tem letu v največji meri zmanjšal zaradi izplačila prenesenega čistega 
dobička lastniku družbe (Letno poročilo družbe LHB Finance, 2007, str. 28).  
 
V družbi Prvi faktor se je dobičkonosnost kapitala gibala od 9,30 % do 38,05 % v letih          
2005–2007. Dobiček je v izbranem obdobju naraščal, v prvih dveh letih se je gibal relativno 
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konstantno, v letu 2007 pa se je močno povečal. Dobičkonosnost kapitala je bila v letu 2006 
zaradi povečanja dobička in zmanjšanja povprečnega kapitala za 8,8 % višja, če jo primerjamo z 
letom 2005. Leta 2007 je kazalnik narasel za kar 276 % glede na leto 2006, saj je dobiček narasel 
za kar 403,9 %, povprečni kapital pa le za 34 %. Razlog povečanja kapitala v tem letu je bil 
predvsem v povečanju vpoklicanega kapitala družbe. Banki NLB in SID, ki sta lastnika družbe, 
sta prispevali vsaka po 1.000.000 EUR. Tako je vpoklicani kapital na datum bilance stanja znašal 
3.168.419 EUR (Interna gradiva družbe Prvi faktor, 2008).       
 

Tabela 8: Dobičkonosnost kapitala* družbe LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 2005–2007 
                                                                                                                                                                             v EUR 

  2005 2006 2007 I 06/05 I 07/06

A.) LHB FINANCE       
1. Dobiček 892.770 854.700 800.035 95,7 93,6 
2. Povprečni kapital 3.042.415 4.363.500 4.186.327 143,4 95,9 
3. Dobičkonosnost kapitala    
    (3. = 1./2.) 29,34 % 19,59 % 19,11 % 66,8 97,5 
B.) PRVI FAKTOR      
1. Dobiček 328.076 352.480 1.776.085 107,4 503,9 
2. Povprečni kapital 3.528.184 3.484.003 4.668.200 98,7 134,0 
3. Dobičkonosnost kapitala     
    (3. = 1./2.) 9,30 % 10,12 % 38,05 % 108,8 376,0 

 
Legenda: * Dobičkonosnost kapitala je izračunana na podlagi deflacioniranja dobička in povprečnega kapitala na leto 2005.  

 
Viri: Izkaz poslovnega izida družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2005, 2006 in 2007; 

Bilanca stanja družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2004, 2005, 2006 in 2007; 
SURS, Indeks inflacije, 2009. 

 
Iz Tabele 9 je razvidna dobičkonosnost sredstev v družbi LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 
2005–2007. V družbi LHB Finance je bila v obravnavanem obdobju absolutno in relativno nizka, 
saj se je gibala od 1,25 % do 2,00 % na letni ravni. Najvišjo vrednost je kazalnik dosegel v letu 
2005, nato pa je v naslednjih dveh letih padal. V letu 2006 je bila dobičkonosnost sredstev v 
primerjavi z letom prej za 24,5 % nižja, saj so se povprečna sredstva povečala, dobiček pa se je 
zmanjšal. Povečanje skupnih sredstev v tem letu je bila posledica povečanja vseh njenih 
temeljnih postavk (dolgoročna in kratkoročna sredstva ter kratkoročne aktivne časovne 
razmejitve). V letu 2007 se je kazalnik še dodatno zmanjšal za 17,2 % glede na predhodno leto. 
Zmanjšanju dobička je sledilo še dodatno povečanje povprečnih sredstev. Sredstva so se v tem 
letu v največji meri povečala zaradi postavke v kratkoročnih finančnih naložbah, tj. druge 
kratkoročne finančne naložbe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti, kjer so poleg 
odkupov terjatev izkazane tudi terjatve za obresti (Letno poročilo družbe LHB Finance, 2007, 
str. 26).      
 
V družbi konkurenta se je dobičkonosnost sredstev v obravnavanem obdobju gibala od 0,61 % 
do 1,99 %. Najvišjo vrednost je dosegla v zadnjem letu. V primerjavi med letoma 2006 in 2005 
se je kazalnik zaradi večjega povečanja povprečnih sredstev nad prav tako povečanim dobičkom 
zmanjšal za 29,1 %. Sredstva so se v tem letu v največji meri povečala zaradi povečanja 
kratkoročnih poslovnih terjatev (Bilanca stanja družbe Prvi faktor, 2005 in 2006). Leta 2007 pa 



se je dobičkonosnost sredstev povečala za kar 226,2 % glede na predhodno leto. Razlog je bil v 
403,9-odstotnem povečanju dobička in v le 55,7-odstotnem povečanju povprečnih sredstev. 
Dejansko so se sredstva v tem letu povečala na račun kratkoročnih sredstev, znotraj katerih so se 
najbolj povečale kratkoročne poslovne terjatve in kratkoročne finančne naložbe (Bilanca stanja 
družbe Prvi faktor, 2006 in 2007).    
 

Tabela 9: Dobičkonosnost sredstev* družbe LHB Finance in Prvi faktor v obdobju 2005–2007 
                                                                                                                                                                             v EUR 

I 2005 2006 2007 I   06/05 07/06

A.) LHB FINANCE           
1. Dobiček 892.770 854.700 800.035 95,7 93,6 
2. Povprečna sredstva 44.747.020 56.764.609 64.105.945 126,9 112,9 
3. Dobičkonosnost sredstev   
    (3. = 1./2.) 2,00 % 1,51 % 1,25 % 75,5 82,8 
B.) PRVI FAKTOR      
1. Dobiček 328.076 352.480 1.776.085 107,4 503,9 
2. Povprečna sredstva 38.284.522 57.418.948 89.405.172 150,0 155,7 
3. Dobičkonosnost sredstev   
    (3. = 1./2.)  0,86 % 0,61 % 1,99 % 70,9 326,2 

 
Legenda: * Dobičkonosnost sredstev je izračunana na podlagi deflacioniranja dobička in povprečnih sredstev na leto 2005.  

 
Viri: Izkaz poslovnega izida družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2005, 2006 in 2007; 

Bilanca stanja družbe LHB Finance in Prvi faktor, 2004, 2005, 2006 in 2007; 
SURS, Indeks inflacije, 2009. 

 
Dejavniki, ki vplivajo na rentabilnost (Kosi et al., 2004, str. 98): 
 

• dejavniki, ki določajo hitrost obračanja sredstev 
• dejavniki, ki vplivajo na ekonomičnost in posledično tudi na produktivnost 
• dejavniki, ki vplivajo na cene poslovnih učinkov  
• dejavniki, ki vplivajo na cene poslovnih prvin 

4.5 DUPONTOV SISTEM MEDSEBOJNO POVEZANIH KAZALNIKOV  
POSLOVANJA 

Dupontov sistem medsebojno povezanih kazalnikov je že leta 1919 uvedla ameriška družba I. E. 
Du Pont de Nemours & Co. in velja za enega izmed najstarejših in tudi najbolj znanih tovrstnih 
sistemov. Z njegovo pomočjo lahko analiziramo dejavnike, ki vplivajo na spremembo 
dobičkonosnosti sredstev in dobičkonosnosti kapitala kot enega temeljnih kazalnikov uspešnosti 
poslovanja, ki zanima lastnike podjetij (Tekavčič & Megušar, 2002, str. 22).   
 

dobiček
prihodki

dobiček
povprečna sredstva

prihodki
povprečna sredstva

ROA =  =  *           (10) 
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Iz tako imenovane Dupontove enačbe (10) je razvidno, da je sestavljena iz dobičkonosnosti 
sredstev, ki jo lahko razčlenimo na dva kazalnika, in sicer na dobičkovnost prihodkov in 
koeficient obračanja sredstev (Brigham, Gapenski & Daves, 1999, str. 77). 
 

prihodki
odhodkiprihodki −dobiček

prihodki prihodki
odhodki 1

E
 =  = 1 -  = 1 -          (11) 

Legenda: E – količnik ekonomičnosti 

 
Iz enačbe (11) je razvidno, da je dobičkovnost prihodkov povezana tudi z ekonomičnostjo. Če 
povežemo obe izpeljavi, dobimo sledeče: 
  

prihodki
povprečna sredstvaE

1ROA = (1 - ) *                     (12) 

 
Iz enačbe (12) je razvidno, da se dobičkonosnost sredstev poveča, če poveča ekonomičnost ob 
nespremenjenem koeficientu obračanja sredstev oziroma če se poveča koeficient obračanja 
sredstev ob nespremenjeni ekonomičnosti (Kosi et al., 2004, str. 98). Poleg tega lahko iz enačbe 
razberemo tudi, da je dobičkonosnost sredstev preko ekonomičnosti povezana tudi s 
produktivnostjo. 
 
Bistvo sistema medsebojno povezanih kazalnikov, ki ga poznamo pod imenom Dupontova 
analiza, je, kako dobičkonosnost kapitala vpliva na dobičkovnost prihodkov, koeficient 
obračanja sredstev in finančni vzvod (Brigham et al., 1999, str. 76).  
 

povprečna sredstva
povprečni kapital

dobiček
povprečna sredstva

povprečna sredstva
povprečni kapital

   ROE = ROA *  =  *  =                     

                                                                                                                                             (13)   
dobiček
prihodki

prihodki
povprečna sredstva

povprečna sredstva
povprečni kapital

                                 =  *  *  

 
Iz enačbe (13) je razvidno, da se dobičkonosnost kapitala poveča, če se poveča dobičkovnost 
prihodkov, koeficient obračanja sredstev ali finančni vzvod ob nespremenjenih ostalih 
kazalnikih.  
 
Shematski prikaz realnega izračuna Dupontovih kazalnikov uspešnosti poslovanja družbe LHB 
Finance za leta 2005, 2006 in 2007 podrobneje predstavljam v prilogi, kjer sem vse postavke 
deflacionirala na bazno leto 2005. S tem sem omogočila realno primerjavo postavk v času, brez 
vpliva spreminjanja cen.  
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SKLEP 

Obravnavani družbi sta v analiziranem obdobju poslovali dobro in gospodarno. Stanje odkupov 
terjatev oziroma faktoringa je pri obeh iz leta v leto naraščalo, kar je še pokazatelj več, da je na 
tem področju še veliko nezasičenega prostora na trgu in s tem možnosti za nadaljnji razvoj. 
Družba LHB Finance je v vseh letih izbranega obdobja beležila višje stanje odkupov terjatev kot 
družba Prvi faktor razen v letu 2005, ko je bilo stanje faktoringa za 3,1 % boljše pri konkurentu. 
Glede oslabljenih terjatev je bil Prvi faktor bolj uspešen, saj je v dveh od obravnavanih treh let, 
pa tudi v skupnem prometu (2005–2007) oslabil manj terjatev kot LHB Finance, kar za podjetje 
pomeni manjše izgube iz naslova oslabitev terjatev. Prav tako je bila družba Prvi faktor v vseh 
pogledih uspešnejša tudi na področju izterjanih oslabljenih terjatev, saj sta bila tako vrednost 
izterjave kot tudi odstotek izterjanih terjatev v oslabljenih terjatvah v vseh letih močno višja kot 
pri LHB Finance. Na podlagi tega zato menim, da bi morala družba LHB Finance v prihodnje 
narediti še veliko na področju izterjave. Po odpisanih terjatvah so bile bolj uspešne LHB 
Finance, saj jih za razliko od konkurenčne družbe, ki je terjatve odpisovala v vseh letih 
obravnavanega obdobja, niso beležili. Dobičkovnost prihodkov je bila v podjetju LHB Finance v 
obdobju 2005–2006 vseskozi boljša kot pri Prvem faktorju, razen v letu 2007, ko je bil omenjeni  
kazalnik za 6,28 odstotnih točk boljši pri konkurentu.    
 
Če ju primerjamo po produktivnosti dela, je bila le-ta v družbi LHB Finance v vseh letih 
izbranega obdobja boljša od družbe konkurenta, kar pomeni, da je vsak od zaposlenih ustvaril 
več prihodkov kot v družbi Prvi faktor. Gospodarnost poslovanja družb se je pokazala tudi pri 
celotni ekonomičnosti, saj je bila pri obeh vseskozi večja od 1. V analiziranem podjetju je bil 
omenjeni kazalnik v vseh letih, razen v letu 2007, višji od konkurentovega. Podobno je bilo tudi 
pri dobičkonosnosti kapitala in dobičkonosnosti sredstev. Omenjena kazalnika sta v družbi LHB 
Finance v letih 2005 in 2006 dosegala relativno višje vrednosti od družbe Prvi faktor, razen v 
letu 2007, ko sta bila kazalnika veliko boljša pri konkurentu. Razlog za boljše vrednosti 
kazalnikov ekonomičnosti in rentabilnosti v Prvem faktorju v letu 2007 je zaznamovalo 403,9-
odstotno povečanje dobička glede na predhodno leto, kar je bila posledica velikega povečanja 
celotnih prihodkov v primerjavi s celotnimi odhodki.  
 
Pravilno zastavljena poslovna politika družbe LHB Finance se je v letih 2005–2007 pokazala za 
uspešno, kar so dokazali tudi poslovni rezultati, ki so bili posledica specializacije družbe na 
področju odkupov terjatev. Prilagodljivost spremembam na trgu, cenovna konkurenčnost in 
zagotavljanje hitrosti so bili pri tem ključnega pomena. Družba si je uspešno zagotovila tudi 
prostor na slovenskem trgu. Njihovo poslovanje je bilo v vseh pogledih nad planiranim in brez 
izrednih dogodkov, ki bi lahko prekrivali rezultate rednega poslovanja. V vseh treh letih so 
dosegli tudi zastavljeno strateško usmeritev družbe, ki temelji na zagotavljanju stabilne rasti in 
optimalne dobičkonosnosti kapitala ter posledično na večanje vrednosti družbe (Letno poročilo 
družbe LHB Finance, 2005, 2006 in 2007, str. 3). Na podlagi izračunov lahko zaključim, da so 
bile LHB Finance po obravnavanih kazalnikih bolj uspešne od konkurenta, saj so imele pri 
večini kazalnikov v obdobju 2005–2007, razen pri oslabljenih in izterjanih oslabljenih terjatvah, 
boljše vrednosti v najmanj dveh od skupno treh let pri posameznem kazalniku.  
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Priloga 1: Bilanca stanja družbe LHB Finance za leta 2005, 2006 in 2007 
 

BILANCA STANJA na dan 31. 12. leta 2007, 2006, 2005    
       
      v EUR
   2007 2006 2005 

A. SREDSTVA 73.231.030 65.951.694 50.756.342 
I. DOLGOROČNA SREDSTVA 4.780.652 12.518.599 8.537.618 

1. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 20.474 9.869 1.461 

2. Opredmetena osnovna sredstva 1.048.694 1.078.284 2.321.530 

3. 
Dolgoročne finančne naložbe in naložbene 
nepremičnine 947.592 9.283.300 6.082.706 

4.  Dolgoročne poslovne terjatve 2.363.375 1.976.356 131.921 
5. Odložene terjatve za davek 400.517 170.790 / 
II. KRATKOROČNA SREDSTVA 68.294.892 53.204.123 42.026.947 
a. Obratna sredstva (brez AČR) 2.720.182 484.894 231.121 
1. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 / 
2. Zaloge 0 0 0 
3. Kratkoročne poslovne terjatve 114.414 261.346 107.068 
4. Denarna sredstva 2.605.768 223.548 124.053 
b. Kratkoročne finančne naložbe 65.574.710 52.719.229 41.795.826 

III. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (AČR) 155.486 228.973 191.777 

B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 73.231.030 65.951.694 50.756.342 
I. DOLGOROČNI VIRI 4.045.128 5.043.958 3.927.399 
a. Kapital 4.045.128 5.043.958 3.927.399 
  od tega osnovni kapital 1.815.223 1.815.223 1.815.711 

b. Dolgoročne obveznosti in rezervacije 0 0 0 
1. Rezervacije in dolgoročne PČR 0 0 0 
2. Dolgoročne obveznosti 0 0 0 
  od tega dolgoročne finančne obveznosti 0 0 / 
  Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 / 

II. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
REZERVACIJE 69.185.902 60.907.737 46.828.943 

1. Kratkoročne obveznosti 68.275.357 60.053.822 46.275.810 
  od tega kratkoročne finančne obveznosti 68.056.392 59.801.435 / 
  Kratkoročne poslovne obveznosti 218.965 252.387 / 

2. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (PČR) 910.545 853.914 553.132 
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Priloga 2: Izkaz poslovnega izida družbe LHB Finance za leta 2005, 2006 in 2007 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za leta 2007, 2006, 2005     
         
       v EUR
   2007 2006 2005 

A. SKUPNI PRIHODKI 7.003.731 4.998.953 3.965.779 

I. 
POSLOVNI PRIHODKI (KOSMATI DONOS IZ 
POSLOVANJA) 389.643 230.546 803.817 

  
od tega čisti prihodki od prodaje proizvodov, storitev, 
blaga in materiala 206.815 230.546 732.333 

II. FINANČNI PRIHODKI 6.487.754 4.764.217 3.161.962 
  od tega finančni prihodki iz deležev 389.025 593.503 51.416 

III. DRUGI PRIHODKI 126.334 4.190 0 
B. SKUPNI ODHODKI 6.154.174 4.122.884 3.073.009 
I. POSLOVNI ODHODKI 1.119.218 992.305 1.331.150 
1. Stroški blaga in materiala 37.843 26.661 27.745 
2. Stroški storitev 301.542 288.875 459.742 
3. Stroški dela 627.553 525.588 598.216 
  od tega plače 457.485 374.412 412.329 

4. Amortizacija in odpisi osnovnih sredstev 113.569 105.350 182.731 

5. Odpisi obratnih sredstev (prevrednotovalni odhodki) 0 20.189 5.218 
6. Drugi poslovni odhodki 38.711 25.643 57.498 
II. FINANČNI ODHODKI 4.984.779 3.082.219 1.741.859 

1. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 3.755.767 2.337.469 1.211.672 

2. 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb   1.229.012 744.750 530.188 

III. DRUGI ODHODKI 50.177 48.360 0 
C. DOBIČEK OZ. IZGUBA PRED DAVKI (EBT) 849.557 876.068 892.770 
D. DAVKI IZ DOBIČKA   320.831 236.559 305.970 
  Efektivna stopnja obdavčitve 37,8 % 27,0 % 34,3 % 

E. ČISTI DOBIČEK OZ. IZGUBA (E) 528.726 639.509 586.800 
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Priloga 3: Bilanca stanja družbe Prvi faktor za leta 2005, 2006 in 2007 
 

BILANCA STANJA na dan 31. 12. leta 2007, 2006, 2005    
       
      v EUR
   2007 2006 2005 

A. SREDSTVA 123.810.888 70.299.900 47.753.457 
I. DOLGOROČNA SREDSTVA 10.721.193 2.889.351 1.124.109 

1. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 74.262 74.921 80.964 

2. Opredmetena osnovna sredstva 339.848 197.279 142.757 

3. 
Dolgoročne finančne naložbe in naložbene 
nepremičnine 10.170.505 2.456.927 780.155 

4.  Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 120.233 
5. Odložene terjatve za davek 136.578 160.224 / 
II. KRATKOROČNA SREDSTVA 113.081.280 67.275.613 46.303.367 
a. Obratna sredstva (brez AČR) 74.259.715 55.372.788 34.800.201 
1. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 / 
2. Zaloge 0 40.502 40.889 
3. Kratkoročne poslovne terjatve 74.170.917 53.174.366 34.282.740 
4. Denarna sredstva 88.798 2.157.920 476.572 
b. Kratkoročne finančne naložbe 38.821.565 11.902.825 11.503.166 

III. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE (AČR) 8.415 134.936 325.981 

B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 123.810.888 70.299.900 47.753.457 
I. DOLGOROČNI VIRI 6.892.914 3.403.664 3.833.754 
a. Kapital 6.805.940 3.329.357 3.833.754 
  od tega osnovni kapital 3.168.419 1.168.419 1.168.733 

b. Dolgoročne obveznosti in rezervacije 86.974 74.307 0 
1. Rezervacije in dolgoročne PČR 86.974 74.307 0 
2. Dolgoročne obveznosti 0 0 0 
  od tega dolgoročne finančne obveznosti 0 0 / 
  Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 / 

II. 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN 
REZERVACIJE 116.917.974 66.896.236 43.919.702 

1. Kratkoročne obveznosti 116.823.619 66.268.791 43.721.468 
  od tega kratkoročne finančne obveznosti 114.271.366 60.790.799 / 
  Kratkoročne poslovne obveznosti 2.552.253 5.477.992 / 

2. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (PČR) 94.355 627.445 198.234 
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Priloga 4: Izkaz poslovnega izida družbe Prvi faktor za leta 2005, 2006 in 2007 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za leta 2007, 2006, 2005     
         
       v EUR
   2007 2006 2005 

A. SKUPNI PRIHODKI 10.242.380 5.395.961 4.549.483 

I. 
POSLOVNI PRIHODKI (KOSMATI DONOS IZ 
POSLOVANJA) 3.551.691 2.239.417 1.957.524 

  
od tega čisti prihodki od prodaje proizvodov, storitev, 
blaga in materiala 2.031.072 1.430.149 1.729.851 

II. FINANČNI PRIHODKI 6.690.689 3.156.543 2.591.958 
  od tega finančni prihodki iz deležev 1.100.125 0 0 

III. DRUGI PRIHODKI 0 0 0 
B. SKUPNI ODHODKI 8.356.355 5.034.669 4.221.407 
I. POSLOVNI ODHODKI 3.103.520 3.053.184 2.558.086 
1. Stroški blaga in materiala 42.518 33.559 37.587 
2. Stroški storitev 683.737 1.019.634 841.129 
3. Stroški dela 1.728.592 1.410.570 1.113.761 
  od tega plače 1.285.660 1.058.233 834.033 

4. Amortizacija in odpisi osnovnih sredstev 113.817 93.365 95.707 

5. Odpisi obratnih sredstev (prevrednotovalni odhodki) 475.033 482.056 458.878 
6. Drugi poslovni odhodki 59.823 14.000 11.024 
II. FINANČNI ODHODKI 5.252.835 1.981.485 1.663.320 

1. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 5.252.835 1.981.485 684.106 

2. 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naložb   0 0 979.215 

III. DRUGI ODHODKI 0 0 0 
C. DOBIČEK OZ. IZGUBA PRED DAVKI (EBT) 1.886.025 361.292 328.076 
D. DAVKI IZ DOBIČKA   224.899 176.748 110.232 
  Efektivna stopnja obdavčitve 11,9 % 48,9 % 33,6 % 

E. ČISTI DOBIČEK OZ. IZGUBA (E) 1.661.126 184.543 217.844 
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Priloga 5: Shematski prikaz realnega izračuna Dupontovih kazalnikov uspešnosti 
poslovanja družbe LHB Finance za leta 2005, 2006 in 2007  
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Priloga 6: Obseg faktoringa evropskih članic FCI v obdobju 2001–2007 
 
                                                                                                                                                                       v mio. EUR 

EVROPA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Avstrija 2.181 2.275 2.932 3.692 4.273 4.733 5.219 
Belgija 9.000 9.391 11.500 13.500 14.000 16.700 19.200 
Bolgarija 2 0 0 0 0 35 300 
Ciper 1.554 1.997 2.035 2.140 2.425 2.546 2.985 
Češka 1.230 1.681 1.880 2.620 2.885 4.025 4.780 
Danska 5.488 5.200 5.570 6.780 7.775 7.685 8.474 
Estonija 1.400 2.143 2.262 3.920 2.400 2.900 1.300 
Finska 7.445 9.067 8.810 9.167 10.470 11.100 12.650 
Francija 67.660 67.398 73.200 81.600 89.020 100.009 121.660 
Grčija 2.050 2.694 3.680 4.430 4.510 5.230 7.420 
Hrvaška 0 0 0 28 175 340 1.100 
Irska 7.813 8.620 8.850 13.150 23.180 29.693 22.919 
Islandija 26 16 25 16 15 25 5 
Italija 124.823 134.804 132.510 121.000 111.175 120.435 122.800 
Latvija 0 0 0 155 20 276 1.160 
Litva 0 0 0 1.040 1.640 1.896 2.690 
Luksemburg 0 197 257 285 280 306 490 
Madžarska 546 580 1.142 1.375 1.820 2.880 3.100 
Malta 0 0 0 0 0 1 25 
Nemčija 29.373 30.156 35.082 45.000 55.110 72.000 89.000 
Nizozemska 17.800 20.120 17.500 19.600 23.300 25.500 31.820 
Norveška 5.700 7.030 7.625 8.620 9.615 11.465 17.000 
Poljska 3.330 2.500 2.580 3.540 3.700 4.425 7.900 
Portugalska 10.189 11.343 12.181 14.700 16.965 16.886 16.888 
Romunija 98 141 225 420 550 750 1.300 
Rusija 0 168 485 1.130 2.540 8.555 13.100 
Slovaška 240 240 384 665 830 1.311 1.380 
Slovenija 71 75 170 185 230 340 455 
Srbija 0 0 0 0 0 150 226 
Španija 23.600 31.567 37.486 45.376 55.515 66.772 83.699 
Švedska 5.250 10.229 10.950 14.500 19.800 21.700 21.700 
Švica 1.430 2.250 1.514 1.400 1.900 2.000 2.513 
Turčija 3.947 4.263 5.330 7.950 11.830 14.925 19.625 
Ukrajina 0 0 0 0 333 620 890 
Velika Britanija 136.080 156.706 160.770 184.520 237.205 248.769 286.496 

SKUPAJ EVROPA 468.326 522.851 546.935 612.504 715.486 806.983 932.269 
 
 
 
 
 


