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UVOD
Obdobje zadnjih let zaznamujejo gospodarska, finančna in socialna kriza, katerih nismo občutili
samo potrošniki, občuten pečat so pustile tudi na gospodarskih subjektih, ki se stežka prilagajajo
zaostrenim razmeram. Zaradi plačilne nediscipline, zmanjšanja povpraševanja po proizvodih,
nezmožnost najemanja kreditov in zaradi drugih razlogov so se mnoga podjetja znašla v kriznih
situacijah, ko niso ogroženi samo temeljni cilji poslovanja, ampak pogosto tudi njihov obstoj. V
tem obdobju tako še toliko bolj stopa v ospredje obravnavanje strokovnih terminov, kot so:
izguba, plačilna nesposobnost, prezadolženost, kapitalska neustreznost, katere bom podrobneje
obravnavala v tem delu.
Kriza je lahko posledica notranjih ali zunanjih dejavnikov, največkrat pa kombinacije obeh. Med
zunanjimi dejavniki prevladujejo spremembe na tržišču (močnejša in številčnejša konkurenca,
padec cen ali povpraševanja, spremembe v vedenju potrošnikov), v panogi ali tehnologiji. Med
notranjimi dejavniki je poleg (pre)nizke produktivnosti in ekonomičnosti poslovanja
najpogostejši vzrok neučinkovito vodenje podjetij. Velikokrat govorimo o »sindromu
drogiranega poslovodstva«, pri katerem gre za to, da poslovodstvo podjetja, ki je v dobrem
ekonomsko finančnem položaju, praviloma ne razmišlja (dovolj) o možnih nevarnostih. Tako
podjetja običajno nimajo razvitega sistema sistematičnega obvladovanja tveganja, saj ga do sedaj
niso potrebovala. Drugi pogosti težavi poslovodstva pravimo »sindrom kuhane žabe«. Če vržeš
žabo v vročo vodo, bo hitro skočila ven. Če pa žabo začneš kuhati v mrzli vodi in jo počasi
segrevaš, žaba ne bo skočila ven, vse dokler za to ne bo prepozno (Ivanjko, 1997, str. 961-963).
Pogosto zelo podobno ravna poslovodstvo, ki v svojem (pre)optimističnem delovanju zanemarja
prva opozorila negativnih trendov ali jih obravnava kot nepomembna.
Ko podjetje začnejo pestiti finančne težave, je poleg iskanja vzrokov za njihov nastanek nujno
preučiti možnosti za njegovo ozdravitev. Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, v nadaljevanju
ZFPPIPP) predpisuje dva insolvenčna postopka, to sta prisilna poravnava in stečaj. S postopkom
prisilne poravnave se, če je le-ta uspešno izglasovan in izveden, odpravi insolventnost dolžnika z
zmanjšanjem njegovih dolgov ter reorganizacijo poslovanja, ki je potrebna, da bo dolžnik po
opravljenem postopku lahko normalno posloval. Osnovni namen prisilne poravnave je, da se vsi
upniki sporazumejo, kako podjetje ozdraviti in ga rešiti iz krize. Pri stečaju sanacija podjetja ni
mogoča, iz stečajne mase se v sorazmernem deležu poplača upnike, podjetje pa preneha
poslovati in obstajati (izpis iz registra pravnih oseb).
Med navedenima postopkoma je torej bistvena razlika. Poplačilo upnikov z razprodajo
premoženja v stečajnem postopku je po mojem mnenju eden najslabših in najmanj učinkovitih
načinov poplačila, ki ima tudi številne negativne posledice. V stečajnem postopku se unovči
(samo) vrednost premoženja, vse druge vrednosti, kot so organizacija, položaj na trgu, vodstvo in
podobno, pa se izničijo brez kakršnekoli koristi za upnike. Stečaj torej prinaša (le) negativne
posledice. Prisilna poravnava, kateri pogosto pravimo tudi reorganizacija podjetja, je namenjena
odpravi insolventnosti oziroma prezadolženosti dolžnika z zmanjšanjem in odložitvijo plačila
zapadlih obveznosti do upnikov, s čimer se izboljša finančno stanje podjetja in omogoči njegovo
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nadaljnje poslovanje. Se je pa za postopek prisilne poravnave smotrno odločiti samo v primeru,
ko smo prepričani, da z njeno uspešno izpeljavo, dobrim poslovnim programom ter načrtom
finančne reorganizacije lahko trajno izboljšamo ekonomsko-finančni položaj podjetja in
omogočimo uspešno nadaljevanje poslovanja podjetja.
Iz teorije bom prešla tudi na konkreten primer iz prakse. Predstavila bom podjetje XYZ d.o.o. (v
nadaljevanju XYZ), opisala nastalo situacijo, ki je podjetje pahnila v krizo ter njegovo bitko za
obstoj. Predstavila in analizirala bom tudi načrt finančne reorganizacije obravnavanega podjetja.
Slednji predstavlja jedro postopka prisilne poravnave, saj se na podlagi predlaganih ukrepov in
metod upniki odločijo za potrditev oziroma zavrnitev prisilne poravnave. Obsega vse poslovnofinančne metode, ki odpravljajo likvidnostne težave in pripomorejo k izboljšanju poslovanja
podjetja v prihodnosti.
Namen magistrskega dela je predstaviti postopek prisilne poravnave kot sredstvo za poslovno in
finančno preureditev podjetja na konkretnem primeru iz prakse. Ker se z obravnavano
problematiko insolventnosti danes srečuje vedno več podjetij, s tem delom želim dati usmeritve
podjetjem, ki so se znašla v položaju plačilne nesposobnosti oz. prezadolženosti in imajo
potencial, da lahko po uspešno izvedenem postopku prisilne poravnave in poslovnem
prestrukturiranju, uspešno nadaljujejo s poslovanjem na dolgi rok. Prisilno poravnavo bom
predstavila kot »ukrep« za reševanje podjetja, kot »rešitev« za izhod iz krize, zato se bodo
podjetja v krizni situaciji, v tem delu zlahka prepoznala.
Cilji magistrskega dela so:
 opredelitev krize v podjetju;
 predstavitev dveh najpomembnejših insolvenčnih postopkov po Zakonu o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), to sta
prisilna poravnava in stečaj;
 podrobna predstavitev postopka prisilne poravnave, ugotovitev prednosti in slabosti
poravnave v primerjavi s stečajem, ugotoviti kateri so dejavniki za uspešno izvedbo prisilne
poravnave;
 predstavitev postopka prisilne poravnave na podjetju XYZ ter načrt poslovne in finančne
reorganizacije omenjenega podjetja.
Pri tem si bom postavila sledeče hipoteze, ki jih bom preverila v sklepu magistrskega dela:
 prestrukturiranje podjetja s postopkom prisilne poravnave lahko pomeni rešitev za izhod
podjetja iz krize, vendar morajo biti za začetek postopka prisilne poravnave izpolnjeni vsi
zakonsko predpisani pogoji, uspešno pa morajo biti izvedeni tudi vsi, z načrtom finančne
reorganizacije predvideni ukrepi prisilne poravnave;
 prisilna poravnava bo lahko uspešna le ob predpogoju, da bo stopnja soglasja navadnih
upnikov, za sprejetje prisilne poravnave, dovolj visoka, da bodo zavarovani upniki pristali na
reprogramiranje obveznosti in da bodo drugi deležniki pristali na spremembe poslovanja
podjetja.
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Metodologija raziskovanja pri pisanju magistrskega dela temelj na različnih pristopih in
metodah dela. V prvem (teoretičnem) delu magistrskega dela prevladuje predvsem deskriptivni
pristop, saj povzemam in povezujem domačo in tujo strokovno literaturo s področja
insolvenčnega prava, natančneje insolvenčnih postopkov. Izmed množice stališč in opredelitev
različnih teoretičnih in praktičnih spoznanj sem izbrala tista, ki so se mi po lastni presoji zdela
najpomembnejša in najprimernejša za vsebino tega magistrskega dela, da bosta njegov cilj in
namen dosežena. V drugem (praktičnem) delu sem uporabila analitični pristop. Teoretsko
osnovo sem implicirala na konkretnem primeru iz prakse, na podjetju XYZ. Analizirala sem
okoliščine za nastanek izrednih razmer v podjetju, predstavila možnosti, ki jih ima podjetje,
kateremu grozi prezadolženost in predstavila kako le-te vplivajo na usodo podjetja.
V magistrskem delu prevladuje metoda analize, uporabila pa sem tudi metodo deskripcije,
komparativno metodo in metodo kompilacije. Na začetku sem pretežno navajala dejstva in
opisovala postopke ter komentirala člene iz ZFPPIPP. Podala sem tudi lastna spoznanja glede
obravnavane tematike ter stališča in navedbe domačih in tujih avtorjev. Skozi celotno delo je
zaznati tudi komparativno metodo, saj sem določene pojme oziroma dejstva primerjala med
seboj (na primer primerjava postopka prisilne poravnave in stečaja). V praktičnem delu pa sem
analizirala postopek prisilne poravnave izbranega podjetja.
Struktura magistrskega dela je razdeljena na pet delov. V prvem delu sem opisala vrste krize in
vzroke za njen nastanek. V drugem delu sem predstavila zakonske predpise in oba glavna
insolvenčna postopka, ju med seboj primerjala ter opisala pomembnejše razlike med njima. V
tretjem delu sem podrobno predstavila proces prisilne poravnave. Navedla sem pogoje za začetek
prisilne poravnave, sam potek postopka, vlogo, ki jo imata upniški odbor in upravitelj prisilne
poravnave ter načrt finančne reorganizacije, ki ga mora podjetje pripraviti. Kakšne so možnosti
za uspeh prisilne poravnave in kaj se zgodi, če poravnava ni potrjena. Za lažje razumevanje obeh
glavnih insolvenčnih postopkov sem v četrtem poglavju na kratko predstavila stečajni postopek
in izpostavila ključne razlike s postopkom prisilne poravnave. V zadnjem delu magistrskega dela
sem teorijo prenesla tudi na konkreten primer iz prakse. Predstavila sem postopek prisilne
poravnave podjetja XYZ in na obravnavanem podjetju poskušala potrditi oziroma zavrniti
predhodno postavljene hipoteze ter v zaključku predstavila svoja spoznanja.

1 OPREDELITEV KRIZE
Beseda kriza se v kitajščini imenuje Wei-chi, piše se z dvema znakoma, eden predstavlja
nevarnost, drugi pa priložnost (Fink, 1996, str. 91). Stara modrost torej kaže obravnavati krizo z
obeh vidikov. Za izkoristek priložnosti in izognitev nevarnosti je izredno pomembno
prepoznavanje znakov krize, saj lahko le na ta način pravočasno ugotovimo krizni oziroma
predkrizni položaj in ga izkoristimo kot priložnost za spremembe ter ugotovimo prave vzroke
krize, na tej osnovi pa sprejmemo in izvedemo ustrezne ukrepe.
Najbolj splošno gledano, je kriza tista točka ločnica, ko mora podjetje spremeniti smer razvoja,
bodisi zaradi sprememb, ki so nastale v njem samem, bodisi zaradi sprememb v zunanjem
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okolju. Ime izhaja iz grške besede krinein, ki v slovenščini pomeni ločiti. Podjetju, ki te točke ne
zazna, grozi nevarnosti zastoja ali celo propada (Krizepravniki, 2013). Poleg pravočasne zaznave
pa je izredno pomembna tudi identifikacija vzrokov krize, saj je le na tej podlagi moč oblikovati
pravilne odgovore in se ji zoperstaviti. O krizi pravzaprav lahko govorimo v treh splošnih
primerih (Bučar, 2000, str. 6):
 ko podjetje pride do točke, ko je potrebna sprememba smeri razvoja;
 če podjetje ne zazna potrebe po spremembah;
 če podjetje napačno ugotovi vzroke krize in ne oblikuje pravih odločitev.
Kdaj lahko rečemo, da je podjetje prišlo do tiste točke ločnice, so mnenja deljena. Različni
avtorji krizo različno opredeljujejo, so si pa relativno enotni, da je kriza nezaželena, da
onemogoča doseganje postavljenih ciljev ter da je posledica različnih dogodkov zunaj in znotraj
obravnavanega sistema.
Naslednja opredelitev Kokotec Novakove (1997, str. 156) lepo povzema krizo podjetja, opisuje
jo kot stanje, ki je rezultat nezaželenega procesa, v toku katerega so se uspešnostni potenciali
razvili tako neugodno, da je ogrožen gospodarski obstoj podjetja. Uspešnostni potencial je obseg,
ki kaže na možnosti doseganja gospodarskega uspeha. To so torej vse proizvodne in tržne
predpostavke v smislu resursov, ki jih mora imeti podjetje, da bo uspešno nastopalo na trgu, na
primer: kadri, znanje, kapital ter sistemi logistike, vodenja, organiziranosti in razvoja. Kriza
načenja temeljne cilje, smotre in poslanstvo podjetja.
Prašnikar (1992, str. 65) loči štiri faze, v katerih se gibljejo podjetja v krizi. Prva je faza
inkubacije, v kateri poslovodstvo še ne opazi signalov krize, saj pogosto nima razvitega
nadzornega sistema, ki bi jih na to pravočasno opozoril; v tem primeru govorimo o pojavu skrite
krize. Sledi faza pojavljanja kriznih simptomov, v kateri vodstvo začenja prepoznavati znake
krize in jih želi razumeti. V tej fazi je izredno pomembno, da vodstvo simptomov ne podcenjuje
in jih jemlje resno. Velikokrat si vodstvo simptome razlaga kot spremembe v podjetju ali v
okolju, ki naj bi bili kratkoročne narave, zato ne ukrepa ustrezno ali pa sploh ne ukrepa. Ta
»zaslepljenost« pripelje do naslednje faze, v kateri se kriza poglablja. Vodstvo, ki simptomov že
v predhodnih fazah ni resno obravnavalo, jih pogosto še vedno podcenjuje oziroma ostaja
mnenja, da so obstoječe metode reševanja problemov ustrezne in bodo podjetje rešile iz krize,
čeprav so nefleksibilne in podjetju škodujejo. Zadnja faza je kolaps, v kateri pa je za rešitev
podjetja največkrat že prepozno. Zaposleni vodstvu ne zaupajo več, razprave o tem, kaj je
potrebno narediti, se širijo po celotnem podjetju. Najboljši kader zapušča podjetje, saj se oblikuje
splošno mnenje, da bo podjetje propadlo. Poslovni partnerji podjetju začnejo obračati hrbet:
banke podjetju ne odobravajo kreditov, dobavitelji zaradi neplačevanja ne dobavljajo blaga,
materiala in storitev, kupci odhajajo h konkurenci. Vse to vpliva na proizvodnjo, ki je motena,
prihodki začnejo upadati, podjetje ni več zmožno poravnavati svojih obveznosti, znajde se v
začaranem krogu.
Iz slike spodaj (Slika 1) je razvidno tipično zaporedje dogodkov, ki podjetje privedejo do krize.
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Slika 1: Tipično zaporedje dogodkov, ki privedejo do krize

Vir: D. Dubrovski, Krizni management in prestrukturiranje podjetja, 1998, str. 50-51.

Podala bi še opredelitvi dveh tujih avtorjev. Po Altmanu (1993b, str. 3) izraz kriza opredeljuje
naslednje pojme: neuspeh (angl. failure), nesolventnost (angl. insolvency), neodplačevanje dolga
(angl. default) in stečaj (angl. bankrupcy). Sprva podjetje z ustvarjenimi prihodki ni zmožno
pokriti vseh stroškov poslovanja in financiranja, takšna podjetja sicer lahko nadaljujejo s
poslovanjem, vendar kmalu pridejo do točke, ko nastopijo likvidnostne težave, posledično niso
več sposobna poravnavati tekočih zapadlih obveznosti. Stečaj v smislu nesolventnosti pomeni,
da je knjigovodska vrednost obveznosti do tujih virov sredstev večja od tržne vrednosti sredstev
podjetja. Podobnega mnenja je tudi Brigham (1996, str. 891), ki krizo opredeljuje kot:
ekonomski in poslovni neuspeh, kot tehnično nesolventnost, nesolventnost v stečaju in
nenazadnje kot stečaj podjetja.

1.1 Vrste krize
Krizo v ožjem smislu opredelimo kot finančno krizo, ki pomeni težave v financiranju podjetja, v
širšem smislu pa kot podjetniško krizo. Pri finančni krizi gre za postopno nelikvidnost,
insolventnost in kapitalsko neustreznost, kar pomeni, da je po Zakonu o finančnem poslovanju,
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postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju izpolnjen pogoj za prijavo prisilne
poravnave oziroma stečaja.
Po obsegu lahko krize delimo na več vrst (Dubrovski, 1998, str. 17):
 globalno svetovno krizo;
 krizo narodnega gospodarstva;
 krizo gospodarskega sektorja in
 krizo v podjetju.
Kokotec Novakova (1997, str. 157) vrsto krize v podjetju definira s pomočjo različnih sodil, kar
je razvidno iz Tabele 1:
Tabela 1: Vrste kriz glede na sodilo
Vrste kriz glede na sodilo
Srednja kriza, kriza, ki ogroža eksistenco, uničujoča kriza
Potencialna, latentna, akutna, obvladljiva kriza
Kriza rasti, kriza stagnacije, kriza usihanja
Kriza ob ustanovitvi, rasti ali staranju

Sodilo
Obseg oziroma jakost krize
Agregatno stanje in obvladljivost
Smer razvoja podjetja
Faza življenjskega cikla podjetja

Kriza na področju nabave, prodaje, vodenja v podjetju
ali kriza gospodarstva/panoge

Vzroki krize (zunanji in notranji)

Strateška kriza, uspešnostna kriza in kriza plačilne sposobnosti

Ogroženost podjetniških ciljev

Vir: M. Kokotec Novak, Računovodski vidik sanacije podjetja , 1997, str. 157.

Vse vrste kriz prej ali slej neposredno ali posredno preko uspešnostne krize pripeljejo do krize
plačilne sposobnosti podjetja, to je do položaja, za katerega so značilne finančne težave podjetja.
Tak položaj obravnavamo s tako imenovano insolvenčno zakonodajo. Krize so torej med seboj
povezane.
Približno dve tretjini vseh kriz v podjetjih se začne s strateško krizo, kateri sledi kriza plačilne
sposobnosti, tej pa kriza prezadolžitve. Slaba tretjina vseh kriz se začne z uspešnostno krizo,
kateri sledi kriza plačilne sposobnosti. V manj kot 10% vseh primerov nastopi kriza plačilne
sposobnosti, kljub ugodnim strateškem položaju in dobičkonosnosti podjetja (Kokotec Novak,
1997, str. 133).

1.2 Simptomi krize
Simptomi krize so signali, ki kažejo ali napovedujejo krizo in jih ne gre zanemarjati, čeprav to
niso dejanski vzroki krize. Prepoznavanje simptomov krize je izredno pomembno, saj s
sprejetjem pravočasnih ter ustreznih ukrepov poslovodstvo lahko omili posledice krize ali celo
prepreči njen nastanek. Veliko poskusov zdravljenja krize je neuspešnih prav zaradi napačnega
pristopa na začetku. Poslovodstvo je velikokrat preveč optimistično ali pa se zanaša na (pretekle)
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računovodske podatke, ki niso nujno verodostojen prikaz trenutnega stanja v podjetju, premalo
pozornosti pa namenjajo spremembam v zunanjem okolju, spremljanju tržnega deleža in
prodajnih trendov, merjenju produktivnosti in podobno. Negativna sprememba teh kazalnikov
namreč že lahko signalizira potencialno nevarnost, ki bo vplivala na prihodnje poslovanje
podjetja.
Najpogostejši simptomi krize po področjih so (Dubrovski, 1998, str. 5-6):
 Prodajno-marketinško področje: zmanjšanje tržnih deležev, zmanjšana prodaja, cenovna
nekonkurenčnost, nezadovoljstvo potrošnikov, zmanjšanje naložb v trg;
 Finančno-računovodsko področje: poslabšana likvidnost in plačilna sposobnost,
neporavnane obveznosti, porast neizterljivih terjatev, slab donos na kapital, neredno
izpolnjevanje obveznosti do delavcev, potreba po zmanjšanju plač, poslabšan denarni tok,
težave pri zagotavljanju potrebne dokumentacije in računovodskih izkazov;
 Proizvodno-tehnično področje: padajoča produktivnost, napake v proizvodnem procesu,
neustrezna kakovost izdelkov, zmanjšanje naložb v tehnologijo in delovne procese;
 Kadrovsko-managersko področje: povečanje nezadovoljstva zaposlenih, stavke in
prekinitve dela, pomanjkanje strateških usmeritev;
 Organizacijsko-informacijsko področje: pomanjkljivo komuniciranje, slaba povezanost
med oddelki, slaba podpora na področju informacijske tehnologije;
 Področje zunanjega okolja: večja kritičnost pri lastnikih in upnikih, previdnost pri
sklepanju novih pogodb, pogosti napadi v medijih ter porast odškodninskih tožb.

1.3 Vzroki za krizo
Pri reševanju krize moramo analizirati in odpravljati njene vzroke, ki so glavni krivci za nastali
položaj, za razliko od simptomov, ki kažejo ali napovedujejo krizno stanje. Ivanjko (1997, str.
964) vzroke krize v podjetju deli v pet skupin:
 Strukturne pomanjkljivosti organiziranosti podjetja: napake in pomanjkljivosti, ki so
nastale že ob ustanovitvi podjetja, npr. ustanovitev podjetja na napačnem kraju, s
premajhnim kapitalom, napačno zastavljeni cilji, napačno izbrana dejavnost oziroma izdelki
ali storitve, slabo raziskan trg, pomanjkljivo znanje o podjetništvu, ipd;
 Nenavadni in nepričakovani dogodki: naravne in druge katastrofe, nepričakovana odpoved
pogodb ključnih poslovnih partnerjev (npr. kupcev ali dobaviteljev), ki pomembno vpliva na
nadaljnjo zmožnost opravljanja dejavnosti, odškodninski zahtevki tretje osebe, ki obremenijo
podjetje, dolgotrajne stavke, bolezni ali odhodi ključnih delavcev, zakonski posegi, ki
prepovedujejo ali omejujejo poslovanje, ipd;
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 Zunajpodjetniške okoliščine: predvsem vzroki na področju politike, katerih posledice so
zakonske spremembe v gospodarjenju, socialni varnosti, ekologiji, ki (negativno) vplivajo na
finančno poslovanje in sam obstoj podjetja;
 Medpodjetniški vzroki: nove tržne razmere oz. spremembe potrošniških navad, tehnične
novosti konkurentov na trgu, spremembe pri nabavi, ki ovirajo nastop podjetja na trgu oz. so
problematične, ker podjetje nanje ni pripravljeno;
 Notranji podjetniški vzroki: neustrezna usposobljenost poslovodstva, kadrovska struktura,
organizacija podjetja, ipd.
Kot lahko razberemo iz zgornje opredelitve, je kriza posledica tako notranjih, kot tudi zunanjih
dejavnikov, imenujemo jih tudi subjektivni oziroma objektivni vzroki krize, v praksi pa do
kriznega položaja največkrat pripelje kombinacija obeh.
Notranji (subjektivni) dejavniki so lahko organizacijski ali človeški. Najpomembnejši
organizacijski dejavnik je organizacija podjetja, s katerim usklajujemo delovanje vseh faktorjev
v podjetju, medtem ko človeški dejavnik razumemo kot umsko in fizično sposobnost zaposlenih,
njegovo strokovno usposobljenost ter disciplino pri delu. Med notranje vzroke kriz štejemo
(Dubrovski, 2000, str. 10-11):
 neustrezno poslovodstvo (premalo znanja, izkušenj, napačne poslovne odločitve, delovanje
brez strateških usmeritev, (pre)počasne reakcije, slab nadzor nad poslovanjem,
neprepoznavanje signalov iz okolja, nemotiviranost);
 zavirajoča organiziranost (preveliko število hierarhičnih nivojev, birokratsko vodenje,
neprimerna organizacijska oblika glede na potrebe podjetja, strukturne pomanjkljivosti);
 nekonkurenčen tržni položaj (zastarelost izdelkov in storitev, nizka dodana vrednost,
pomanjkanje marketinškega raziskovanja, napačno oblikovanje marketinškega spleta, slaba
prisotnost na trgu, (pre)dragi nabavni viri);
 predraga proizvodnja (prenizka produktivnost, zastarel tehnološki proces in oprema,
pomanjkanje inovativnosti in razvoja, slabo obvladovanje kakovosti izdelkov in procesov,
neustrezne investicije brez predhodne analize);
 težave na področju managementa sodelavcev (neustrezna kvalifikacijska in starostna
struktura zaposlenih, neučinkovito motiviranje in razvoj zaposlenih, zastarele metode
vodenja, zavirajoča kultura podjetja, neustrezno nagrajevanje in napredovanje);
 neučinkovita finančna funkcija (neuspešno upravljanje finančnih virov in nadzor
likvidnostnega položaja, slab opozorilni sistem, negospodarno ravnanje z inštrumenti
zavarovanja plačil in terjatev, odsotnost rednega pregleda finančnih kazalnikov poslovanja,
nerazvit kontroling);
 neučinkovit informacijski sistem (pomanjkanje informacij, ki so nujne za tekoče poslovne
odločitev, neustreznosti in neusklajenost računalniške in programske opreme z značilnostmi
podjetja).
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Zunanji (objektivni) dejavniki so družbeni dejavniki, ki so pogojeni z ekonomskim sistemom
in ekonomsko politiko države. Primeri zunanjih dejavnikov krize so (Dubrovski, 2000, str. 13):
 spremembe na tržišču (močnejša in številčnejša konkurenca, padec cen ali povpraševanja,
spremembe v vedenju potrošnikov, zaostritve glede varstva okolja);
 spremembe v panogi (sovražni in neuspeli prevzemi, panožna kriza, sindikalne zahteve,
prekinjena distribucija in reprodukcijske verige);
 spremembe na osnovi splošnega napredka (zmanjšanje potreb po določenih materialih,
izdelkih in storitvah, nastanek novih izdelkov, ki izpodrinjajo stare, zamenjava tehnologij);
 splošna gospodarska kriza (zmanjšanje investicij, varčevalni ukrepi, manjša stopnja rasti);
 politične spremembe ((ne)sporazumi med državami, integracije in dezintegracije, vojne in
napetosti, protekcionizem, zakonske spremembe);
 makroekonomski ukrepi (cena virov financiranja, devizni tečaj, carinski ukrepi, porast
davčnih obremenitev, sporazum med delodajalci in delojemalci, zapletenost in dolgotrajnost
postopkov);
 naravne nesreče (vpliv višje sile na podjetje, odškodninski zahtevki);
 socialno-patološki pojavi (izsiljevanja, sabotaže, terorizem, spletkarstvo z izdelki).
Ko je podjetje soočeno s kriznim stanjem, se spremeni tako vedenje notranjih (poslovodstvo,
zaposlenih, sindikati), kot tudi zunanjih udeležencev (lastniki, dobavitelji, banke, državne in
lokalne ustanove, odjemalci, konkurenti, javnost), kar je razvidno iz različnih odzivov na nastalo
situacijo, iz katerih se odraža raznolikosti interesov posameznih deležnikov podjetja.

1.4 Reševanje krize
Kriza neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja, njen izhod pa je lahko ozdravitev ali
propad. Ko postane podjetje insolventno, se vprašamo ali podjetje ukiniti s postopkom
likvidacije oziroma stečaja ali pa ga ohraniti s postopkom prisilne poravnave. Vse je odvisno od
tega kako globoko v krizo je podjetje zapadlo, katere pogoje izpolnjuje ter kakšne priložnosti se
za podjetje kažejo v prihodnosti.
Glede na različne vzroke krize v podjetju, razpoložljiva sredstva in možnosti za ozdravitev
podjetja, ni mogoče uporabiti nekega splošno veljavnega modela za odpravo oziroma ozdravitev
krize. Obstajajo pa določeni ukrepi, katere najpogosteje uporabljamo pri »zdravljenju« kriz v
podjetjih. To so (Dubrovski, 1998, str. 32-42):
 Ukrepi na področju managementa in organizacije (zamenjava managementa, centralizirano
poslovodenje, spremembe v organizaciji, učinkovitejše komuniciranje);
 Ukrepi na področju prihodkov (iskanje dodatnih poslov, povečanje prodaje, selekcija
proizvodno-prodajnega programa, zviševanje prodajnih oz. zniževanje nabavnih cen);
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 Ukrepi na področju financ (zagotavljanje plačilne sposobnosti, ukrepi na področju lastnega in
tujega financiranja, zmanjšanje odhodkov financiranja, ustavitev nepotrebnih investicij);
 Ukrepi na področju odhodkov in stroškov (zmanjšanje stroškov dela, materiala in storitev ter
stroškov financiranja);
 Ukrepi na področju kadrov (zmanjšanje števila zaposlenih, zamenjave na srednjem in nižjem
managementu, pridobitve novih sodelavcev).
Kljub izvedbi zgoraj naštetih ukrepov, pa se zdravstveno stanje podjetja lahko ne izboljša. Slatter
(1984, str. 112-115) glede na možne razrešitve krize razlikuje med štirimi vrstami podjetij,
katere razdeli v dve skupini, ki se med seboj bistveno razlikujeta. V skupino neozdravljivih
podjetij uvršča »brezupne primere« in podjetja, ki si lahko obetajo le kratkoročno preživetje, v
skupino ozdravljivih podjetij pa podjetja, ki imajo potencial dolgoročnega preživetja z nizkimi
donosi in taka, ki lahko trajno okrevajo in ustvarjajo primerne donose. Podjetja, ki se uvrščajo v
zadnjo skupino je smiselno »zdraviti«, saj je verjetnost dolgoročnega preživetja večja od 50%,
ostala podjetja so obsojena na propad.

2 INSOLVENČNO PRAVO
Insolvenčno pravo lahko opredelimo kot celoto pravnih pravil, ki urejajo vsebino
materialnopravnih razmerij (določajo pravice in obveznosti) in procesnih razmerij (pravila, po
katerih lahko nosilec pravice doseže sodno varstvo te pravice), ki nastanejo, ko dolžnik zaide v
finančne težave in je zato ogrožena njegova dolgoročna plačilna sposobnost oziroma je že postal
(dolgoročno) plačilno nesposoben (Plavšak, 2000a, str. 2). Torej, pravila insolvenčnega prava
urejajo tako vsebino pravnih razmerij med dolžnikom in upnikom, kot tudi sodne postopke, v
katerih upniki dosežejo zaščito svojih interesov. Uporabljajo se oz. veljajo, ko podjetje zaide v
finančno krizo, zaradi nelikvidnosti, insolventnosti ali kapitalske neustreznosti. S tem je ogrožen
premoženjskopravni interes upnikov, da bodo dosegli pravočasno in celotno plačilo svojih
terjatev s strani takega dolžnika.
Insolventnost pomeni dolgoročno trajno nesposobnost poravnavanja obveznosti (po 14. členu
ZFPPIPP je dolžnik trajno nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti
v skupnem znesku, ki presega 20% zneska njegovih obveznosti, prikazanih v letnem poročilu za
zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti). Prezadolženost se pojavi, ko vsota
obveznosti podjetja presega vrednost njegovega premoženja. Ker obveznosti presežejo vrednost
sredstev, pride do negativne vrednosti kapitala, kar pomeni, da podjetje celotna sredstva
financira s tujimi viri. Kapitalska neustreznost je finančni položaj, ko izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami iz preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in te izgube ni
mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv. Tudi v tem primeru je družba
dolgoročno plačilno nesposobna (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 14. člen).
ZFPPIPP (15. člen) obravnava tudi pojem finančnega prestrukturiranja. Gre za celoto ukrepov, ki
se izvedejo, z namenom, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben.
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Ukrepi finančnega prestrukturiranja vključujejo zmanjševanje in odložitev zapadlosti
dolžnikovih obveznosti, povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih
predmet so terjatve upnikov do dolžnika oziroma z novimi denarnimi vložki (velja za kapitalske
družbe) in druge ukrepe, ki omogočajo odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti.

2.1 Pravila in načela insolvenčnega prava
Pravilom insolvenčnega prava sta skupna dva splošna cilja oziroma namena teh pravil (Plavšak,
2000b, str. 11):
 razporeditev tveganj med udeleženci tržnega gospodarstva na predvidljiv, razumen in
pregleden način. Predvidljiv način pomeni, da morajo pravila jasno določati način
razporeditve tveganj, saj se z različnimi, a jasno določenimi ukrepi lahko obvladujejo
tveganja ne glede na to, kako so razporejena. Razumen način pomeni pravično obravnavo
vseh upnikov. Pregleden način ima tesno povezavo s predvidljivim in enakopravnim
obravnavanjem upnikov, saj se zahteva, da morajo biti med insolvenčnim postopkom vsem
udeležencem zagotovljene vse informacije, potrebne za uresničevanje njihovih pravic v
postopku;
 zaščita in maksimalna vrednost premoženja v korist vseh udeležencev ter gospodarstva v
celoti, ki še posebej pride do izraza v postopkih reorganizacije, kjer se vrednost maksimizira
z nadaljevanjem delovanja podjetja.
Poleg omenjenih dveh ciljev insolvenčna zakonodaja s postopkom prisilne poravnave zasleduje
tudi cilj ohranitve dolžnika v njegovi podjetniški funkciji, torej »preživetja« gospodarskega
subjekta, s tem pa se uresničuje tudi širši družben interes.
Poznamo dve delitvi načel insolvenčnega prava (Plavšak, 2000a, str. 13). Prva delitev razlikuje
med:
 temeljnimi načeli, ki izražajo temeljni namen oziroma cilj insolvenčnih postopkov, med
katere lahko uvrstimo:
 načelo enakega obravnavanja upnikov;
 načelo zagotavljanja največje vrednosti oz. najboljših pogojev za poplačilo upnikov;
 načelo hitrosti postopka.
 dopolnilnimi oziroma izvedbenimi načeli, katera izražajo posamezne vidike oz. načine
uresničitve temeljnih načel, poznamo:
 načelo omejevanja dolžnikove poslovne sposobnosti;
 načelo omejitve avtonomije upnikov;
 načelo aktualizacije in konverzije terjatev upnikov.
Načelo enakopravnega obravnavanja upnikov od dolžnika, pri katerem je nastopilo finančno
stanje, ki ogroža interes upnikov, zahteva, da upnike obravnava pravično oz. na enak način. To
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pa ne pomeni, da se enako obravnava vse upnike, temveč da je potrebno upnike, ki so v enakem
pravnem razmerju do dolžnika obravnavati enako. Izjema od tega pravila je dovoljena v
postopku prisilne poravnave z dovoljenimi prednostnimi poplačili terjatev (na primer stroškov
postopka prisilne poravnave) in prednostnimi poplačili oz. obravnavanjem upnikov, ki imajo
svoje terjatve zavarovane z ločitveno ali izločitveno pravico.
Načelo zagotavljanja največje vrednosti zahteva zagotovitev najugodnejših pogojev tako glede
višine kot rokov za poplačilo upnikov, ob sočasnem prizadevanju ohranitve podjetja (dolžnika),
pri čemer pa ne sme biti ogrožen interes upnikov za poplačilo njihovih terjatev.
Načelo hitrosti postopka se nanaša na sodišča, ta morajo procesna dejanja izvajati skladno z
zakonsko določenimi roki in si prizadevati, da upravitelj vsa dejanja v postopku opravi znotraj
postavljenih rokov. Sodišča in drugi državni organi morajo prednostno obravnavati zadeve v
katerih je kot stranka postopka udeležen stečajni dolžnik ali katerih izid vpliva na potek
stečajnega postopka.
Načelo omejevanja dolžnikove poslovne sposobnosti v insolvenčnem postopku pomeni
omejitev dolžnikove sposobnosti v obsegu in na način, ki je potreben in ustrezen za dosego
namena posameznega postopka. To načelo je dopolnilno načelo za uresničevanje temeljnih načel
enakopravnega obravnavanja upnikov, zagotavljanja največje vrednosti in hitrosti postopka. V
postopku prisilne poravnave je namen tega načela onemogočiti zlorabo posebnih ugodnosti, kot
je na primer začasna ustavitev prisilnih posegov v dolžnikovo premoženje, ki bi omogočila
privilegiranje posameznih upnikov. Dolžnik tako od uvedbe do začetka postopka prisilne
poravnave ne sme opravljati drugih poslov, razen tekočih, po začetku postopka pa druge posle le
z dovoljenjem poravnalnega senata.
Načelo omejitve avtonomije upnikov je načelo, ki z uporabo določb insolvenčnega prava
poseže v glavno značilnost poslovnih pravnih razmerij, predstavljeno s svobodo oz. avtonomijo
strank pri urejanju vsebine pravnih razmerij, zaradi finančnega stanja, kot je dalj časa trajajoča
plačilna nesposobnost oz. prezadolženost ene od strank v razmerju. Tudi to načelo je dopolnilno
načelo temeljnim načelom in se v postopku prisilne poravnave uresničuje z določbami, da se po
začetku postopka prisilne poravnave proti dolžniku ne dovoli prisilnih posegov v njegovo
premoženje ter da se vse nedospele terjatve spremenijo v dospele na dan začetka postopka, vse
nedenarne v denarne, vse občasne denarne in nedenarne v enkratne denarne, vse terjatve v tuji
valuti se preračunajo v domačo valuto, vse nezapadle se diskontirajo in nato obrestujejo. Dolžnik
lahko z dovoljenjem poravnalnega senata odstopi od obojestransko odplačne pogodbe, če bi bila
v nasprotnem primeru ogrožena sklenitev prisilne poravnave in če v tem primeru ne povzroči
nesorazmerne škode. Sklenjena prisilna poravnava učinkuje na vse terjatve, tudi na tiste, ki se
postopka niso udeležili in tako niso glasovali, na tiste, ki so glasovali ter za tiste, ki so za svojo
terjatev že pridobili izvršilni naslov.
Načelo aktualizacije in konverzije terjatev upnikov je načelo, ki določa, da vse terjatve
upnikov, ki so na dan začetka postopka prisilne poravnave obstajale, veljajo za dospele,
nedenarne, občasne ali valutne terjatve pa se spremenijo v denarne po stanju na dan začetka
postopka prisilne poravnave. Tudi to načelo je dopolnilno za uresničevanje temeljnega načela
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enakopravnega obravnavanja upnikov, saj se vse terjatve upnikov izrazijo enako, v denarju
domače valute na dan začetka postopka prisilne poravnave. V postopku prisilne poravnave se to
načelo uresničuje na podlagi določil po katerih se odloča o glasovalnih pravicah upnika in o
sorazmernem znižanju in dospelosti terjatev v skladu s pogoji potrjene prisilne poravnave.
Druga delitev pa loči med (Plavšak, 2000a, str. 15):
 splošnimi načeli, ki veljajo za vse vrste insolvenčnih postopkov in
 posebnimi načeli, ki veljajo le za posamezne vrste insolvenčnih postopkov.
Med posebna načela, ki se tičejo postopkov prisilne poravnave, sodita dve načeli:
Načelo razkritja vseh podatkov o dolžniku upnikom omogoča aktivno vlogo v postopku
prisilne poravnave z možnostjo ugovora in z možnostjo glasovanja. Upniki lahko pridobijo vse
podatke o dolžnikovem finančnem in splošnem poslovnem položaju, kar jim omogoča ustvariti
oceno o smiselnosti prisilne poravnave ter uresničljivosti metod in ciljev finančne reorganizacije,
predstavljenih v načrtu finančne reorganizacije.
Načelo začasne ustavitve prisilnih posegov v dolžnikovo premoženje onemogoča prednostno
poplačilo posameznih upnikov in s tem dopolnjuje načelo enakopravnega obravnavanja upnikov,
ter po drugi strani omogoča normalno poslovanje dolžnika v postopku prisilne poravnave, s
čemer dopolnjuje načelo zagotavljanja največje vrednosti.
Poleg načel insolvenčnega prava v insolvenčnih postopkih veljajo tudi določena načela civilnega
(splošnega) prava, med najpomembnejšimi so (Plavšak, 2000a, str. 15):
 prepoved zlorabe pravic, to je prepoved ravnanja subjekta (nosilca) pravice pri
uresničevanju te pravice v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu pravo to daje;
 načelo dispozitivnosti, ki pomeni, da sodišče nudi pravno varstvo strankam oz. udeležencem
v postopku samo v primerih, v obsegu in na način, kot ga le-ti, nosilci materialnopravnih
pravic, z uveljavljanjem ustreznih procesnih dispozicij zahtevajo;
 načelo kontradiktornosti, ki pomeni, da mora sodišče vsakemu udeležencu postopka
(stranki oz. drugim udeležencem), dati možnost, da se izjasni o zahtevkih in navedbah drugih
udeležencev postopka.

2.2 Insolvenčni postopki
Insolvenčni postopki so bili v slovenskem pravu urejeni predvsem v Zakonu o finančnem
poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o
gospodarskih družbah. Po novem pa je področje urejeno z Zakonom o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Določena vprašanja, vezana
na insolvenčne postopke, so urejena tudi v Zakonu o delovnih razmerjih, Slovenskih
računovodskih standardih, davčnih predpisih in podobno.
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Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so
postali prezadolženi (njihovi dolgovi so skupaj večji od njihovega premoženja zato bodo (če še
niso) v bolj ali manj oddaljeni prihodnosti postali nelikvidni) ali pa so že dalj časa plačilno
nesposobni (niso sposobni poravnavati svojih tekoče zapadlih obveznosti, kljub temu, da je
njihovo premoženje morda (še) večje od dolgov, ki jih imajo - problem je v tem, da se
premoženja ne da (tako) hitro unovčiti, zato upnikov niso sposobni pravočasno poplačati).
Dolžnik, ki se znajde v katerikoli od navedenih situacij, mora v skladu z Zakonom o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) nemudoma
ukrepati, saj v nasprotnem primeru ogroža ostale gospodarske subjekte. S svojim nadaljnjim
poslovanjem namreč povzroča škodo ostalim poslovnim subjektom, s katerimi sodeluje. V praksi
je insolventnost precej bolj pogost razlog za začetek stečaja ali prisilne poravnave kot
prezadolženost.
Po slovenskem pravu ločimo med insolvenčnimi postopki: stečajni postopek in postopek prisilne
poravnave ter postopki prisilnega prenehanja: prisilna likvidacija in izpis iz sodnega registra brez
likvidacije (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 5-6. člen).
Postopek, v katerem se opravi unovčenje celotnega premoženja dolžnika, iz katerega se
sorazmerno in sočasno poplača vse upnike, imenujemo likvidacijski postopek. Zaradi unovčenja
(likvidacije) vsega dolžnikovega premoženja je pravna posledica takšnega postopka prenehanje
oziroma izbris dolžnika kot pravne osebe (Plavšak, Prelič & Bergant, 2000, str. 59).
Ločimo med prostovoljno likvidacijo (gre za prostovoljno prenehanje), o kateri odločajo oziroma
jo predlagajo lastniki podjetja in prisilno likvidacijo (gre za prisilno prenehanje), o kateri odloča
sodišče in jo opravi sodišče v sodnem postopku likvidacije. Bistvena razlika med njima je ta, da
primarna (prostovoljna) likvidacija ne moti normalnega poslovanja podjetja, med tem, ko ga
sekundarna (prisilna) likvidacija neprestano prekinja. Po opravljenem likvidacijskem postopku
podjetje preneha obstajati kot pravna oseba. Namen likvidacijskega postopka je varstvo upnikov
in razdelitev preostanka premoženja med lastnike oz. družbenike, pri čemer pa ne smejo biti
prizadeti interesi upnikov. Če premoženje podjetja ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov
v celoti, z zakonskimi obrestmi vred, se likvidacijski postopek ne more opraviti. Likvidacijski
postopek (tako redni kot prisilni) se tako izvede le v primeru, če je na razpolago dovolj
likvidacijske mase za poplačilo vseh upnikov. V nasprotnem primeru se izvede stečajni
postopek. (Kolenc, 1995, str. 7).
Ker pravo ne varuje zgolj interesov upnikov, temveč zasleduje tudi načelo maksimiranja
vrednosti dolžnikovega premoženja v korist vseh zainteresiranih, predvsem delavcev in ostalih
družbenikov podjetja, pravila ZFPPIPP dopuščajo, da dolžnik, ki postane insolventen ali celo
prezadolžen, kljub temu (lahko) nadaljuje poslovanjem, če je v določenem obdobju z metodami
finančne reorganizacije, prestrukturiranja njegovih poslov in razmerij z upniki mogoče odpraviti
vzroke začasnih likvidnostnih težav oz. trajnejše plačilne nesposobnosti. V tem postopku dolžnik
prestrukturira posle in razmerja z upniki in za razliko od stečajnega postopka ne preneha s
poslovanjem, zato tak postopek imenujemo reorganizacijski postopek oz. postopek prisilne
poravnave, saj gre za »poravnavanje« med dolžnikom in upniki (Plavšak et al., 2000, str. 59).
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Ko podjetje začnejo pestiti finančne težave, je poleg iskanja vzrokov za njihov nastanek nujno
preučiti kakšne so možnost za njegovo ozdravitev. Za postopek prisilne poravnave se je smotrno
odločiti samo v primeru, ko smo prepričani (verjetnost je večja od 50%), da z njeno uspešno
izpeljavo, dobrim poslovnim programom ter načrtom finančne reorganizacije lahko trajno
izboljšamo ekonomsko-finančni položaj podjetja in omogočimo uspešno nadaljevanje poslovanja
podjetja.

2.3 Podjetje rešiti ali ne?
V zadnjih desetletjih je bilo v teoriji finančne analize razvitih kar nekaj uporabnih modelov za
analiziranje in napovedovanje finančnega zdravja podjetja. Njihova osnova je tako imenovana
multivariantna diskriminančna analiza, med najbolj znanimi avtorji tovrstnih modelov pa so
Altman, Edminster, Kraliček, Mayer in nekateri drugi. Prednost večine modelov je hitra in
preprosta presoja finančnega stanja podjetja. Slabost pa je, da rezultati niso absolutni, saj je
njihova natančnost odvisna od značilnosti posameznega ekonomskega sistema ter stabilnosti
panoge, kateri podjetje pripada. V vsakem primeru pa nam finančna analiza pomaga odkriti
področja in vzroke za nastalo krizo (Repovž, 1993b, str. 65)
Med najbolj znanimi obrazci za ugotavljanje finančnega zdravja podjetja je Altmanov obrazec,
ki ga je na podlagi 33 ameriških proizvodnih podjetij razvil Edward Altman. Sestavljen je iz
petih finančnih kazalnikov in seštevka ponderjev teh kazalnikov. Skupni seštevek ponderiranih
kazalnikov se imenuje tudi Z-kazalnik ali Z-faktor. Omogoča nam hitro in celovito oceno
podjetja, njegova velika prednost pa je ugotovitev stabilnosti in kreditne zmogljivosti podjetja ter
hitrost zmožnosti sprememb navedenega (Repovž, 1993a, str. 47-59). Prikazuje ga enačba (1):
Altmanov obrazec = 1,2 · X1 + 1,4 · X2 + 3,3 · X3 + 0,6 · X4 + 1,0 · X5

(1)

V Tabeli 2 so obrazloženi kazalniki pomembni za izračun Z-kazalnika oziroma tako
imenovanega splošnega indeksa finančnega zdravja podjetja.
Tabela 2: Podroben prikaz izračuna Z-kazalnika

Vir: L. Repovž, Diagnosticiranje kriz v podjetjih, 1993a, str. 47-59.
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Obrazložitev vrednosti Z-kazalnika:
 vrednost večja od 2,99 pomeni finančno stabilno (močno) podjetje, za katerega ni nevarnosti
za preživetje;
 vrednost manjša od 1,81 pomeni, da je podjetje v resnih težavah (nevarnost bankrota);
 vrednosti med 1,81 in 2,99 pomenijo, da gre podjetje lahko v obe smeri (navzgor ali navzdol)
in pomenijo »sivo cono«; vrednost 2,675 naj bi bila prelomnica v tej sivi coni in pomeni
mejo nevarnosti bankrota oziroma uspešnega poslovanja podjetja.
Kdaj torej podjetjem ni več pomoči oziroma kdaj jih je še smiselno reševati s postopkom prisilne
poravnave? Altman (1993a, str. 6) pravi, da se je za reorganizacijo podjetja smiselno odločiti
(tako s stališča upnikov, kot s stališča lastnikov podjetja) le v primeru, ko je ekonomska vrednost
podjetja večja od njegove likvidacijske vrednosti. V nasprotnem primeru prisilna poravnava ne
more biti rešitev in podjetje je »obsojeno« na propad.
Brigham (1997, str. 907) pa je mnenja, da je ukinitev poslovanja podjetja smiselna:
 ko je podjetje z ukinitvijo vredno več, kot bi bilo, če bi nadaljevalo z opravljanjem dejavnosti
v prihodnje oziroma
 ko je verjetnost za rešitev podjetja tako majhna, da za upnike nadaljevaje poslovanja pomeni
večje tveganje.
Finančni strokovnjaki so izdelali formulo za izračun vrednosti zadolženega podjetja. Kot navaja
Weston (1992, str. 1159) je vrednost podjetja enaka vsoti vrednosti lastniškega kapitala, sedanji
vrednosti davčnega ščita, sedanji vrednosti koristi zadolževanja oz. reorganizacije, sedanji
vrednosti koristi sprememb v nadzoru oziroma vodstvu ter sedanji vrednosti sprememb v
strategiji, politiki in organizacijski strukturi podjetja, zmanjšani za sedanjo vrednost stroškov
finančne krize. Sedanja vrednost stroškov finančne krize predstavlja zmnožek verjetnosti
finančne krize in pričakovanih stroškov reševanja te krize.
S finančno krizo v podjetju torej niso povezani le stroški, ki sicer prevladujejo, ampak tudi
koristi (Wruck Hopper, 1990, str. 428). Ločimo koristi iz naslova sprememb v vodstvu podjetja
(zamenjave vodilnih kadrov, katerih slabe ali ne sprejete odločitve so vodile do nastanka
finančne krize v podjetju), sprememb v organizacijski strukturi in strategiji podjetja (odprodaja
in reorganizacija določenih sredstev podjetja), spremembe v poslovni dejavnosti podjetja in
njegovi organizaciji, kar pomeni izboljšano trženje, znižanje stroškov, nove proizvodno-tržne
strategije, sprememba organizacijske strukture (decentralizacija, investiranje ali pa tudi rast z
nakupi podjetij) ter koristi zakonskih možnosti (možnost odločiti se za prisilno poravnavo, ki je
za lastnike dragocena alternativa stečaju).
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3 PRISILNA PORAVNAVA
Prisilna poravnava je z zakonom urejen postopek sanacije dolžnika v finančnih težavah, katerega
se lahko predlaga pred ali med stečajnim postopkom. V primerjalnem pravu se uporablja tudi
izraz reorganizacija, ki pomeni preurejanje, vnašanje sprememb v podjetje. Z reorganizacijo in
prenovo procesov skušamo podjetju omogočiti večjo učinkovitost poslovanja v prihodnje ter bolj
prilagodljivo organizacijsko strukturo. Glavni namen prisilne poravnave je odprava
insolventnosti oz. prezadolženosti dolžnika (Gale Robežnik & Kruhar Puc, 2005, str. 39).
Navadno prisilno poravnavo predlaga dolžnik sam, ker meni, da bo z zmanjšanjem svojih
obveznosti v bodoče posloval pozitivno in ker z njo želi preprečiti stečaj podjetja. Upniki za
potrditev prisilne poravnave glasujejo zato, ker menijo, da bodo na ta način še vedno poplačani v
večji meri kot v primeru takojšnjega stečaja podjetja.
Postopek prisilne poravnave ima dve fazi. Prvo imenujemo predhodni postopek, ki se začne z
vložitvijo predloga za začetek prisilne poravnave. V kolikor sodišče potrdi predlog o začetku
prisilne poravnave se začne glavni postopek, v katerem se izvede glasovanje upnikov o sprejetju
prisilne poravnave. Uvedba in začetek prisilne poravnave sta tako dva različna pojma. Postopek
je uveden z dnem, ko dolžnik vloži predlog za začetek postopka, začet pa z dnem, ko sodišče
sprejme sklep o začetku postopka.

3.1 Predhodni postopek prisilne poravnave
Predhodni postopek prisilne poravnave se uvede z vložitvijo predloga dolžnika na sodišče.
Pravne posledice uvedbe postopka prisilne poravnave nastanejo z začetkom naslednjega dne po
vložitvi predloga za prisilno poravnavo in trajajo do konca postopka prisilne poravnave.
(ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 150. člen). V tem času dolžnik lahko
opravlja le tekoče posle in poravnava obveznosti iz opravljanja dejavnosti, ne sme pa odtujiti ali
kako drugače obremeniti svojega premoženja, najemati posojil ali kreditov niti dati poroštva ali
avala. V času od potrditve do zaključka postopka te posle lahko opravlja le ob privolitvi sodišča.
Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora vsebovati identifikacijske podatke o
dolžniku ter zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne postopek prisilne poravnave. Da bo
sodišče lahko odločilo ali so pogoji za začetek postopka izpolnjeni, mora dolžnik priložiti tudi
poročilo o finančnem položaju in poslovanju podjetja, revizorjevo poročilo (v katerem je revizor
dal revizijsko mnenje brez pridržkov), načrt finančnega prestrukturiranja, poročilo
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja (v katerem je ocenjevalec dal pritrdilno mnenje)
ter dokaz o plačilu takse za sklep o začetku postopka prisilne poravnave in začetnega predujma
(ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 141. člen).
Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika mora vsebovati računovodske izkaze,
pojasnila k le-tem, seznam navadnih in podrejenih terjatev do dolžnika, seznam dolžnikovih
ločitvenih upnikov z opisom premoženja, ki je predmet ločitvene pravice in znesek povprečnih
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mesečnih stroškov poslovanja dolžnika v zadnjem letu pred datumom bilance stanja (ZFPPIPP,
Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 142. člen).
V predhodnem postopku sodišče odloča o obstoju procesnih in materialnih predpostavk za
začetek (glavnega) postopka prisilne poravnave.
Procesne predpostavke za začetek postopka prisilne poravnave so (Ivanjko, Kocbek & Prelič,
2009, str. 1214):
 pasivna procesna legitimacija (postopek prisilne poravnave je dovoljeno voditi nad pravno
osebo, ki je organizirana kot gospodarska družba ali zadruga, nad samostojnim podjetnikom
ali drugo pravno osebo, a le, če je to določeno v zakonu, ki ureja položaj te pravne osebe);
 aktivna procesna legitimacija (predlog za postopek prisilne poravnave je upravičen vložiti
insolventni dolžnik oz. osebno odgovorni družbenik dolžnika, ki je organiziran kot osebna
družba ali druga pravna oseba, za obveznosti katere po zakonu ali njenih pravilih odgovarjajo
družbeniki) in
 neobstoj procesni ovir.
Predloga za začetek postopka prisilne poravnave ni dopustno vložiti prej kot tri leta od dneva
izpolnitve vseh obveznosti iz prej potrjene prisilne poravnave oz. prej kot dve leti po izdaji
sklepa, s katerim je sodišče ustavilo prejšnji postopek prisilne poravnave zaradi umika predloga
oz. prej kot dve leti po izdaji sklepa s katerim je sodišče ustavilo prejšnji postopek prisilne
poravnave, ker je presodilo, da dolžnik ni insolventen.
S potrditvijo zgoraj naštetih predpostavk potrdimo neobstoj procesnih ovir.
Materialne predpostavke za začetek in izvedbo postopka prisilne poravnave so (Ivanjko et al.,
2009, str. 133):
 stanje insolventnosti dolžnika;
 vložitev predloga za začetek postopka prisilne poravnave;
 obstoj vsaj 50% verjetnosti, da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja zagotovila
tako finančno prestrukturiranje, ki bo odpravilo insolventnost dolžnika in
 obstoj vsaj 50% verjetnosti, da bo sklenitev prisilne poravnave zagotovila ugodnejše plačilne
pogoje terjatev upnikov, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
V kolikor je predlog za začetek postopka prisilne poravnave nepopoln, sodišče v 8 dneh izda
sklep o dopolnitvi predloga. Dolžnik ima 15 dni časa, da ga ustrezno dopolni, sicer sodišče
zavrže predlog za začetek postopka prisilne poravnave in izda sklep o začetku stečajnega
postopka. Predlog za začetek postopka prisilne poravnave torej vsebuje podrejeni zahtevek, da v
kolikor bo predlog za začetek prisilne poravnave zavržen ali zavrnjen, sodišče začne stečajni
postopek. Te domneve s predlogom za začetek postopka prisilne poravnave ni mogoče izključiti
(ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 141. člen).
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3.2 Glavni postopek prisilne poravnave
V kolikor predlog za postopek prisilne poravnave vložil upravičeni predlagatelj in je njegova
vsebina (z vsemi potrebnimi prilogami) v skladu z zakonom ter zanj ne obstajajo nikakršne
procesne ovire, potem sodišče izda sklep o začetku postopka prisilne poravnave iz katerega je
razvidno katera dejstva v predlogu kažejo na upravičenost začetka postopka. Sklep predloži
predlagatelju in še isti dan objavi oklic o začetku postopka, s katerim obvesti upnike. V sklepu je
določen tudi predujem za stroške postopka, ki ga mora predlagatelj ali druga oseba položiti v
predpisanem roku, ki pa ne sme biti daljši od 8 dni, saj v nasprotnem primeru sodišče ustavi
postopek in izda sklep o začetku stečajnega postopka. Predlagatelj lahko pred iztekom roka za
položitev predujma vloži prošnjo za podaljšanje plačilnega roka, kateri lahko sodišče tudi
ustreže, če je utemeljena (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 153-156. člen).
V tistih primerih, ko predlog za začetek postopka prisilne poravnave ni vložil upravičeni
predlagatelj oz. zanj obstajajo procesne ovire, sodišče predlog za začetek prisilne poravnave
zavrže. Predlog za začetek postopka lahko umakne tudi predlagatelj sam (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 149. člen).
V roku 3 mesecev po izdaji sklepa o začetku postopka mora dolžnik pripraviti načrt finančne
reorganizacije. To je skup ekonomsko-finančnih ukrepov, ki jih bo dolžnik izvedel z namenom,
da bi odpravil finančne težave in pripomogel k trajni rešitvi finančnega položaja. V praksi je
najpogostejši predlagani ukrep znižanje in odlog plačila obstoječih obveznosti. Poleg tega načrt
finančne reorganizacije pogosto predvideva odpuščanje delavcev, odprodajo nepotrebnega
premoženja, prenos dela poslov na drugo pravno osebo in tako naprej.
Prisilno poravnavo potrdi sodišče, če je zanjo glasovalo vsaj 60% upnikov glede na velikost
terjatev. Interesi upnikov so v praksi različni. V teoriji je veliko napisanega kako se v prisilni
poravnavi vsi udeleženi zavzemajo za »ozdravitev« podjetja, a v praksi je zgodba največkrat
obratna. Upniki se velikokrat počutijo »opeharjene« in izigrane ter ravnajo po principu «če si ti
vzel meni, bom tudi jaz tebi« in lahko tudi načrtno delujejo proti podjetju, ki se želi
reorganizirati. Proti prisilni poravnavi glasujejo tudi upniki, ki imajo lastne interese (npr. če je
podjetje, ki je v postopku prisilne poravnave, njihov konkurent ali pa konkurent njihovega
povezanega podjetja), pa tudi v primeru, če je podjetje strateško zanimivo za upnika (možnost
ugodnega nakupa, ko se bo podjetje oz. njegovo premoženje razprodalo v stečajnem postopku)
oz. v primeru, da bi upnik v stečajnem postopku dobili enako ali ne dosti manj, kot v primeru
uspešno potrjene prisilne poravnave. Posamezni upniki pogosto podjetje tudi izsiljujejo, da bodo
za prisilno poravnavo glasovali samo v primeru, če bodo dobili 100% poplačilo terjatev. To
pomeni, da od podjetja zahtevajo kršenje načela enakopravnega obravnavanja upnikov, kar bi
bila huda kršitev!
Neredko se zgodi, da dolžnik kljub potrjeni prisilni poravnavi svojih »zmanjšanih« obveznosti še
vedno ni sposoben izpolniti. Temu načeloma sledi stečaj, čeprav se v nekaterih primerih dolžniki
zatečejo k drugi ali celo tretji prisilni poravnavi.
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3.3 Organi prisilne poravnave
Poleg dolžnika imajo v prisilni poravnavi ključno vlogo sodnik (sodišče), upniški odbor in
upravitelj prisilne poravnave.

3.3.1 Sodnik
Po novem zakonu ZFPPIPP (53. člen) postopek prisilne poravnave vodi sodnik ali sodnica, torej
sodnik posameznik, zato se v praksi pogosto uporablja tudi izraz »sodišče«. Le-ta preverja ali
predlog za postopek prisilne poravnave vsebuje vse predpisane zahteve in priloge ter izda sklep o
začetku postopka oz ga s sklepom zavrže. Praviloma določi tudi upravitelja prisilne poravnave in
nadzira njegovo delo, v kolikor ta ni določen, pa njegove funkcije prevzame kar sam (Šinkovec
& Škerget, 1999, str. 51-52).

3.3.2 Upravitelj prisilne poravnave
Upravitelj prisilne poravnave je oseba, ki je ustrezno usposobljena in izobražena, ima opravljen
strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in
likvidacije ter ima veljavno dovoljenje za opravljanje te funkcije. V tem postopku opravlja svoje
pristojnosti in naloge, določene v zakonu, z namenom varovanja in uresničitve interesov
upnikov. Sodnik, ki vodi postopek, daje upravitelju navodila za njegovo delo, ki so zanj obvezna
in jih mora upoštevati.
Naloge upravitelja so preizkusne in nadzorne. Preizkusna naloga je namenjena ugotavljanju
gospodarskega položaja dolžnika (upravitelj preizkuša dolžnikovo ekonomsko-finančno stanje
oz. stanje premoženja in poslovanja, s katerim želi pojasni vzroke nastalega položaja in ugotavlja
utemeljenost predloga za prisilno poravnavo) in preizkusu prijavljenih terjatev upnikov (ta
naloga zajema preizkus seznama upnikov in dolžnikovih dolžnikov, preizkus verodostojnosti
prijavljenih terjatev ter ugovor neutemeljeno prijavljenim terjatvam, če obstaja dvom o njihovi
utemeljenosti). Nadzorne naloge upravitelja se nanašajo na poslovanje dolžnika. Upravitelj vodi
nadzor nad celotnim poslovanjem dolžnika, nad vodenjem transakcijskega računa in vso
pomembno dokumentacijo. Če dolžnik ne ravna v skladu s predpisi, upravitelj o tem poroča
sodišču. V kolikor upravitelj zazna zmanjšano zmožnost dolžnika za poplačilo upnikov, mora
vložiti predlog za ustavitev postopka prisilne poravnave (Prelič, 1999, str. 160).
Upravitelj mora naloge in pristojnosti opravljati v skladu z ZFPPIPP in drugimi zakoni, ki se
uporabljajo za insolventnega dolžnika ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. Upoštevati mora
tudi pravila stroke oseb, ki kot mandatarji opravljajo posle za druge osebe. Pri opravljanju svojih
nalog in pristojnosti mora ravnati vestno in pošteno, z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter tako,
da varuje in uresničuje interese upnikov. Upnike, ki so v razmerju do insolventnega dolžnika v
enakem položaju, mora obravnavati enako, in ne sme omogočiti ali dopustiti, da bi posamezni
upniki v postopku dosegli prednostno plačilo ali druge koristi na škodo ostalih upnikov, ki so v
razmerju do insolventnega dolžnika v enakem položaju oz. da bi tretje osebe pridobile
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premoženje insolventnega dolžnika ali druge koristi na škodo upnikov (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 98. člen).
Upravitelj mora za vsako koledarsko trimesečje pripraviti redno poročilo o poteku postopka in ga
predložiti sodišču v osmih dneh po koncu obdobja, na katero se nanaša. Izredno poročilo pa na
zahtevo sodišča predloži v 8 dneh po prejemu zahteve. V nujnih primerih mora na zahtevo
sodišča kdaj takoj tudi ustno poročati ali izdelati poročilo v 3 delovnih dneh (ZFPPIPP, Ur.l. RS,
št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 99. člen).
Upravitelj ima pravico do nagrade za svoje delo in do povrnitve stroškov, ki so mu nastali pri
opravljanju nalog in pristojnosti. Hkrati je upnikom odgovoren za morebitno škodo, ki jim jo
povzroči s kršitvijo svojih obveznosti.

3.3.3 Upniški odbor
Upniški odbor je organ v postopku prisilne poravnave, ki se ustanovi z namenom zaščite
interesov upnikov v prisilni poravnavi. Sestavljen je iz upnikov, ki so imetniki navadnih terjatev
do dolžnika v najvišjem skupnem znesku. Omogoča aktivnejše in bolj organizirano sodelovanje
upnikov v postopku. Imenuje ga sodišče, v praksi pa pogosto člane upniškega odbora predlaga že
dolžnik, ko odda predlog za začetek postopka prisilne poravnave, s tem sodišču olajša delo in
hkrati pospeši postopek. Število članov določi sodišče, le-to mora biti liho in ne sme biti manjše
kot tri. Imenovan upniški odbor potrdijo upniki z glasovalno pravico na naroku za prisilno
poravnavo ali pa izvolijo upniški odbor v drugi sestavi. Člani na prvi seji med seboj izvolijo
predsednika upniškega odbora.
Člani upniškega odbora ne more biti upnik (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009,
78. člen):
 ki ima hkrati obveznost do insolventnega dolžnika, ki presegajo 1% vrednosti premoženja
insolventnega dolžnika;
 ki je v zadnjih 2 letih pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti opravljal funkcijo člana
poslovodstva ali organa nadzora oz. imel funkcijo prokurista insolventnega dolžnika;
 ki je družba in ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe;
 ki ima v razmerju do dolžnika položaj ožje povezane osebe;
 ki ima glede vseh terjatev, ki jih uveljavlja v postopku, položaj ločitvenega upnika ali položaj
izločitvenega upnika (razen izjem).
Upniški odbor ni samo organ upnikov, ampak tudi pomožni organ upravitelja, saj upravitelja
podpira in ga nadzira. Nadzor se nanaša zlasti na enakopravno obravnavanje upnikov in
nadziranje dolžnika ter oceno sposobnosti izpolnitev predlagane prisilne poravnave. Če je
postopek prisilne poravnave ustavljen, je upniški odbor razpuščen, član pa ne morejo več izvajati
upravičenj, ki so jih imeli v postopku prisilne poravnave.
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Osnovne naloge upniškega odbora so (Ivanjko & Kocbek, 2001, str. 507):
 pregled poslovanja in finančnega stanja dolžnika ter zahtevanje podatkov, ki so ključnega
pomena za oblikovanje načrta finančne reorganizacije;
 sodelovanje pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije;
 predlaganje postavitve ali odstavitve upravitelja;
 dajanje predlogov in mnenj ter opravljanje drugih dejanj, ki so pomembna za zaščito upnikov
v postopku.
Člani upniškega odbora imajo pravico vpogleda v poslovne knjige in dokumentacijo dolžnika
glede zadev, ki se tičejo prisilne poravnave. V primeru, da upniškemu odboru dolžnik ali
upravitelj odkloni vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo, le-to sporoči sodniku, ki nato
ukrepa. S sodelovanjem upniškega odbora pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije se
zagotovi skladnost načrta z željami večine upnikov.
Upniški odbor opravlja svoje delo na sejah, ki jih po uradni dolžnosti ali na predlog večine
upniškega odbora, upravitelja postopka ali sodišča, sklicuje predsednik upniškega odbora, lahko
pa tudi sodnik po uradni dolžnosti oz. na predlog upravitelja postopka. Sej upniškega odbora se
smejo udeleževati samo člani upniškega odbora ali njihovi pooblaščenci, upravitelj in osebe, ki
za upravitelja v postopku opravljajo posamezne naloge, sodnik, ki vodi postopek ter zastopnik in
pooblaščenci insolventnega dolžnika. Upniški odbor odloča z večino glasov navzočih članov,
kateri imajo vsak po en glas, pri čemer sodnik in upravitelj postopka nimata pravice glasovati.
Sklep je veljaven, če je izglasovan z večino in je bilo na seji navzočih več kot polovica članov
upniškega odbora (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 90-93. člen).

3.4 Načrt finančnega prestrukturiranja
Načrt finančnega prestrukturiranja podjetja v postopku prisilne poravnave pomeni celoto
ekonomsko-finančnih metod, ki jih bo opravil dolžnik z namenom odprave vzrokov plačilne
nesposobnosti oz. prezadolženosti in zagotovitev pogojev za normalno poslovanje v prihodnje
(Plavšak et al., 2000, str. 245). Pomeni predpostavko brez katere ni prisilne poravnave. Pripravi
ga upnik, predložiti ga mora najkasneje v roku treh mesecev od dneva vložitve predloga za
začetek prisilne poravnave, lahko pa ga predloži že ob njegovi vložitvi.
Načrt mora vsebovati (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 145. člen):
 opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik insolventen;
 predlog prisilne poravnave;
 oceno deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov in rokov za njihovo plačilo, če bi bil nad
dolžnikom začet stečajni postopek;
 opis drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki jih je dolžnik izvedel (za vsakega od
njih mora navesti tudi časovni načrt, oceno stroškov in oceno učinkov izvedbe ukrepa);
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 opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da bo dolžnik sposoben izpolniti vse svoje
obveznosti v skladu s predlagano prisilno poravnavo.
Načrt finančnega prestrukturiranja mora pregledati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja in
pripravi poročilo vrednosti podjetja. Pomemben del je njegovo mnenje ali je dolžnik insolventen,
ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja dolžniku pomagala, da bo postal kratkoročno
in dolgoročno plačilno sposoben in ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave
zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni
postopek. Mnenje ocenjevalca je lahko pritrdilno ali odklonilno, slednje je razlog za zavrnitev
predloga za začetek prisilne poravnave (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 146.
člen).
Predlog prisilne poravnave je ponudba dolžnika upnikom, da pristanejo na zmanjšanje svojih
navadnih terjatev in odložitev rokov za njihovo poplačilo. Dolžnik mora upnikom ponuditi
najmanj 50% poplačilo in odložitev plačila terjatev za največ štiri leta. Mora pa dolžnik vsem
upnikom, ki so v razmerju do njega v enakem položaju, ponuditi enake pogoje plačila njihovih
terjatev. Prioritetno obravnavanje posameznih upnikov je huda kršitev.
Dolžniku, ki je organiziran kot kapitalska družba, ZFPPIPP omogoča, da upnikom ponudi tudi
alternativni predlog prisilne poravnave s pretvorbo terjatev v deleže, kar pomeni, da se terjatve
upnikov prenesejo na dolžnika kot stvarni vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala
dolžnika. Tudi v tem primeru mora dolžnik upoštevati načelo enakega obravnavanja upnikov. Za
zavarovane terjatve dolžnik lahko ponudi višji, za podrejene pa nižji delež v svojem kapitalu,
glede na delež, ki ga ponuja za navadne terjatve (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009,
59/2009, 144. člen).
Opredelimo lahko 3 vrste metod finančne reorganizacije (Šinkovec & Škerget, 1999, str. 116117):
 Prestrukturiranje obstoječih virov financiranja - pomeni spremembo razmerij med
dosedanjimi posameznimi viri financiranja (znižanje obveznosti in/ali konverzija obveznosti
v lastniške deleže pripelje do spremembe razmerja med kapitalom in obveznostmi, odlog
plačila terjatev v skladu z načrtom finančne reorganizacije pa pripelje do spremembe
razmerja med kratkoročnimi in dolgoročnimi viri financiranja);
 Zagotovitev novih denarnih, likvidnih sredstev - dolžnik mora v načrtu prikazati, da bo
imel dovolj sredstev za plačilo obveznosti iz postopka prisilne poravnave, iz tekočega
poslovanja in morebitnih obveznosti iz načrtovanih naložb. Prikazati mora, da bo po potrditvi
prisilne poravnave posloval s tekočim dobičkom, zato oceni in obrazloži ukrepe za pridobitev
likvidnih sredstev. Sredstva lahko zagotovi tudi z odprodajo (poslovno nepotrebnega)
premoženja, z najemom investicijskih kreditov, povečanjem osnovnega kapitala z novimi
denarnimi vložki ipd. Opisati in ovrednotiti mora načine ustvarjanja dohodka (npr.
proizvodnja in prodaja novih proizvodov z opisom rezultatov raziskave tržišča);
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 Prestrukturiranje proizvodnje - vključuje racionalizacijo proizvodnje (zmanjšanje stroškov
proizvodnje, spremembo proizvodnje, lahko tudi zmanjšanje obsega proizvodnje) in
posodobitev obstoječe proizvodnje. Dolžnik mora prikazati oceno naložbenih stroškov, vire
financiranja naložbe in oceno rezultatov po naložbi ter opisati in ovrednotiti ukrepe za
racionalizacijo proizvodnje oziroma celotnega poslovanja.
Načrt finančnega prestrukturiranja lahko dolžnik predloži že ob vložitvi predloga za začetek
prisilne poravnave oz. najkasneje v roku treh mesecev od dneva vložitve predloga. Kadar sodišče
ugotovi, da načrt ni popoln, izda sklep o dopolnitvi načrta. V kolikor dolžnik tega ne stori, se
postopek prisilne poravnave ustavi.

3.5 Razkritje finančnega položaja in poslovanja dolžnika (dolžnosti dolžnika)
Insolventni dolžnik mora vsak mesec sestaviti redno poročilo o svojem poslovanju med prisilno
poravnavo, kateremu predloži tudi mesečno bilanco stanja, izkaz poslovnega izida ter izkaz
denarnih tokov. Poročilo mora predložiti sodišču in upravitelju v 15 dneh po koncu obdobja, na
katerega se nanaša. Upravitelj nanj v roku 3 dni poda svoje mnenje.
Upravitelj in vsak upnik lahko v roku 3 mesecev po objavi oklica o začetku prisilne poravnave
vloži ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave, če meni, da (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 172. člen):
 dolžnik ni insolventen in lahko v celoti ter pravočasno izpolni vse svoje obveznosti;
 dolžnik lahko obveznosti izpolni v večjem deležu ali krajših rokih, kot je navedeno v
predlogu prisilne poravnave;
 je stopnja verjetnosti, da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako
finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno
sposoben, nižja od 50%;
 je stopnja verjetnosti, da bodo upnikom s potrditvijo predlagane prisilne poravnave,
zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet
stečajni postopek, nižja od 50% ali
 insolventni dolžnik ravna v nasprotju z omejitvijo dolžnikovih poslov oziroma dolžnostjo
poročanja.
Prepozen ugovor sodišče zavrže, pravočasnega pa v 3 delovnih dneh, skupaj z listinami, ki so mu
predložene, objavi ter vročiti insolventnemu dolžniku (hkrati ga opozori na pravne posledice) in
upravitelju (če ta ni vlagatelj ugovora). O ugovoru se insolventni dolžnik lahko izreče v 8 dneh.
Če le-ta ne vloži izjave, sodišče odloči zunaj naroka in v 8 dneh od poteka roka za izjavo izda
sklep. V kolikor dolžnik vloži izjavo o ugovoru sodišče v 3 delovnih dneh razpiše in objavi oklic
naroka za obravnavo ugovora (obravnava ne sme biti kasneje kot 1 mesec po vložitvi izjave in ne
prej kot 15 dni po objavi oklica o naroku). Sodišče izda sklep v 8 dneh od konca naroka. Če
sodišče presodi, da je ugovor utemeljen, potem ustavi postopek prisilne poravnave in izda sklep
o začetku stečajnega postopka (stečajni postopek se ne začne samo v primeru, ko sodišče
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presodi, da dolžnik ni insolventen). Če ugovorni razlog ne obstaja, sodišče zavrne ugovor
(ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 173-179. člen).

3.6 Obveznosti dolžnika oziroma terjatve upnikov
Terjatev je pravica upnika od dolžnika zahtevati, da opravi izpolnitveno ravnanje, katerega
predmet je dajatev, storitev, opustitev ali dopustitev. Ločimo denarne in nedenarne terjatve. Pri
denarnih ima upnik od dolžnika pravico zahtevati izplačilo določene vsote denarja, pri
nedenarnih terjatvah pa izpolnitev nedenarne dajatve ali izvedbo storitve.
Terjatve so lahko zavarovane (terjatev je zavarovana z ločitveno pravico). Ločitvena pravica je
pravica upnika do plačila njegove terjatve iz določenega premoženja insolventnega dolžnika pred
plačilom terjatev drugih upnikov iz tega premoženja tega dolžnika. Upnik, ki v postopku zaradi
insolventnosti uveljavlja terjatev zavarovano z ločitveno pravico je ločitveni upnik. Prisilna
poravnava ne vpliva na pravni položaj ločitvenih upnikov saj kljub temu, da načrt finančne
reorganizacije predvideva znižanje terjatev, lahko ti upniki svoje terjatve uveljavljajo v polni
višini, vendar pa se lahko poplačajo le iz premoženja, na katerem imajo ločitveno pravico.
Izločitvena pravica je pravica lastnika premične stvari od insolventnega dolžnika zahtevati, da
mu izroči premično stvar, ki je v posesti insolventnega dolžnika oz. pravica osebe, ki je s
priposestvovanjem ali na kakšen drug način pridobila lastninsko pravico na nepremičnini, pri
kateri je kot lastnik vpisan insolventni dolžnik, od insolventnega dolžnika zahtevati, da prizna
njeno lastninsko pravico na nepremičnini. Upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja
izločitveno pravico proti insolventnemu dolžniku, je izločitveni upnik.
ZFPPIPP v insolvenčnem postopku loči naslednje vrste terjatev (Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009,
59/2009, 21. člen):
1) Prednostne terjatve, to so naslednje nezavarovane terjatve:
 plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi
insolventnosti;
 odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni;
 neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega
postopka;
 plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane
nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka;
 odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo
delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med samim postopkom postalo nepotrebno;
 davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z gornjimi.
V stečajnem postopku so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo davkov in
prispevkov, ki so nastale v zadnjem letu pred začetkom stečaja in jih mora dolžnik obračunati in
plačati v skladu s predpisi.
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2) Podrejene terjatve, to so nezavarovane terjatve, ki se na podlagi pravnega razmerja med
dolžnikom in upnikom, če postane dolžnik insolventen, plačajo šele po plačilu drugih
nezavarovanih terjatev do dolžnika.
3) Navadne terjatve, to so nezavarovane terjatve, ki niso niti prednostne niti podrejene terjatve.

3.6.1 Prijava in preizkus terjatev
Prijava terjatve je v postopku prisilne poravnave potrebna zaradi pridobitve glasovalne pravice.
Upnik, ki v prisilni poravnavi svoje terjatve ni pravočasno prijavil oz. je sploh ni prijavil, le-te ne
izgubi (za razliko od stečajnega postopka). Potrjena prisilna poravnava velja za vse terjatve
zoper dolžnika, ki so nastale do začetka postopka, ne glede na to ali je bila posamezna terjatev
prijavljena ali ne. Vendar pa upnik, ki svoje terjatve ni prijavil, na njeni podlagi nima nobene
glasovalne pravice in o predlagani prisilni poravnavi (s tem pa tudi o usodi njegove terjatve) ne
more odločati; v njegovem imenu torej odločajo drugi upniki. Potrjena prisilna poravnava ne
učinkuje za prednostne terjatve, terjatve, ki so zavarovane z ločitveno pravico (hipoteko) ter za
izločitvene pravice. Upniki teh terjatev tako nimajo glasovalne pravice (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 213. člen).
Z eno prijavo upnik lahko prijavi več različnih terjatev. Prijava mora vsebovati znesek glavnice
terjatve, kapitalizirani znesek morebitnih obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve
do začetka postopka in znesek morebitnih stroškov, ki so upniku nastali z uveljavljanjem terjatve
v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka prisilne poravnave. Poleg tega mora
vloga vsebovati opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost upnikovega zahtevka (obstoj terjatve)
in listinske dokaze o teh dejstvih (pogodbe, naročilnice, dobavnice, fakture, ipd.) (ZFPPIPP,
Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 60-63. člen).
Priznana terjatev je terjatev, ki jo prizna upravitelj in je ne prereka nihče od upnikov. Prerekana
terjatev je terjatev, ki jo prereka upravitelj ali upnik. Verjetno izkazana terjatev je tista prerekana
terjatev, za katero sodišče odloči, da je verjetno izkazana. Terjatev ni verjetno izkazana, če ima
prijava terjatve pomanjkljivosti glede vsebine (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009,
59/2009, 67-68. člen).
Upravitelj se mora v roku 1 meseca po poteku roka za prijavo terjatve o vsaki pravočasno
prijavljeni terjatvi nedvoumno izreči ali jo priznava ali jo prereka. Sodišču tudi predloži osnovni
seznam preizkušenih terjatev, katero mora v roku 3 delovnih dni objaviti seznam preizkušenih
terjatev. V 15 dneh po objavi seznama upnik lahko vloži ugovor, v kolikor seznam ne vsebuje
njegove pravočasno prijavljene terjatve oz. če so podatki o njegovi terjatvi nepravilni. Če je
ugovor utemeljen, mora upravitelj v 8 dneh sodišču predložiti popravek osnovnega seznama
preizkušenih terjatev. Dopolnjeni seznam sodišče objavi v 3 delovnih dneh po prejemu seznama.
Upnik, ki je pravočasno vložil ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev, a
upravitelj njegovega ugovora ni upošteval, lahko v 15 dneh ponovno vloži ugovor (ZFPPIPP,
Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 61-63. člen).
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Sodišče mora v postopku prisilne poravnave v 3 delovnih dneh po poteku roka za ugovor proti
seznamu preizkušenih terjatev sprejeti sklep o preizkusu terjatev in o tem obvestiti upravitelja.
Sklep o preizkusu terjatev in končni seznam preizkušenih terjatev mora objaviti v 3 delovnih
dneh po dnevu, ko mu upravitelj predloži končni seznam preizkušenih terjatev.
Sodišče s sklepom o preizkusu terjatev odloči (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009,
59/2009, 70-73. člen):
 o ugovorih proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev;
 katere terjatve so dokončno priznane oz. prerekane;
 v primeru prisilne poravnave tudi katere prerekane terjatve so verjetno izkazane;
 v stečajnem postopku tudi o tem, kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za
ugotovitev obstoja ali neobstoja prerekane terjatve.
V izreku sklepa navede končni seznam preizkušenih terjatev, ki mora za vsako terjatev vsebovati
zaporedno številko terjatve, identifikacijske podatke o upniku, ki je terjatev prijavil, znesek
glavnice prijavljene terjatve ter kapitalizirani znesek obresti. V kolikor je terjatev prerekana pa
podatke o osebah, ki so prerekale terjatev (navedbo, da je terjatev prerekal upravitelj oz.
identifikacijske podatke o upniku, ki je vlagatelj ugovora) in prerekani znesek terjatve oz.
navedbo, da je terjatev prerekana v celoti.

3.7 Odločanje o prisilni poravnavi
O sprejetju prisilne poravnave odločajo upniki z glasovanjem. Pravico do glasovanja o prisilni
poravnavi ima vsak upnik, katerega terjatev do insolventnega dolžnika je v postopku prisilne
poravnave priznana ali verjetno izkazana. Pri izračunu deleža glasovalnih pravic upnika se
upošteva znesek vsake priznane ali verjetno izkazane terjatve upnika po stanju ugotovljenem ob
začetku postopka, ki se pomnoži s količnikom za glasovanje o prisilni poravnavi. Tako dobimo
ponderiran znesek terjatve (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 201. člen).
Količnik za glasovanje o prisilni poravnavi je definiran v Zakonu o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, in sicer znaša (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 201. člen):
1) pri terjatvi, ki jo je upnik prenesel na insolventnega dolžnika v postopku spremembe
osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja:
 če je predmet prenosa zavarovana terjatev: 3,
 če je predmet prenosa navadna terjatev: 2,
 če je predmet prenosa podrejena terjatev: 0,25,
2) pri drugi navadni terjatvi: 1,
3) pri drugi podrejeni terjatvi: 0,5.
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Osnova za izračun deleža glasovalnih pravic upnika pri glasovanju o sprejetju prisilne poravnave
je vsota ponderiranih zneskov vseh priznanih in verjetno izkazanih terjatev upnikov v postopku
prisilne poravnave.

3.7.1 Poziv upnikom za glasovanje
Glasovanje o prisilni poravnavi se vedno opravi zunaj naroka, kar omogoča hitrejše in bolj
ekonomično vodenje postopkov. Glasovanje zunaj naroka pomeni, da morajo upniki, znotraj
postavljenega roka, oddati pisne glasovnice. Tiste glasovnice, ki jih sodišče ne prejme
pravočasno, se ne upoštevajo. Upnik mora pri oddaji glasovnice tako sam poskrbeti, da jo bo
sodišče dejansko prejelo pred iztekom roka za oddajo.
Glasovnica o glasovanju o sprejetju prisilne poravnave mora vsebovati (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 204. člen):
 identifikacijske podatke o upniku;
 sodišče in opravilno številko zadeve, pod katero se vodi postopek prisilne poravnave;
 identifikacijske podatke o dolžniku;
 upnikovo izjavo, v kateri se opredeli za sprejetje prisilne poravnave oz. proti njej.
Sodišče objavi poziv upnikom, naj glasujejo o sprejetju prisilne poravnave. Upniki, ki želijo
glasovati, morajo v enem mesecu po objavi poziva sodišču oddati svoje glasovnice (oddajo jih v
dveh izvodih, s podatki o naslovu sodišča, na katerega je treba poslati glasovnice). Poziv vsebuje
tudi opozorilo upnikom, da bo sodišče upoštevalo samo tiste glasovnice, ki jih bo prejelo v enem
mesecu po objavi poziva.
Sodišče mora poziv objaviti (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 203. člen):
 hkrati z objavo poziva za vpis in vplačilo novih delnic (če je v načrtu prestrukturiranja
vključena alternativna ponudba za pretvorbo terjatev v deleže, oziroma
 hkrati z objavo sklepa o preizkusu terjatev (v vseh ostalih primerih).

3.7.2 Potrditev prisilne poravnave
Upniki o predlagani prisilni poravnavi glasujejo. Možnost glasovanja imajo vsi upniki s priznano
ali verjetno izkazano terjatvijo. Da je prisilna poravnava potrjena, mora svoj glas »za« dati toliko
upnikov, da njihov skupen znesek ponderiranih terjatev predstavlja najmanj 6/10 zneska osnove
za izračun deleža glasovalnih pravic. Rok za prijavo je en mesec po objavi poziva o glasovanju.
V kolikor upnik glasovnice ne predloži, se šteje, da je glasoval proti sprejetju prisilne poravnave
(ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 205-209. člen).
Po poteku roka za glasovanje upravitelj v 8 dneh sodišču predloži poročilo o izidu glasovanja o
sprejetju prisilne poravnave. Če večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave, ni dosežena,
sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in izda sklep o začetku stečajnega postopka. V tem
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primeru sklep objavi naslednji delovni dan po prejemu poročila upravitelja o (negativnem) izidu
prisilne poravnave.
Sodišče izda sklep o potrditvi prisilne poravnave, če (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009,
59/2009, 209. člen):
 je dosežena večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave;
 ugovor proti vodenju postopka poravnave ni bil vložen, je bil zavržen ali zavrnjen;
 je predmet prisilne poravnave alternativna ponudba prisilne poravnave s pretvorbo terjatev v
deleže (v kolikor je bil postopek vpisa in vplačila novih delnic uspešen).
Sodišče s sklepom o potrditvi prisilne poravnave odloči, da se potrdi prisilna poravnava in
ugotovi vsebino potrjene poravnave (navede delež plačila terjatev upnikov, roke za njihovo
plačilo in obrestno mero, po kateri se obrestujejo terjatve upnikov v obdobju od začetka postopka
prisilne poravnave do poteka roka za njihovo plačilo). Dokončno tudi navede, katere terjatve so
ugotovljene v postopku prisilne poravnave ter dolžniku naloži, da mora upnikom terjatve,
ugotovljene v postopku prisilne poravnave, plačati v deležu in rokih ter z obrestmi, določenimi v
potrjeni prisilni poravnavi (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 210. člen).
S sklepom o potrditvi prisilne poravnave se na novo definira razmerja med dolžnikom in upniki.
V sklepu mora biti tako navedena tudi razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila za
posamezni razred. Če se dolžnik s posameznim upnikom dogovori za drugačno poplačilo terjatve
(na primer s konverzijo terjatev v deleže), mora biti to v sklepu posebej obravnavano (Plavšak et
al., 2000, str. 289-290). Sodišče sklep izda in objavi v 3 delovnih dneh po prejemu poročila
upravitelja o (pozitivnem) izidu prisilne poravnave.

3.7.3 Razveljavitev potrjene prisilne poravnave
Vsak upnik lahko izpodbija potrjeno prisilno poravnavo, če je mnenja, da (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 219. člen):
 lahko insolventni dolžnik plača terjatve upnikov, za katere učinkuje potrjena prisilna
poravnava, v celotnem (in ne le v zmanjšanem) znesku navadnih terjatev. Tožbo za
uveljavitev izpodbojnega zahtevka je treba vložiti v 6 mesecih po poteku roka za plačilo
terjatev, določenem v potrjeni prisilni poravnavi;
 je bila prisilna poravnava sprejeta na goljufiv način. Tožbo mora vložiti v 2 letih po
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
O razveljavitvi prisilne poravnave odloča pristojno sodišče, ki je izdalo sklep o potrditvi prisilne
poravnave. Z razveljavitvenim sklepom sodišče naloži dolžniku, da mora v roku, ki ga določi
(rok ne sme biti daljši od 1 leta od pravnomočnosti sklepa), plačati neplačani del terjatev, za
katere je učinkovala potrjena prisilna poravnava.
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S pravnomočnostjo sklepa prenehajo pravni učinki potrjene prisilne poravnave. Sklep o potrditvi
prisilne poravnave pridobi moč izvršilnega naslova za prisilno izterjavo terjatev, ugotovljenih v
postopku prisilne poravnave.

4 STEČAJNI POSTOPEK
Stečajni postopek oz. stečaj je oblika prenehanja prezadolženega ali plačilno nesposobnega
dolžnika na način, da se v okviru postopka, ki ga operativno vodi stečajni upravitelj, ob nadzoru
sodišča, unovči celotne premoženje stečajnega dolžnika. Izoblikuje se stečajna masa, iz katere se
po pravilih in v vrstnem redu, kot ga določa zakonodaja, poplačajo upniki. Njegovo bistvo je v
enakopravnem obravnavanju vseh upnikov in v zagotovitvi čim boljših pogojev za čim večje
poplačilo upnikov.
Gre za obliko likvidacijskega insolventnega postopka, ki se nad dolžnikom opravi predvsem
zaradi dejstva, da dolžnikovo premoženje ne zadostuje za poplačilo vseh njegovih obveznosti,
poplačilo terjatev pa si upniki lahko obetajo od izkupička, doseženega z unovčenjem
dolžnikovega premoženja. Glavni namen stečajnega postopka je ustrezno urediti pravna razmerja
med stečajnim dolžnikom in njegovimi upniki, tako da se iz stečajne mase enakomerno in
sočasno poplača vse upnike.
Stečajni postopek lahko predlaga sam dolžnik, njegov osebno odgovorni družbenik ali upnik.
Slednji le v primeru, da izkazuje terjatev do dolžnika ter da dolžnik zamuja s plačilom terjatve že
več kot dva meseca. Stečajni postopek lahko predlaga tudi Javni jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije, če dolžnik zamuja pri plačilu terjatev delavcev. Predlog za začetek
postopka mora upravičeni predlagatelj vložiti na stvarno pristojno okrožno sodišče, na območju
katerega ima prezadolženi dolžnik svoj sedež. Ob prijavi terjatve je potrebno založiti tudi sodno
takso in predujem za kritje stroškov stečajnega postopka (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007,
40/2009, 59/2009, 231. člen). Predlog za začetek stečajnega postopka se lahko umakne do izdaje
sklepa o začetku stečajnega postopka.
Predlog za začetek stečajnega postopka mora vsebovati identifikacijske podatke o dolžniku, opis
dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik postal insolventen (z dokazi o teh dejstvih)
ter zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne stečajni postopek. Predlogu je treba priložiti tudi
morebitne listinske dokaze o tem, da je dolžnik postal insolventen in dokaz o plačilu takse ter
založitvi predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št.
126/2007, 40/2009, 59/2009, 232. člen).
Če predloga za začetek stečajnega postopka ne vloži prezadolženi dolžnik sam, mora sodišče
prejeti predlog najkasneje v roku 3 delovnih dni vročiti dolžniku, ki zoper njega lahko ugovarja v
roku 15 dni od prejema. V ugovoru mora dolžnik izkazati razloge, s katerimi utemeljuje, da ni
insolventen oz. da upnikova terjatev ne obstoji (to pride v poštev le v primeru, če se postopek
sproži na predlog upnika), s tem dolžnik izpodbija utemeljenost predloga za začetek stečajnega
postopka. Dolžnik lahko vloži tudi predlog za začetek prisilne poravnave. V kolikor dolžnik v
30

predpisanem roku zoper vloženega predloga za začetek stečajnega postopka ne vloži ugovora, se
tretira, da je dolžnik insolventen in sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka. V
nasprotnem primeru pa mora sodišče razpisati narok za začetek stečajnega postopka, na katerem
sodišče na podlagi izvedenih dokazov ugotovi ali so pogoji za začetek stečajnega postopka
izpolnjeni. Narok je potrebno razpisati najkasneje v roku 1 meseca od prejema dolžnikovega
ugovora (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 235. člen).
O začetku stečajnega postopka odloči sodišče na predlog upravičenega predlagatelja za začetek
postopka. V nazivu dolžnika, ki je v stečajnem postopku, se na koncu vpiše dodatek »v stečaju«,
pri osebah, pooblaščenih za zastopanje, pa se vpiše »prenehanje pooblastil za zastopanje«,
zraven pa se navedejo identifikacijski podatki upravitelja kot novega zastopnika (ZFPPIPP, Ur.l.
RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 229. člen).
Ker ima v stečajnem postopku interes upnikov za čim ugodnejše poplačilo terjatev prednost pred
podjetniškim interesom stečajnega dolžnika, lahko stečajni dolžnik s poslovanjem nadaljuje le,
če pridobi dovoljenje sodišča. Sodišče pa nadaljevanje poslovanja dovoli, če s tem soglaša
upniški odbor.

4.1 Stečajna masa
Stečajna masa se oblikuje z dnem začetka stečajnega postopka in predstavlja premoženje
stečajnega dolžnika ob začetku postopka. Stečajno maso povečuje tudi vse premoženje doseženo
z unovčenjem in upravljanjem stečajne mase ter z izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega
dolžnika, pa tudi vse premoženje doseženo z nadaljevanjem poslovanja po začetku stečajnega
postopka (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 224. člen). Razdelitvena masa je
unovčeni del stečajne mase, namenjen za plačilo terjatev upnikov.
Vrstni red plačila terjatev iz splošne razdelitvene mase:
 prednostne terjatve,
 navadne terjatve,
 podrejene terjatve.
Dokler razdelitvena masa ne zadošča za celotno plačilo terjatev predhodnega vrstnega reda, ni
dovoljeno začeti plačevati terjatve kasnejšega vrstnega reda. V kolikor razdelitvena masa ne
zadošča za celotno plačilo terjatev posameznega vrstnega reda, se vse terjatve tega vrstnega reda
plačajo v deležu, ki se izračuna kot razmerje med zneskom razpoložljive razdelitvene mase in
skupnim zneskom vseh terjatev tega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi
(ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 359. člen).
Unovčenje stečajne mase je glavna naloga stečajnega upravitelja, obsega prodajo premoženja
stečajnega dolžnika, izterjavo njegovih terjatev ter vsak drug pravni posel za uresničevanje
dolžnikovih premoženjskih pravic. Iz stečajne mase se poplačujejo tudi tekoči in občasni stroški
stečajnega postopka.
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Pri upravljanju stečajne mase mora stečajni upravitelj spoštovati načelo omejevanja tveganj, kar
pomeni, da sme prevzemati samo tista tveganja, ki so nujna za uresničitev interesov upnikov za
plačilo terjatev. Zelo natančno je predpisan tudi postopek prodaje premoženja. Vsako dolžnikovo
premoženje, ki sestavlja stečajno maso, mora oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti. To
premoženje se potem lahko proda bodisi na javni dražbi, bodisi z zavezujočim zbiranjem
ponudb.

4.2 Organi stečajnega postopka
Organi v stečajnem postopku so sodnik posameznik, stečajni upravitelj in upniški odbor.
Sodišče oziroma sodnik posameznik odloča o začetku stečajnega postopka, imenuje stečajnega
upravitelja in člane upniškega odbora. Določa nujne posle, ki se (lahko) dokončajo oz. opravljajo
med stečajnim postopkom, potrjuje osnutek in izda sklep o razdelitvi stečajne mase. Izda tudi
sklep o zaključku stečajnega postopka. Pristojno je za vsa vprašanja v zvezi z izvedbo stečajnega
postopka. Pomembna naloga sodnika je tudi dajanje navodil upravitelju, nadzor nad njegovim
delom ter odločanje o ugovorih stečajnega upravitelja. V kolikor upravitelj svojega dela ne
opravlja skladno z zakonom, ga sodnik lahko odstavi in imenuje novega stečajnega upravitelja.
Stečajni upravitelj mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo, opravljen strokovni izpit ter
veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja. Ker z začetkom stečajnega
postopka prenehajo pooblastila dolžnikovih zastopnikov, prokuristov ter poslovodstva za
vodenje poslov, pooblastila za zastopanje in vodenje poslov stečajnega dolžnika pridobi stečajni
upravitelj. Le-ta pred začetkom opravljanja funkcije prevzame celotno dokumentacijo o
poslovanju stečajnega dolžnika in sestavi posebni prevzemopredajni zapisnik, v katerem se
navedejo vse zadeve, ki so pomembne za prevzem te dolžnosti. Osnovni namen vsega tega je, da
se stečajni upravitelj seznani z nastalim položajem in ugotovi dejansko stanje premoženja
stečajnega dolžnika.
Glavne dolžnosti in naloge stečajnega upravitelja so ažuriranje knjigovodske evidence do dneva
začetka stečajnega postopka, priprava otvoritvenega poročila (obsega opis stečajne mase, načrt
poteka stečajnega postopka, predračun stroškov in terminski plan), sestava začetne stečajne
bilance, vodenje poslovnih knjig in sestavljanje računovodskih izkazov, v soglasju s sodnikom
mora sestaviti tudi osnutek glavne razdelitve stečajne mase in osnutek zaključne bilance. Stečajni
upravitelj v celoti prevzame in vodi posle stečajnega dolžnika, skrbi za izterjavo terjatev in
unovčenje stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso, imenuje tudi komisijo za inventuro. Pri
vsem svojem delu mora ravnati kot dober gospodar in skrbeti, da stečajni postopek poteka hitro
in brez neutemeljenega zavlačevanja (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 375.
člen).
Za vsako koledarsko trimesečje je stečajni upravitelj dolžan pisno poročati o poteku stečajnega
postopka in o stanju stečajne mase, lahko pa tudi pogosteje, če to zahteva sodišče ali upniški
odbor. V kolikor svoje delo uspešno upravlja ima pravico do nagrade, hkrati pa je odgovoren za
morebitno škodo, ki jo povzroči s kršitvijo svojih obveznosti.
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Upniški odbor je ustanovljen na zahtevo upnikov. Število članov mora biti liho in znaša od tri
do enajst članov. Sodišče o številu članov odloča na podlagi števila vseh upnikov in na podlagi
velikosti terjatev, o izvolitvi članov odloči s sklepom. Upniški odbor se sestaja na sejah, ki jih
vodi eden izmed članov odbora, prisotni pa so tudi sodnik in stečajni upravitelj. Upniški odbor
ostale upnike sproti obvešča o poteku postopka in stanju stečajne mase.
Med naloge upniškega odbora spada obravnava poročil stečajnega upravitelja, dajanje mnenj
sodišču o unovčevanju dolžnikovega premoženja ter v zvezi z nadaljevanjem začetih poslov in
sklepanjem novih poslov dolžnika. Upniški odbor ima pravico pregledati poslovne knjige in
ostalo dokumentacijo ter možnost ugovarjati zoper delo stečajnega upravitelja oz. sodnika, lahko
tudi predlaga odstavitev in imenovanje novega stečajnega upravitelja. Ostale upnike mora na
njihovo zahtevo obveščati o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase.

4.3 Prijava terjatev v stečajnem postopku
Upnik mora svojo terjatev prijaviti v roku treh mesecev po objavi oklica. Prijava terjatve mora
poleg podatkov o upniku, dolžniku in sodišču vsebovati tudi podatek o opravilni številki
stečajnega postopka in jasno določen zahtevek za priznanje terjatve ter morebitnih ločitvenih in
izločitvenih pravic. Terjatev je potrebno opredeliti s podatki o višini glavnice in naslovom, ki
predstavlja podlago zanjo ter prijavo morebitnih stroškov in obresti, ki so natekle do dneva
začetka stečajnega postopka. V kolikor upnik svoje terjatev ne prijavi oz. je ne prijavi
pravočasno, njegova terjatev ni priznana in upnik izgubi pravico do poplačila iz stečajne mase.
Izjema velja v primeru, da je stečaj posledica nesprejetja postopka prisilne poravnave, kjer so
upniki svoje terjatve že prijavili, zato jim tega ni potrebno storiti še enkrat (ZFPPIPP, Ur.l. RS,
št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 59-60. člen).
O priznanju vseh pravočasno prijavljenih terjatvah in pravicah se je stečajni upravitelj dolžan
izreči v roku enega meseca in sicer tako, da izdela osnovni seznam preizkušenih terjatev. Zoper
slednjega lahko upniki vložijo ugovor, v kolikor so podatki o njihovi terjatvi ali pravici napačni
(ne pa tudi iz razloga, ker se ne strinjajo z odločitvijo stečajnega upravitelja o priznanju njihove
terjatve ali pravice). Po pregledu vseh vloženih ugovorov stečajni upravitelj izdela končni
seznam preizkušenih terjatev, ki se skupaj z izdanim sklepom o preizkusu terjatev objavi na
spletnih straneh AJPES-a (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 61-67. člen).
V kolikor prijavljene terjatve oz. ločitvene ali izločitvene pravice s sklepom o preizkusu terjatve
niso priznane, lahko upnik v roku 1 meseca od objave sklepa sproži sodni spor za ugotovitev
obstoja prerekane terjatve oz. pravice. Enako možnost ima tudi upnik, ki s priznanjem terjatve
drugega upnika ne soglaša.

4.4 Razlika med prisilno poravnavo in stečajem
Glavna razlika med prisilno poravnavo in stečajem je sledeča: stečaj pomeni smrt
prezadolženega ali insolventnega gospodarskega subjekta, ki po končanem stečajnem postopku
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preneha obstajati. Namen prisilne poravnave pa je ravno obraten. S finančnim prestrukturiranjem
se dolžniku omogoči, da postane plačilno sposoben in lahko nadaljuje svoje poslovanje. Zelo
pomembno za upnika je tudi to, da naj bi v prisilni poravnavi dosegli ugodnejše pogoje plačila
svojih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek (Nujno o prisilni poravnavi,
2013).
Ivanjko (1991, str. 595) je prepričan, da je poplačilo upnikov z razprodajo premoženja v
stečajnem postopku eden najslabših in najmanj učinkovitih načinov poplačila, ki ima tudi
številne negativne posledice. V stečajnem postopku se unovči vrednost premoženja, vse druge
vrednosti, kot so organizacija, položaj na trgu, vodstvo in podobno, pa se izničijo brez
kakršnekoli koristi za upnike. Stečaj torej prinaša (le) negativne posledice, pozitiven učinek je le
v delnem poplačilu upnikov. Stečaj je bil tako v svoji zasnovi primeren le v obdobju, ko je bila
vrednost premoženja podjetja enaka vrednosti podjetja, kar pa danes največkrat ne velja več, saj
je v glavnem vrednost podjetja večja od vrednosti premoženja. Zato so začeli stečajne postopke
nadomeščati postopki, s katerimi se dolžnik sanira in tako prepreči stečaj kot izgubo
funkcionalne vrednosti.
Stečaj se je v zadnjih desetletjih v svetu preoblikoval iz postopka, katerega namen je bilo
poplačilo upnikov, v postopek, katerega namen sta nova razporeditev podjetniškega premoženja
in omogočanje nadaljevanja dejavnosti v drugačnih organizacijskih in pravnih oblikah.
Dolžnikovo premoženje se namesto razprodaje ponovno usposobi v njegovi gospodarski funkciji
ustvarjanja nove vrednosti oz. dobička. Tako se s tovrstnimi postopki ukvarjajo ekonomski,
organizacijski in finančni strokovnjaki, katerih cilj je poplačilo upnikov z oživitvijo podjetniške
ideje, ki je bila zaradi slabega vodenja ali izrednih okoliščin ogrožena. Te postopke imenujemo
postopki prisilne poravnave, v katerih naj bi, pod nadzorom sodišča, podjetje s finančno
reorganizacijo in sanacijo poslovanja, zopet začelo poslovati normalno (Ivanjko, 1997, str. 968).
V primeru prisilne poravnave funkcije organov upravljanja dolžnika in pooblastila oseb, ki
dolžnika zastopajo in zanj vodijo posle, ne prenehajo. V stečajnem postopku pa se poslovodstvo
razreši in vodenje poslov prevzame stečajni upravitelj.
Pomembna razlika je tudi pri prijavi terjatev. V kolikor upniki svojih terjatev v postopku prisilne
poravnave ne prijavijo, izgubijo pravico do glasovanja za sprejetje prisilne poravnave, ne
izgubijo pa terjatve same, saj bo prisilna poravnava učinkovala tudi zoper neprijavljene terjatve.
Nasprotno pa velja v stečajnem postopku, kjer morajo upniki terjatev obvezno prijaviti, sicer
izgubijo pravico do poplačila (Razlika med stečajem in prisilno poravnavo, 2013).

34

5 POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE – PRIMER IZ PRAKSE
5.1 Predstavitev podjetja XYZ
Družba XYZ je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovljena je bila leta
2000, a deluje že dlje časa, saj se je od ustanovitve pa do danes že nekajkrat reorganizirala.
Glavna dejavnost družbe je razvoj in proizvodnja plastičnih izdelkov za široko potrošnjo,
avtomobilsko in druge industrije.
Po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah družba spada med srednje velika podjetja. Deluje v
Notranjsko-primorski regiji.
V lastniški strukturi prevladuje zasebni kapital. Podjetje K d.o.o. je večinski lastnik z več kot
50% deležem. V Tabeli 3 so prikazani vsi delničarji podjetja XYZ.
Tabela 3: Lastniška struktura družbe na dan 31.03.2012
Delničar
K d.o.o.
F d.o.o.
E d.o.o.
T d.o.o.
Ostali

Lastniški delež (v %)
56,74
19,95
11,88
8,45
2,98

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Redno mesečno poročilo o poslovanju april 2012, 2012a, str. 2.

Družba je do leta 2011 povprečno zaposlovala okrog 375 zaposlenih, od sredine 2012 pa se je
število zaposlenih zaradi upada proizvodnje precej zmanjševalo, konec marca 2013 je bilo tako
253 zaposlenih.
Danes se dejavnost družbe deli predvsem na:
 proizvodnjo in trženje proizvodov iz plastične mase za uporabo v avtomobilski industriji
(plastični deli za vzglavnike in sedeže, predvsem stopalke, ročice, pokrovi, gumbi, hrbtišča
ter proizvodnja po meri kupcev (ohišja)) in
 razvoj, proizvodnjo in trženje plastičnih proizvodov za opremo kopalniških in sanitarnih
prostorov (predvsem splakovalniki, wc deske in sifoni).
Na dan 31.3.2012 je bila družba organizirana v 5 poslovnih enot:
 PE AUI (proizvodnja proizvodov iz plastičnih mas za uporabo v avtomobilski industriji),
 PE SANIT (proizvodnja opreme za kopalniške in sanitarne prostore),
 PE TEHNO (proizvodnja plastičnih proizvodov za elektroindustrijo in belo tehniko)
 PE EVO (energetika, vzdrževanje, orodjarna) ter
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 Podporne dejavnosti, ki zajemajo finančno-računovodsko področje, kadrovsko splošno
področje ter informatiko.
Podjetje izvozi preko 80% svoje proizvodnje, največ na nemški, avstrijski in italijanski trg.
Kljub temu, da gre za proizvodno podjetje, pa le-to teži k novim smernicam na trgu. Podjetje ima
v prihodnjem letu namen zaključiti velik projekt izgradnje razvojnega laboratorija za razvijanje
in testiranje lastnih izdelkov ter preverjanja stanja tehnike na trgu in postavitev robotizirane
proizvodne celice za proizvodnjo proizvodov iz naprednih materialov. Gre za investicijo, ki je
podprta tudi s strani državnega sklada Republike Slovenije.

5.2 Predmet poslovanja in vzroki za nastalo situacijo
Družba XYZ, katere dejavnost se je z leti spreminjala, torej dopolnjevala in krčila, je v svojem
več deset letnem razvoju pričela ter zaključila s proizvodnjo kar nekaj proizvodnih programov, a
te spremembe so bile vedno uvedene z namenom optimizacije poslovanja. Ukinjali so se
nedonosni programi in uvajali novi, inovativnejši programi z višjo dodano vrednostjo. Te
spremembe so bile uvedene in sprejete s strani vodstva podjetja.
V sredini leta 2012 pa je podjetje nepričakovano doletela prekinitev pogodbe ključnega
partnerja, njegovega največjega naročnika proizvodov avtomobilske tehnike, kar je za podjetje
predstavljalo »smrtonosni« udarec. Sodelovanje z omenjenim kupcem je potekalo vse od leta
1993. Podjetje XYZ je bilo dobro desetletje celo njihov edini proizvajalec. V zadnjem desetletju
pa je kupec začel sodelovati še z dvema dodatnima dobaviteljema, kar je prineslo močne
vsakoletne pritiske na znižanje odkupnih cen in zmanjševanje nabavnih količin. Ključno pa je
bilo konec leta 2011 začeto sodelovanje še s četrtim dobaviteljem avtomobilskih delov, kar se je
odrazilo v dodatnih pritiskih ter zahtevah in pogojih za nadaljnje sodelovanje s podjetjem XYZ.
Sprva predlagani in kasneje dopolnjeni predlogi podjetja XYZ niso bili sprejeti, zato je kupec
napovedal prekinitev sodelovanja po izteku pogodbe, z dnem 20.6.2012.
Omenjeni program je bil ključnega pomena za relativno stabilnost družbe v zadnjih desetletjih,
še posebej pa v zadnjih letih. O tem priča tudi delež omenjenega kupca v celotni prodaji podjetja
XYZ, ki se je v zadnjih nekaj letih močno povečal; tako je v letu 2008 predstavljal 28%, v letu
2009 51%, v letu 2010 60%, v letu 2011 54% ter v prvih treh mesecih leta 2012 53% celotne
prodaje.
Poleg odpovedi ključnega kupca, ki predstavlja več kot polovico prodaje podjetja, pa je tudi
poslovanje preostalega dela družbe močno pod vplivom zahtevnega poslovno-ekonomskega
okolja, ki je v zadnjih letih izrazito negativno, kar se odraža v konstantni rasti nabavnih cen
vhodnih materialov in energentov ter plač na eni strani in omejenih možnostih za dvig prodajnih
cen na drugi strani. Zelo so se povečale tudi težave s plačilno sposobnostjo kupcev podjetja,
slednji zamujajo s plačilom tudi po 90 dni.
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Vse omenjeno se odraža na slabi likvidnosti podjetja XYZ, ki ni sposobno plačevati zapadlih
obveznosti, kar ima za posledico oteženo nabavo in višje stroške nabave, zahtevana plačila
vnaprej, višje stroški obresti in obnovitve kreditov zaradi nezmožnosti vračila le-teh. V prvih
treh mesecih leta 2012 je podjetje tako doseglo negativni poslovni izid v višini 1.020.751 EUR.
Poslovodstvo podjetja je na vse navedeno takoj reagiralo in pričelo z ukrepi finančne sanacije.
Med prvimi so bili:
 Povečanje aktivnosti pri izterjavi večjih kupcev;
 Aktivno dogovarjanje z dobavitelji o odlogu plačila zapadlih obveznosti;
 Razgovori z bankami, da bi spremenili ročnost dolgov oziroma pridobili nova sredstva;
 Pristopi k projektu racionalizacije poslovanja in drugim ukrepom za zmanjševanje stroškov;
 Povečanje prodajne aktivnosti z namenom povečati obseg naročil;
 Pospešitev planiranih investicijskih projektov;
 Kadrovsko prestrukturiranje.
Kljub izjemnim naporom poslovodstva, da bi sanirali nastalo stanje, pa so prišli do zaključka, da
nadaljnjega poslovanja podjetja ni možno zagotoviti brez celovite poslovne in finančne
reorganizacije v okviru prisilne poravnave.
Uprava družbe je zato navkljub dejstvu, da podjetje po ZFPPIPP še ni izpolnjevalo pogojev, torej
da izguba tekočega leta, skupaj s prenesenimi izgubami, še ni dosegla polovice osnovnega
kapitala in da dolžnik še ni zamujal s poplačilom svojih obveznosti, ki presegajo 20% vseh
njegovih obveznosti, predlagalo postopek finančne reorganizacije podjetja, saj je na podlagi
računovodskih izkazov po presečnem stanju na dan 31.03.2012 in iz načrtovanja bodočih
denarnih tokov, torej plačilne sposobnosti podjetja, že vedelo, da podjetje svojih kratkoročnih
obveznosti, tako finančnih kot tudi poslovnih, ob njihovem zapadanju ne bo zmožno poravnavati
in bodo pogoji za insolventnost družbe prej ali slej izpolnjeni. Gre za enega redkih primerov v
slovenskem prostoru, ko je poslovodstvo odreagiralo tako hitro, še preden bi dejansko moralo
oziroma bi se to pričakovalo.
Poslovodstvo verjame, da bodo z uspešno finančno reorganizacijo podjetja in z izvedenimi
predvidenimi ukrepi uspešno sanirali podjetje, zagotovili upnikom boljše poplačilo kot v primeru
stečaja ter zagotovili obstoj podjetja na dolgi rok.

5.3Analiza finančnega stanja
5.3.1 Bilanca stanja
V Tabeli 4 je prikazano stanje sredstev in obveznosti podjetja XYZ na presečni datum (31.
december) za leta 2008 – 2011 in na dan 31.3.2012.
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Tabela 4: Bilanca stanja podjetja XYZ za obdobje 2008-2011 in na dan 31.3.2012 (v EUR)
PRESEČNI DATUM

31.12.2008 31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.3.2012

AKTIVA
SREDSTVA (A+B+C)

14.895.096

21.234.613

22.683.622

24.207.480

22.877.279

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

14.778.836

16.808.349

16.824.973

17.125.234

16.443.780

32.003

34.655

69.950

72.923

73.780

I. NEOPRED. SRED. IN DOLG. AKT. ČAS. RAZMEJITVE

1. Dolgoročne premoženjske pravice

541

3.194

38.490

38.658

39.515

31.460

31.460

31.460

34.265

34.265

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

5.021.414

10.716.037

15.264.390

16.474.887

15.831.689

1. Zemljišča in zgradbe

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

4.559.607

6.189.829

10.202.321

10.751.582

10.402.157

a). Zemljišča

2.708.290

3.011.552

3.160.779

3.039.294

2.796.952

b). Zgradbe

1.851.319

3.178.278

7.041.541

7.712.290

7.605.205

2. Proizvajalne naprave in stroji

323.078

4.178.014

3.706.665

5.723.305

5.429.531

3. Druge naprave in oprema

110.364

76.808

0

0

0

28.363

271.386

1.355.405

0

0

28.363

271.386

1.355.405

0

0

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

4.486.205

6.056.585

1.489.560

577.238

538.127

IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

5.238.327

185

185

185

185

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

5.238.327

185

185

185

185

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a). Opredmetena osnovna sred. v gradnji ali izdelavi

a). Delnice in deleži v družbah v skupini

5.235.539

0

0

0

0

2.790

185

185

185

185

c). Druge delnice in deleži
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
B. KRATKOROČNA SREDSTVA

0

0

0

0

0

887

887

887

0

0

68.189

4.424.043

5.842.844

7.082.246

6.324.587

I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO

0

0

80.325

80.325

80.325

II. ZALOGE

0

1.950.903

2.353.048

3.641.774

3.495.205

1. Material

0

398.965

419.620

1.007.758

1.203.787

2. Nedokončana proizvodnja

0

1.114.503

1.120.898

1.313.286

1.291.130

3. Proizvodi in trgovsko blago

0

278.115

812.530

1.320.732

1.000.289

4. Predujmi za zaloge
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
c). Druge kratkoročne finančne naložbe
2. Kratkoročna posojila
b). Kratkoročna posojila drugim
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

0

159.321

0

0

0

988

657.263

526.007

430.039

430.039

0

0

0

3.461

3.461

0

0

0

3.461

3.461

988

657.263

526.007

426.578

426.578

988

657.263

526.007

426.578

426.578

64.926

1.667.760

2.690.359

2.726.278

2.171.495

5.069

178.056

0

0

0

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

45.212

1.230.938

2.242.006

2.418.531

1.770.176

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

14.647

258.766

448.353

307.748

401.319

V. DENARNA SREDSTVA

2.275

148.118

193.105

203.828

147.523

48.073

2.222

15.805

0

108.912

5.774.599

6.973.006

7.258.740

7.775.826

7.806.879

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
ZUNAJBILANČNA SREDSTVA

se nadaljuje
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PRESEČNI DATUM

31.12.2008

31.12.2009 31.12.2010

31.12.2011

31.3.2012

PASIVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B+C+Č+D)

14.895.096

21.234.613

22.683.622

24.207.480

22.877.279

A. KAPITAL

11.728.977

11.505.852

11.584.941

11.636.684

10.306.723

I. VPOKLICANI KAPITAL

3.007.235

3.007.235

3.007.235

3.007.235

3.007.235

1. Osnovni kapital

3.007.235

3.007.235

3.007.235

3.007.235

3.007.235

II. KAPITALSKE REZERVE

5.231.094

5.231.094

5.231.094

5.231.094

5.231.094

III. REZERVE IZ DOBIČKA

2.556.503

2.556.503

2.156.474

2.156.474

2.156.476

1. Zakonske rezerve
5. Druge rezerve iz dobička

156.167

156.167

156.167

156.167

156.167

2.400.335

2.400.335

2.000.308

2.000.308

2.000.308

751.169

1.270.971

1.190.136

1.133.567

817.943

IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA
V. ČISTI POSLOVNI IZID

490.426

258.086

0

39.593

114.726

-307.448

-818.037

0

68.721

-1.020.751

B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE

0

0

275.172

661.388

652.690

1. Druge rezervacije

0

0

275.172

661.388

652.690

VI. ČIŠTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

223.810

4.188.457

4.127.377

3.864.224

3.864.224

I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

35.471

3.871.351

3.830.479

3.581.470

3.581.470

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

35.471

1.285.200

1.232.934

1.200.941

1.200.941

3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic

0

2.586.151

2.597.546

2.380.529

2.380.529

II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

0

0

0

0

0

III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

188.341

317.106

296.897

282.754

282.754

2.644.430

5.237.836

6.150.857

7.595.435

7.586.029

0

0

0

0

0

II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

1.752.880

2.703.092

3.256.234

3.771.659

3.713.480

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

1.595.470

0

0

0

0

157.410

2.554.573

2.604.820

3.189.924

3.111.347

0

148.519

0

0

0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti

0

0

651.416

581.735

602.133

III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

891.550

2.534.744

2.894.622

3.823.776

3.872.549

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

497.974

236.912

0

0

0

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

276.707

1.717.121

2.243.092

2.969.016

3.172.951

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

116.865

580.712

651.530

854.760

699.598

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI

297.879

302.469

545.275

449.749

467.614

5.774.599

6.973.006

7.258.740

7.775.826

7.806.879

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 6-7.

Poslovodstvo je najelo cenilca, ki je ocenil pošteno tržno vrednost nepremičnin, zalog ter strojev
in opreme. V bilanci stanja so sredstva od leta 2008 do leta 2011 ovrednotena po knjigovodski
vrednosti, stanje na dan 31.3.2012 pa že prikazuje novo ocenjene (poštene) vrednosti.
Skupna sredstva podjetja so se na dan 31.3.2012 zmanjšala za 5,5% glede na stanje sredstev na
dan 31.12.2011. Dolgoročna sredstva so se zmanjšala za 4,0% (zmanjšanje gre na račun
zmanjšanja vrednosti zemljišč in zgradb ter naložbenih nepremičnin), njihov delež v celotnih
sredstvih pa se je povečal iz 70,7% na 71,8%. Pri kratkoročnih sredstvih je zmanjšanje za 10,7%
(na račun zmanjšanja vrednosti zalog ter poslovnih terjatev do kupcev), njihov delež v celotnih
sredstvih pa je padel iz 29,3% na 27,6%.
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Zaradi negativnega poslovnega izida v prvem kvartalu leta 2012 se je delež celotnega kapitala na
dan 31.3.2012 zmanjšal iz 48,1% na 45,1% glede na celotne obveznosti v primerjavi s stanjem
obveznosti na dan 31.12.2011. Povečal se je delež dolgoročnih in kratkoročnih finančnih
obveznosti v skupnih obveznostih, in sicer so se dolgoročne finančne obveznosti povečale iz
14,8% na 15,7%, kratkoročne finančne obveznosti pa iz 15,6% na 16,2%. Glede na skupne
obveznosti se je povečal tudi delež kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev iz 12,3%
na 13,9%, vse v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011.

5.3.2 Izkaz poslovnega izida
V Tabeli 5 je prikazana uspešnost poslovanja podjetja XYZ od leta 2008 do 31.3.2012
Tabela 5: Izkaz poslovnega izida podjetja XYZ za obdobje 31.12.2008-31.3.2012 (v EUR)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

1-12 2008

1-12 2009

1-12 2010

1-12 2011

1-3 2012

1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE

1.689.999

2.710.040

14.822.018

15.716.301

3.765.281

a). Na domačem trgu iz razmerij do podjetij v skupini

1.574.669

1.264.724

0

0

0

b). Na domačem trgu iz razmerij do drugih

115.330

682.026

2.225.363

2.613.175

669.310

c). Na tujem trgu iz razmerij do drugih

0

763.290

12.596.655

13.103.126

3.095.970

2. SPR. VRED. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZV.

0

-55.981

438.552

660.630

-240.202

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI

0

0

49.378

35.061

530

34.717

782.610

519.500

395.709

29.719

1.724.716

3.436.669

15.829.448

16.807.701

3.555.329

758.311

1.242.346

8.436.068

9.873.430

2.563.945

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

I. PRIHODKI POSLOVANJA
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

a). Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

0

417.178

159.062

220.709

47.243

b). Stroški porabljenega materiala

109.291

505.131

7.080.665

8.041.527

2.159.488

c). Stroški storitev

649.019

320.037

1.196.341

1.611.194

357.214

6. STROŠKI DELA

821.489

1.034.731

5.498.395

5.474.962

1.327.268

a). Stroški plač

645.946

788.001

4.034.251

4.062.211

986.853

b). Stroški socialnih zavarovanj

103.998

127.327

650.735

655.161

159.431

71.546

119.403

813.408

757.588

180.984

7. ODPISI VREDNOSTI

265.339

444.020

1.521.323

962.331

549.671

a). Amortizacija

264.947

226.586

873.846

866.623

243.991

c). Drugi stroški dela

b). Prevred. posl. odh. pri neop. sred. in opred. osnovnih sredstev
c). Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

393

12.284

16.822

673

135.074

0

205.149

630.656

95.035

170.607

23.827

33.340

77.013

75.079

16.998

1.868.966

2.754.437

15.532.798

16.385.802

4.457.883

-144.250

682.232

296.648

421.899

-902.554

9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV

0

120.204

0

0

0

č). Finančni prihodki iz drugih naložb

0

120.204

0

0

0

10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL

0

38.313

43.971

43.971

10.933

a). Finančni prihodki iz posojil, v skupini

0

34.578

0

0

0

II. ODHODKI POSLOVANJA
III. IZID IZ POSLOVANJA

b). Finančni prihodki iz posojil danih drugim

0

3.735

43.971

43.971

10.933

11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV

131

2.984

36.176

41.478

821

a). Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

131

2.984

36.176

41.478

821

0

1.310.590

142.989

98.442

0

12. FIN. ODH. IZ OSLABITVE IN ODPISOV FIN. NALOŽB

se nadaljuje
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13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI

81.738

137.981

268.066

336.017

a). Fin. odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

69.855

73.129

0

0

0

b). Fin. odhodki iz posojil, prejetih od bank

11.883

64.583

265.023

331.876

85.542

č). Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

89.213

0

2.689

3.043

4.141

3.670

14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI

1.856

17.466

11.674

29.968

3.483

b). Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obveznosti

1.557

16.424

10.588

24.007

2.378

299

1.042

1.085

5.962

1.105

15. DRUGI PRIHODKI

4.741

10.856

21.162

48.459

1.858

16. DRUGI ODHODKI

134

386

50

50.947

39.114

84.463

21.604

100.900

0

0

28.286

0

c). Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

17. DAVEK IZ DOBIČKA
18. ODLOŽENI DAVKI
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

0

0

0

-307.448

-633.437

-125.718

68.721 -1.020.751

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 8.

Zaradi hitre širitve poslovanja na tuje trge in dodajanja novih proizvodnih programov, s težnjo
po zagotovitvi celostne ponudbe kupcem, je družba konec leta 2007 dosegla prvi negativni
rezultat iz poslovanja. Stroški financiranja so bili (pre)visoki, rast prodaje pa je bila nekoliko
nižja od planirane. V letu 2008 je nastopila finančna kriza, ki je poslovanje še otežila. Zaradi
zaostritve razmer na trgu in hude konkurence sta dve hčerinski družbi ostali praktično brez
naročil, zato so se v podjetju odločili, da bodo ohranili le »zdrave« dele poslovanja, ostale pa
likvidirali. Družba je tako konec leta 2009 in v letu 2010 pripojila hčerinske družbe ter v drugi
polovici leta 2010 prvič poslovala kot enovito podjetje. Od tedaj naprej so se začeli osredotočati
samo na najpomembnejše programe in opuščati vse neperspektivne programe. Podjetje izvaja
samo še manjši del programov, od vseh, ki jih je imelo v proizvodnem programu, vsi pa so
dobičkonosni oziroma to obetajo. Odločitev se je izkazala kot pravilna, saj je podjetje leto 2010
zaključilo s precej manjšo izgubo kot pretekla leta, v letu 2011 pa je (že) ustvarilo minimalen
dobiček. Žal pa se je že v prvem tromesečju leta 2012 trend obrnil povsem navzdol. Ključni
kupec največje poslovne enote, ki je kasneje tudi odpovedal nadaljnje sodelovanje s podjetjem,
je že na začetku leta praktično prenehal z naročanjem pogodbeno dogovorjenih količin izdelkov.
Prodaje tako praktično ni bilo, posledično se je proizvodnja bistveno okrnila, vsi splošni stroški
in stroški dela pa so ostajali. Povečevale so se tudi zaloge, ki pa jih podjetje po pogodbi ni smelo
prodajati nikomur drugemu, kot omenjenemu kupcu. Vse to se odraža na delnem izidu
poslovanja v prvem trimesečju leta 2012, izgubi v višini 1.020.751 EUR. Za upravo podjetja je
bil to tudi »alarm«, da je potrebno takoj ukrepati.

5.3.3 Finančni kazalniki
Stopnja lastniškosti financiranja je iz 51,1% v letu 2010 padla na 45,1% v letu 2012. Pada tudi
stopnja dolgoročnosti financiranja in koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti.
Gospodarnost poslovanja je v letu 2012 padla pod 1. Praktično vsi kazalniki v Tabeli 6 kažejo na
slabo finančno stanje podjetja in »sporočajo« da je potrebno ukrepati.
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Tabela 6: Finančni kazalniki podjetja XYZ za obdobje od 31.12.2010 do 31.3.2012 (v %)

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012, str. 10.

5.4 Insolventnost družbe
Postopek prisilne poravnave je eden izmed dveh najbolj pogostih insolvenčnih postopkov.
Insolventnost je v skladu s 14. členom ZFPPIPP položaj, ki nastane, če dolžnik:
 v daljšem obdobju ni sposoben poravnati svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v
nadaljnjem besedilu: trajnejša nelikvidnost) ali
 postane dolgoročno plačilno nesposoben.

5.4.1 Ugotovitev finančnega položaja za podjetje XYZ d.o.o. po prvem kriteriju
(trajnejša nelikvidnost)
Velja, da je dolžnik, ki je pravna oseba, trajneje nelikviden, če več kot dva meseca zamuja z
izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20% zneska njegovih
obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti.
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Podjetje XYZ je na dan 31.03.2012 izkazalo obveznosti v višini 11.909.408 EUR, kar je
razvidno iz Tabele 7. Podjetje na ta dan za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti
le pri 3,37% svojih obveznostih.
Tabela 7: Obveznosti podjetja XYZ na dan 31.03.2012 (v EUR)
Št.
1.
2.
3.

Obveznosti
Skupne obveznosti v letnem poročilu 2011
20% vseh obveznosti na dan 31.12.2011
Obveznosti po zapadlosti nad 60 dni na dan 31.3.2012

Znesek
11.909.408
2.381.882
401.730

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Redno mesečno poročilo o poslovanju april 2012, 2012a, str. 7.

Nelikvidna je tudi tista pravna oseba, ki za več kot 3 mesece zamuja s plačilom delavcem do
višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati
in plačati hkrati z izplačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov
odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Po izjavi poslovodstva podjetje XYZ na dan 31.03.2012 ni zamujalo več kot 3 mesece s plačilom
plač, davkov in prispevkov delavcem, ki jih mora izplačevalec obračunati ali izplačati hkrati z
izplačilom plač delavcem.
Iz navedenih podatkov podjetje XYZ na dan 31.03.2012 po tem (prvem) kriteriju ni
insolventno.

5.4.2 Ugotovitev finančnega položaja za podjetje XYZ d.o.o. po drugem kriteriju
(dolgoročna plačilna nesposobnost)
Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik postal dolgoročno plačilno nesposoben:
 če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti (prezadolženost);
 pri dolžniku, ki je kapitalska družba: tudi če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme
prenesenega dobička ali rezerv.
Premoženje dolžnika znaša 22.877.279 EUR, obveznosti pa 12.570.557. Podjetje ima torej za
10.306.722 EUR več premoženja od obveznosti in tudi po drugem kriteriju ni prezadolženo.
Tabela 8 prikazuje podatke iz revidirane bilance stanja podjetja XYZ: rezerve iz dobička znašajo
2.156.474 EUR, kapitalske rezerve znašajo 5.231.094 EUR, podjetje pa ima tudi preneseni čisti
poslovni izid v višini 114.726 EUR. Skupna izguba v prvih treh mesecih leta 2012, po pokritju
izgube s prenesenim dobičkom preteklih let, je tako 906.025 EUR.
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Tabela 8: Sestavine kapitala podjetja XYZ na dan 31.03.2012 (v EUR)
Oznaka
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Seštevek

Stanje na dan 31.3.2012
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega izida
Kapital

Znesek
3.007.235
5.231.094
2.156.474
817.943
114.726
-1.020.751
10.306.722

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Redno mesečno poročilo o poslovanju april 2012, 2012a, str. 9.

Čeprav dolžnikova izguba tekočega leta, skupaj s prenesenimi izgubami, še ni dosegla polovice
osnovnega kapitala in dolžnik še ne zamuja s poplačilom svojih obveznosti, ki presegajo 20%
vseh njegovih obveznosti, dolžnik že v tem trenutku, na podlagi računovodskih izkazov po
presečnem stanju na dan 31.03.2012 in izkazu načrtovanja bodočih denarnih tokov, to je svoje
plačilne sposobnosti, ve, da svojih kratkoročnih obveznosti, tako finančnih kot tudi poslovnih, ob
njihovem zapadanju ne bo zmožno poravnavati.
Podjetje je torej dolgoročno plačilo nesposobno iz razlogov kapitalske neustreznosti, saj obseg
njegovih dolgoročnih virov financiranja ni zadosten glede na obseg in vrste zgoraj navedenih
poslov in tveganj, ki jim je pri tem izpostavljeno, zaradi česar začne na podlagi pravil poslovnofinančne stroke in v skladu z določbo 14. člena ZFPPIPP učinkovati tudi uporaba predmetnega
zakona.

5.5 Predlog prisilne poravnave
Na podlagi temeljite analize obstoječega ekonomsko-finančnega položaja podjetja je vodstvo
ocenilo, da je le s prisilno poravnavo oz. z zmanjšanjem obveznosti dolžnika podjetje možno
sanirati do take mere, da bo ob vseh dodatnih ukrepih zopet sposobno poslovati pozitivno.
Poslovodstvo je vložilo vlogo za začetek postopka prisilne poravnave, ki je bila s strani sodišča
odobrena, postopek prisilne poravnave je bil začet 30.6.2012, torej le dober teden dni po tem, ko
je ključni kupec podjetja odpovedal dolgoročno pogodbo o odkupu sestavnih delov za
avtomobilsko industrijo.
Pripravili so načrt finančne reorganizacije, ki vsebuje celoto ekonomsko-finančnih metod, ki jih
mora podjetje izvesti, da bi se odpravilo vzroke plačilne nesposobnosti in prezadolženosti.
Končni cilj prisilne poravnave je:
 zagotoviti kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja;
 zagotoviti upnikom ugodnejše pogoje poplačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad podjetjem
uveden stečajni postopek.
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5.5.1 Razvrstitev terjatev po vrstah
1) Navadne terjatve
Na dan 31.03.2012 imajo upniki do dolžnika navadnih terjatev v višini 3.677.853 EUR, od
katerih je za 265.441 EUR takšnih, ki se na osnovi 164. člena ZFPPIPP pobotajo z nasprotnimi
knjigovodsko izkazanimi terjatvami dolžnika. Skupaj je tako navadnih terjatev, ki nimajo
izločitvene in ločitvene pravice na premoženju upnika in na katere prisilna poravnava učinkuje,
za 3.412.412 EUR.
2) Prednostne terjatve
Prednostnih terjatev, to so plače (neto zneski), davki in prispevki, ima podjetje v skupni višini za
404.064 EUR, kar prikazuje Tabela 9.
Tabela 9: Obveznosti do prednostnih upnikov na dan 31.03.2012 (v EUR)
Obveznosti do prednostnih upnikov
Obveznosti za neto plače
Obveznosti za dohodnino
Prispevki iz plač
Prispevki na plače
Skupaj priviligirani upniki

Znesek
243.591
27.192
76.826
56.455
404.064

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Redno mesečno poročilo o poslovanju april 2012, 2012a, str. 10.

3) Terjatve z izločitveno pravico
Tabela 10 prikazuje terjatve izločitvenih upnikov. Gre za 15.684 EUR terjatev iz naslova
leasinga.
Tabela 10: Obveznosti do upnikov z izločitveno pravico na dan 31.03.2012 (v EUR)
Naziv
Leasing 1
Leasing 2

Naslov
Ljubljanska 1, 1000 Ljubljana
Ljubljanska 1, 1000 Ljubljana

Davčna številka
SIXXXXXXXX
SIXXXXXXXX

Predmet leasinga Št. pogodbe
Stroj Sanitarika,
Leasing pog. I03237
Stroj Pakirna linija Leasing pog. I04323

Skupaj izločitveni upniki

Znesek

8.935
6.749
15.684

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Redno mesečno poročilo o poslovanju april 2012, 2012a, str. 11.

4) Terjatve z ločitveno pravico
Terjatev ločitvenih upnikov je za 7.522.490 EUR. Večinoma gre za terjatve bank in drugih
državnih institucij. Podrobnejši prikaz je v Tabeli 11.
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Tabela 11: Obveznosti do upnikov z ločitveno pravico na dan 31.03.2012 (v EUR)
Naziv

Naslov

Davčna številka

Pravni temelj (pogodba)

Banka 1

Slovenska 1, 1000 Ljubljana

SIXXXXXXX

Posojilna pogodba LD100313/314,
Garancijska pogodba 31312; Hipoteka

Državni sklad 1 Slovenska 2, 1000 Ljubljana
Banka 2
Slovenska 1, 2000 Maribor
Banka 3
Slovenska 1, 4000 Kranj
Državni sklad 2 Slovenska 3, 1000 Ljubljana
MI d.o.o.
Slovenska 4, 1000 Ljubljana
Skupaj ločitveni upniki

SIXXXXXXX
SIXXXXXXX
SIXXXXXXX
SIXXXXXXX
SIXXXXXXX

Posojilna pogodba 221-6 05, 413-2 07
Posojilna pogodba 13/09
Posojilna pogodba O24F937413/1,/3
Posojilna pogodba 75/51, 373/17
Posojilna pogodba MI2010-73OP

Znesek
2.428.506
1.540.215
1.166.392
1.023.674
799.842
563.861
7.522.490

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Redno mesečno poročilo o poslovanju april 2012, 2012a, str. 11.

5) Podrejene terjatve
Na dan 31.03.2012 podjetje nima upnikov, ki bi imeli podrejene terjatve.
6) Pregled obveznosti podjetja XYZ oz. terjatev upnikov po vrstah
V primerjavi z obveznostmi dolžnika po bilanci stanja na dan 31.03.2012, katerih skupaj je za
11.620.091 EUR (vključen tudi del obveznosti iz pasivnih časovnih razmejitev) so iz seznama
terjatev upnikov izločeni poboti po 164. členu ZFPPIPP v višini 265.441 EUR. Iz Tabele 12 je
razvidno, da je vseh terjatev upnikov, ki zadevajo prisilno poravnavo, za 11.354.650 EUR.
Tabela 12: Pregled obveznosti podjetja XYZ po vrstah na dan 31.03.2012 (v EUR)
Št. Vrsta terjatev upnikov
Znesek
1
Prednostne terjatve
404.064
2
Izločitveni upniki
15.684
3
Ločitveni upniki
7.522.490
4
Navadne terjatve
3.412.412
5
Podrejene terjatve
0
Skupaj
11.354.650
Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 15.

5.5.2 Predlog poravnave obveznosti
Dolžnik z načrtom finančne reorganizacije upnikom predlaga naslednjo poravnavo obveznosti v
postopku prisilne poravnave:
 Upniki razreda 1 (prednostni upniki po 21. členu ZFPPIPP)
Prisilna poravnava, če bo le-ta potrjena, ne bo učinkovala na obveznosti do upnikov razreda
1. Gre za prednostne terjatve, kot so npr. plače (neto zneski), davki in prispevki… Teh
terjatev je v skupni višini 404.064 EUR. Ker prisilna poravnava na prednostne terjatve ne
učinkuje, bodo le-te poplačane v 100% višini.
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 Upniki razreda 2 (izločitveni upniki po 22. členu ZFPPIPP)
Na obveznosti do upnikov razreda 2 (izločitveni upniki) v skupni višini 15.684 EUR prisilna
poravnava, če bo le-ta potrjena, ne bo učinkovala, zato bodo ti upniki poplačani v 100%
višini.
 Upniki razreda 3 (ločitveni upniki po 19. členu ZFPPIPP)
Na obveznosti do upnikov razreda 3 (ločitveni upniki) v skupni višini 7.522.490 EUR
prisilna poravnava, če bo potrjena, ne bo učinkovala, zato bodo ti upniki poplačani v 100%
višini.
 Upniki razreda 4 (navadni upniki po 20. členu ZFPPIPP)
Upnikom razreda 4 (navadni upniki oz. imetniki nezavarovanih terjatev), katerih terjatev je v
skupni višini 3.412.412 EUR podjetje ponuja prisilno poravnavo z zmanjšanjem in
odložitvijo zapadlosti terjatev, in sicer jim predlagajo, da sprejmejo poplačilo v višini 60%
njihove terjatve v štirih letih po pravnomočni potrditvi prisilne poravnave, s tem da se
polovica vseh teh obveznosti plača konec tretjega leta po pravnomočnosti prisilne poravnave,
druga polovica teh obveznosti pa konec četrtega leta po pravnomočnosti prisilne poravnave.
Od dne začetka postopka prisilne poravnave do dne poplačila se znesek terjatev obrestuje po
obrestni meri 0,00% letno.
Vse morebitne dodatne terjatve upnikov (zunajbilančne obveznosti), katerih obstoj bi se
eventualno ugotovil v prihodnosti, bodo uvrščene v razred 4 (navadne terjatve) in poplačane v
skladu s potrjeno prisilno poravnavo.
Dolžnik v skladu s 5. alinejo 144. člena ZFPPIPP dopušča tudi pretvorbo terjatev v lastniške
deleže, čeprav tega ukrepa s programom finančnega prestrukturiranja posebej ne opredeljuje.

5.5.3 Obrazložitev predlagane metode prisilne poravnave
Na podlagi obstoječega finančnega stanja in predlaganih ukrepov za finančno prestrukturiranje in
projekcij poslovanja za naslednja štiri leta dolžnik ocenjuje, da ni pogojev za hitrejše in višje
poplačilo obveznosti upnikov razreda 4 (navadne terjatve).
Razlogi za prej navedeno so naslednji:
 Dolžnik je zavezan skladno z določili ZFPPIPP takoj po pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave poplačati prednostne upnike;
 Dolžnik mora redno poravnavati obveznosti do ločitvenih in izločitvenih upnikov;
 Dolžnik mora zagotoviti vire za financiranje tekočega poslovanja (obratni kapital), saj brez
tega ne bo možno realizirati planirane prihodkov oz. prodaje za leto 2013 do 2016.
Poslovodstvo predvideva, da bo pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave v veljavi
konec pomladi 2013. Predvidena doba poplačila obveznosti nezavarovanih upnikov iz
prisilne poravnave je najkasneje v roku štirih let, zato bi bil skrajni rok poplačila do
predvidoma junija 2017.
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5.5.4 Viri za poplačilo obveznosti iz prisilne poravnave
V predlogu prisilne poravnave, bo podjetje v roku štirih let navadne upnike poplačalo v višini
60% njihovih terjatev in v celoti tekoče poravnavalo vse ostale obveznosti v zvezi z rednim
poslovanjem (ker na te prisilna poravnava ne vpliva). Navadnih obveznosti je 3.412.412 EUR,
prednostnih terjatev 404.064 EUR, terjatev z izločitveno pravico 15.684 EUR, terjatev z
ločitveno pravico pa 7.522.490EUR. Zunajbilančne obveznosti znašajo 1.462.003 EUR.
Predvideni viri za denarno poplačilo so:
 Dobički od leta 2013 do 2016 in deloma 2017 kot so razvidni iz projekcije izkaza poslovnega
izida (poglavje 5.3.2);
 Unovčenje terjatev in finančnih naložb v letih od 2013 do 2016;
 Dezinvestiranje manj potrebnega premoženja, v kolikor podjetje nebi pridobilo
premostitvenih virov financiranja, saj namerava ločitvene upnike poplačevati na način
reguliranja odplačilne dobe in zamenjave kreditov.

5.5.5 Prikaz metod finančnega prestrukturiranja
Bilanca stanja družbe XYZ d.d. na dan 31.03.2012 je izdelana ob predpostavki, da bi na ta dan
pričela učinkovati prisilna poravnava. V tem primeru bi se terjatve navadnih upnikov zmanjšale
za 40% (razvidno iz Tabele 13). Za učinek zmanjšanja obveznosti podjetja XYZ v višini
1.364.966 EUR se pokrije čista izguba poslovnega leta, za preostanek v višini 344.214 EUR pa
se povečajo kapitalske rezerve.
Tabela 13: Prikaz učinka prisilne poravnave glede na vrste terjatev (v EUR)
Št. Vrsta terjatve upnikov
1 Prednostne terjatve
2 Izločitveni upniki
3 Ločitveni upniki
4 Navadne terjatve
5 Podrejene terjatve
Skupaj

Znesek pred
Znesek po
Zmanjšanje
PP
PP
404.064
0
404.064
15.684
0
15.684
7.522.490
0 7.522.490
3.412.412
1.364.966 2.047.446
0
0
0
11.354.650
1.364.966 9.989.684

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 16.

Iz naslova odloga poplačila navadnih upnikov se bodo podjetju zmanjšale kratkoročne poslovne
obveznosti, oblikovali pa bodo za 2.047.446 EUR dolgoročnih obveznosti. Na kratkoročnih
poslovnih obveznostih so izkazane prednostne terjatve, kar je razvidno iz predračunske bilance
stanja (Tabela 14).
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Tabela 14: Prikaz predračunske bilance stanja na dan 31.3.2012 z učinki prisilne poravnave
(v EUR)
Stanje na presečni dan (v EUR)

31.3.2012

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišče in zgradbe
Druge naprave in oprema
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti dobiček
Čista dobiček / izguba poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

22.877.279
16.443.779
73.780
15.831.690
10.402.157
5.429.530
538.128
185
6.324.588
80.325
3.495.205
430.039
2.171.495
147.524
108.912
22.877.279
10.306.724
3.007.234
5.231.094
2.156.477
817.943
114.726
-1.020.750
652.691
3.864.224
3.581.470
0
282.754
7.586.029
3.713.480
3.872.549
467.614

31.3.2012
z učinki PP
22.611.834
16.443.779
73.780
15.831.690
10.402.157
5.429.530
538.128
185
6.059.138
80.325
3.495.205
430.039
1.906.047
147.524
108.912
22.611.834
11.671.683
3.007.234
5.575.305
2.156.474
817.943
114.726
0
652.691
5.911.672
3.581.470
2.047.448
282.754
4.360.772
3.956.706
404.066
15.016

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 17.

5.6 Ukrepi prestrukturiranja
Pri pripravi Načrta finančnega prestrukturiranja so v podjetju izhajali iz SWOT analize, torej
analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Namen te analize je opredeliti potencialne
vire konkurenčne prednosti, ki so ključen pokazatelj kompetenc družbe in osnova za njeno
prihodnje delovanje.
V sklopu prestrukturiranja se je podjetje odločilo za novo strategijo, ki je temeljila na SWOT
analizi, prikazani v Tabeli 15. Pripravili so jo vodilni zaposleni v podjetju.
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Tabela 15: SWOT analiza podjetja XYZ
Prednosti
 Družba razpolaga s sodobno opremo
 Ekološko neoporečna proizvodnja po zadnjih
zahtevah oz. standardih
 Visoka stopnja fleksibilnosti in poslovne
odzivnosti (kratki dobavni roki)
 Visoka kakovost proizvodov ob konkurenčnih
cenah (visoka raven kakovosti)
 Lasten razvoj z visoko specializiranimi kadri –
podjetje XYZ je razvojni dobavitelj
 Dolgoletne izkušnje ter razvejane poslovne
povezave (nekoč velik igralec v bivši
Jugoslaviji)
Priložnosti
 Odlična logistična pozicija
 Zmanjševanje števila konkurentov zaradi
zahtevnih pogojev poslovanja, tako doma kot v
tujini
 Visoka rast nekaterih tržišč znotraj nekdanje
Sovjetske zveze (predvsem Rusija)
 Neposredna bližina železnice (ob parcelni meji)

Slabosti
 Relativno močna konkurenca, predvsem na
področju maloprodaje (globalni trg, velika
moč trgovcev - uvoz)
 Majhen domač trg
 Dolgotrajnost graditve blagovne znamke in
s tem povezana vlaganja
 Visoka cena sodobne proizvodne opreme
 Finančno stanje podjetja

Nevarnosti
 Dodatna zaostritev ekoloških standardov
 Potencialna rast cen materialov in
energentov
 Pomanjkanje ustreznih kadrov
 Nezadovoljivo financiranje poslovanja
 Možnost nelojalne konkurence iz daljnega
vzhoda
 Finančna nedisciplina kupcev

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Redno letno poročilo 2011, 2012c, str. 3.

V podjetju so prepričani, da je poleg znanja, izkušenj in sposobnosti, s katerimi razpolagajo, ena
izmed njihovih večjih prednosti tudi razpolaganje s sodobno opremo, ki omogoča proizvodnjo
proizvodov višje dodane vrednosti. Izpostaviti je treba tudi dejstvo, da so v podjetju pred kratkih
postavili novo regalno skladišče ter posodobili orodjarno in montažno linijo, kar predstavlja
veliko konkurenčno prednost.

5.6.1 Strategija razvoja v letu 2012 in prihodnjih letih
Strateške usmeritve za uresničevanje poslanstva in vizije podjetja XYZ za leto 2012 ter za
prihodnja leta temeljijo na:
 Razvoju in izpopolnjevanju konkurenčnega spleta proizvodov: težnja k proizvodom po
meri kupcev in poudarek na skupnem delu pri razvoju in oblikovanju proizvodov.
Zagotovitev celostne ponudbe. Sčasoma tudi nadgrajevanje v segment naročnikov s
posebnimi zahtevami;
 Širitvi poslovanja: pridobitev novih kupcev na že obstoječih tržiščih, prodor in uveljavitev
na novih tržiščih (Rusija, Ukrajina, Belorusija), dokupni programi (kupovanje proizvodov na
trgu, ki jih podjetje samo ne proizvaja, zato da bi kupcem lahko zagotovili celostno
ponudbo);
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 Dograjevanju odnosov s kupci in posredniki: stopiti bliže kupcem in posrednikom,
razvijanje dolgoročnih partnerstev, organiziranje mreže trgovskih zastopnikov na ključnih
tržiščih;
 Inovativnosti: razlikovati se od konkurence; razvijanje novi inovativnih proizvodov, s
poudarkom na funkcionalnosti, varnosti, zdravju in ekologiji. Proces stalnih izboljšav;
 Operativni odličnosti: izboljševanje operativnosti, kar se bo odražalo tudi v večji
zanesljivosti, kakovosti in odzivnosti. Težnja k vitki proizvodnji (angl. lean production), kar
pomeni najti način kako opraviti vse več, z vse manj (manj delovne sile, napora, opreme,
prostora, v krajšem času; to hkrati pomeni tudi manj zalog, nivojev, zastojev, ipd.).
Certifikacija ISO;
 Stroškovni učinkovitosti: zniževanje stroškov na enoto proizvoda, iskanje nižjih cen
potrošnega materiala, outsourcing (prenehati s proizvodnjo elementov ali polproizvodov, ki
jih zunaj (na trgu) podjetje lahko kupi po nižji ceni, kot če bi jih proizvajalo samo);
 Odzivnem vodenju: neprestano iskanje novih priložnosti za podjetje (novih partnerjev,
proizvodov, programov), hitro ukrepanje na spremembe v okolju podjetja, vzpostavitev
konkurenčne prednosti, usposabljanje ključnih zaposlenih, sestava teamov, redno spremljanje
BSC (angl. balanced scorecard) kazalnikov;
 Usposabljanju: pridobivanje potrebnih znanj, dodatna usposabljanja s področja trženja in
prodaje ter razvoja;
 Prepoznavnosti: graditev lastne blagovne znamke kot evropske blagovne znamke.

5.6.2 Predvideni ukrepi finančnega prestrukturiranja
Podjetje XYZ bo s predlaganim načinom prisilne poravnave prestrukturiralo obstoječe vire
financiranja, to pomeni spremembo razmerij med posameznimi viri financiranja, zlasti
spremembo razmerja med obveznostmi in kapitalom ter spremembo razmerja med kratkoročnimi
in dolgoročnimi viri financiranja. V predlogu je predvidena odložitev poplačila terjatev upnikov,
s čimer bo popravljeno razmerje v prid dolgoročnih virov.
Vodstvo družbe pa predlaga še dodatne ukrepe za sanacijo poslovanja podjetja.
1) Ukrepi za izboljšanje plačilne sposobnosti:
 Povečanje aktivnosti pri izterjavi večjih kupcev:
 Tuji kupci sicer niso problematični, se pa v predsezoni (obdobje, ko je prodaja v upadu)
nahajajo v likvidno zahtevnem obdobju in pogosto plačujejo z zamudo.
 Domači kupci računov večinoma niso sposobni plačevati v dogovorjenem roku, zato za
sodelovanje pogojujejo kompenzacije kot način poravnave. Pri najbolj problematičnih kupcih
bo podjetje XYZ zahtevalo zavarovanje plačila.
 Aktivno dogovarjanje z dobavitelji o odlogu plačila zapadlih obveznosti:
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Dobavitelji so bili seznanjeni z odpovedjo pogodbe s strani največjega kupca podjetja XYZ
ter s tem povezano slabšo likvidnostjo podjetja. Seznanjeni so bili tudi z dejstvom, da bo
podjetje vložilo predlog za začetek postopka prisilne poravnave.
Kot eno izmed možnosti za poplačilo je podjetje XYZ svojim upnikom ponudilo tudi
možnost protidobave materialov, polizdelkov in določenih dokončanih izdelkov. Tako bi
plačilo (v obliki materiala, polizdelkov ali izdelkov) lahko prejeli že takoj in ne šele v roku
štirih let, kot je predlagano v načrtu finančnega prestrukturiranja.

 Razgovori z bankami, da bi spremenili ročnost dolgov oziroma pridobili nova sredstva:
Poslovodstvo je naslovilo vlogo za dodatno financiranje, ugodnejše pogoje obstoječega
financiranja oziroma za moratorij na odplačilo glavnic na vse tri poslovne banke s katerimi
sodeluje.
2) Ukrepi za povečanje rentabilnosti:
 Povečanje prodajnih aktivnosti z namenom zagotovitve večjega obsega naročil in predvsem
bolj donosnih naročil:
Aktivnosti na tujih trgih so bile skladno z nezasedenimi kapacitetami močno povečane.
Opredelilo se je ključne kupce, predvsem v smislu možnosti zagotavljanja naročil za večje
proizvodne serije, predvsem na področju avtomobilske industrije.
 Racionalizacija (dezinvestiranje) sredstev:
 Družba je pristopila k racionalizaciji sredstev, ki jih ima v lasti. Zaloge gotovih izdelkov so
bile in se še nudijo za ugoden odkup zaposlenim ter ostalim kupcem, zaloge nekurantnih
izdelkov so bile ponujene obstoječim kupcem po nižji predsezonski ceni, določen del zalog
nepotrebnih materialov se je vrnil dobaviteljem.
 Opredelilo se je nepotrebno strojno opremo, v prodajo so jo ponudili specializiranim
domačim in tujim trgovcem z rabljeno opremo, a je tržišče s tako in podobno opremo že
dokaj zasičeno, saj smo v obdobju, kjer je razprodajanje premoženja podjetij (največkrat v
okviru stečajnih postopkov) nekaj vsakdanjega.
3) Ukrep za povečanje konkurenčne prednosti (pa tudi rentabilnosti in likvidnosti
poslovanja):
 Pospešitev planiranih investicijskih projektov:
Podjetje je aprila 2012 pridobilo sklep o kreditiranju svoje največje investicije - projekt
izgradnje razvojnega laboratorija za razvijanje in testiranje lastnih izdelkov ter preverjanja
stanja tehnike na trgu in postavitev robotizirane proizvodne celice za proizvodnjo proizvodov
iz naprednih materialov. Investicijo, ki bo ključna za zagotovitev pogojev za nadaljnje
poslovanje družbe, bo kreditiral tudi državni sklad Republike Slovenije. Investicija v
vrednosti prek 3,4 milijona EUR bo za podjetje letno pomenila slaba 2 mio EUR zanesljive
dodatne prodaje, saj je ključni proizvod možno izdelati v za tretjino krajšem času, hkrati pa
bo izdelan iz najnaprednejših materialov, ki jih konkurenti še ne uporabljajo. Robotizirana
proizvodna celica bo stroške na enoto proizvoda znižala za predvidoma 35%, prodajna cena
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proizvoda pa bo zaradi naprednih materialov višja za vsaj do 40%. Vse to se bo neposredno
odražalo v višjem pokritju podjetja in posledično končnem rezultatu. Plan zaključka
investicije je do konca maja 2013.
4) Ukrepi za zmanjševanje stroškov:
 Kadrovsko prestrukturiranje:
 V podjetju so že pred postopkom prisilne poravnave izvajali kadrovsko prestrukturiranje,
število zaposlenih v zadnjih treh letih se je znižalo za več kot polovico. V postopku prisilne
poravnave bo podjetje število zaposlenih primorano znižati za še dobrih 100 zaposlenih.
Nove, predvsem kapitalsko intenzivne investicije bodo v prihodnje potrebovale bistveno
manj upravljavcev, posledično se bo dodana vrednost na zaposlenega v podjetju krepko
dvignila.
 Dodatno se bo zaposlovalo samo v primeru, če bo podjetje pridobilo večje in predvsem
dolgoročne posle, kar se bo pokazalo v glavni sezoni. Strukturo in število zaposlenih se bo
torej prilagajalo obsegu in ekonomiki poslovanja.
 Varčevanje z električno energijo:
Aprila 2012 je bil začet projekt prihrankov pri električni energiji, ključni zaposleni so bili
seznanjeni z učinkovitim upravljanjem strojne opreme s ciljem nižje porabe.
 Ustavitev neprednostnih projektov:
Projekti, ki niso prioritetni so se začasno zamrznili, viri za le-te pa prerazporedili na ključne
projekte.
 Izboljšanje nabavnih virov:
Z namenom doseganja nižjih cen za polizdelke v podjetju iščejo razvojne dobavitelje
predvsem na področju bivše Jugoslavije, pri čemer največ obetajo partnerji iz Srbije.
5) Ukrepi za večjo produktivnost:
 Robotizirana proizvodna celica, ki bo omogočala nižji čas izdelave proizvoda in nižje stroške
na enoto proizvoda
 Znižanje števila zaposlenih ob povečanem obsegu proizvodnje

5.6.3 Ključni (najpomembnejši) ukrepi prestrukturiranja v poslovnem
načrtu
Med vsemi prej naštetimi ukrepi bom podrobno opisala ključne ukrepe za povečanje
rentabilnosti, ekonomičnosti in plačilne sposobnosti podjetja. Navedeni so tudi časovnimi okviri
izvedbe, ocena stroškov izvedbe in ocena učinkov izvedbe na odpravo insolventnosti ter
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja.
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1) Reorganizacija (zmanjšanje števila zaposlenih)
 Kritično zmanjšanje obsega naročil v poslovni enoti AUI bo imelo pomembne vplive na
organizacijo celotnega podjetja. Zaradi močnega padca prodaje je potrebno zmanjšati število
zaposlenih, predvidoma vsaj za okoli 100 zaposlenih, kar bo imelo takojšen učinek na
denarni tok podjetja. Manj dela in manjše število zaposlenih v proizvodnji pa bo imelo za
posledico tudi manjši obseg dela v podpornih dejavnostih družbe, katere bo potrebno
racionalizirati, pri čemer nobena od funkcij ne bo opuščena. Poslovodstvo bo novo
organizacijo podpornih dejavnosti ter proizvodne režije zasnovalo matrično, skladno s
kompetencami in izdelanimi matrikami usposobljenosti zaposlenih. Vsi ključni zaposleni
bodo delovati interdisciplinirano, v smislu da lahko opravljajo (imajo ustrezna znanja in
veščine) vsaj dve različni nalogi. S tem se v podjetju izognejo podvajanju delovnih mest, pa
tudi morebitni kratkoročni izpadi zaposlenih so premoščeni, brez potrebe po dodatnih kadrih;
 Zaradi višje pretočnosti informacij bodo službe bolj natančno definirane in njihov obseg dela
in odgovornosti bo jasneje opredeljen. Lažja bo tudi kontrola in pregled uspešnosti
posameznih enot;
 Na novo bo definiran oziroma opredeljen tudi procesni tok, ki bo tudi osnova za morebitno
novo sistematizacijo delovnih mest:
 Pri omenjeni reorganizaciji je posebno pozornost potrebno nameniti nabavi, ki mora biti
strateško vodena in temeljiti na dolgoročnih pogodbah in super rabatih, sočasno je potrebno
bistveno zmanjšati stroške skladiščenja in transporta, zato je ti dve službi potrebno voditi
centralizirano, z veliko sodelovanja z nabavno, prodajno in finančno službo;
 Časovni okvir za izvedbo ukrepa: do konca leta 2012;
 Strošek izvedbe: ocenjeni strošek izvedbe (gre za storitve zunanjega svetovanja in s tem
povezanih notranji stroški) bodo znašali do 8.500 EUR;
 Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: skupni pozitivni učinek
zmanjšanja števila zaposlenih znaša dobrih 1.445.000 EUR letno in zajema znižanje stroškov
proizvodnih delavcev, znižanje stroškov dela v režijskih dejavnostih proizvodnje in
podpornih dejavnostih družbe;
 Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: plačilna sposobnost podjetja se bo
kratkoročno poslabšala zaradi plačila stroškov izvedbe tega ukrepa, zatem pa bo ukrep
pozitivno vplival na plačilno sposobnost podjetja.
2) Iskanje novih strateških kupcev izdelkov avtomobilske tehnike – PE AUI
 Podjetje je v zadnjih letih vložilo ogromno sredstev v ekologijo – ekološko napredno opremo
ter proizvajalne naprave in stroje. V tem odobju je podjetje utrdilo sloves partnerja, ki svojim
kupcem dobavlja blago dogovorjene kvalitete v dogovorjenih rokih (podjetje reklamacij
praktično nima). Oboje je osnova in konkurenčna prednost za iskanje novih strateških
kupcev. Kot izrazito ključen sedanji in tudi prihodnji trg se pojavlja predvsem Nemčija, kjer
se zaradi njene velikosti še vedno pojavljajo številne priložnosti. Potrebno bo tudi vsaj
54

ohraniti obseg prodaje na italijanskem in avstrijskem trgu. Trg z velikim potencialom, od
katerega si podjetje v bližnji prihodnosti precej obeta, je ruski trg, zanimiva je tudi Amerika;
 Časovni okvir za izvedbo ukrepa: do junija 2013;
 Strošek izvedbe: ocenjeni strošek projekta pridobitve novih kupcev predvsem v Nemčiji,
Rusiji in Ameriki znaša do 170.000 EUR. Ocenjeni strošek zajema strošek reklamiranja,
priprave pisnih materialov (katalogi, prospekti), nastopanje na sejmih in stroški povezani z
vstopanjem preko gospodarskih predstavništev direktno ali preko podizvajalcev oz. že znanih
poslovnih partnerjev doma in v tujini;
 Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Izvedba ukrepa bo imela
neposredni vpliv na vzroke insolventnosti. Ukrep je razvojne narave, z njim v podjetju želijo
doseči povečanje ekonomije obsega, diferenciacije dejavnosti in diverzifikacije prodajnih
trgov;
 Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: Pozitivne učinke na plačilno sposobnost
podjetja bodo imeli tudi v naslednjih letih. V projekcijah se upoštevajo v smislu višjih
prihodkov in višjega ustvarjenega dobička.
3) Dezinvestiranje
 Eden najpomembnejših ukrepov podjetja je premišljeno dezinvestiranje predvsem na
programih kjer je trg zasičen oz. globalen ter je donosnost prodaje podpovprečna ali celo
negativana. Program, kjer bo dezinvestiranje potrebno na prvem mestu, je program
avtomobilske tehnike, kjer je z odpovedjo ključnega kupca večji del opreme ostal
neizkoriščen ter ga bo potrebno prodati. Podjetje bo pred prodajo preučilo tudi možnost
uporabe omenjene opreme v trenutno najaktivnejši poslovni enoti SANIT, ki proizvaja
opremo za kopalniške in sanitarne prostore. V poslovni enoti TEHNO pa imajo nekaj
zastarele opreme, ki jo prav tako želijo prodati;
 Poslovodstvo že zbira ponudbe za odprodajo omenjene opreme, pri čemer je oteževalna
okoliščina dejstvo, da je trenutno prodaja takih in podobnih predelovalnih strojev zelo
omejena. Povpraševanje obstaja predvsem na trgih bivše Jugoslavije, kjer so potecialni
partnerji zaiteresirani za različne načine poslovanja, torej vse od najema strojev do
postopnega odkupa, redkeje pa za takojšni odkup, ki bi bil za podjetje XYZ najbolj primeren;
 Ocenjena vrednost trenutno odvečne opreme poslovne enote AUI je ocenjena na 510.000
EUR, poslovne enote TEHNO pa na 255.000 EUR;
 Časovni okvir za izvedbo preučitev smiselnosti ukrepa: do decembra 2012;
 Strošek izvedbe: ocenjeni strošek bo znašal do 55.500 EUR in zajema stroške dela pri
prodaji opreme, pogajanjih ter predvsem vzdrževanju, demontaži in transportu opreme;
 Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Izvedba ukrepa bo imela
neposredni vpliv na vzroke insolventnosti, saj bo kupnina od prodaje sredstev in nepremičnin
namenjena za poplačilo upnikov in posledično manjši zadolženosti družbe;
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 Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: Ukrep bo imel pozitivne učinke na
plačilno sposobnost podjetja, podjetje bo imelo v naslednjih letih manj dolgov ter večji
dobiček zaradi manjših finančnih odhodkov.
4) Izgradnja razvojnega laboratorija in postavitev robotizirane proizvodne celice
 Gre za ključen ukrep za prihodno uspešnost podjetja. Družba je mesecu aprilu 2012 pridobila
kredit državnega sklada Republike Slovenije za pretežno financiranje investicije, ki je že v
izgradnji in bo predvidoma zaključena do začetka junija 2013. Investicija je idealno
umeščena v celotni kompleks podjetja XYZ, saj je del nepremičnin še neizkoriščen, poleg
tega pa je sedaj, ko je podjetje izgubilo ključnega naročnika proizvodov avtomobilske
tehnike (zaradi cenovne nekonkurenčnosti s tujimi dobavitelji), izrednega pomena, da
podjetje optimizira proizvodne stroške oz. zniža stroške na enoto proizvoda. Nova
robotizirana proizvodna celica bo prilagojena uporabi naprednih materialov, ki so zahtevnejši
za obdelavo, posledično bodo proizvodi izdelani iz teh materialov tehnološko naprednejši in
bodo na trgu dosegali višje cene (vsaj do 40%). Hkrati pa bo robotizirana proizvodnja
zahtevala manj upravljalcev, kar pomeni nižje stroške delovne sile in posledično tudi nižje
stroške na enoto proizvoda;
 Investicija je kot že omenjeno ključnega pomena za prihodnje delovanje podjetja, saj je
nadpovprečno donosna, z njo pa si bo podjetje zagotovilo tudi položaj ključnega igralca na
trgu avtomobilske tehnike pa tudi na področju elektrotehnike in proizvodnje gospodinjskih
aparatov;
 Časovni okvir za izvedbo ukrepa: do 31.5.2013;
 Strošek izvedbe: predračunska vrednost investicije znaša 3.442.500 EUR;
 Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Dokončanje investicije bo za
družbo pomenilo dodatne prihodke in sicer že v letu 2013 za dobrih 1.275.000 EUR, nato pa
letno nekaj čez 1.870.000 EUR;
 Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: Ukrep bo imel čiste pozitivne učinke na
plačilno sposobnost podjetja v višini vsaj 765.000 EUR letno.
5) Dobava polizdelkov in storitev za partnerja – novoustanovljeno družbo za proizvodnjo
proizvodov iz plastičnih mas
 Glede na razpoložljive zmogljivosti in infrastrukturo je znotraj poslovne cone podjetja XYZ
predvidena tudi realizacija novega projekta katerega bo realiziral poslovni partner podjetja
XYZ in bo za ta namen ustanovil novo družbo z omejeno odgovornostjo, katere glavna
dejavnost bo proizvodnja proizvodov iz plastičnih mas. Podjetje XYZ bo z novim podjetjem
sodelovalo na podlagi dolgoročne pogodbe o sodelovanju in z njim ne bo kapitalsko
povezano. Za novoustanovljeno podjetje bo opravljalo storitve povezane s koriščenjem
obstoječe infrastrukture in proizvajalo tudi nekatere sestavne dele oz. polproizvode, ki jih bo
novo podjetje ugrajevalo v svoje proizvode ali pa jih prodajalo kot dopolnitev k svojem
proizvodno-prodajnem programu za zagotovitev celostne ponudbe svojim kupcem. Projekt
bo predvidoma realiziran v drugi polovici leta 2013, tako da od tedaj naprej podjetje XYZ
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lahko računa na poslovne prihodke iz naslova prodaje (dobave) sestavnih delov oz.
proizvodov in prihodke v zvezi s koriščenjem infrastrukture;
 Časovni okvir za izvedbo ukrepa: od 1.7.2013 naprej;
 Strošek izvedbe: ocenjeni prihodek iz naslova dobav polizdelkov v letu 2013 znaša okrog 1
mio EUR, v naslednjih letih pa okoli 1,7 mio EUR. Poleg tega bodo prihodki iz naslova
nudenja storitev novoustanovljenemu podjetju znašali še dodatnih 350.000 EUR letno;
 Ocena učinkov izvedbe na odpravo vzrokov insolventnosti: Ukrep bo močno okrepil
izkoriščenost in učinkovitost poslovne enote AUI, prav tako pa izkoriščenost podpornih
dejavnosti podjetja XYZ, poleg tega bo novoustanovljeno podjetje prevzelo sorazmeren del
stroškov obratovanja poslovne cone, posredično se bo povečala likvidnost podjetja XYZ;
 Ocena učinkov izvedbe na plačilno sposobnost: Ukrep bo imel čiste pozitivne učinke na
plačilno sposobnost podjetja v višini vsaj 570.000 EUR letno.

5.7 Projekcija rezultatov poslovanja do leta 2017
5.7.1 Projekcija izkaza poslovnega izida
V Tabeli 16 je prikazana projekcija oziroma napoved poslovanja podjetja XYZ do leta 2017.
Tabela 16: Projekcija izkaza poslovnega izida do leta 2017 (v EUR)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (Projekcija)
POSLOVNI PRIHODKI

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
Drugi poslovni prihodki
POSLOVNI ODHODKI

Nabavna vred. prod. blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (EBIT)

EBIT marža (v %)
EBITDA

EBITDA marža (v %)
Finančni prihodki
Finančni odhodki
ČISTI POSL. IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA

Drugi prihodki
Drugi odhodki
SKUPNI PRIHODKI
SKUPNI ODHODKI
CELOTNI POSLOVNI IZID

Davek od dobička
ČISTI POSLOVNI IZID

4-12 2012
7.929.599
8.170.101
-411.825
171.323
9.299.808
347.438
3.639.343
945.756
3.640.868
654.673
7.329
64.401
-1.370.209
-41,96
-708.208
-21,69
32.830
303.649
-1.641.029
30.260
9.017
7.992.688
9.612.473
-1.619.786
0
-1.619.786

2013
2014
2015
2016
2017
9.689.502 10.943.544 11.154.705 11.372.757 11.481.785
9.578.750 10.832.793 11.043.953 11.262.005 11.371.033
0

0

0

0

110.752
110.752
110.752
110.752
110.752
9.110.055 10.052.049 10.225.458 10.391.804 10.484.051
182.546
182.546
182.546
182.546
182.546
3.892.398 4.403.447 4.553.710 4.703.973 4.804.628
1.106.426 1.121.092 1.121.092 1.121.092 1.121.092
2.935.648 3.050.565 3.109.439 3.160.230 3.185.625
930.526 1.231.863 1.196.134 1.161.426 1.127.649
0
0
0
0
0
62.511
62.536
62.536
62.536
62.511
579.447
891.495
929.247
980.953
997.733
14,52
19,78
20,23
20,95
21,10
1.509.972 2.123.360 2.125.381 2.142.383 2.125.384
37,85
47,12
46,27
45,75
44,96
0
0
0
0
0
416.765
417.787
407.337
395.672
383.981
162.680
473.710
521.912
585.285
613.754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.689.502 10.943.546 11.154.705 11.372.759 11.481.785
9.526.822 10.469.836 10.632.793 10.787.474 10.868.030
162.680
473.710
521.912
585.285
613.754
0
0
0
0
92.064
162.680
473.710
521.912
585.285
521.691

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 20.

57

0

Projekcije so zasnovane na podlagi naslednjih predpostavk:
Plan prodaje za leto 2012
 Struktura prihodkov iz poslovanja za leto 2012 naj bi bila podobna kot leta 2011 z izjemo
izpada prodaje programa avtomobilske tehnike zaradi prenehanja sodelovanja s ključnim
kupcem;
 Padec letnega obsega prihodkov iz 15,7 mio EUR na raven 11,7 mio EUR, kar je dobrih 25%
manj kot v letu 2011;
 Pričakovani poslovni izid zadnjih devetih mesecev leta 2012 je izguba v višini cca. 1,6 mio
EUR.
Plan prodaje za leto 2013
 Leto 2013 bo ključno in prelomno. Ključen bo predvsem junijski zagon investicije v
robotizirano proizvodno celico, kar bo že v letu 2013 pomenilo dobrih 1,275 mio EUR
dodatne prodaje;
 Dodatno prodajo bo pomenil tudi začetek sodelovanja z novoustanovljenim podjetjem s
programom predelave plastičnih mas, ki bo v predvidoma do oktobra 2013 organiziran
znotraj poslovne cone podjetja XYZ. Prihodki iz naslova prodaje polizdelkov in storitev
predstavljajo dodatnih 680.000 EUR prodaje;
 Pričakovana je tudi rast ključnega programa avtomobilske tehnike v PE AUI, in sicer za 12%
 Ukrepi se skupaj zrcalijo v planiranih prihodkih v višini 9,7 mio EUR in neto dobičku cca.
613.000 EUR.
Plan prodaje za leto 2014
 Obe pridobitvi leta 2013, tako robotizirana proizvodna celica kot dodatna proizvodnja za
program predelave plastičnih mas, bosta svoj celoten potencial pokazali šele v letu 2014, ko
bosta obratovali skozi celo leto. Robotizirana proizvodna celica, ki bo omogočala uporabo
naprednih materialov bo v letu 2014 k skupni realizaciji podjetja prispevala dobrih 1,87 mio
EUR prodaje, sodelovanje s programom predelave plastičnih mas pa dodatnih 1,7 mio EUR;
 Prodaja programa avtomobilske tehnike se bo stabilizirala na ravni leta 2013, na račun boljše
strukture prodaje se bo povišala tudi donosnost;
 Ukrepi se skupaj zrcalijo v planiranih prihodkih v višini 10,9 mio EUR in neto dobičku cca.
473.000 EUR.
Plan prodaje za leto 2015
 Za leto 2015 ni predvidenih novih vlaganj, zato naj bi planirani prihodki iz poslovanja ostali
na podobni ravni kot v predhodnem letu;
 Pričakovani prihodki od prodaje znašajo 11,2 mio EUR. V tem letu bo poudarek predvsem
na povečevanju donosnosti izdelčnega spleta. Planiran neto dobiček ob koncu leta je cca.
522.000 EUR.
Plan prodaje za leto 2016
 Enako poslovno politiko bo podjetje zasledovalo tudi v letu 2016;
 Planirani so prihodki v višini 11,4 mio EUR in čisti poslovni izid cca. 585.000 EUR.
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Plan prodaje za leto 2017
 Enako poslovno politiko bo podjetje zasledovalo tudi v letu 2017;
 Planirani so prihodki v višini 11,5 mio EUR in čisti poslovni izid cca. 522.000 EUR.

5.7.2 Projekcija bilance stanja
Tabela 17 prikazuje planirano stanje sredstev in obveznosti podjetja XYZ v letih 2012-2017.
Tabela 17: Projekcija bilance stanja do leta 2017 (v EUR)

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 21.

Projekcije so zasnovane na podlagi naslednjih predpostavk:
Predračunska bilanca stanja (upoštevani učinki prisilne poravnave):
 Pobot po 164. členu ZFFPIPP v višini 265.441 EUR (zmanjšane kratkoročnih poslovnih
terjatev in kratkoročnih poslovnih obveznosti);
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 Poplačilo 60% navadnih upnikov v višini 2.047.448 EUR (povečanje dolgoročnih
obveznosti);
 zmanjšanje obveznosti za učinek 2.047.448 EUR in pokrivanje čiste izgube poslovnega leta,
za preostanek v višini 344.214 EUR pa se povečajo kapitalske rezerve;
 na kratkoročnih poslovnih obveznostih so izkazane prednostne terjatve.
Leto 2012
 poslovanje z izgubo, izgubo povečujejo tudi odpravnine delavcem – predviden je ukrep
zmanjševanja stroškov delovne sile, ki pa v začetni fazi zahteva relativno visoke odpravnine
v ocenjeni vrednosti 617.100 EUR;
 Odprodaja zalog po nižji vrednosti kupcu, s katerim je podjetje prenehalo sodelovanje;
 Investicija v osnovno sredstvo (razvojni laboratorij in robotizirana proizvodna celica) v višini
1.790.100 EUR, preostanek pa v letu 2013 v višini 694.000 EUR;
 Ločitvenim upnikom bo predlagan moratorij na odplačilo glavnice v obdobju trajanja
postopka prisilne poravnave (štiriletno obdobje po sklepu o potrditvi prisilne poravnave), ob
sprotnem plačevanju obresti.
Leto 2013
 poplačilo prednostnih terjatev v višini 404.065 EUR;
 v tem letu bo aktivirana nova investicija v izgradnjo razvojnega laboratorija in postavitev
robotizirane proizvodne celice v višini cca. 3.442.500 EUR;
 Investicija oz. dodatni prihodki iz tega naslova se bodo odražali tudi v dobrem rezultatu
podjetja, ob koncu leta se pričakuje dobiček v višini 162.680 EUR.
Leto 2014
 odplačilo 340.000 EUR obroka za investicijo »razvojni laboratorij in robotizirana proizvodna
celica«;
 dobiček v višini 473.710 EUR.
Leto 2015
 odplačilo 340.000 EUR obroka za investicijo »razvojni laboratorij in robotizirana proizvodna
celica«;
 dobiček v višini 521.912 EUR.
Leto 2016
 odplačilo 340.000 EUR obroka za investicijo »razvojni laboratorij in robotizirana proizvodna
celica«;
 odplačilo obveznosti nezavarovanih navadnih upnikov v višini 1.023.723 EUR, zmanjšanje
dolgoročnih obveznosti;
 dobiček v višini 585.285 EUR.
Leto 2017
 odplačilo 340.000 EUR obroka za investicijo »razvojni laboratorij in robotizirana proizvodna
celica«;
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 dokončno odplačilo obveznosti nezavarovanih navadnih upnikov v višini 1.023.723 EUR,
zmanjšanje dolgoročnih obveznosti;
 dobiček v višini 521.691 EUR.

5.7.3 Projekcija izkaza denarnih tokov
Zaradi pozitivnega poslovanja podjetja v obdobju po sklepu o potrjeni prisilni poravnavi in
zaradi učinkov prisilne poravnave, bo podjetje likvidno, solventno in kapitalsko ustrezno z
vidika zadostnega obratnega kapitala. To bo omogočilo pravočasno poravnavanje obveznosti do
prednostnih upnikov na začetku obdobja projekcije, po treh oziroma štirih letih po
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave pa poplačilo navadnih upnikov.
Izkaz denarnih tokov (Tabela 18) kaže, da bo predvideno poslovanje podjetja vseskozi likvidno.
Stanje denarnih sredstev bo predvidoma ves čas pozitivno. Dolžnik bo torej zmožen pokriti vse
svoje obveznosti plačil ter si zagotoviti možnosti za nadaljnje uspešno poslovanje.
Tabela 18: Projekcija izkaza denarnih tokov do leta 2017 (v EUR)

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 24.
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5.8 Ocena deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov in rokov za njihovo
plačilo, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek
Skladno s 3. točko 1. odstavka 145. člena ZFPPIPP je podjetje v Načrtu finančnega
prestrukturiranja podalo tudi oceno deleža poplačila nezavarovanih terjatev v primeru, da bi bil
nad podjetjem začet stečajni postopek. Ocenili so stečajno maso ter vse stroške in prednostna
poplačila ter na tej osnovi ostanek mase za poplačilo navadnih terjatev in delež plačila navadnih
terjatev.

5.8.1 Stečajna masa in možnost poplačila
Stečajna masa po 224. členu ZFPPIPP predstavlja vse premoženje stečajnega dolžnika, ki se
unovči za poplačilo stroškov stečaja in plačilo terjatev upnikov. Ocena stečajne mase temelji na
dejstvu, da stečajni upravitelj ne bi nadaljeval poslov podjetja, pač pa bi začel z unovčevanjem
premoženja dolžnika v stečajnem postopku.
Ocena stečajne mase je izdelana na osnovi bilančnih podatkov bilance stanja na dan 31.03.2012
in na osnovi ocene unovčljivosti posameznega segmenta premoženja ter rokov v zvezi s tem.
Predviden čas trajanja stečajnega postopka je 3 leta, kolikor bi bilo po oceni potrebno, da se
zaključijo vsi sodni postopki. Stečajno maso je potrebno povišati za eventualno pridobljene
prilive iz naslova uspelih tožb stečajnega upravitelja zaradi izpodbijanja izpodbojnih dejanj
dolžnika ali upnika po 271. in 272. členu ZFPPIPP (čeprav v podjetju menijo, da niso izvajali
dejanj, ki bi lahko bili predmet izpodbijanj). Prav tako je potrebno povečati stečajno maso za
ocenjeno vrednost pridobljenih prilivov iz naslova regresnih pravic podjetja, kadar bi podjetje
kot porok moralo plačati namesto originalnega dolžnika.
Ocena vrednosti stečajne mase je prikazana v tabeli v nadaljevanju z utemeljitvami:
 Neopredmetena osnovna sredstva v znesku 73.780 EUR predstavljajo programska oprema in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Ocenjena likvidacijska vednost je 0 EUR;
 Opredmetena osnovna sredstva v naravi predstavljajo zemljišča, zgradbe in opremo, katero
so ocenili pooblaščeni ocenjevalci nepremičnin ter strojev in opreme. Pri oceni likvidacijske
vrednosti nepremičnin je bilo upoštevano neugodno stanje na področju prometa z
nepremičninami, ki je podkrepljeno z »likvidnostnim krčem«, v višini 5.201.078 EUR in se
nanaša na poslovne prostore podjetja. Rok prodaje v stečajnem postopku je ocenjen na 3 leta.
Vse nepremičnine so zastavljene, zato bi šla v primeru stečaja kupnina za poplačilo
ločitvenih upnikov. Likvidacijska vrednost opreme je ocenjena v višini 2.714.766 EUR. Rok
prodaje v stečajnem postopku je ocenjen na 2 leti in (40% v letu 2012 in 60% v letu 2013);
 Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je ocenil naložbene nepremičnine, in sicer na
likvidacijsko vrednost 269.064 EUR. Rok prodaje v stečajnem postopku so 3 leta;
 Dolgoročne finančne naložbe se nanašajo na deleže v druga podjetja v višini 185 EUR.
Njihova likvidacijska vrednost je tako ocenjena v višini 0 EUR;
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 Sredstva za prodajo se nanašajo na linijo za sortiranje proizvodov in parkirni stroj v višini
80.325 EUR. Likvidacijska vrednost sredstev za prodajo je ocenjena v višini 32.130 EUR
(60% diskont na knjigovodsko vrednost);
 Zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga v knjigovodski vrednosti 3.495.207 EUR
(večji del predstavlja zaloga surovin in materiala v skladišču ter proizvodi v lastnem
skladišču). Likvidacijska vrednost zalog je ocenil ocenjevalec, in sicer na 1.747.603 EUR.
Rok prodaje v stečajnem postopku je 2 leti in sicer 30% v letu 2012 in 70% v letu 2013;
 Kratkoročne finančne naložbe v višini 430.038 EUR, predstavljajo večinoma kratkoročno
dana posojila. Likvidacijska vrednost kratkoročnih finančnih naložb je ocenjena na 43.003
EUR. Rok vračila je 100% v letu 2012;
 Kratkoročne poslovne terjatve v višini 2.151.870 EUR predstavljajo kratkoročne poslovne
terjatve do kupcev v državi in tujini, ter druge kratkoročne terjatve. Likvidacijsko vrednost
kratkoročnih poslovnih terjatev ocenjujejo v višini 1.302.897 EUR (40% diskont na
knjigovodsko vrednost);
 Denarna sredstva s v stečajnem postopku so na voljo takoj in sicer v višini 147.522 EUR.
 Aktivne časovne razmejitve v višini 108.912 EUR se nanašajo na vnaprej zaračunane stroške
zavarovalnih premij. Predvidena likvidacijska vrednost znaša 0 EUR;
 Ocenjeni prilivi iz unovčitve regresnih zahtevkov in uspeha zaradi iz izpodbojnih dejanj
dolžnika v višini 170.000 EUR.
Ocenjena stečajna masa je tako v višini 11.458.065 EUR + 170.000 EUR (regresne pravice in
izpodbojna dejanja), kar skupaj znaša 11.628.065 EUR. V Tabeli 19 je prikazan izračun.
Tabela 19: Opredelitev stečajne mase in premoženja podjetja v stečajnem postopku (v EUR)
Stanje na dan
SKUPNA STEČAJNA MASA
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in dolg. AČR
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča in zgradbe
2. Proizvajalna oprema in stroji
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I. Sredstva za prodajo
II. Zaloge
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AČR
D. PRILIV (regresne pravice, izpodbojna dejanja)

31.3.2012
22.877.281
16.443.780
73.780
15.831.689
10.402.157
5.429.531
538.127
185
6.324.588
80.325
3.495.207
430.039
2.171.495
147.523
108.912
0

Stečajna masa
11.628.065
11.458.065
8.184.908
0
7.915.844
5.201.079
2.714.766
269.064
0
3.273.156
32.130
1.747.603
43.003
1.302.897
147.523
0
170.000

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 26.
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5.8.2 Stroški stečaja
Stroški stečajnega postopka so skladno s 355. členom ZFPPIPP naslednji:
 Stroški upravitelja, ki jih posebej določa Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja
(Ur.l. 91/08) in Pravilnik o spremembi pravilnika (Ur.l. 53/09 z dne 10.7.2009), zajemajo
stroške prevoza, dnevnic, pisarniškega poslovanja (telefon, pisarniški material, kopiranje,
ipd.) in sicer se upošteva dejanska višina. Po oceni bi ti znašali 510 EUR mesečno za
obdobje 3 let, kar znaša 18.360 EUR;
 Stroški oseb, ki opravljajo posle za potrebe stečajnega postopka. V podjetju ocenjujejo, da bi
bile v začetku postopka za tajniška in računovodska dela potrebne 3 osebe (okoli 6 mesecev)
in nato 1 oseba za nadaljnje obdobje 2,5 let do predvidenega zaključka stečaja. To pomeni 48
mesečnih plač in nadomestil v povprečnem bruto znesku 2.350 EUR ter dodatnih 640 EUR
ostalih mesečnih stroškov poslovanja, skupaj bi bilo teh stroškov 138.720 EUR;
 Stroški elektrike, vode, ogrevanja, zavarovanja za poslovne prostore so ocenjeni na 42.500
EUR;
 Stroški cenitev nepremičnin za prodajo v stečajnem postopku 102.000 EUR;
 Davek od prodaje nepremičnin 119.000 EUR;
 Pravdni stroški, ki bodo glede na obseg spornih zadev znašali vsaj 25.500 EUR.
Ocenjeni stroški stečajnega postopka skupaj znašajo 446.080 EUR.

5.8.3 Nagrada stečajnega upravitelja
Nagrada stečajnega upravitelja je določena s 4. odstavkom 103. člena ZFPPIPP, Pravilnikom o
tarifi za odmero nagrade upravitelja (Ur.l. RS 91/08 z dne 26.9.2008) ter Pravilnikom o
spremembi pravilnika (Ur.l. RS 53/09 z dne 10.7.2009) in obsega:
 Nadomestilo za izdelavo otvoritvenega poročila - kot osnova za izračun stroška je
upoštevana likvidacijska vrednost premoženja podjetja. Strošek izdelave otvoritvenega
poročila na podlagi te vrednosti znaša 11.628 EUR (0,1% od 11.628.065 EUR oz. najmanj
2.415 EUR in največ 34.000 EUR);
 Nadomestilo za preizkus terjatev - kot osnova za izračun je upoštevano skupno število
upnikov. Ker skupno število upnikov presega 202 upnikov, znaša strošek nadomestila za
preizkus terjatev maksimalno 17.000 EUR;
 Nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev. Tudi pri tej oceni je upoštevana
likvidacijska vrednost premoženja podjetja, strošek nadomestila bi tako znašal 85.000 EUR.
Glede na velikost družbe XYZ d.d., glede na obseg premoženja in število terjatev bi bila v
primeru stečaja odmerjena nagrada v višini 113.628 EUR.
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5.8.4 Poplačilo upnikov v stečajnem postopku
1) Prednostne terjatve
Po členu 21. členu ZFPPIPP so prednostne terjatve v primeru stečaja podjetja XYZ d.o.o.
naslednje:
 Plače in nadomestila za zadnje 3 mesece pred začetkom stečajnega postopka in odpravnine
nekdanjim zaposlenim. V konkretnem primeru to predstavlja bruto znesek plač za en mesec
(marec 2012) v višini 404.065 EUR;
 Plače za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka (največ 15
dni) znašajo 202.033 EUR;
 Odpravnine delavcem, katerim bo delovno razmerje prekinjeno, znašajo 1.383.832 EUR.
Skupaj znaša znesek prednostnih terjatev 1.989.930 EUR.
2) Ločitveni in izločitveni upniki
Ločitveni in izločitveni upniki imajo do podjetja terjatve v višini 7.538.172 EUR. Iz pregleda
vrednosti sredstev, ki so dana v zavarovanje ločitvenim upnikom lahko ugotovimo, da znaša
poslovodska ocena likvidacijske vrednosti le-teh 4.153.051 EUR. Razlika terjatev v višini
3.385.120 EUR gre med navadne upnike v skladu s 5. odstavkom 20. člena ZFPPIPP.
3) Zunajbilančne obveznosti
Zunajbilančne obveznosti znašajo 1.462.000 EUR. Ta znesek predstavlja določeno pogodbeno
razliko, ki jo bo podjetje dolžno upoštevati v naslednjih 10 letih, vendar bo upnik najverjetneje, v
kolikor bo nad podjetjem začet stečajni postopek, uveljavljal celotni zahtevek v navedeni višini.
4) Nezavarovane terjatve v stečajnem postopku
Pri izračunu deleža poplačila navadnih terjatev je upoštevana dinamika unovčitve stečajne mase
(iztržki po posameznih letih) ter dinamika poplačil navadnih in vseh ostalih terjatev. Na osnovi
tega se oceni sedanjo vrednost poplačil navadnih terjatev.
Na dan 31.03.2012 imajo upniki do dolžnika navadne terjatve v višini 8.259.533 EUR, ki nimajo
izločitvene in ločitvene pravice na premoženju upnika in na katere stečaj učinkuje.
V ta razred so uvrščene terjatve navadnih upnikov v višini 3.412.413 EUR, navadne terjatve v
višini 3.385.120 EUR (za tisti del ločitvenih upnikov, kjer vrednost zavarovanja ne dosega
terjatve upnikov) in terjatve zunajbilančnih navadnih upnikov v višini 1.462.000 EUR, kar
prikazuje Tabela 20.
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Tabela 20: Dinamika poplačil v stečajnem postopku in ocena deleža poplačil (v EUR)

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 30.

Delež poplačila navadnih upnikov v stečaju bi bil v višini 59,6%, diskontirano poplačilo
navadnih upnikov v primeru stečaja pa bi bilo v višini 49,16%. Dolžnik v postopku prisilne
poravnave ponuja poplačilo upnikov v višini 60% (nediskontirano), kar pomeni, da bi bili upniki
v primeru prisilne poravnave poplačani bolje kot v primeru stečaja. Ob upoštevanju diskontne
mere, uporabljene v primeru projekcije stečaja, bi bili upniki v stečaju poplačani v višini
51,09%. Tudi v tem primeru bi bili navadni upniki poplačani bolje v primeru prisilne poravnave.

5.9 Ključni dogodki v postopku prisilne poravnave podjetja XYZ
30.6.2012

Začetek prisilne poravnave

3.7. 2012
Poslovodstvo podjetja XYZ je ob začetku insolvenčnega postopka upraviteljici
prisilne poravnave podrobno predstavilo poslovanje podjetja do začetka postopka prisilne
poravnave, vzroke za insolventnost ter načrt finančnega prestrukturiranja.
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17.7.2012
Skladno s 94. členom ZFPPIPP je bila sklicana 1. seja upniškega odbora. Upniški
odbor sestavlja 5 članov, ki so bili imenovani na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Gre za pet največjih upnikov v deležu navadnih terjatev. Upniški odbor se je v obdobju postopka
prisilne poravnave redno sestajal, štirikrat pa je zasedal tudi korespondenčno.
27.9.2012
Okrožno sodišče v Ljubljani je izdalo sklep, kjer je predlog dolžnika za izdajo
soglasja k nameravanemu črpanju druge tranše odobrenega kredita državnega sklada za
investicijo v znesku 550.800 EUR, k nameravanemu plačilu drugega obroka investicije (iz
črpanih sredstev državnega sklada) v znesku 660.960 EUR, k nameravanemu plačilu drugega
obroka investicije (iz lastnih sredstev) v znesku 165.240 EUR in k nameravanemu plačilu še
neplačane razlike za prvi obrok investicije (iz lastnih sredstev) v znesku 172.380 EUR, zavrglo.
Sodišče je s sklepom predlog dolžnika zavrglo na podlagi negativnega mnenja upniškega odbora
in upraviteljice z dne 18.9.2012.
5.10.2012
Upraviteljica vloži ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave zaradi
razlogov iz 3. točke 172. člena ZFPPIPP, saj bi neuresničitev investicije lahko pomenila bistveni
odmik od predlaganega načrta finančne reorganizacije in s tem tveganja za nezmožnost poplačila
upnikov. Hkrati pa je kreditodajalec (državni sklad) postavil dodatni pogoj za črpanje kredita
in sicer je pogojeval zagotovitev prvovrstnega zavarovanja kot to velja po Sklepu Banke
Slovenije o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic. Dolžnik iz svojega
premoženja tovrstnega zavarovanja ni mogel zagotoviti.
16.10.2012 Upniški odbor na svoji 4. redni seji sprejme sklep, da je pripravljen ponovno
izdati mnenje v zvezi s predlogom dolžnika o nadaljevanju investicije. V podjetju XYZ so na tej
osnovi pripravili novi predlog za upniški odbor v smislu pridobivanja ponovnega soglasja za
nadaljevanje investicije. S strani dveh članov upniškega odbora so tudi dobili pozitivno soglasje,
ostali trije člani odbora pa niso želeli glasovati.
13.11.2012 Podjetje XYZ se z državnim skladom dogovori, da za nadaljnja črpanja že
odobrenega investicijskega kredita prvovrstno zavarovanje ni več pogoj.
20.11.2012 Okrožno sodišče v Ljubljani objavi poziv upnikom za glasovanje o potrditvi
prisilne poravnave.
7.12.2012
Upraviteljica zaradi spremenjenih pogojev kreditodajalca umakne ugovor proti
vodenju prisilne poravnave. Sodišče na tej podlagi dne 11.12.2012 izda sklep o ustavitvi
postopka ugovora proti vodenju prisilne poravnave.
27.12.2012 Sodišče na podlagi dne 20.11.2012 razpisanega glasovanja objavi sklep o potrditvi
postopka prisilne poravnave, ki dne 14.1.2013 postane pravnomočen. Prisilna poravnava je bila
sprejeta v deležu 75,43%. Za sprejetje prisilne poravnave je glasovalo 51 upnikov. Dva upnika
sta glasovala proti sprejetju prisilne poravnave, 1 upnik je oddal neveljavno glasovnico, 23
upnikov pa ni glasovalo, kar skladno z 2. odstavkom 206. člena ZFPPIPP pomeni, da so
glasovali proti sprejetju prisilne poravnave. V postopku prisilne poravnave je bilo ugotovljenih
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za 4.015.704 EUR navadnih priznanih terjatev, ki bodo po pogojih potrjene prisilne poravnave
zmanjšane na 2.409.422 EUR.

5.10 Analiza izvajanja sprejetih ukrepov finančnega prestrukturiranja
Povzela bom kako uspešno je bilo podjetje XYZ pri uresničevanju ukrepov, ki so jih navedli v
Načrtu finančne reorganizacije.
1) Reorganizacija (zmanjšanje števila zaposlenih) - doseženo v obdobju 5.7.2012 –
31.3.2013
Reorganizacija je bila uresničena v celoti, poslovna enota AUI je bila ukinjena, število
zaposlenih se je do konca leta 2012 zmanjšalo za 114 delavcev. Od tedaj se število zaposlenih ni
bistveno spreminjalo. Tabela 21 prikazuje gibanje zaposlenih v zadnjem letu.
Tabela 21: Število zaposlenih v podjetju XYZ glede na presečni datum
Presečni datum
31.3.2012
31.7.2012
31.8.2012
30.9.2012
31.10.2012
30.11.2012
31.12.2012
31.1.2013
28.2.2013
31.3.2013

Št. zaposlenih
374
337
306
291
284
277
260
260
253
253

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Predlog prisilne poravnave podjetja XYZ d.o.o., 2012b, str. 34.

Opustitev večjega dela proizvodnje poslovne enote AUI in s tem povezano zmanjšanje števila
zaposlenih je imelo v obdobju po pričetku prisilne poravnave do konca leta 2012 pozitiven
učinek na denarni tok družbe v višini 481.000 EUR. Mesečni učinki nižjega števila zaposlenih v
letu 2013 dodatno znašajo 141.000 EUR. Znižalo se je tako število zaposlenih v proizvodnji, kot
tudi v proizvodni režiji in v podpornih dejavnostih podjetja, pri čemer nobena od funkcij
podpornih dejavnosti ni bila opuščena. Nova organizacija podpornih dejavnosti ter proizvodne
režije je zasnovana matrično, skladno z matrikami usposobljenosti zaposlenih. Vsi ključni
zaposleni opravljajo oziroma imajo kompetence za opravljanje dela na različnih področjih.
Od začetka prisilne poravnave pa do konca leta 2012 je bilo izplačano 80.000 EUR odpravnin, še
dodatnih slabih 40.000 EUR pa do konca marca 2013. Neplačanih je še 39.000 EUR odpravnin,
katere bodo poplačane skladno s finančnimi zmožnostmi družbe.
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2) Iskanje novih strateških kupcev izdelkov avtomobilske tehnike (PE AUI) – doseženo v
obdobju 5.7.2012 – 31.3.2013
Podjetje je v zadnjih letih vložilo cca. 3,4 mio EUR sredstev v ekološko in tehnološko
posodobitev proizvodnih linij predvsem za proizvodnjo sanitarne tehnike. V istem obdobju je
podjetje tudi utrdilo položaj zanesljivega partnerja, ki svojim kupcem dobavlja blago
dogovorjene kvalitete v dogovorjenih rokih in pod konkurenčnimi pogoji, kar je tudi osnova in
konkurenčna prednost za ohranjanje obstoječih kupcev ter pridobivanje novih.
Zaradi izgube ključnega kupca je podjetje v letu 2012 prodalo za dobrih 3,4 mio EUR manj kot v
letu 2011. Slabih 42% od 11,935 mio EUR prodaje je dosegla največja PE SANIT, sledi PE AUI
(ki je ostala brez ključnega kupca) s 36%, PE TEHNO (14%) nato pa PE EVO ter Podporne
dejavnosti (obe po 4%). 77% prihodkov od prodaje je podjetje ustvarilo na tujih trgih, 23% pa na
domačem, od katerih še dodatnih 10% prodaje slovenskim kupcem, na koncu konča v tujini.
Za razumevanje prodajne dinamike podjetja velja izpostaviti, da na prodajo največje poslovne
enote SANIT zelo vpliva sezonska komponenta, saj le-ta polovico prodaje ustvari v poletnih in
jesenskih mesecih, torej med julijem in oktobrom, ko se pretežno izvaja investicije v zvezi z
gradnjo in opremljanjem objektov.
Ravno pred začetkom sezone pričeta prisilna poravnava, je v PE SANIT, kot tudi vseh ostalih
poslovnih enotah, negativno vplivala na možnost pridobivanja naročil pri obstoječih in še
posebej pri novih kupcih. Negativnih učinkov prisilne poravnave kljub prizadevanjem ni bilo
mogoče eliminirati. Prihodki od prodaje PE SANIT pa so kljub temu, v letu 2012 v primerjavi z
letom poprej, zrasli za 15% na 4,9 mio EUR, s čemer se je preseglo cilje zadane z načrtom
finančnega prestrukturiranja.
Nemški trg:
Podjetje XYZ svoje izdelke zaradi bližnje lege trži predvsem na trgih EU, kjer se kot izrazito
ključen trg pojavlja nemški, ki zaradi svoje velikosti ter stabilnosti močno odstopa od ostalih.
Zanj je značilno nizko tveganje neplačil, poleg tega pa je na njem kljub veliki konkurenci
mogoče vsaj pri določenih skupinah proizvodov doseči relativno dobre (visoke) cene.
Skupna prodaja na nemškem trgu je v letu 2012 znašala nekaj manj kot 3,4 mio EUR. Tudi dva
največja kupca prihajata ravno iz Nemčije. Njun promet je v letu 2012 znašal cca. 2,125 mio
EUR, kar predstavlja nekaj več kot tretjino prodaje PE SANIT ter dobrih 15% celotne prodaje
podjetja. Kljub omenjenim tveganjem se je obseg prodaje omenjenima kupcema v letu 2012
povečal, in sicer skupaj za 2,5%. Poleg omenjenih dveh kupcev ima podjetje na nemškem trgu še
štiri kupce v rangu od 150.000 do 350.000 EUR letnega prometa, dva od teh sta kupca programa
avtomobilske tehnike. Tej skupini kupcev se je prodaja v letu 2012 povečala kar za 35%.
Podjetje XYZ je v obravnavanem obdobju začelo in ohranjalo kontakte z okoli desetimi novimi
nemškimi kupci, kontaktiranih pa je bilo bistveno več. Zanje je bilo pripravljeno veliko vzorcev
novih izdelkov in predloženih ponudb. Kot velik potencial se kažejo predvsem dogovori z
velikim nemških kupcem, ki opremlja večje poslovne objekte.
69

Avstrijski trg:
Vse zapisano za nemški trg velja tudi za avstrijskega, ki je tako po standardih kot tudi oblikovno
močno vezan na prvega. Njegov obsega prodaje letno sicer znaša med 150.000 in 350.000 EUR,
vendar v podjetju ocenjujejo, da je potencial mnogo višji. Nenazadnje so na omenjenem trgu v
letu 2012 beležili skoraj 60% rast prodaje.
Italijanski trg:
Zaradi bližine in velikosti je zelo pomemben tudi italijanski trg, ki pa je zaradi močne domače
konkurence težko dostopen. Na italijanskem trgu podjetje že nekaj let sodeluje s svetovno
priznanim kupcem avtomobilske tehnike, ki je po velikosti takoj za prvima dvema kupcema
sanitarne tehnike iz Nemčije, njegov letni obseg prodaje pa znaša slabih 700.000 EUR. V letu
2012 se je prodaja na italijanskem trgu močno povečala in sicer za skoraj 40%.
V podjetju kot pomembno partnerstvo za prihodnost ocenjujejo v letu 2013 pričeto sodelovanje z
velikim italijanskim podjetjem, ki je v svojem segmentu vodilno v Evropi. V PE AUI zanj
izdelujejo polizdelke obdelane do različnih (dogovorjenih) stopenj.
Španski in Francoski trg:
Po vstopu na Španski trg, konec leta 2011, se je le-ta v letu 2012 po obsegu prodaje, ki je znašala
cca. 500.000 EUR, že takoj prebil ne tretje mesto med tujimi trgi. Visoka rast se bo v letu 2013
težko ponovila, v podjetju pa bi želeli tak obseg prodaje zadržati. Na omenjeni trg dostopajo
posredno preko agenta, ki poleg španskega pokriva tudi francoski trg. Zaradi podobnih zahtev
kupcev si v podjetju obetajo tudi vstop na slednjega, ki je po svoji velikosti primerljiv z nemškim
ima pa delno drugačne standarde ter oblikovne zahteve. V letu 2012 so dvema francoskima
kupcema dobavili prve vzorce, s katerimi so zadovoljili njuna pričakovanja in tako lahko
optimistično računajo tudi na sodelovanje.
Anglosaksonske države:
Podjetje je v letu 2012 preko agenta vzpostavilo kontakt in pričelo z izdelavo sanitarne opreme
za Kanado. Njihove zahteve glede proizvodov se oblikovno bistveno razlikujejo od evropskih.
Kupci so s kvaliteto zadovoljni in konstantno oddajajo naročila. Zaradi oddaljenosti se
odpremljajo le polni transportni kontejnerji. V podjetju se z različnimi agenti dogovarjajo tudi za
vstop na trg Združenih držav, kjer so slovenski proizvajalci že dolgo prisotni in cenjeni. Začeli
so s proizvodnjo čistilne tehnike, že v kratkem pa načrtujejo realizacijo prvih naročil tudi na
programu sanitarne tehnike.
Slovenski trg:
Kljub svoji plitkosti je za podjetje pomemben tudi domači trg, na katerem v povprečju ustvari
med 15 in 20% prodaje; v letu 2012 je to pomenilo dobrih 2,5 mio EUR. Kupci so večinoma
specializirani inženiringi za opremo javnih objektov in trgovci za področje široke potrošnje. Za
trg je značilna nekoliko slabša plačila disciplina ter že v osnovi daljši plačilni roki, zato je
potrebno kupce pazljivo izbirati. Kljub omenjenim dejstvom pa so v podjetju v letu 2012 na
domačem trgu zabeležili 6% rast prodaje.
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Izpostaviti kaže v letu 2013 pričeto sodelovanje na segmentu opremljanja hotelov in različnih
lokalov, na podlagi katerega so v podjetju že začeli z realizacijo prvih zahtevnejših naročil ter
preko posrednikov posredovali nekatere ponudbe za objekte v EU.
3) Dezinvestiranje - doseženo v obdobju 5.7.2012 – 31.12.2012
Eden najpomembnejših ukrepov podjetja je premišljeno dezinvestiranje, ob upoštevanju kriterija
tržne atraktivnosti in konkurenčnosti programov oz. proizvodov. Kot program, predviden za
dezinvestiranje je bil v Načrtu finančnega prestrukturiranja opredeljen program avtomobilske
tehnike, kjer je z odpovedjo ključnega kupca večji del opreme ostal neizkoriščen, nekaj zastarele
opreme pa bi radi prodali tudi v poslovni enoti TEHNO.
Ponudbe za celoten dokup opreme PE AUI podjetje ni prejelo, verjetno predvsem zaradi visoke
vrednosti opreme, ki je relativno nova (kupljena je bila v letih med 2006 in 2007), zato so se
odločili, da jo bodo prodajali po delih. Konec novembra 2012 so odprodali manjši del opreme,
zanjo so prejeli 180.000 EUR. Ostali del opreme se občasno koristi za potrebe poslovne enote
SANIT.
Med opremo PE TEHNO je bila za odprodajo predvidena celotna linija za proizvodnjo manjših
elektroelementov, ki pa je že zastarela. Vrednost celotne linije je bila tekom izvedbe cenitev za
namene insolvenčnih postopkov ocenjena na 255.000 EUR. Glede nakupa linije so pridobili
ponudbo potencialnega kupca iz BiH, ki si je postrojenje pred tem večkrat ogledal. Kupec je za
linijo ponudil 260.000 EUR, pri čemer pa bi pred prevzemom plačal le 20% vrednosti, ostalo pa
po preselitvi in montaži linije v BiH, sukcesivno, upoštevaje učinke obratovanja linije. Ker za
zavarovanje plačila kupec ni bil pripravljen predložiti drugih zavarovanj, kot samo linijo,
ponudba ni bila sprejeta. Podjetje XYZ je zaradi prevelikega tveganja ponudbo zavrnilo in kupcu
predstavilo drug predlog. Kupec je na koncu vendarle popustil in sprejel predlog podjetja XYZ –
linijo je odkupil za 240.000 EUR, pri čemer je 80% vrednosti plačal takoj, preostanek pa po
selitvi in montaži v BiH.
4) Investicija v izgradnjo razvojnega laboratorija in postavitev robotizirane proizvodne
celice - doseženo v obdobju 30.6.2012 – 31.3.2013
Investicija v izgradnjo razvojnega laboratorija in postavitev robotizirane proizvodne celice je
delno dokončana (1/3), dela na gradbišču pa se od konca oktobra ne izvajajo več. Nadaljevanje
del na investiciji je bilo zaustavljeno s sklepom sodišča v oktobru 2012, kot posledica nepridobitve soglasja, s strani upniškega odbora, za nadaljevanje črpanja odobrenega kredita pri
državnem skladu. Podjetje je pred tem pristojno sodišče zaprosilo, za odobritev nadaljnjega
črpanja odobrenega kredita, saj posel ni sodil v okvir rednega poslovanja družbe, kot določa
zakon. Kljub različnim prizadevanjem podjetje vse do potrditve prisilne poravnave s strani
upniškega odbora ni uspelo pridobiti zadostno število zahtevanih soglasij za nadaljevanje črpanja
odobrenega kredita. Šele s pravnomočno potrditvijo prisilne poravnave dne 14.1.2013 je podjetje
zopet pridobilo »soglasje« sodišča oziroma možnost, da z investicijo nadaljuje, pri čemer je bila
investicija tedaj že v 3 mesečni zamudi.
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Uprava podjetja se je v zvezi z nadaljevanjem črpanja kredita takoj sestala s predstavniki
državnega sklada. Ponudili so dodatna zavarovanja za črpanje kredita (vse še razpoložljive
neobremenjene nepremičnine ter celotno vrednost že plačane in dobavljene opreme za novo
investicijo), ki pa s strani državnega sklada niso bila sprejeta. Zahteva sklada so bila prvovrstna
dodatna zavarovanja, katerih pa podjetje XYZ samo ne more zagotoviti.
Uprava je o nastali situaciji takoj obvestila vse tri poslovne banke, s pričakovanjem, da se skupaj
z državnim skladom najde možno rešitev, ki bi omogočila nadaljevanje predmetne investicije.
Investicija je namreč bistvenega pomena za prihodnje poslovanja podjetja
Za nadaljevanje investicije je potrebno zagotoviti dodatno zavarovanje državnemu skladu za
črpanje preostalih 1.514.700 EUR odobrenega kredita (podroben prikaz je v Tabeli 22):
Tabela 22: Pregled obrokov financiranja investicije (v EUR)
Obrok (v EUR)
Prvi (že plačano)
Drugi (še neplačano)
Tretji (še neplačano)
Četrti (še neplačano)
Peti (še neplačano)
Skupaj investicija (v EUR)
Že plačano
Še neplačano

v%
42
3
35
10
10
100
42
58

Skupaj
1.429.417
119.708
1.204.875
344.250
344.250
3.442.500
1.429.417
2.013.083

Del državni sklad
1.239.300
0
963.900
275.400
275.400
2.754.000
1.239.300
1.514.700

Del XYZ
190.117
119.708
240.975
68.850
68.850
688.500
190.117
498.383

Vir: Podjetje XYZ d.o.o., Finančno poročilo za banke, 2012d, str. 4.

Podjetje XYZ mora poleg tega zagotoviti tudi cca. 500.000 EUR lastnih virov, skladno s
črpanjem kredita državnega sklada.
Marca 2013 je uprava na podlagi izhodišč in novih cenitev, zahtevanih s strani bank, predlagala
možno kompromisno rešitev za pridobitev pogojev za nadaljevanje investicije, ki je bila s strani
bank sprva zavrnjena, kasneje pa sprejeta, medtem ko je bila za državni sklad sprejemljiva in
odobrena z manjšimi korekcijami.
Zamuda pri investiciji, ki bi morala biti po načrtih zaključena do 31.5.2013, prvi pozitivni učinki
na denarni tok pa bi bili že v mesecu juniju 2013, bo sorazmerno povečala izgubo podjetja v letu
2013. Oportunitetna izguba prihodkov bo tako znašala dobrih 153.000 EUR mesečno,
oportunitetna izguba dobička pa bo znašala dobrih 60.000 EUR mesečno.
Za dokončanje investicije je po prvotnem načrtu potrebnih dodatnih 5 mesecev, kar pomeni, da
bi podjetje v primeru nadaljevanja investicije z junijem 2013 v zadnjih dveh mesecih leta 2013
vseeno pridobilo prve prihodke iz predmetnega vira in sicer cca. 306.000 EUR. Od leta 2014
bodo prihodki z naslova omenjene investicije v skladu z navedbami v načrtu finančne
reorganizacije.
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5) Dobava polizdelkov in storitev za partnerja – novoustanovljeno družbo za proizvodnjo
proizvodov iz plastičnih mas - doseženo v obdobju 5.7.2012 – 31.3.2013
Projekt proizvodnje proizvodov iz plastičnih mas je zaradi prisilne poravnave in začasne
ustavitve investicije v izgradnjo razvojnega laboratorija in postavitev robotizirane proizvodne v
devetmesečni zamudi. Partner se namreč želi prepričati, da bo podjetje poslovalo v skladu s
pripravljenim načrtom finančne reorganizacije in da lahko računa na dolgoročno sodelovanje.
Nova proizvodnja bo namreč umeščena v industrijsko cono podjetja XYZ in bo popolnoma
izkoristila še proste kapacitete zemljišč. Partner je nad lokacijo in infrastrukturo navdušen, se pa
ne želi prenagliti, saj brez podjetja XYZ planiranega projekta ne more uresničiti.
Po potrditvi prisilne poravnave je projekt ponovno v zagonu. Trenutno je v fazi izdelave projekta
za izvedbo in projekta za gradbeno dovoljenje za novo proizvodno halo. Hala je dimenzionirana
glede na že izbrano tehnologijo in z vidika zmogljivosti ter sestave definirano proizvodno linijo.
Zaradi mednarodnega konzorcija lastnikov bo proizvodnja v lasti nove, še ne ustanovljene
družbe. Podjetje XYZ ji bo dalo za zagon proizvodnje na razpolago obstoječo infrastrukturo,
dobavljalo pa ji bo tudi del potrebnih polizdelkov ter nudilo storitve vzdrževanja in podpornih
dejavnosti.
Začetek proizvodnje je predviden za maj leta 2014. Že v prvem letu bi podjetje XYZ iz novega
vira pridobilo cca. 1 mio EUR prihodkov za dobavljene polizdelke ter 200.000 EUR za
opravljene storitve podpornih dejavnosti. V naslednjih letih, ko bi program deloval celo leto, bi
se te vrednosti skoraj podvojile.
Navedene so vrednosti za dvoizmensko delo. V primeru zadostnega povpraševanja bi se uvedlo
tudi tretjo izmeno, ki bi prihodke in izkoriščenost celotnega kompleksa podjetja XYZ ustrezno
povečala.

SKLEP
V magistrskem delu sem opredelila simptome in vzroke, ki privedejo do krize v poslovanju ter
proučila postopek prisilne poravnave, kot eno izmed možnih rešitev za izhod iz krize. Predstavila
sem prednosti poravnave v primerjavi s stečajnim postopkom ter ga analizirala na konkretnem
primeru iz prakse. S tem so bili cilji magistrskega dela, postavljeni v uvodnem delu, doseženi.
Postopek prisilne poravnave podjetja XYZ ni bil tipičen primer iz prakse, saj je obravnavano
podjetje eno izmed redkih izjem, ki se je za postopek prisilne poravnave odločilo (še) preden je
dejansko izpolnjevalo kriterije za vložitev postopka prisilne poravnave, ki jih predpisuje
ZFPPIPP. V praksi podjetja čakajo bistveno predolgo predeno ukrepajo, uprave si pogosto
zatiskajo oči ali pa enostavno niso kos situaciji, v kateri so se znašli in ne vedo kako naprej.
Zavedati se je potrebno, da je pri reševanju insolventnosti najpomembneje, da se ukrepa
nemudoma, najbolje še preden, najkasneje pa, ko nastopi stanje, ki je po kriterijih zakona
opredeljeno kot stanje insolventnosti. V praksi to pomeni, da je postopek prisilne poravnave
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dejansko potrebno začeti izvajati pred nastankom finančno-likvidnostnih težav, za katere obstaja
manj kot 50% verjetnost, da bodo razrešene, ne da bi se začel postopek finančnega
prestrukturiranja oziroma reorganizacije podjetja.
Naloga uprave je, da redno spremlja finančne izkaze in kazalnike poslovanja, imeti pa mora tudi
jasno zastavljene cilje poslovanja. Poslovodstvo tako že s spremljanjem finančnih izkazov in
kazalnikov doseganja ciljev poslovanja, ter ob upoštevanju predvidevanj, pa tudi razmer in
okoliščin, v katerih se podjetje nahaja, lahko predvidi v kateri smeri se bo poslovanje/podjetje
gibalo in kakšna bo njegova finančna »kondicija« oz. finančno stanje.
Podjetje XYZ je na podlagi računovodskih izkazov na dan 31.03.2012 in izkazu načrtovanja
bodočih denarnih tokov (plačilne sposobnosti) že takrat ocenilo, da svojih kratkoročnih
obveznosti, tako finančnih kot tudi poslovnih, ob njihovem zapadanju ne bo zmožno
poravnavati. V podjetju so sicer ocenili, da imajo dovolj znanja, idej in realne možnosti za
uspešno nadaljevanje poslovanja, vendar pa brez finančnega prestrukturiranja oz.
reprogramiranja obveznosti to ne bi bilo mogoče. Zato so se (predčasno) odločili za začetek vseh
potrebnih aktivnosti za postopek poslovnega in finančnega prestrukturiranja.
Namen uvedbe postopka prisilne poravnave je bila uspešna sanacija podjetja in poplačilo vseh
upnikov, skladno s pogoji pravnomočno potrjene prisilne poravnave (ti pogoji so bili boljši, kot
bi bili v primeru stečajnega postopka) ter da se sodelovanje z njimi nadaljuje tudi v prihodnje. S
tem bi se zagotovil obstoj družbe na dolgi rok, pa tudi ohranitev številnih delovnih mest v
socialno šibkem okolju.
Na primeru sem potrdila uvodoma postavljeni hipotezi. Uspešnost poslovanja podjetja se z
uspešno izglasovano prisilno poravnavo lahko izboljša in predstavlja/pomeni »rešitev« za izhod
podjetja iz krize, je pa bistveno, da je načrt poslovne in finančne reorganizacije podjetja
strokovno pripravljen. Za obstoj podjetja v prihodnosti je odločilna predvsem zdrava,
uresničljiva vizija ter jasno zastavljeni cilji in strategija za dosego slednjih. Izredno pomembno
je tudi, da je načrt prestrukturiranja objektivno zasnovan in da ima podjetje realne možnosti za
njegovo implementacijo, hkrati pa mora biti dovolj prepričljiv, da ga deležniki podjetja podprejo.
Tukaj so v prvi vrsti mišljeni upniki, saj je njihovo večinsko soglasje nazadnje tudi predpogoj, da
je postopek prisilne poravnave lahko pravnomočno potrjen, izredno pomembno pa je, da podjetje
na svojo stran pridobi tudi ostale deležnike. Uprava podjetja XYZ je uspela uskladiti interese
vseh deležnikov, upniki so prisilno poravnavo izglasovali, kupci in zaposleni pa so jo sprejeli z
razumevanjem in pristali na spremenjene pogoje poslovanja, tako da je podjetje lahko
nadaljevalo s poslovanjem v skladu z načrtom prestrukturiranja.
Skozi analizo primera sem ugotovila, da je poslovanje podjetja po potrjeni prisilni poravnavi
skladno s sprejetim programom finančnega prestrukturiranja, nekateri planski cilji pa so celo
preseženi. Cilji prisilne poravnave so tako bili doseženi, zato sem mnenja, da je bil ukrep
poslovnega in finančnega prestrukturiranja primeren, utemeljen in potreben.
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Menim, da je konkreten primer lahko zgled podjetjem, ki se znajdejo v podobni situaciji in tudi
dokaz, da pravočasno ukrepanje lahko poveča možnosti in verjetnost za obstoj ter nadaljevanje
poslovanja podjetja. S tem je bil namen magistrskega dela dosežen.
Ugotavljam pa, da v praksi veliko oviro na poti do uspešno zaključenega postopka prisilne
poravnave predstavlja dejstvo, da celoten postopek traja bistveno predolgo. To je tudi ena izmed
največjih pomanjkljivosti trenutno veljavne zakonodaje, ki ureja insolvenčne postopke.
Posamezne aktivnosti vodene s strani prisilnega upravitelja, upniškega odbora in sodišča terjajo
bistveno preveč časa, kar podjetje ovira pri implementaciji potrebnih in načrtovanih sprememb,
katere bi morale biti hitre in učinkovite. V času postopka podjetje »stagnira« in izgublja na
odnosu do kupcev, dobaviteljev in drugih udeležencev, slabša pa se tudi njegovo finančno stanje.
Zaradi omenjene slabosti zakonodaje v praksi postopka prisilne poravnave tako skorajda ni
mogoče uspešno zaključiti oziroma doseči, da bi se podjetje v postopku zares uspelo finančno in
poslovno prestrukturirati in od tedaj dalje normalno poslovati. Omenjeno potrjuje tudi dejstvo,
da je v praksi uspešno zaključenih le okrog 10% vseh začetih postopkov prisilnih poravnav, pri
čemer mislim na dejansko poplačilo vseh dogovorjenih obveznosti dolžnika do upnikov.
Slabost trenutno veljavne zakonodaje se mi zdi tudi dejstvo, da je v praksi vloga upniškega
odbora po eni strani preveč zapostavljena. Upniki bi morali v postopku prisilne poravnave
prevzemati aktivnejšo vlogo, tudi v smislu iskanja optimalnih rešitev v okvirih dejanskih
možnosti. Menim tudi, da bi pri insolvenčnih postopkih, do katerih je prišlo zaradi neustreznega
(slabega) poslovanja dolžnika, skozi daljše časovno obdobje, del odgovornosti morali prevzeti
tudi upniki sami, saj so kot dobri gospodarstveniki dolžni spremljati poslovanje svojih poslovnih
partnerjev in svoje terjatve tudi ustrezno zavarovati ter pravočasno ukrepati za minimiziranje
tveganj.
Po drugi strani pa se mi zdi, da imajo upniki oz. upniški odbor lahko (pre)veliko moč, težo in
vpliv pri odločanju v zvezi z izvajanjem postopka prisilne poravnave. Upniki praviloma
zastopajo zgolj lastne interese in zahtevajo maksimalno poplačilo svojih terjatev, medtem ko jim
za usodo podjetja pogosto ni mar. V primerih, ko so upniki hkrati tudi dolžnikovi posredni ali
neposredni konkurenti, imajo lahko celo prikrit interes za stečaj, saj vidijo priložnost prevzema
njihovih kupcev, proizvodov, kapacitet, dejavnosti, ipd. Možne so tudi špekulacije glede
pridobitve premoženja dolžnika pod ugodnejšimi pogoji. Izredno pomembno je, da podjetje
svoje upnike dobro pozna in da jih uspe pridobiti za podporo programa finančnega
prestrukturiranja.
Premalo je izkoriščena tudi zakonsko predpisana možnost, da se terjatve upnikov konvertira v
lastniške deleže, tako s strani ločitvenih kot tudi navadnih upnikov. Tudi dosedanji predlogi za
dopolnitev trenutno veljavne insolvenčne zakonodaje, v smislu razlastninjenja dolžnika, ni
najboljša rešitev, ker vsaj v primerih, ko insolventnost nastopi nenadoma in zaradi objektivnih
razlogov, ni mogoče zagotoviti kontinuitete poslovanja (tudi v zdravih jedrih, ki ostanejo, ne).
V praksi je pogosto tudi velik razkorak pri vrednotenju premoženja dolžnika, kjer se v premajhni
meri upošteva, da je vrednost sredstev v funkciji, torej ob izvajanju poslovne dejavnosti,
neprimerno večja od tiste, ki ostane za odprodajo, v primeru, ko se postopek prisilne poravnave
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zaključi s stečajnim postopkom. Praviloma to velja tako za nepremičnine kot za premičnine in
tako za ločitvene upnike kot ostale upnike.
Izpostavljam tudi problem, da se zaradi splošne negativne klime, ki je posledica medijsko
izpostavljenih tako imenovanih »tajkunskih« prevzemov ter izkoriščanja vodilnih položajev v
podjetjih zaradi pridobitev materialnih koristi posameznikov, insolvenčni postopki vse
prepogosto štejejo (obravnavajo) kot načrtni postopki, izvedeni izključno z namenom
oškodovanja upnikov in pridobitve materialnih koristi na njihov račun. Verjetno v praksi
resnično obstajajo tudi taki primeri, vendar primer, ki sem ga obravnavala, zagotovo ni tak.
Splošna javnost se na strokovne in specifične stvari seveda ne spozna in se z njimi seznani zgolj
površinsko preko tega kar vidi, sliši in prebere v najrazličnejših medijih, nato pa vse poenostavi
in »vrže v isti koš«. Tematika pa je drugačna in precej bolj kompleksna. Ne zdi se mi prav, da se
zaradi slabih zgledov nekaterih medijsko izpostavljenih podjetij in njihovih vodilnih, kjer se
omenjajo celo sumi storitve kaznivih dejanj, tudi ostale postopke prisilnih poravnav obravnava z
negativnim predznakom, saj se razlogi, ki so posamezno podjetje privedli v ta položaj, lahko
precej razlikujejo. Sama sem mnenja, da bi bilo pri ugotavljanju odgovornosti v zvezi z razlogi,
ki so pripeljali do insolventnosti ter postopkov za poslovno in finančno prestrukturiranje, treba
ločiti med:
 postopki, do katerih je prišlo zaradi slabega vodenja, zgrešenih ali neustreznih poslovnih
odločitev, pomanjkljive oz. neustrezne strategije, ipd;
 postopki, do katerih je prišlo zaradi »objektivnih« razlogov, kot so nenadna izguba trga,
poslovnega partnerja, ključnih surovin, velika sprememba v pogojih poslovanja zaradi
razmer na svetovnih trgih, zaradi posledic višje sile, ipd;
 načrtovanimi prisilnimi poravnavami in kasnejšimi stečajnimi postopki z namenom
pridobitve materialnih koristi oziroma oškodovanja upnikov, z namenom pridobivanja
kakršnih koli koristi posameznikov.
Podjetje XYZ spada v tretjo kategorijo/opredelitev. Je pa ugotavljanje odgovornosti v zvezi z
razlogi, ki so privedli do insolventnosti, lahko tema za drugo razpravo.
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