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UVOD 
 
Oktober in november sta meseca, ko mnogi razmišljajo o letnih planih in predvidevajo 
poslovne dogodke v prihodnjem letu ter tudi v daljšem obdobju. Veliko podjetij se 
napovedovanja in pričakovanj za prihodnje leto ali na primer za obdobje petih let loteva tako, 
da poveča pričakovanja za določen delež in temu prilagodi pričakovane stroške – odvisno od 
tega, če so podjetja optimistična ali pesimistična glede svojega razvoja. Toda ali je ta, na prvi 
pogled sicer zdravorazumska metoda, ki o prihodnosti sklepa na podlagi trendov iz 
preteklosti, primerna in kar je še pomembneje, ali prinaša dovolj informiran vpogled na 
razmere na trgu in v širšem okolju za sprejemanje odločilnih poslovnih potez? 
 
Namesto sklepanja na podlagi preteklih trendov bi lahko podjetja v večji meri uporabljala 
modele, ki bi pomagali pri planiranju poslovanja v prihodnosti. S scenariji in simulacijami na 
modelu si menedžerji lahko ustvarijo bolj popolno podobo o prihodnjih možnih dogodkih ter 
vplivu na poslovanje (Matijašič, 2008). 
 
V trenutni gospodarski krizi se je izkazalo, da je proučevanje prihodnjega poslovanja podjetja 
za managerje, bančnike, investitorje, dobavitelje in delavce zelo pomembno. Najbolj 
uničujoče posledice za vse deležnike se dogodijo takrat, ko podjetje zaide v stečaj. Tematika 
je aktualna, saj so podjetja, kot so na primer Istrabenz d.d., Vegrad d.d., Merkur d.d., SCT 
d.d. itd., v preteklosti zlahka dobila ogromne kredite, saj so bančniki predvidevali, da naj bi 
bilo njihovo poslovanje v prihodnosti dobro. Je mogoče, da imajo bančniki pomanjkljive 
metode za napovedovanje prihodnjega poslovanja podjetja? Ali bi se glede na pretekle in 
prihodnje parametre poslovanja dalo predvideti, kakšna je verjetnost, da podjetje zaide v 
stečaj? 
  
Vzemimo primer bančnika, ki se odloča o tem, ali bo podjetju odobril dodatni kredit. Bančnik 
lahko pogleda serijo računovodskih izkazov za več let nazaj. Ampak ali mu to pove, kako bo 
podjetje poslovalo v prihodnosti? Mu odgovori na vprašanje, ali bo podjetje uspelo 
odplačevati glavnico in obresti kredita? Ali bo imelo dovolj velik dobiček in denarni tok? 
Poslovodstvo na primer zagotavlja, da bo rast prihodkov v naslednjih letih 5-odstotna. Kaj pa, 
če se močno poveča temeljna obrestna mera v gospodarstvu in hkrati zniža prodaja podjetja? 
Ali bo podjetje po teh spremenjenih pogojih še vedno sposobno odplačevati kredit glede na 
dobiček in denarni tok? 
 
Zgoraj opisane kompleksne situacije lahko lažje obvladamo s finančnim modeliranjem in 
simulacijami. Za reševanje kompleksnih problemov je treba najprej izdelati dinamični model, 
s katerim lahko simuliramo takojšnje in kasnejše želene ter neželene učinke sprememb 
parametrov poslovanja (Guerrero, 2010, str. 217–254). 
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Finančni simulacijski model managementu služi kot orodje, s katerim se simulira resnični svet 
in na katerem lahko preizkušajo različne poslovne odločitve in vplive iz okolja. Večina 
finančnih modelov je razvita z namenom prikazovanja načrtovanih računovodskih izkazov, 
proračunov in posebnih poročil ter za opravljanje različnih »kaj če« analiz, in sicer v 
prizadevanju, da bi našli najboljše odločitve za poslovanje podjetja. Zaradi tehnološkega 
napredka v računalnikih, kot so računalniške razpredelnice, finančni jeziki za modeliranje, 
sodobne grafike, sistemi za upravljanje z bazami podatkov, se vedno več podjetij odloča za 
razvoj in uporabo finančnih modelov (Siegel & Shim, 2006, str. 662). 
 
Razvoj modelov in simulacij pa ima tudi svoje pomanjkljivosti, saj ponavadi zahteva veliko 
časa in denarnih sredstev. Poleg tega včasih tak pristop ni primeren za zelo zapletene in 
nepredvidljive sisteme (Greasley, 2004, str. 5). 
 
Če hočemo ugotoviti, kako spreminjanje različnih parametrov poslovanja vpliva na verjetnost 
stečaja, to najlažje proučimo s pomočjo finančnega modela in simulacijami. S pomočjo 
modela bomo ob spremenjenih vhodnih spremenljivkah raziskovali poslovanje podjetja v 
prihodnosti. Predvsem nas zanima analiza spremenljivk, ki po literaturi vplivajo na povečano 
možnost stečaja. Te spremenljivke so (Demirkan & Platt, 2009, str. 97): likvidnost, 
dobičkonosnost, vzvod, spremenljivke iz trga (marže, povpraševanje) in makroekonomske 
spremenljivke (obrestne mere). 
 
Na tem finančnem modelu lahko izvajamo različne metode. Lahko si pomagamo z 
naslednjimi metodami: analiza občutljivosti, analiza scenarijev in stohastične simulacije z 
metodo Monte Carlo, ki je še posebej zanimiva. Ta metoda vsebuje vzorčenje posamezne 
verjetnostne distribucije, in sicer z namenom proizvesti na stotine različnih scenarijev, zato 
bomo tej metodi posvetili tudi največ pozornosti. Zaradi velikega števila različnih scenarijev 
nam omogoča temeljito in nepristransko proučevanje poslovanja nekega podjetja v 
prihodnosti (Winston, 2007). 
 
Omenjeno modeliranje in simulacije bodo podprte z avtorjevimi večletnimi izkušnjami, ki jih 
je pridobil pri delu v eni izmed poslovnih bank. 
 
Namen dela. Namen magistrskega dela je predstaviti finančno modeliranje in v nadaljevanju 
konkretno razviti finančni model bodočega poslovanja podjetja v Microsoft Excelu (v 
nadaljevanju Excel). Pri tem smo se zgledovali po avtorju Benningi (2000) in po delujočem 
finančnem modelu v Excelu, avtorjev Moyesa ter Lawrencea (2003). Nadalje je namen 
pokazati, kako se na modelu izvajajo različne analize in simulacije za napovedovanje 
poslovanja podjetja v prihodnosti. Pri tem želimo med drugim prikazati, kako uporaba 
finančnih simulacij veliko bolje napove prihodnje težave podjetja, kar bi marsikateri poslovni 
banki prihranilo nepotrebne kasnejše odpise zaradi preveč velikodušnega kreditiranja. O tem 
pričajo tudi avtorjeve izkušnje pri delu v poslovni banki. Predvsem pa želimo prikazati, kako 
spreminjanje vhodnih spremenljivk in parametrov vpliva na verjetnost stečaja podjetja. 
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Magistrsko delo je namenjeno bančnikom, investitorjem, dobaviteljem, finančnim 
novinarjem, bonitetnim agencijam in vsej ostali zainteresirani javnosti. Torej vsem, ki 
napovedujejo prihodnje poslovanje podjetja. 
 
Cilji dela. Glavni cilj magistrskega dela je ugotoviti, kako spreminjanje različnih 
spremenljivk in parametrov poslovanja vpliva na verjetnost, da podjetje postane insolventno. 
Ko v podjetju nastopi insolventnost, se lahko sproži prisilna poravnava ali pa stečaj. Zaradi 
poenostavitve bomo v našem modelu to stanje opisali kot bankrot.  
 
Metode dela. Pri delu si bomo pomagali s finančnim modelom podjetja, ki ga bomo razvili v 
Excelu po smernicah, ki jih predpisuje literatura (Benninga, 2000, str. 57). V modelu bomo 
spreminjali različne poslovne parametre in vhodne spremenljivke, ki vplivajo na verjetnost 
bankrota. Pri tem bomo uporabljali različne metode, predvsem simulacije Monte Carlo. 
  
Model in simulacije bodo izvedene v preglednici Excel, ki je zelo primerna za hitro izdelavo 
modelov in simulacij (Winston, 2004). 
 
Struktura poglavij. Magistrsko delo bo razdeljeno na pet poglavij. V uvodnem poglavju 
bomo opredelili predmet proučevanja magistrskega dela, podali namene in cilje proučevanja. 
V prvem poglavju bomo prikazali tematiko finančnega modeliranja in opredelili korake, ki so 
potrebni pri razvoju finančnih modelov. V drugem poglavju bomo predstavili simulacije in 
analize ter njihovo načrtovanje in izvedbo. Tretje poglavje bo namenjeno prikazu razvoja 
finančnega modela bodočega poslovanja podjetja v Excelu. Četrto poglavje bomo namenili 
analizi parametrov poslovanja, ki vplivajo na verjetnost bankrota. V petem poglavju bo sledila 
analiza izbranih scenarijev in interpretacija rezultatov. V sklepu bomo povzeli glavne 
zaključke magistrskega dela. 
 
1 TEORIJA FINANČNEGA MODELIRANJA 
 
1.1 Finančno modeliranje 
 
Finančni model je abstraktna predstavitev nekega finančnega sistema, modeliranje pa pomeni 
razvoj modelov (Siegel et al., 2006). 
 
Po Francetič in Radelj (2011) modeliranje finančnih procesov predstavlja pomembno vejo 
znotraj področja kvantitativnih financ. Pojma model in modeliranje si pogosto napačno 
predstavljamo. V predstavah nekaterih so modeli skupki determinističnih enačb, ki dajejo na 
deset decimalk natančne rezultate, drugi od modelov pričakujejo natančno napovedovanje 
prihodnosti, tretji trdijo, da se naključnih procesov v financah ne da modelirati, ker je vse 
odvisno od psihologije človeka, človeškega vedenja pa se menda ne da predvideti.  
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Večina pojavov, ki so predmet proučevanja ekonomske znanosti, je zelo zapletene narave, s 
številnimi povratnimi vplivi, ki jih je težko intuitivno razumeti in matematično opisati. Za 
primerno obravnavo in razumevanje zato uporabljamo modeliranje oziroma modele. Modeli 
so tako nujno poenostavljen prikaz dejanskega stanja (Čibej, 2001). Njihovo strukturo 
določimo na podlagi predpostavk, s katerimi skušamo opisati obravnavane pojave. Z 
vnašanjem podatkov v model dobimo dodatne informacije, ki nam omogočajo boljše 
razumevanje pojavov in nam dajejo napovedi, s katerimi si olajšamo sprejemanje odločitev. 
 
Model je v splošnem neka opisna in pojasnjevalna shema, ki organizira podatke, informacije 
ali izkušnje v obliko, ki omogoča razumevanje določenih procesov, sprejemanje boljših 
odločitev ter optimizacijo ali izboljšavo delovanja celotnega sistema. Model povezuje 
izkušnje in informacije, zato predstavlja subjektivno sliko, zasidrano v preteklosti. Znotraj 
modela se ob izvajanju rutine in med obdelavo informacij odvija proces učenja, ki vodi do 
boljšega vpogleda v razvoj prihodnjih dogodkov in posledično do racionalnejših ukrepov.  
 
Namen modela je poskušati matematično opisati dinamiko opazovanega procesa in povezavo 
le-tega z ostalimi. Temelj vsakega modela so predpostavke. Ustreznost ali točnost modela 
temelji na pravilnosti predpostavk. Predpostavke pa imajo lahko večjo ali manjšo povezavo z 
realnim svetom, česar se je treba neprestano zavedati. Vsako uporabo modela je smiselno 
jemati z rezervo, pri tem pa ne smemo biti pretirano zaverovani v natančnost izračunov 
(Greasley, 2004). 
 
Prav zato, ker model ni in ne more biti posnetek resničnega stanja, je pri uporabi modela eden 
ključnih procesov proces merjenja napak. Napake predstavljajo razmik med napovedanim in 
novim dejanskim stanjem. Razvoj in velikost napak nas informirata o tem, kako natančen je 
model in kakšno napovedno moč ima. Če velikost napak divergira, je to znak, da model 
prihodnja stanja izračunava premalo natančno. V tem primeru moramo poskrbeti za hitrejše 
učenje modela ali pa je model treba zamenjati, ker neustrezno opisuje procese (Francetič et 
al., 2011).  
 
Poznamo modele, ki napovedujejo gibanje finančnih trgov in cen delnic. Zraven tega pa lahko 
modeliramo tudi druge procese, kot so: upravljanje tveganj, metode za vrednotenje sredstev, 
izračunavanje tržnih krivulj, izračunavanje volatilnosti trgov, metode optimizacije portfeljev, 
metode diverzifikacije itd. (Mun, 2010). V magistrskem delu bomo modelirali prihodnje 
poslovanje podjetja, ki proizvaja in prodaja proizvode. 
 
Modele je smiselno oblikovati tedaj, ko se s podobno problematiko srečujemo večkrat. 
Uporabnik s pomočjo modela dobi na voljo rezultate, za katere bi sam potreboval bistveno 
več časa ali pa jih sploh ne bi našel. Modeli oziroma simulacije, ki bodo obravnavani v 
nadaljevanju, so kvantitativni in zasnovani v formaliziranem matematičnem jeziku. Mehke 
kvalitativne informacije so zunaj dosega modela. Modeli in simulacije nam dajejo dodatne 
informacije, na podlagi katerih lahko izboljšamo kvaliteto naših odločitev (Guerrero, 2010). 
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Pri gradnji modela je pomembna tudi ločitev na neobvladljive in obvladljive spremenljivke. 
Slednje imenujemo tudi odločitvene spremenljivke in so tiste, na katere je moč vplivati.  
 
1.2 Deterministični modeli 
 
Kadar v modelu predpostavljamo, da so zunanje omejitve in vzročne povezave znane, 
govorimo o determinističnem modelu. Ker so slučajni vplivi tukaj izločeni, gre pravzaprav za 
mehansko računanje po znanih obrazcih za namenske funkcije, ki nam dajo točno določene 
rezultate, če je naloga v okviru modela seveda rešljiva. Na teh modelih lahko izvajamo tudi 
optimizacijo (Čibej, 2001): 
 
• klasična diferencialna optimizacija (pri kateri ugotavljamo minimume in maksimume 

namenskih funkcij ob pomoči odvajanja, kot sta na primer optimalna zaloga ali obseg 
proizvodnje), 

• linearno programiranje, 
• nelinearno programiranje. 
 
Deterministični modeli so pogosti, saj jih je relativno lahko matematično formalizirati, 
razumeti in dajejo točne rezultate. V praksi pa velikokrat niso uporabni, saj ne upoštevajo 
slučajnostnih vplivov in s tem povezanega tveganja. 
 
1.3 Stohastični modeli 
 
Če pri determinističnemu modelu spremenimo naravo vhodnih spremenljivk tako, da te 
postanejo slučajnostne (stohastične), potem lahko govorimo o stohastičnem modelu. 
Stohastičnost pomeni slučajnost. Za stohastične modele torej velja, da je vsaj ena od vhodnih 
spremenljivk slučajna in da nanjo delujejo slučajni vplivi. To ne pomeni, da smo obsojeni na 
popolno nevednost, saj lahko ugotovimo, kakšen je vzorec teh slučajnih vplivov. V jeziku 
verjetnostnega računa to pomeni, da vsaki stohastični spremenljivki pripišemo ustrezno 
verjetnostno porazdelitev na podlagi zgodovinskih podatkov in izkušenj ter z njimi povezanih 
intuicij strokovnjakov za področje obnašanja te spremenljivke. Prednosti uporabe 
stohastičnosti so torej v boljši oceni tveganja oziroma nihanja vrednosti okoli rezultatov, ki so 
nam jih dali deterministični modeli. Ta razlika je zelo pomembna za sprejemanje poslovnih 
odločitev, obenem pa je iz nje jasen tudi odgovor na očitke tistih, ki bi hiteli pojasnjevati, da 
stohastični modeli pri napovedovanju prihodnosti niso nič uspešnejši kot klasični modeli 
(Billingsley, 1994). 
 
Rezultate stohastičnega modela je mogoče dobiti na dva načina. Prvi način je analitični 
pristop. Pri njem skušamo matematično dobiti verjetnostno porazdelitev izhodne 
spremenljivke. Zaradi kompleksnosti modelov pa je po tej poti rešitve težko oziroma včasih 
tudi nemogoče dobiti. Drugi način je simulacijski pristop. Vsaki slučajni spremenljivki 
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pripišemo vrednost iz pripadajoče verjetnostne porazdelitve, izračunamo in zabeležimo 
vrednosti outputov, nato pa postopek večkrat ponovimo zato, da dobimo verjetnostno 
porazdelitev outputov (Marolt, 2002, str. 3). 
 
Celotna logika stohastičnih modelov se naslanja na spoznanja verjetnostnega računa. Glavno 
vlogo imata gotovo centralni limitni teorem in zakon velikih števil, ki verjetnostno 
porazdelitev povezuje z velikim številom ponovitev poskusa v enakih razmerah. 
  
1.4 Pomembni pojmi iz verjetnostnega računa 
 
Ker ob stohastičnih simulacijah vedno omenjamo verjetnostne porazdelitve in slučajnost, je 
jasno, da je za razumevanje in predvsem interpretacijo rezultatov pri stohastičnih modelih 
zelo pomembno znanje verjetnostnega računa (Billingsley, 1994). 
 
1.4.1 Diskretne verjetnostne porazdelitve 
 
Pri diskretni slučajni spremenljivki nam verjetnostna porazdelitev pove, kakšna je verjetnost, 
da spremenljivka zavzame posamezno vrednost. Vrednost F(X) je do prve možne vrednosti 
diskretne slučajne spremenljivke enaka 0, po zadnji vrednosti v zalogi možnosti pa ima 
vrednost 1. Za primer slučajne spremenljivke vzemimo največje število pik pri hkratnem metu 
dveh poštenih igralnih kock. Zaradi diskretne narave slučajne spremenljivke je graf 
kumulativne verjetnosti značilno stopničast.  
 
1.4.2 Zvezne verjetnostne porazdelitve 
 
Zaloga vrednosti za zvezno spremenljivko je enaka vsem realnim vrednostim znotraj 
definicijskega intervala. Verjetnost nahajanja znotraj določenega intervala vrednosti 
ugotavljamo s ploščino lika pod funkcijo verjetnostne gostote, torej z njenim integriranjem 
prek intervala. Iz tega sledi, da je verjetnost, da bi spremenljivka zavzela katero koli določeno 
vrednost, enaka 0, zato je pri ugotavljanju verjetnosti v tem primeru smiselno govoriti zgolj o 
intervalih vrednosti. 
 
1.4.3 Najbolj pogoste oblike verjetnostnih porazdelitev 
 
V nadaljevanju sledijo v teoriji in praksi najbolj pogosto uporabljane porazdelitve za zvezne 
in diskretne spremenljivke. Površno bi lahko rekli, da so si vse nekako podobne, v središču 
pozornosti pa je že omenjena standardizirana normalna porazdelitev, kateri se vse druge 
približujejo v skladu s centralnim limitnim izrekom. 
 
Normalna porazdelitev. Normalna oziroma Gaussova porazdelitev je najpomembnejša 
verjetnostna porazdelitev. Razlog za njeno nenavadno pomembnost je v tem, da vse druge 
porazdelitve težijo k njej. Bolj natančno to pojasni centralni limitni izrek, v osnovi pa lahko 
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rečemo, da če črpamo slučajne spremenljivke iz številnih porazdelitev, pridemo pri velikem 
številu ponovitev povsem blizu normalni porazdelitvi. Ob tem moramo poudariti, da 
normalna ne pomeni običajna, temveč je treba njeno ime razumeti kot termin – kot na primer 
v besedni zvezi binomska porazdelitev. 
 
Primeri drugih zveznih porazdelitev. Enakomerna porazdelitev je uporabna, kadar lahko 
slučajna spremenljivka zavzame katero koli vrednost z intervala, nimamo pa dodatnih 
informacij o tem, katere vrednosti so bolj verjetne, zato predpostavljamo enako verjetnost 
vseh. Ta porazdelitev je zelo pogosta spremljevalka pri simulacijah, saj funkcija RAND v 
Excelu daje vrednosti, ki so enakomerno porazdeljene na intervalu med 0 in 1. 
 
Trikotna porazdelitev je pogosto uporabljana, saj v intervalu navedemo tudi najbolj verjetno 
vrednost, ki jo lahko zavzame spremenljivka. Za uporabnika je namreč relativno enostavno 
intuitivno določati zgornjo in spodnjo mejo skupaj z najbolj verjetno vrednostjo. Zelo pogosto 
te meje poimenujejo kot: pesimistična, najbolj verjetna in optimistična ocena. 
 
Brownovo gibanje. V magistrskem delu bomo pri opisovanju obnašanja slučajnostnih 
spremenljivk uporabili tudi Brownovo gibanje. Okoli leta 1900 so ugotovili, da se finančni 
trgi obnašajo kot naključni sprehajalec, ki ga lahko modeliramo s pomočjo standardne 
porazdelitve verjetnosti. Povedano bolj enostavno: naključni sprehajalec je pravzaprav 
Brownovo gibanje, pri katerem je sprememba vrednosti spremenljivke (v tem primeru skok 
ali padec cene) neodvisna od prejšnjih ali prihodnjih sprememb. Podobni modeli na podlagi 
Brownovega gibanja so se razvili tudi v drugih ekonomskih analizah. 
 
Za simulacijo gibanja cen surovin in obrestnih mer se ponavadi uporablja različica 
Brownovega gibanja. To je model obrata k povprečju (angl. mean reversion model), ki bolje 
ponazarja gibanje cen surovin in obrestnih mer kot pa osnovni geometrijski Brownov model. 
 
Denimo, da cena nafte P sledi modelu obrata h geometrijskemu povprečju: 

 
dP = η P (M − P) dt + σ P dz   (1) 

 
V enačbi (1) je M dolgoročna ravnotežna cena (pomeni ceno, h kateri se cene dolgoročno 
obrnejo) in η je hitrost obrata. Volatilnost predstavlja σ. Težnja (angl. drift) v modelu je 
pozitivna, če je trenutna raven cen P nižja od dolgoročne ravnotežne cene M, težnja v modelu 
pa je negativna, če je P > M. Z drugimi besedami to pomeni, da dolgoročna ravnotežna cena 
vabi cene v svojo smer. Tukaj je uporabna analogija z vzmetjo: kolikor bolj so cene oddaljene 
od ravnotežne cene, večja je težnja, da se vrnejo nazaj na raven M (Pontificia Universidade 
Catolica do Rio de Janeiro, 2011). 
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1.4.4 Zakon velikih števil 
 
Zakon velikih števil je teoretična osnova za stohastične simulacije. Zakon nastopa v dveh 
oblikah. Šibki zakon velikih števil pride do zaključka, da se je moč z naraščanjem števila 
simulacij slučajne spremenljivke iz določene verjetnostne porazdelitve z relativno frekvenco 
poljubno približati teoretični. Velja tudi, da se povprečje vzorca z večanjem vzorca približuje 
teoretičnemu povprečju. Verjetnost, da bi bila odstopanja velika, je zelo majhna. To 
ugotovitev imenujemo stohastična konvergenca. Pravimo, da simulacijske (vzorčne) vrednosti 
stohastično konvergirajo k teoretičnim. 
 
Krepki zakon velikih števil je strožja formulacija, ki temelji na drugačnem konvergentnem 
zaporedju. Razlika je v tem, da krepki zakon stohastično konvergenco dopolni s sklepom, da 
se simulacijske (vzorčne) vrednosti z zanemarljivim tveganjem, torej z verjetnostjo 1, 
približujejo teoretični vrednosti (Billingsley, 1994). 
 
1.4.5 Centralni limitni izrek 
 
Centralni limitni izrek (angl. central limit theorem) pravi, da vsako zaporedje enako 
porazdeljenih neodvisnih slučajnih spremenljivk z istim matematičnim upanjem in disperzijo 
teži k normalni porazdelitvi. 
 
Če vzamemo naključni vzorec n opazovanj iz katere koli populacije, dobimo (če je n zadosti 
velik – navadno > 30) distribucijo povprečij, ki je porazdeljena približno normalno, in sicer s 
povprečjem enakim povprečju populacije. 
 
Statistikom omogoča aproksimacijo zaporedja podatkov z neznanimi porazdelitvami kot 
normalno porazdeljene. Večji kot je vzorec, bolj je distribucija povprečij porazdeljena 
normalno (E-študij.si, 2011). 
 
1.5 Ključni koraki v finančnem modeliranju 
 
Razvoja modelov se lahko lotimo na strukturiran način. Na ta način lahko lažje razvijemo 
modele, ki so zanesljivi, obvladljivi, razumljivi in ne vsebujejo veliko napak. 
  
Pogosto se v strokovni literaturi srečujemo s spodnjimi petimi koraki (Financial Modeling 
Guide, 2011): 
 
1. načrtovanja projekta; 
2. specifikacija; 
3. oblikovanje in izdelava modela; 
4. testiranje finančnega modela; 
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5. dokumentacija. 
 
1.5.1 Načrtovanje projekta  
 
Pomembno je, da znamo oceniti tveganje in predvideti morebitne pasti pri razvoju modela. 
Treba je oceniti relativni pomen modela v procesu odločanja in znanje uporabnikov, ki jim 
bodo finančni rezultati modela predstavljeni. Prav tako morajo biti jasno opredeljeni končni 
rezultati projekta, da zagotovijo pričakovanja obojih, tj. skupine za finančno modeliranje in 
končnih uporabnikov. Če bo delo na projektu timsko, morajo biti v tej fazi vloge v skupini 
jasno opredeljene, ravno tako pa viri in čas, ki ga bodo člani tima porabili. 
 
1.5.2 Specifikacija 
 
V tej fazi moramo opredeliti izhodne rezultate finančnega modela. Prav tako pa moramo 
opredeliti formule in povezave med njimi. Opredeliti moramo tudi vhodne parametre in 
spremenljivke.  
 
1.5.3 Oblikovanje in izdelava modela 
 
V tej fazi moramo opredeliti elemente v modelu in povezave. Določiti je treba časovni okvir 
projekta in terminski načrt za dokončanje finančnega modela, ravno tako pa se mora določiti 
videz poročil in diagram arhitekture modela. S časom se bo model spreminjal, zato je treba 
diagram sproti posodabljati. 
 
1.5.4 Testiranje finančnega modela 
 
Ko je prvi osnutek finančnega modela narejen, moramo opraviti kontrole, da se zagotovi, da 
se rezultati in formule v finančnem modelu skladajo. Med pregledom in revizijo modelov 
moramo biti pozorni na pogoste vrste napak.  
 
1.5.5 Dokumentacija 
 
Voditi moramo dnevnik vseh sprememb finančnega modela za zagotovitev ustrezne revizijske 
sledi in dokumentiranje opravljenih sprememb. Za uporabnike moramo napisati tudi navodila 
za uporabo finančnega modela.  
 
1.6 Koraki pri finančnem modeliranju v Excelu 
 
Finančni model bomo razvili v Excelu. Za ta namen potrebujemo bolj podrobna navodila in 
korake. Pri finančnem modeliranju se bomo zato naslonili na priporočene korake (Wikibooks, 
2011): 
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1. osnovna načela; 
2. specifikacija modela; 
3. razvoj modela; 
4. smernice pri razvoju modela; 
5. testiranje modela; 
6. analiziranje modela. 
 
1.6.1 Osnovna načela 
 
Finančni modeli morajo biti koristni, da pomagajo uporabnikom pri reševanju poslovnih 
problemov, za kar je potrebno dobro poznavanje poslovnih analiz in oblikovanja. Morajo biti 
točni in delati točno to, čemur so namenjeni, za kar je potrebna prava logika, natančni izračuni 
in ustrezni rezultati. Ravno tako morajo biti fleksibilni, da se lahko razvijajo in prilagajajo 
skozi čas. Biti pa morajo tudi dokazljivi. To pomeni, da se vhodi, izračuni in rezultati lahko 
preverijo tudi za nazaj, za kar je potreben jasen načrt, dobra dokumentacija, preverjanje 
veljavnosti podatkov in testiranje rezultatov. 

 
Splošno priporočilo je, da stvari zastavimo tako, da so čim bolj enostavne in čim bolj jasne. 
Uporabljamo pogosto uporabljene funkcije, ne pa zapletenih ali redko uporabljenih. Formule 
naj bodo kratke. Ne smemo poenostavljati navodil, ker to lahko le zmede uporabnike. 
Preglednice je treba razdeliti v jasno označene dele. 
 
1.6.2 Specifikacija modela 
 
Pri specifikaciji modela je treba ugotoviti, čemu je namenjen in kaj mora znati narediti. 
Nadalje je treba ugotoviti, kakšne vhode potrebuje in odkod bodo prišli podatki ter 
predpostavke. Pomembno je določiti, kakšno poslovno logiko potrebujemo. Odgovoriti 
moramo na vprašanja, kakšno stopnjo natančnosti moramo zagotoviti ter kakšno stopnjo 
fleksibilnosti potrebuje model in kaj mora biti možno spremeniti. Razjasniti je treba, kdo bo 
model uporabljal in kako ter kakšne so njihove sposobnosti. Ravno tako je treba vedeti, kako 
pogosto in kako dolgo se bo uporabljal ter kako hitro ga je treba narediti. 
 
Za vse, razen za manjše in bolj enostavne modele, je pametno narediti dobro dokumentacijo 
specifikacije modela. Zelo pomembno je popolnoma razumeti in dokumentirati poslovno 
logiko ter poslovna pravila, ki jih model vsebuje. Izkušnje kažejo, da lahko prihaja do 
problemov zaradi napak v logiki in predvsem zaradi opuščanja dokumentacije logike. Napake 
v logiki in poslovnih pravilih je težko najti, kar lahko povzroči slabo kvaliteto rezultatov, ki 
jih daje model. Vedno moramo zagotoviti, da imamo kopije korespondence ali dokumentov, 
ki nam pomagajo razumeti poslovanje. 
 
Če bodo model uporabljali tudi drugi ljudje, je treba poznati njihove sposobnosti in izkušnje. 
Treba je tudi ugotoviti, kako bodo uporabljali model: vsak dan ali enkrat na teden, na kratko 
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ali več ur skupaj, v globino in z uporabo vseh funkcij ali pa bodo uporabljali samo osnovne 
funkcije itd. 
  
Specifikacija je pisni opis modela. Če povzamemo zgornje ugotovitve, bi morala zajemati:  
 
• kaj model omogoča in česa ne,  
• katere podatke in druge informacije potrebuje,  
• kakšne rezultate bo dajal,  
• dokumentacijo in podporo (po potrebi), 
• vzdrževanje (če je primerno),  
• časovnico, 
• stroške. 
 
1.6.3 Razvoj modela 
 
Razvojne šablone se uporabljajo v primerih, ko se vedno znova pojavlja enak nabor potreb. 
Predstavljajo nek standard in dobro preizkušen pristop k oblikovanju modelov. 
 
Imena šablon v nadaljevanju niso uradna imena, ker Excel nima splošno sprejete šablone za 
razvoj modelov. Vrste šablon (Wikibooks, 2011): 
 
1. tabelarna šablona; 
2. blok šablona; 
3. združitvena šablona; 
4. šablona VBA. 
 
Tabelarna šablona. Tabelarno šablono poznajo vsi uporabniki preglednic. To je 
najpreprostejši in najjasnejši način za izgradnjo modelov ter se uporablja pri večini razvojev 
modelov v preglednicah. Ta pristop pa ima tudi težave, saj je treba formule pravilno kopirati 
navzdol v vsakem stolpcu in na tem mestu se lahko hitro pojavijo napake. Zelo težko je 
preveriti formule, če se le-te gnetejo v več zaporednih stolpcih. Ni prostora za nobena 
pojasnila in uporabniki lahko načeloma vidijo le eno formula naenkrat (razen če so v pogledu 
za formule, vendar pa takrat ne vidijo vrednosti). To pomeni, da ko model, ki je narejen po tej 
šabloni, postaja vedno bolj kompleksen, mu je čedalje težje slediti. 
 
Blok šablona. Pri bolj zapletenih modelih je včasih težko spraviti vse na en list z uporabo 
tabelarične šablone. Model pa je mogoče razdeliti v odseke, kot so: davek, amortizacija, 
denarni tokovi itd. Vsako od naštetih področij se lahko da v ločene bloke, običajno na 
posebnem listu. Rezultati so nato združijo v povzetek na posebnem listu. Ta šablona se 
pogosto uporablja pri razvoju večjih finančnih modelov, kjer imamo opravka z 3.000 in več 
edinstvenimi formulami. 
 



 12 
 

Prednost pri tem pristopu je, da je na vsakem listu določena tema in da se lahko vsak list 
neodvisno preveri. Če je problem zapleten, pomaga, če lahko preverite po en kos naenkrat. Ta 
pristop pomaga razbiti kompleksen problem na manjše koščke. Pomembno je preveriti 
povezave med bloki in zagotoviti pravilne povezave. Večji modeli lahko zaradi veliko blokov 
in povezav postanejo nejasni. 
 
Združitvena šablona. Pri tem pristopu najprej naredimo list za izračune. Nato na isti list 
dodamo seznam vseh predpostavk in razlage teh predpostavk. Pomožni izračuni in vnosni 
podatki pa so na drugem listu. Pri tem pristopu si lahko pomagamo tudi s programi, ki so 
napisani v VBA (angl. Visual Basic for Applications) za Excel. Pristop ima kar nekaj 
prednosti. Predpostavke in rezultati so na enem listu, kar povečuje preglednost. Ravno tako je 
izračune lažje preveriti, ker so na posebnem listu. Vsa poslovna logika in pravila so na enem 
delovnem listu in ne v kodi VBA, kar avtomatizira proces. Listi s podatki in rezultati so med 
seboj ločeni. Ta princip ločitve je zelo pomembno načelo oblikovanja modelov. Opisani 
pristop pa zahteva več znanja za razvoj kot tabelarni pristop. 
 
Šablona VBA. Koda VBA se lahko uporablja za branje podatkov in predpostavk, opravi 
lahko vse izračune in nato vrne rezultate nazaj na list v Excel.  
 
To je zelo priročen pristop, kjer obstajajo velike količine podatkov ali če je razpredelnica zelo 
počasna, saj VBA lahko obdelujejo podatke zelo hitro. Ravno tako lahko preberemo in 
pišemo iz datotek, baz podatkov in internetnih strani. Pristop je zelo kompakten, saj so vsi 
izračuni spravljeni v delovni spomin in se zavržejo, ko so rezultati dani nazaj na list. 
 
Vendar ima ta pristop tudi pomanjkljivosti. VBA zahteva dobro znanje programiranja. Model 
je pozneje težko prilagoditi, če ga je treba spremeniti. Preverjanje je oteženo, čeprav je ena od 
možnih rešitev izdelava testnega delovnega lista z vmesnimi rezultati, da bi lažje videli, kaj se 
dogaja pri kalkulacijah v kodi VBA. 
 
Na splošno velja, da se šablona VBA uporablja pri velikih zapletenih modelih, ki vključujejo 
veliko podatkov, kot so na primer simulacije ali ko obdelujemo zelo velike datoteke. 
  
1.6.4 Smernice pri razvoju modela 
 
Več ko delamo s preglednicami, bolj ugotavljamo, kako inovativni so lahko ljudje pri delanju 
napak ali tolmačenju navodil. Če predvidevamo, da se lahko nekaj prebere tudi na napačen 
način, je velika verjetnost, da bo nekdo to tudi naredil. 
  
V nadaljevanju so zapisane smernice, ki se jih moramo držati, če se želimo čim bolj izogniti 
napakam. 
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Vnos (angl. input) in predpostavke za izračune moramo imeti ločene od izračunov in drugih 
podatkov. Celice za vnos morajo biti jasno označene in obarvane. Ostali podatki in formule, 
ki niso namenjeni za vnos, morajo biti zaščiteni. Zraven tega pa morajo biti vgrajene kontrole, 
ki omejujejo vnosne podatke samo na logične. Uvoženi podatki naj bodo ločeni od izračunov. 
Pomembnim spremenljivkam in obsegom dodelimo imena in jih uporabljamo v formulah. 
Konstante ravno tako obravnavamo kot vhode in jih ne damo direktno v formule, ker jih je 
potem zelo težko popravljati in zagotoviti transparentnost (Barlow, 2005). 
 
Pri formulah in izračunih moramo biti posebej pazljivi. Izračune je treba zaščititi – bodisi jih 
dati na poseben list bodisi jih zaščititi v Excelu. Tok izračunov naj bo od leve proti desni ali 
pa od zgoraj navzdol – na ta način ljudje pregledujejo razpredelnice, Excel pa lažje opozori na 
napake v formulah. Označiti je treba vse celice, ki so v neskladju s formulami (tj. različne 
sosedom). Barve uporabljamo previdno – svetle barve rezerviramo za opozorila. 
Uporabljajmo dosledno postavitev in oblikovanje med listi. Dosledno navajamo vire in 
povezave do virov. Vključiti je treba kontrole izračunov in vsot. Izogibati se je treba dolgih 
formul in raje uporabljati več stolpcev. 
 
Rezultati morajo biti predstavljeni jasno in nedvoumno. Navesti je treba vse predpostavke in 
dodati datume ter številko različice modelov ter izpisov. 
 
1.6.5 Testiranje modela 
 
Pri testiranju modela se je treba zavedati, da smo mi tisti, ki smo zadnji pri preverjanju, saj 
slabo testiran model lahko da slabe rezultate, ki nas lahko spravijo v neroden položaj in nas 
zraven tega lahko tudi veliko stanejo. Model testiramo in preverjamo s ciljem, da zagotovimo, 
da bo model deloval pravilno ali pa vsaj na neki zadovoljivi stopnji. 
 
Preden začnemo je treba odgovoriti na nekaj osnovnih vprašanj. Ali smo prava oseba za 
preverjanje modela in ali razumemo poslovno področje in problematiko, ki je v ozadju 
modela? Če poslovnega področja ne poznamo dobro, potem nismo najbolj primerni za 
testiranje modela. Ali smo dovolj dobro tehnično podkovani, da lahko preverjamo model? Če 
je na primer napisan v VBA in tega programskega jezika ne poznamo, bo to zelo težko. Ali 
smo dovolj izkušeni, da lahko predvidimo, kaj bi lahko šlo narobe? Pri bolj kompleksnih 
modelih morajo testiranje opraviti strokovnjaki z več izkušnjami. Ali imamo vso 
dokumentacijo o modelu? Dokumentacija mora vključevati vso ustrezno korespondenco ali 
dokumente, ki nam bodo pomagali razumeti poslovno področje, ki ga modeliramo. Ali imam 
na voljo dovolj časa in dovolj velik proračun, da lahko testiranje primerno opravimo? Za 
testiranje si je potrebno rezervirati dovolj časa. Ravno tako pa moramo testiranju nameniti 
tudi primerno visok proračun. 
 
Testiranje lahko izvajamo v več fazah (Wikibooks, 2011). V prvi pripravljalni fazi naredimo 
kopijo modela v preglednici Excel in ga preimenujemo ter dodamo list »Pregled« (glej Tabelo 
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1), v katerem bomo dodali naše komentarje. Ni dobro delati z originalno datoteko. Večina v 
praksi dela z originalnimi razpredelnicami in direktno popravlja napake ter jih potem 
naknadno sporoči razvijalcem. To je v redu za večino malih preglednic, vendar pa zamenjuje 
vlogo razvijalca in tistega, ki preverja. Pri zapletenih modelih se je treba temu izogibati. Če 
uporabljamo list »Pregled«, potem ne delamo popravkov originala. To mora narediti 
razvijalec potem, ko pogleda naše pripombe in nam da nazaj popravljen model, da ga zopet 
preverimo. Naša naloga je, da model preverjamo, ne razvijamo. 
 

Tabela 1: List »Pregled« s primeri komentarjev 
 

Predmet Lokacija Zadeva Zahtevan 
popravek 

Odgovor 
razvijalca 

1 Glavni list, 
celica C3 

Sklicuje se na 
B3 namesto na 

B4 

Popraviti  

2 Glavni list, 
celice D10 : E15 

Nekonsistentne 
formule 

Narediti formule 
konsistentne 

 

  
Vir: Wikibooks, 2011. 

 
V naslednji fazi je treba preveriti funkcionalnost modela, če torej model daje rezultate, ki naj 
bi jih. Izvedeti moramo, kdo hoče rezultate in če model daje odgovore, ki se od njega 
pričakujejo. 
 
Tretja faza je preverjanje logike. To je ključna faza, saj raziskave kažejo, da je napake v 
logiki težko najti. To pomeni, da moramo biti pri teh stvareh še posebej previdni. Preden se 
spustimo v podrobnosti listov in celic, moramo najprej preveriti poslovno logiko v modelu. 
Upamo, da je razvijalec modela dobro dokumentiral logiko, da bi jo bilo lažje preveriti. 
Razvijalec mora zagotoviti tudi povezavo do izvirne dokumentacije, iz katere je razvidna 
implementirana logika. V kolikor je mogoče, bi morali sami izpisati lastno logiko, še preden 
se lotimo preverjanja modela. Na ta način se izognemo površnemu preverjanju, kjer so na 
videz lahko formule videti v redu (Proctor, 2010). 
 
Naslednja faza je prepoznavanje dejavnikov tveganja. Sedaj, ko razumemo, kako mora 
model delovati, in ko poznamo poslovno logiko, lahko začnemo razmišljati, kaj bi lahko šlo 
narobe in kako resne bi lahko bile posledice. Nekateri inputi so lahko nevarni, saj lahko 
uporabnik vnese napačne po pomoti ali zaradi nepoznavanja. Ravno tako imajo lahko 
nekatere predpostavke (na primer davčna stopnja) pomemben vpliv na rezultate. Treba je 
ugotoviti, kateri inputi ali izračuni imajo največji vpliv na rezultate ter identificirati formule, 
ki niso bile pravilno kopirane v vrstice ali stolpce. V tej fazi bi morali razmisliti tudi o tem, 
kako lahko preverimo, ali model deluje v mejah razumnosti. 
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V naslednji fazi moramo poseben poudarek nameniti preverjanju vnosa (inputa). Preveriti 
moramo, odkod so podatki prišli, če so pravilni in če so bili slučajno spremenjeni. Idealno bi 
bilo, če bi bili ločeni od ostalega modela (na primer v ločenem delovnem listu ali obliki 
datoteke), da se prepreči okužba. Preveriti moramo predpostavke v modelu, ki so narejene s 
strani razvijalca modela in ne s strani uporabnikov. Model lahko na primer vključuje sedanje 
stopnje davka na dohodek, ki jih očitno ni treba vnesti uporabnikom, saj so za vse enaki. 
Predpostavke je treba z jasnimi oznakami in obrazložitvami jasno določiti na enem mestu. 
Celice, ki vsebujejo vrednosti, bi morale imeti določeno barvo, tako da se jih lahko loči od 
celic, ki imajo formule. Predpostavke morajo biti dokumentirane in utemeljene, saj imajo 
lahko odločujoč vpliv na rezultate. Če se nam zdi, da ne bi mogli pojasniti razlogov za 
predpostavke drugemu strokovnjaku, potem nismo dovolj dobro opravili svojega dela. Treba 
je določiti omejitve za predpostavke. Letna rast plač je na primer lahko 4-odstotna, vendar pa 
se lahko odločimo, da se giblje med 0 in 8 % na leto. To je pomembno pri preverjanju 
ekstremnih inputov in pri preverjanju občutljivosti. Kontrola uporabnikovih inputov je zelo 
pomembna. Uporabniki so lahko zelo domiselni. Če jih na primer vprašamo za obrestno mero, 
bi lahko vnesli katero koli vrednost od 0,07, 7 % ali 7. Iz tega razloga moramo imeti 
uporabnikove inpute »pod nadzorom«. Excel omogoča preverjanje vnosov s pomočjo tipa 
podatkov, ki se lahko vnesejo. Zraven tega lahko omejimo vnos s pomočjo kontrol, ki nam jih 
da na voljo Excel (na primer spustne sezname in vnosna polja). Prav tako moramo preveriti, 
da so navodila za vnos podatkov za povprečnega uporabnika pojasnjena v tej meri, da jih 
razumejo (Sengupta, 2004). 
 
Sledi faza preverjanja izračunov. Pomembno je imeti izračune predstavljene jasno in 
podrobno, kar olajša njihovo preverjanje. Najpogosteje so podatki v vrsticah, formule pa v 
stolpcih. Formule naj bi si sledile od leve proti desni, od zgoraj navzdol, in sicer zato, ker je to 
način, na katerega beremo in ker tudi Excel računa v tem vrstnem redu. Vhodi morajo biti v 
zgornjem levem kotu ali pa na osebnem listu. Pozorni moramo biti, če se formule 
nepričakovano spremenijo v sredini tabele. Izogibati se je treba kodiranim številkam (na 
primer davčne stopnje) v formulah in jih raje vključiti med predpostavke, čeprav je majhna 
verjetnost, da se bodo kdaj sploh spremenile. Izogibati se je treba krožnim sklicem. 
 
V naslednji fazi naredimo nekaj testov na inputih (vhodih). Preprosta tehnika je, da določimo 
vse vhode na 0 ali 1 (ali kar koli). Na ta način so rezultati zelo enostavni in nepravilnosti hitro 
izstopajo. Druga tehnika je uporaba ekstremnih vhodov. To naredimo tako, da vstavimo 
najvišjo ali najnižjo vrednost za nek input, in vidimo, če model deluje pravilno. Pri testiranju 
si lahko pomagamo tudi z VBA, ki avtomatizira izvajanje. Na ta način smo pozorni samo na 
inpute. Ko so ti izbrani, poženemo kodo VBA. Dobro je, da se vmesni rezultati kode VBA 
izpišejo na pomožnem listu in s tem povečajo preglednost izvajanja.  
 
V sledeči fazi testiramo razumnost delovanja modela. Morali bi iskati načine, na katere bi 
preizkusili, kako razumen je naš model. Lahko na primer pridemo do rezultatov, ki so bili 
pridobljeni pred letom dni, in jih primerjamo z rezultati, ki nam jih da naš model. Morda 
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obstajajo drugi modeli, ki se lahko uporabljajo za izdelavo rezultatov in primerjavo z rezultati 
našega modela ali pa vsaj dela modela. Prav tako lahko zaprosimo razvijalca modela, da 
vključi navzkrižne kontrole (na primer vsote stolpcev in vrstic se morajo ujemati), ki 
pomagajo pri testiranju modela (Jackson & Staunton, 2001). Analiza občutljivosti, to je 
spreminjanje ene od vhodnih spremenljivk in opazovanje, kaj se zgodi, je še en način za 
preverjanje razumnosti modela. Nadgradnja analize občutljivosti je ugotoviti, kako točen 
mora biti model. Potem postavimo predpostavke in inpute ter ugotavljamo vplive na rezultat. 
To daje grobo idejo o tem, kako daleč med seboj so lahko rezultati in ali je skupna napaka za 
nas sprejemljiva. Če je le mogoče, testiramo model po koščkih. Na ta način lahko potrdimo en 
košček naenkrat. Ta način preverjanja je bolj obvladljiv in iskanje napak je mnogo lažje. 
Obstaja več orodij za testiranje razpredelnice, ki lahko pomagajo pri preverjanju zapletenih 
preglednic. Orodja preverjajo neskladne formule, neuporabljene izračune v celicah itd.  
 
V zadnji fazi se postavimo v kožo uporabnika. Še bolje pa je, če najdemo nekoga drugega, da 
preizkusi model. Je uporaba jasna ali zmedena in kompleksna? Ne pozabimo, da uporabniki 
pogosto ne bodo prebrali navodila in da bodo uporabljali model brez razmišljanja. Uporabniki 
lahko nenamerno spremenijo formule ali pa vstavijo absurdne številke. Zato si moramo 
prizadevati, da zaščitimo model pred nepravilno uporabo, predvsem pred nepravilnim 
vnosom.  
 
1.6.6 Analiza modela 
 
Ključnega pomena je, da so rezultati smiselni. Rezultati, ki jih daje model, morajo biti v 
skladu s pričakovanji uporabnikov. Model je treba preizkušati z različnimi inputi, da se dobi 
občutek za občutljivost na spremembe. Idealno je, da so rezultati robustni, to pomeni, da niso 
preveč občutljivi na inpute. 
 
Pri analizi modela lahko uporabimo naslednje metode: 
 
• testiranje učinka negotovosti, 
• osnovni primer, 
• testiranje scenarijev, 
• stres teste, 
• analiza občutljivosti, 
• verjetnostno stohastično testiranje, 
• stohastično testiranje kot orodje za iskanje, 
• dinamična analiza. 
 
Finančno modeliranje je negotovo, ker ne moremo napovedati prihodnosti, in stvari se ne 
odvijajo vedno po naših predpostavkah. Prednost modelov je, da so dinamični in da lahko 
spreminjamo predpostavke ter takoj preverimo učinke.  
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Običajno začnemo z osnovnim primerom sklopa predpostavk in inputov (vnosa). To so v 
bistvu naše najboljše ocene, ki so na voljo, in jih uporabimo, da dobimo niz pričakovanih 
rezultatov. 
 
Pri testiranju scenarijev ponavadi vzpostavimo alternativne scenarije, kot so na primer 
pesimistični, pričakovani in optimistični scenarij, in jih predelamo skozi model. Vsak scenarij 
je sestavljen iz niza predpostavk in inputov, ki jih izbere uporabnik. Pomembno je, da so 
predpostavke med seboj skladne. Tako na primer, če predpostavimo, da bo inflacija samo 1-
odstotna, bo po vsej verjetnosti tudi rast plač nizka (glej Tabelo 2). Tak pristop je zelo 
koristen pri načrtovanju poslovanja in obvladovanju tveganj, ker kaže vpliv različnih pogojev 
na rezultate, ki jih daje model. S testiranjem scenarijev lahko managementu hitro in enostavno 
predstavimo najboljši in najslabši skrajni primer. Po drugi strani pa ne morem povedati, kako 
verjetno je, da se bo vsak od teh scenarijev pojavil. Ravno tako nam ne da odgovora, ali 
obstajajo še drugi pomembni scenariji, ki jih je treba preveriti. V celoti se opiramo na znanje 
in izkušnje tistega, ki je pripravil scenarije, in upamo, da je mislil na vse. Prednost tega 
pristopa je, da nam omogoča videti učinek na rezultate v najslabšem in najboljšem primeru. V 
Excelu ga je enostavno narediti in omogoča preprosto predstavitev različnih alternativ našim 
strankam. Slabost tega pristopa je, da ne vemo, kakšna je verjetnost za posamezen scenarij. Ni 
mogoče dati ocene povprečnega rezultata ob upoštevanju celotnega nabora alternativ. Ravno 
tako ne moremo oceniti razpona verjetnih rezultatov (Monahan, 2000). 
 

Tabela 2: Prikaz scenarijev 
 

 Pesimističen Pričakovan Optimističen 
Inflacijska stopnja 6 % 3 % 1 % 
Donos na kapital 0 % 6 % 8 % 

Rast plač 6 % 4 % 2 % 
 

Vir: Wikibooks, 2011. 
 
Stres testi so povezani s testiranjem scenarijev. Recimo, da smo zgradili model finančnega 
položaja zavarovalnice v prihodnje. Zavarovalnico lahko obremenimo s stres testom tako, da 
pripravimo različne scenarije katastrofe in nato modeliramo finančni položaj za vsak tak 
scenarij. V idealnem primeru bo zavarovalnica preživela vsak predviden scenarij. Stres testi 
lahko temeljijo na dejanskih preteklih dogodkih ali pa na zamišljenih dogodkih (Damodaran, 
2008). 
 
Model se lahko uporablja tudi za prikaz vpliva spremembe ene predpostavke ali morda nekaj 
povezanih predpostavk. Analiza občutljivosti nam lahko pokaže, kateri inputi imajo največji 
učinek na rezultate. Testiranje občutljivost je učinkovit način za pregledovanje delov modela. 
To poglablja naše razumevanje, kako model reagira na spremembe, in to metodo je treba 
uporabiti, ko se seznanjamo z novimi modeli, s katerimi še nismo delali. Test občutljivosti 
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lahko tudi preveri, če je model realističen, saj uporabniki na splošno vedo, kakšne rezultate 
lahko pričakujejo, če delajo spremembe. S pomočjo testiranja občutljivosti lahko tudi 
ugotovimo, ali je model dovolj natančen. Vzemimo za primer podjetje, ki je naredilo model 
svojega plana. V Tabeli 3 lahko vidimo, da je predpostavka z največ vpliva rast plač. 
Povečanje rasti plač za 1 %, zniža dobiček za 6 %. Testiranje občutljivosti ima svoje 
omejitve. Biti moramo previdni, za koliko spremenimo vsako postavko in kako primerjamo 
občutljivost ene predpostavke nasproti drugi. Ker se ta metoda pogosto osredotoča na 
spreminjanje enega (ali morda nekaj) elementa naenkrat, ne moremo dobiti občutka za 
najboljši ali najslabši primer, niti za verjetnost za dobre ali slabe rezultate. Torej jo je treba 
uporabljati v kombinaciji z drugimi testi in ne same. 
 

Tabela 3: Hipotetični primeri pri testiranju občutljivosti 
 

Sprememba predpostavk Učinek na dobiček 
Stopnja rasti prihodkov + 1 % + 4 % 
Stopnja rasti prihodkov – 1 % - 4 % 

Rast plač + 1 % - 6 % 
 

Vir: Wikibooks, 2011. 
 
Stohastično testiranje temelji na uporabi naključnih števil za simulacijo velikega števila 
alternativnih scenarijev, ki se lahko zgodijo v resničnem življenju. Potem lahko izračunamo 
percentile, da bi dobili občutek za verjetnosti različnih rezultatov modela. Aktuar na primer 
želi oceniti verjetnost, da bo sklad nekoč v prihodnosti plačilno nesposoben zaradi slabih 
naložbenih donosov. Uporabi naložbeni model z 1.000 različnimi serijami simuliranih 
naložbenih donosov (glej Tabelo 4). 

 
Tabela 4: Naložbeni model s 1.000 različnimi serijami simuliranih naložbenih donosov 

 
Serija 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 

1 12,2 % - 3,1 % 2,5 % 7,4 % 
2 8,4 % 6,2 % 11,9 % 1,3 % 
3 - 2,7 % 7,2 % 8,9 % 5,2 % 
4 6,3 % 8,1 % 3,7 % 11,3 % 
…     

1.000 1,6 % 3,5 % 9,4 % 7,3 % 
 

Vir: Wikibooks, 2011. 
 
Vsaka serija naložbenih donosov se vnese v model, tako da imamo na koncu 1.000 nizov 
rezultatov. Te lahko uredimo tako, da najdemo recimo 10 in 90 percentil, kar daje aktuarju 
občutek, kako dobro ali slabo lahko gredo stvari v prihodnosti. Stohastično testiranje je zelo 
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koristno, ker nam daje veliko boljši občutek za možni spekter rezultatov, bodisi visokih bodisi 
nizkih. Na žalost pa je tudi najbolj zapleten za gradnjo in zahteva bolj kompleksne 
predpostavke, kot na primer statistične porazdelitve za obrestne mere in spet drugačno 
statistično porazdelitev za rast plač. Treba je tudi razmisliti, ali obstaja korelacija med njima 
in če sta mogoče taki porazdelitvi povezani. Zaradi zgoraj naštetih opažanj je zelo težko 
razvijati stohastične modele investicijskih trgov. Mnogo lažje pa je na primer razviti 
stohastični model smrtnosti (Bionicturtledotcom, 2007).  
 
Obstaja še en način za uporabo stohastičnega testiranja. Če imamo več inputov in lahko vsak 
variira v razponu, potem obstaja veliko število kombinacij inputov, ki jih je treba preizkusiti. 
Preprost način, kako se temu približati, je, da stohastično ustvarimo veliko število serij 
vrednosti spremenljivk. Torej izberemo vrednost za vsako spremenljivko naključno, znotraj 
omejitev, ki smo jih zastavili. V Tabeli 5 imamo prikazan primer. Vsako serijo lahko 
vstavimo v model in potem proučujemo rezultate. Med drugim lahko ugotovimo, če obstaja 
serija inputov, ki vedno daje visok rezultat. To je hiter in umazan način, kako testiramo 
večino kombinacij inputov.  
 

Tabela 5: Serija stohastičnih vrednosti za različne spremenljivke 
  

Serija Inflacija Rast plač Donos Plača 
Minimum 0   %       0    % 0   % 30.000 EUR 

Maksimum 7,5 %     10,0 %     10,0 % 80.000 EUR 
1 2,4 % 4,3 % 1,4 % 35.000 EUR 
2 5,1 % 2,8 % 7,1 % 75.000 EUR 
3 0,7 % 8,2 % 5,2 % 45.000 EUR 
4 6,1 % 3,8 % 9,8 % 35.000 EUR 

 
Vir: Wikibooks, 2011. 

 
V nekaterih modelih obstaja potreba po vključitvi povratne zanke, saj nekatere predpostavke 
in inputi v resničnem svetu v daljšem časovnem obdobju ne bodo ostali fiksni. Ta pristop 
imenujemo dinamična analiza. Naredimo model lastnega naložbenega sklada, ki je namenjen 
temu, da nam bo izplačeval rento ob upokojitvi. Pred upokojitvijo vanj redno mesečno 
vplačujemo obroke. Če se nabrana sredstva zaradi neugodnih gibanj na kapitalskih trgih 
znižajo in s tem ogrozijo višino rente, smo prisiljeni povečati mesečni prispevek v sklad. Naš 
model lahko vsebuje algoritem, ki modelira naš odziv na finančno stanje sklada. 
 
2 METODE ZA ANALIZO MODELA 
 
Glavne metode za analizo modela, ki jih bomo uporabili, so: 
 
1. analiza občutljivosti; 
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2. analiza scenarijev; 
3. simulacije. 
 
Poudarek pri analizi bo na stohastičnih simulacijah, saj imamo na voljo stohastičen model. V 
nadaljevanju pa bomo teoretično opisali vse tri metode. 
 
2.1 Analiza občutljivosti 
 
Analiza občutljivosti je tehnika, ki nam pove, za koliko in kako se spremeni rezultat modela 
ob predpostavki, da spremenimo določeno vhodno spremenljivko, ostale spremenljivke pa 
ostanejo nespremenjene. Pri tej tehniki spreminjamo vsako spremenljivko v modelu za 
določeno število odstotnih točk nad in pod pričakovano vrednost, pri tem pa ostanejo ostale 
spremenljivke nespremenjene. Nato lahko grafično uprizorimo gibanje končnega rezultata 
modela in ugotovimo, katere spremenljivke so tiste, od katerih je rezultat najbolj odvisen 
(Brigham & Daves, 2004, str. 427–429). Pozitivna lastnost analize občutljivosti je ta, da lahko 
s pomočjo njene uporabe ugotovimo, katere so tiste vhodne spremenljivke, ki najbolj/najmanj 
povečajo tveganje. Zaradi precejšne korelacije med večino vhodnih spremenljivk lahko 
analiza občutljivosti deluje tudi zavajajoče. Zato je pomembno, da pri ocenjevanju izmerimo 
korelacijo med posameznimi spremenljivkami in izdelamo model, v katerem skušamo čim 
natančneje določiti spremenljivke, katerih prihodnje vrednosti so najbolj negotove. 
 
Z analizo občutljivosti ugotovimo občutljivost modela na spremembo vhodnih spremenljivk 
in parametrov. Ker je težko predvideti večino morebitnih dogodkov, ki utegnejo vplivati na 
model, je treba vključiti različne variante verjetnosti nastanka posameznih scenarijev. Pri tem 
je bistveno, da čim bolj natančno določimo, za koliko se lahko spremenijo posamezni 
scenariji, da rezultati modela ostanejo znotraj meja sprejemljivosti (Saltelli, Tarantola, 
Campolongo & Ratto, 2004). 
 
Pri analizi občutljivosti torej testiramo vpliv posameznih scenarijev na končni rezultat. Pri 
tem lahko spreminjamo samo en scenarij ali pa več hkrati. 
 
2.2 Analiza scenarijev 
 
Pomembna prednost analize scenarijev v primerjavi z analizo občutljivosti je ta, da analiza 
scenarijev upošteva verjetnostno komponento. Zraven tega pri analizi scenarijev spreminjamo 
več kot eno spremenljivko naenkrat, tako da lahko opazujemo vzajemni učinek na končni 
rezultat. Pri analizi scenarijev je začetna osnova, na kateri gradimo našo analizo, neko bazno 
izhodišče oziroma najbolj verjetna zbirka vhodnih spremenljivk. Sledi določitev pesimistične 
in optimistične variante. V nadaljevanju je treba posameznemu scenariju določiti verjetnostno 
utež. Običajno pripišemo pesimistični in optimistični varianti po 25-odstotno verjetnostno 
utež, medtem ko je realni varianti dodeljena 50-odstotna utež. Pri simulaciji analize scenarijev 
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lahko hitro ugotovimo tveganost, vendar pa je slabost te metode v tem, da predpostavlja 
majhno število končnih izidov, ki jih upoštevamo v modelu. Dejansko je pri poslovnem 
modelu število možnih izidov neomejeno, zato je v tem primeru smiselno uporabiti analizo 
Monte Carlo (Brigham et al., 2004, str. 429, 432). 
 
2.3 Simulacije 
 
Simulacija je imitacija resničnih pojavov in procesov (Wong & Chan, 2006). V nadaljevanju 
bomo govorili o računalniških simulacijah, torej o poskusu, da modeliramo hipotetičen ali 
resničen pojav na računalniku in ugotavljamo, kako model deluje pri spreminjanju 
spremenljivk in parametrov. 
 
2.3.1 Računalniške simulacije 
 
Pri računalniški simulaciji predstavimo situacijo iz resničnega sveta z računalniškim 
programom. Računalniške simulacije so postale uporaben del pri matematičnem modeliranju 
sistemov v fiziki, kemiji, biologiji, ekonomiji, psihologiji, družboslovnih znanostih in 
inženirstvu. Simulacije se lahko uporabljajo za raziskovanje in pridobivanje novih vpogledov 
v nove tehnologije ter za oceno delovanja sistemov, ki so preveč zapleteni za analitično 
reševanje. Obstaja veliko različnih vrst računalniških simulacij. Njihova skupna značilnost je 
poskusiti ustvariti vzorec reprezentativnih scenarijev za model, v katerem bi bilo celotno 
naštevanje vseh možnih stanj modela nemogoče ali pa stroškovno in časovno nesprejemljivo 
(Sokolowski & Banks, 2009). Računalniške simulacije se uporabljajo na mnogih področjih, 
vključno z znanostjo, tehnologijo, zabavo, zdravstvenim varstvom in poslovnim načrtovanjem 
ter razporejanjem. 
 
Računalniške simulacije se med seboj razlikujejo. Poznamo računalniške simulacije, ki 
delujejo nekaj minut. Potem imamo omrežne skupine računalnikov, ki delujejo ure, in tudi 
simulacije, ki se izvajajo več dni. Obseg pojavov, ki ga simulirajo računalniške simulacije, je 
presegel vsa pričakovanja, ki so jih imeli ljudje, ko so še uporabljali tradicionalno metodo 
papirja in svinčnika za matematično modeliranje. Že skoraj 20 let nazaj so modelirali prvo 
vojno v Iraku, kjer je simulacija vključevala modeliranje nekaj deset tisoč tankov, 
tovornjakov in drugih vozil na simuliranem terenu okoli Kuvajta z uporabo več 
superračunalnikov (Wikipedia, 2011a). V letu 2005 se je začel projekt »Blue brain« na EPFL 
(Švica), katerega namen je vzpostavitev prve računalniške simulacije celotnih človeških 
možganov, vse navzdol do molekularne ravni (IBM.com, 2011). 
 
Tradicionalno se veliki modeli oblikujejo s pomočjo matematičnih modelov, ki poskušajo 
najti analitične rešitve za probleme in s tem omogočajo napovedovanje obnašanja sistema iz 
niza parametrov ter začetnih pogojev. Računalniške simulacije pa lahko kombinirajo uporabo 
algoritmov iz čisto matematičnih modelov s podatki ali dogodki iz realnega sveta. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ki_program
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ki_program
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Računalniška simulacija se pogosto uporablja kot dodatek ali zamenjava za modeliranje 
sistemov, za katere enostavno zaprte oblike analitičnih rešitev niso možne.  
 
Poznamo več vrst računalniških modelov (Wikipedia, 2011a): 
 
• stohastični ali deterministični, 
• statični ali dinamični, 
• diskretni ali zvezni, 
• lokalni ali porazdeljeni. 
 
Izraz računalniška simulacija je širši od računalniškega modeliranja. Pri računalniškem 
modeliranju predpostavimo, da se vsi aspekti modelirajo kot računalniška predstavitev. Pri 
računalniški simulaciji pa lahko na primer simulacija upravlja tudi določeno programsko 
opremo ali stroje. Primer bi lahko bil simulator letenja, ki lahko upravlja dejanska letala ali pa 
programsko opremo za simulacijo letenja (Sokolowski et al., 2009). 
 
Računalniška simulacija je bila razvita z roko v roki s hitro rastjo računalnikov. Prva večja 
obsežna uporaba se je zgodila med projektom Manhattan v drugi svetovni vojni, in sicer za 
modeliranje procesa jedrske eksplozije. To je bila simulacija z uporabo algoritma Monte 
Carlo. Nekatere znanstvenike je uporaba naključnih števil pri tej metodi spominjala na 
dogajanje v igralnicah v Monte Carlu in so tako dobili navdih za poimenovanje te metode 
(Vose, 1996). 
 
Zahteve po pripravi vhodnih podatkov za simulacije se lahko zelo razlikujejo. Pri nekaterih je 
dovolj le nekaj številk, medtem ko druge zahtevajo več terabajtov podatkov. Pri slednjih so 
primer vremenski in podnebni modeli. 
  
Včasih je bil izhod podatkov iz računalniške simulacije predstavljen v tabeli ali matriki. 
Uporaba tabel pri prikazovanju podatkov je povezana s tradicionalno uporabo tabel in matrik 
v matematičnih modelih. Psihologi pa so ugotovili, da lahko ljudje hitreje dojemajo trende in 
informacije z gledanjem na grafe ali celo gibljivih slik ali filmov, ustvarjenih iz podatkov, ki 
so prikazani z računalniško animacijo. Čeprav uporabniki ne morejo prebrati številk ali 
matematičnih formul, lahko na primer z opazovanjem premika vremenskega grafikona 
napovedujejo vremenske pojave dosti hitreje kot na primer pri suhoparnem branju podatkov iz 
tabel. 
 
Računalniške simulacije se pogosto uporabljajo v znanosti. V to kategorijo spadajo numerične 
simulacije diferencialnih enačb, ki jih ni mogoče analitično rešiti. Potem obstajajo simulacije 
delovanja genov, napovedovanja toplotnega onesnaževanja, obnašanja populacij živali, 
delovanja človeških možganov, delovanja molekul, dinamike tekočin itd. (Greasley, 2004). 
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Računalniške simulacije so tudi v praksi zelo razširjene in se uporabljajo na mnogih 
področjih. Pogosto jih srečamo pri napovedovanju cen na finančnih trgih, analizah 
onesnaževanja zraka, proučevanju delovanja atomskega orožja (nadomešča proučevanje 
dejanskih eksplozij atomskih bomb), načrtovanju kompleksnih sistemov (kot so letalstvo in 
logistični sistemi), simulatorjih letenja za šolanje pilotov, napovedovanju vremena, obnašanju 
struktur (kot so zgradbe in industrijski deli), pri raziskovanju naftnih virov, analizi prometa v 
večjih mestih in modeliranju trkov avtomobilov pri varnostnih testih (Greasley, 2004). 
 
Za izdelavo natančnih in točnih simulacijskih modelov je treba uporabljati naslednje tri 
korake: kalibriranje (umerjanje), preverjanje in potrjevanje (validacijo). Računalniške 
simulacije so dobre v portretiranju in primerjanju teoretičnih scenarijev. Ko pa govorimo o 
simulaciji dejanskih pojavov, je treba modele in simulacije kalibrirati tako, da se ujemajo s 
pojavom, ki ga raziskujemo. Kalibriran model je nato treba preveriti, da se zagotovi, da model 
daje glede na dane vnose pričakovane rezultate. Ko je model enkrat preverjen, je zadnji korak 
potrjevanje (validacija) modela s primerjanjem rezultatov s preteklimi podatki iz 
raziskovalnega območja. To je mogoče storiti z uporabo statističnih tehnik. Če model ni 
ustrezno kalibriran, nam bo dajal netočne rezultate in nam ne bo koristil pri napovedovanju 
(Wikipedia, 2011a). 
 
Trije viri napak lahko povzročijo slabo kalibracijo modela: napaka pri vnosu, napaka v 
modelu in napaka pri parametru. V splošnem lahko napako pri vnosu in napako pri parametru 
razvijalec zlahka odpravi. Napaka v modelu pa je lahko posledica metodologije, uporabljene v 
modelu, in se je ne more tako enostavno popraviti. Simulacijski modeli so običajno zgrajeni z 
uporabo več različnih teorij, kar lahko povzroči nasprotujoče si rezultate. Nekateri modeli so 
bolj splošni, drugi pa so bolj podrobni. Če pride zaradi tega do napake pri delovanju modela, 
je treba metodologijo ustrezno prilagoditi. 
 
2.3.2 Načrtovanje simulacij 
 
Proces načrtovanja simulacij je obsežen proces, ki se ga lotimo po naslednjih korakih 
(Gottfried, 1984, str. 154): 
 
• načrtovanje predmeta proučevanja (opišemo glavne značilnosti problema, želene 

informacije kot rezultat proučevanja in podatke, ki jih že imamo na voljo), 
• zamišljanje modela (matematičen opis modela kot najpomembnejši kreativni korak v 

načrtovanju), 
• zbiranje podatkov (glede na prejšnji korak določimo informacije in podatke, ki jih je treba 

dodatno zbrati; pri tem je treba upoštevati tako vidik stroškov zbiranja kot vidik koristi, ki 
jih imamo v obliki natančnejših rezultatov v bolj izpopolnjenem modelu), 

• izgradnja modela (prevajanje matematičnega opisa modela v naš računalniški program), 
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• testiranje rešitev in izpopolnjevanje modela (model preizkusimo, da bi ugotovili, če se kje 
v modelu, podatkih ali prikazu pojavljajo napake, jih nato odpravimo in ob predlogih 
uporabnikov model še dodatno izpopolnimo), 

• pravilna uporaba modela (zagotoviti je treba ustrezno podporo uporabnikom modela, da 
bodo sposobni pravilno interpretirati rezultate modela). 

 
Zgornji koraki predstavljajo univerzalni recept, ki ga lahko uporabimo pri načrtovanju 
kakršnih koli simulacij.  
 
Pri simulacijah Monte Carlo pa lahko uporabimo načrtovanje v naslednjih korakih (Evans, 
2000, str. 28): 
 
• razvoj modela (ta zajema matematični opis modela, ki vključuje funkcijski odnos med 

vhodnimi in izhodnimi (ciljnimi in odločitvenimi) spremenljivkami modela ter vnos 
modela v ustrezen program), 

• proučitev tveganja (ugotovimo, katere vhodne spremenljivke so slučajne narave in jim 
pripišemo ustrezno verjetnostno porazdelitev), 

• izvedba simulacij (v model vstavimo številne kombinacije vhodnih spremenljivk, katerih 
vrednosti sledijo verjetnostnim porazdelitvam, in beležimo spreminjanje vrednosti 
izhodnih spremenljivk), 

• sprejemanje odločitev (na podlagi rezultatov odločevalec oblikuje ustrezno politiko 
ravnanja). 

 
2.3.3 Orodja za izvajanje simulacij 
 
Za izvajanje simulacij je na tržišču na voljo kar precej programov. Dražji in bolj specializirani 
programski paketi (na primer Goldsim, SLAM, Arena, Extend in SimScript) omogočajo 
različne oblike simulacij z množico parametrov, vendar pa imajo pomanjkljivosti. Ponavadi 
so zelo dragi in pa lahko so težki za uporabo. Pomemben problem predstavlja izobraževanje 
uporabnikov. Zaradi večplastnosti programskih paketov je treba precej časa nameniti uvajanju 
uporabnikov. 
 
Na drugem polu imamo programe s preglednicami (angl. spreadsheet). Imajo kar nekaj 
prednosti. So zelo razširjene in v večini podjetij so programi s preglednicami postali 
standardni del programske opreme računalnikov. Prav zaradi razširjenosti obstaja veliko 
število izobraženih uporabnikov. Programi imajo vgrajene grafične module za prikaz 
raznovrstnih grafov in analitično-statistični modul z dovolj širokim naborom funkcij ter 
procedur, ki omogočajo ustrezno statistično analizo podatkov. Modele je mogoče hitro 
zgraditi in jih spreminjati na vseh nivojih, saj nismo omejeni s prednastavljenimi meniji in 
parametri (Evans, 2000). 
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Tipičen primer je Excel, ki je kot del programskega paketa Office tudi najbolj razširjen. Zanj 
so na voljo številni dodatki (angl. add–in), ki osnovnemu programu dodajo funkcije in 
procedure, ki nam olajšajo delo s simulacijami.  
 
Uporaba preglednic ima prav tako svoje slabosti. Prva slabost se pojavi pri uporabi bolj 
kompleksnih modelov. Ker so formule v Excelu prikrite, lahko postanejo obsežnejši modeli 
nepregledni. V veliki meri se je mogoče temu izogniti z ustrezno organizacijo modela v 
preglednici. Pri primerih stohastičnih simulacij se zato priporoča delitev posamezne 
preglednice na ločene dele. Podatki, izračuni, simulacije, predpostavke in rezultati naj bi bili 
med seboj ločeni (Billo, 2007). 
 
2.3.4 Teoretične prednosti modelov in simulacij 
 
S pomočjo računalniških simulacij in modelov lahko v kratkem času preizkusimo ogromno 
trditev in scenarijev. Tako lahko hitro ugotovimo, če določene trditve držijo ali ne. V 
današnjem kompleksnem svetu so včasih trditve tako zapletene, da lahko dve nasprotni strani 
vsaka po svoje argumentirata popolnoma diametralno trditev. Ugotavljanje pravilnosti trditev 
je s pomočjo simulacij lahko mnogo bolj objektivno.  
 
2.3.5 Simulacije Monte Carlo 
  
Simulacije Monte Carlo so metoda, ki lahko ustvari na tisoče različnih rezultatov tako, da za 
vnosne spremenljivke vzame naključne vrednosti in potem ta postopek ponovi v zelo velikem 
številu. Tako lahko hitro ustvarimo na stotine različnih scenarijev in rezultatov za proučevani 
problem (Jeges, 2010). 
  
Kot smo že omenili, se računalniške simulacije uporabljajo v povezavi z računalniškimi 
modeli, ki posnemajo resnično življenje ali pa pomagajo pri napovedovanju. Model, ki ga 
razvijemo v Excelu, je tipično sestavljen iz vhodnih parametrov in vhodnih spremenljivk. 
Vrsta enačb uporabi te vhodne spremenljivke in izračunajo se rezultati. Ta vrsta modelov je 
običajno deterministična, kar pomeni, da bomo dobili enak rezultat, ne glede na to, kolikokrat 
ponovimo izračun (Carlberg, 2002). 
 
Simulacije Monte Carlo so metoda za iterativno vrednotenje determinističnega modela z 
uporabo množice naključnih števil kot vhod v model. Ta metoda se pogosto uporablja, ko 
imamo model, ki je zapleten, nelinearen ali pa vsebuje precej negotovosti. Simulacije 
ponavadi vključujejo več kot 10.000 ponovitev. V preteklosti so bile zaradi tega simulacije 
praktične samo z uporabo superračunalnikov (Abu-Taieh, 2005). 
 
Z uporabo naključnih spremenljivk kot vhod v model v bistvu spremenimo deterministični 
model v stohastičnega. Metoda Monte Carlo je le ena izmed mnogih metod za analizo 
negotovosti, če je naš cilj ugotoviti, kako naključja, pomanjkanje znanja ali napake vplivajo 
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na občutljivost, zmogljivost ali zanesljivosti sistema, ki ga proučujemo (Frontline Solvers, 
2010). 
 
Koraki pri izvajanju simulacij Monte Carlo. V Excelu lahko simulacije Monte Carlo 
izvedemo tako, da sledimo petim preprostim korakom, ki so navedeni spodaj (Wittwer, 2004): 
 
1. korak: ustvarimo parametrični model, y = f (x1, x2 ... xq);  
2. korak: ustvarimo niz naključnih vhodnih spremenljivk, xi1, xi2 ... xiq; 
3. korak: izračunamo rezultat modela in shranimo rezultate kot yi;  
4. korak: ponovimo koraka 2 in 3 za i = 1 do n; 
5. korak: analiziramo rezultate s histogrami, statističnimi merami, intervali zaupanja itd.  
 
Standardna napaka. Ob vsaki ponovitvi simulacij Monte Carlo bi dobili različen odstotek 
določenih rezultatov. Če ponovimo simulacijo večkrat in si vsakič zabeležimo odstotek, se 
bodo vrednosti začele porazdeljevati z normalno porazdelitvijo. Vsaj tako nam govori 
centralni limitni teorem. Standardna napaka je dobra ocena standardnega odklona te 
distribucije, ob predpostavki, da je vzorec dovolj velik (n > = 30). 
 
Standardna napaka se izračuna po naslednji enačbi (2) (Billingsley, 1995) : 
 

n
sSE =  (2) 

 
V Excelu je standardna napaka = STDEV(G:G)/SQRT(COUNT(G:G))  
 
95-odstotni interval zaupanja. Standardne napake se lahko uporabijo za izračun intervala 
zaupanja za pravo povprečje populacije. Za 95-odstotni 2-stranski interval zaupanja se 
zgornja meja zaupanja (ZMZ) in spodnja meja zaupanja (SMZ) izračunata kot je razvidno iz 
enačb 3 in 4 (Billingsley, 1995):  
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Minimalno potrebno število ponovitev. Po izkušnjah sodeč je 300 ponovitev tisti minimum, 
ki ga moramo zagotoviti, če nas zanima celotna porazdelitev rezultatov. Po 300 ponovitvah 
dobimo zadostno kumulativno porazdelitev, da lahko približno odčitamo na primer 50 in 85 
percentil. Tudi vrednost povprečja je zadovoljiva. V praksi se ponavadi uporablja med 300 in 
3000 ponovitev, odvisno od strojne opreme in časa, ki je na voljo (Vose Software, 2007). 
Pomembno je določiti število simulacij, da imajo naše ugotovitve neko statistično stopnjo 
zaupanja. Izogniti se moramo temu, da bi pristali v lokalnem ekstremu (Teknomo, 2010). 
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V našem primeru se bomo odločili za 1.000 ponovitev. Število ponovitev zadostuje, da 
dobimo neko razumno porazdelitev rezultatov, ki zadostuje našim potrebam pri analizi 
modela, in naših poslovnih problemov. Ravno tako smo omejeni v tehničnem in časovnem 
smislu, saj imamo za simulacije na voljo Excel 2003 in računalnik s procesorjem 3GHz. 
Preveliko število ponovitev bi zelo podaljšalo čas, ki bi ga potrebovali za izvedbo vseh 
simulacij pri analizi parametrov in spremenljivk. 
 
3  PRIMER RAZVOJA FINANČNEGA MODELA BODOČEGA 

POSLOVANJA PODJETJA   
 
Naš cilj je razvoj finančnega modela bodočega poslovanja podjetja, ki bo simuliral poslovanje 
podjetja, ki proizvaja in prodaja proizvode. Prodaja je hkrati tudi najpomembnejši element, ki 
poganja celoten finančni model, saj kot vhodna neodvisna spremenljivka vpliva na prihodke 
in dobiček v izkazu uspeha, velikost izplačanih dividend, izkaz denarnih tokov ter bilanco 
stanja. 
 
V tem poglavju bomo opisali razvoj finančnega modela, ki se bo naslanjal na korake o 
razvoju finančnih modelov v Excelu, ki so bili opisani v poglavju 1.6. 
 
3.1 Osnovna načela 
 
Finančni model bodočega poslovanja podjetja nam bo pomagal pri analizi vhodnih 
parametrov in spremenljivk, ki vplivajo na večjo verjetnost bankrota. Model je fleksibilen in 
ga je mogoče nemudoma spremeniti ter dopolniti. Vhodi, izračuni in rezultati so dokazljivi ter 
se jih da poljubno ponavljati. Naredili bomo tudi jasen načrt, dokumentacijo in testirali model. 
Model bo jasen in čim bolj enostaven. Uporabljali bomo pogosto uporabljene funkcije in se 
izogibali bolj redkim ter zapletenim funkcijam in formulam. Preglednico bomo razdelili v 
jasno označene dele. Formule v modelu bodo kratke, jasne in intuitivne. Znaki za dolar v 
celicah pomenijo, da ko se te kopirajo, se reference za parametre, ki so zapisane v celicah, ne 
spreminjajo. Celice, številke, tabele in besedilo bodo obarvani tako, da bo model čim bolj 
pregleden. 
 
3.2 Specifikacija modela 
 
3.2.1 Namen modela 
 
Najprej je treba ugotoviti, čemu je model namenjen in kaj mora znati narediti. Model mora 
omogočati spreminjanje različnih parametrov poslovanja in ugotavljanje, kako te spremembe 
vplivajo na verjetnost bankrota podjetja. S pomočjo modela bomo ob spremenjenih vhodnih 
spremenljivkah in parametrih raziskovali poslovanje podjetja v prihodnosti. Predvsem nas 
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zanima analiza spremenljivk, ki po literaturi vplivajo na povečano možnost bankrota. Te 
spremenljivke so, kot smo omenili že v uvodu (Demirkan et al., 2009, str. 97): 
 
• likvidnost, 
• dobičkonosnost, 
• finančni vzvod, 
• povpraševanje in marža, 
• obrestna mera na kredite. 
 
Model bo sestavljen iz vseh pomembnih računovodskih izkazov in najpomembnejših postavk 
ter kazalcev. Vseboval bo: izkaz uspeha, bilanco stanja, izkaz gibanje kapitala in izkaz 
denarnih tokov. Zraven tega bo vseboval prikaz projekcije prodaje po kosih in prihodkih, 
spremembe vrednosti zalog ter tudi glavne finančne kazalce, kot so: donos na kapital (angl. 
ROE), odstotek dobička v prihodkih, razmerje krediti/kapital (finančni vzvod), razmerje 
obveznosti/kapital. Ravno tako pa bo prikazoval gibanje obrestnih mer skozi leta. 
  
Model mora omogočati, da se na njem izvajajo različne analize in simulacije za 
napovedovanje poslovanja podjetja v prihodnosti. Pri tem želimo tudi prikazati, kako uporaba 
finančnih simulacij veliko bolje napove prihodnje težave podjetja, kar bi marsikateri poslovni 
banki prihranilo nepotrebne kasnejše odpise zaradi preveč velikodušnega kreditiranja. 
 
Model bo omogočal prikaz obdobja 10 let. Pri vsakem izmed desetih izbranih let bo mogoče 
odčitati vrednosti vseh postavk v modelu. Postavke iz leta v leto bodo povezane, tako da se na 
primer izguba, ustvarjena v predhodnem letu, prenese v naslednje leto in posledično vpliva na 
finančno-računovodske izkaze.  
 
Skoraj vsi finančni modeli, ki modelirajo računovodske izkaze podjetja, temeljijo na prodaji. 
Ta termin pomeni, da je večina najbolj pomembnih spremenljivk funkcija prodajne količine 
podjetja. Primer so kratkoročne poslovne terjatve, ki so odstotek prodaje podjetja. V našem 
primeru je glavna vhodna spremenljivka povpraševanje, prodaja pa je tesno povezana s 
povpraševanjem. Druga vhodna spremenljivka je obrestna mera na kredite, ki so dani 
podjetju. 
 
Rezultat modela so čisti dobički in izgube za posamezna leta. Lahko se tudi zgodi, da je 
izguba skupaj z zadržanim izgubami iz prejšnjih let večja od polovice kapitala. V tem primeru 
naš model javi bankrot. Model javi bankrot tudi, če so negativna denarna sredstva v tekočem 
letu večja od 20 % vseh obveznosti iz konca predhodnega leta. Naš model ima torej za vsako 
leto tri možne glavne rezultate: dobiček, izgubo ali pa bankrot. 
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3.2.2 Spremenljivke, parametri in rezultati 
 
Zelo pomembno je, da jasno definiramo vhodne neodvisne spremenljivke, odvisne 
spremenljivke, parametre in rezultate, ki nam jih daje model. Ravno tako moramo pri 
simulacijah pravilno definirati začetne vrednosti spremenljivk in parametrov. To naredimo na 
podlagi kalibracije (umerjanja) modela in simulacij. 
 
V našem modelu imamo naslednji vhodni neodvisni spremenljivki: 
 
• povpraševanje, 
• obrestna mera na dolg (kredite), 
 
Glavne odvisne spremenljivke v modelu so: 
 
• prodaja v kosih (odvisna od povpraševanja), 
• proizvodnja (odvisna od povpraševanja), 
• marža, 
• prihodki, 
• variabilni stroški, 
• fiksni stroški, 
• kratkoročne poslovne terjatve, 
• zaloge, 
• druge kratkoročne poslovne obveznosti. 
 
Glavni parametri v našem modelu so: 
 
• začetni finančni vzvod – v našem primeru ga definiramo kot razmerje med krediti in 

lastniškim kapitalom (angl. financial leverage − debt to equity ratio), 
• začetna denarna sredstva, 
• začetne kratkoročne poslovne terjatve, 
• osnovni kapital, 
• osnovna sredstva za nepremičnine in opremo, 
• začetna prodajna cena proizvoda, 
• začetni zahtevani donos na kapital. 
 
Model nam daje tudi glavne rezultate, ki so: 
 
• čisti dobiček ali izguba za posamezno leto, 
• informacija o tem ali je podjetje v bankrotu (insolventno). 
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3.2.3 Poslovna pravila in logika 
 
Naš model vsebuje različna poslovna pravila in logiko. Postavke iz računovodskih izkazov, ki 
jih vsebuje, se seveda držijo računovodske logike. 
 
Pomemben segment poslovnih pravil in logike v našem modelu je povezan z insolventnostjo. 
Tukaj si pomagamo s pravili in členi, ki so zapisana v Zakonu o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 126/2007). 
 
Zadolženost. Gre za eno izmed najbolj pomembnih sestavin modela. Veliko scenarijev in 
simulacij se nanaša na zadolženost podjetja in predvsem na stopnjo finančnega vzvoda. Torej 
je treba tukaj natančno razložiti predpostavke in poslovna pravila. 
 
Podjetje v letu 0 začne z osnovnim finančnim vzvodom, ki je parameter. Torej, če podjetje 
začne z vzvodom 1, to pomeni, da imamo 100 enot kapitala in 100 enot dolgoročnega dolga 
oziroma kredita. Gre za dolgoročni kredit od bank. To razmerje se načeloma pri simulacijah 
ne spreminja. Če pride do potreb po povečanem financiranju, se ta vrši prek večjega 
zadolževanja pri dobaviteljih. Ta poenostavitev je v model vgrajena zato, da se zadrži enako 
finančno razmerje med krediti in kapitalom. Je pa seveda zadeva povezana tudi z realnostjo. 
Zelo zadolžena podjetja se težko dodatno zadolžijo pri banki, lahko pa se zadolžijo pri 
dobaviteljih s podaljšanjem plačilnih rokov oziroma z neplačevanjem obveznosti v 
predvidenem času. Seveda lahko to pelje do nelikvidnosti in stečaja zaradi nelikvidnosti, ki ga 
lahko po zakonu sproži dobavitelj.  
 
Poslovna pravila glede insolventnosti podjetja. Postopki zaradi insolventnosti so: 
 
1. postopek prisilne poravnave; 
2. stečajni postopki. 
 
Po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Ur. l. RS, št. 126/2007) insolventnost nastopi: 
 
(1)  Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik oziroma dolžnica (v nadaljevanju dolžnik):  
 

1.  v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem 
obdobju (v nadaljevanju trajnejša nelikvidnost), 

 2.  postane dolgoročno plačilno nesposoben.  
 
(2) Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik trajneje nelikviden:  
 

1.  pri dolžniku, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik: če za več kot dva meseca 
zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 % 
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zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred 
zapadlostjo teh obveznosti,  

 2.  pri dolžniku, ki je potrošnik:  
 

• če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem 
znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih 
prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev,  

• če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva 
meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 EUR.  

 
(3) Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik postal dolgoročno plačilno nesposoben:  

 
1. če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti (v 

nadaljevanju prezadolženost),  
 2.   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. 

 
Kdaj naj upniki sprožijo stečaj? Stečajni postopek lahko upniki sprožijo takoj, ko imajo dokaz 
o insolventnosti dolžnika oziroma podjetja.  
 
Zgoraj zapisani zakon o insolventnosti smo prenesli v naš model z nekaterimi 
poenostavitvami, ki pa naj bi še vedno odražale temeljno logiko zahtev zakona. 
 
V našem modelu upoštevamo dve poslovni pravili glede insolventnosti, in sicer: 
 
• podjetje je insolventno, 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, 

• če je vrednost denarnih sredstev na koncu leta negativna in presega 20 % zneska 
obveznosti za predhodno poslovno leto, 

• ostalih pogojev glede insolventnosti iz zakona v našem modelu zaradi poenostavitve ne 
uporabljamo. 

 
Ko v podjetju nastopi insolventnost, se lahko sproži prisilna poravnava ali pa stečaj. Zaradi 
poenostavitve bomo v našem modelu to stanje opisali kot bankrot.  
 
Dividende. Model predvideva, da si lastniki ob morebitnem dobičku ob koncu leta izplačajo 
celoten dobiček v obliki dividend. So pa te omejene na količino denarnih sredstev, ki so na 
voljo ob koncu leta. Če torej ni na voljo denarnih sredstev za izplačilo dividend, se le-te ne 
izplačajo, ampak prenesejo na naslednje leto. Ravno tako se dividende ne izplačajo, če je 
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podjetje imelo predhodno leto izgubo. Namen take logike v modelu je, da je podjetje bolje 
kapitalizirano in zaradi tega bolj odporno na zunanje šoke, na primer v obliki znižanja prodaje 
in dviga obrestnih mer. 
 
Prilagajanje stroškov. Če hoče model posnemati realni svet, mora biti dinamičen, torej se 
mora skozi leta tudi spreminjati. V našem primeru se lahko prilagajajo fiksni stroški. Ti se 
znižajo za 5 %, če padejo prihodki za več kot 10 %. Ravno tako pa se povečajo za 5 %, če se 
prihodki povečajo za 5 %. To naj bi ponazarjalo realno poslovanje, kjer mora na primer 
podjetje ob znatno povečani prodaji in proizvodnji najeti dodatno delovno silo, prostore itd. 
 
Osnovna sredstva. Malo bolj kompleksen primer so lahko osnovna sredstva, ki so lahko 
stopničasta funkcija prodaje. Osnovna sredstva imajo na primer vrednost a, če je prodaja 
večja od A; so b, če je prodaja med A in B itd. Zaradi poenostavitve se osnovna sredstva 
zaradi povečane ali zmanjšane proizvodnje ne povečajo ali zmanjšajo. Se pa vsa leta 
ohranjajo na istem nivoju, ravno tako pa sta znesek amortizacije in odpisi vrednosti vseskozi 
enaka. S tem hočemo zagotoviti, da skozi leta ni nihanj pri stroških nabave osnovnih sredstev 
in amortizacije. Na ta način je model bolj pregleden in bistveno ne vpliva na samo delovanje 
modela ter primerljivost z realnim poslovanjem podjetij. 
 
Prodaja, povpraševanje in proizvodnja. Večino modelov, ki simulirajo delovanje podjetja, 
poganja prodaja. Tudi v našem primeru model poganja prodaja, ki je odvisna od 
povpraševanja po izdelkih. Pri našem modelu je osnova povpraševanje po izdelkih in prodaja 
se temu povpraševanju prilagaja. Prodaja se prilagaja povečani ali zmanjšani prodaji v 80 %. 
Prilagodi se tudi zaloga. Če je proizvodnja večja od prodaje, se presežek zavede kot zaloga. V 
primeru večje prodaje od proizvodnje pa se presežek črpa iz zaloge, če ta seveda obstaja. 
 
Če se podjetju poveča povpraševanje in proizvodnja, se mora seveda proizvodnja financirati 
iz virov. Če zaradi povečane proizvodnje ni na voljo dovolj virov, naš model predvideva, da 
se podjetje dodatno zadolži prek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Osnovna sredstva 
se zaradi večje proizvodnje v našem modelu ne povečujejo, in to zaradi poenostavitve 
modela. Bistveno ne vplivajo na stroške, ampak samo prek amortizacije. 
 
Prodajna cena proizvoda. Pomemben začetni parameter v našem modelu je prodajna cena 
proizvoda. Ta je v začetku nastavljena tako, da zagotavlja ciljni donos na kapital (v večini 
naših primerov 10 % letno). Prodajna cena je sestavljena iz stroškov na enoto proizvoda 
katerim se prišteje marža. V našem modelu med posamezno simulacijo ostane prodajna cena 
skozi vsa leta nespremenjena. Seveda pa se med leti lahko spreminja lastna cena proizvoda 
(stroški na enoto) in pa marža.  
 
Obrestna mera. Obrestna mera na dolg podjetja, ki v našem modelu predstavlja kredite pri 
bankah, se s povečanim finančnim vzvodom ne povečuje. To pomeni, da če je podjetje v 
primerjavi z drugim podjetjem bistveno bolj zadolženo, kljub temu dobi enako obrestno mero 



 33 
 

na vzeti kredit. S to predpostavko smo spet želeli poenostaviti model, ki zaradi tega po našem 
mnenju bistveno ne odstopa od realnosti. Res pa je tudi, da ima lahko zelo zadolženo podjetje 
težave pri obnovi kredita, kar pomeni, da sploh ni nujno, da banka podjetju kredit obnovi. To 
lahko seveda sproži insolventnost. 
V našem primeru ohranjamo razmerje med dolgom in kapitalom stabilno tako, da se povečane 
potrebe po financiranju zadovoljijo tako, da se le-te zavedejo kot povečanje kratkoročnih 
poslovnih obveznosti in ne kot na primer povečanje finančnih obveznosti (kreditov). To v 
praksi pomeni, da se podjetje zadolžuje pri dobaviteljih, kar je ponavadi do neke meje cenejše 
kot pri banki. Model mora biti ravno dovolj kompleksen, da simulira realnost na zadovoljivi 
ravni. Lahko bi bil še bolj kompleksen, vendar je to povezano z več viri in več časa, ki sta 
potrebna za izgradnjo takega modela. 
 
3.2.4 Fleksibilnost modela 
 
Model mora posnemati delovanja podjetja in prilagajanje podjetja na resnične spremembe v 
resničnem svetu. Mora biti robusten, kar pomeni, da imajo vhodne spremenljivke in parametri 
velik razpon, ki odgovarja realnemu poslovnemu svetu, kljub temu pa rezultati modela 
odgovarjajo temu, kar bi se zgodilo s finančnimi rezultati podjetja v resničnem svetu. Model 
je zelo fleksibilen. Lahko spreminjamo veliko predpostavk in parametrov. Tudi samo 
spreminjanje v Excelu je zelo preprosto. Uporaba je namenjena za testiranje scenarijev, 
trditev in vprašanj v tem magistrskem delu. Je pa uporaba možna tudi izven sklopa tega 
magistrskega dela. 
 
3.2.5 Programsko okolje in terminologija 
 
Model in simulacije bodo izvedene v preglednici Excel, ki je zelo primerna za hitro izdelavo 
modelov in simulacij (Winston, 2007). Pri opisu modela in postavk bomo uporabljali 
slovensko finančno ter računovodsko terminologijo. Žal se včasih zgodi, da lahko preveč 
zapleteni slovenski izrazi zamegljujejo razumevanje računovodskih in finančnih postavk. 
 
3.3 Razvoj modela 
 
V tem poglavju bomo prikazali razvoj modela in podrobno opisali sklope ter posamezne 
postavke modela.  
 
Model je precej kompleksen, zato bo razdeljen na več sklopov in blokov. Vse formule in 
izračuni ne bodo na enem listu, ravno tako pa bomo uporabljali VBA za Excel. Iz tega sledi, 
da bomo na enkrat uporabljali več vrst šablon, ki so bile opisane v poglavju 1.6.3. 
 
Model je v grobem razdeljen na tri dele, in sicer: 
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1. razpredelnica z vnosi neodvisnih spremenljivk in parametrov, 
2. tabele za izračun povpraševanja in obrestne mere za posamezno leto na podlagi 

Brownovega modela gibanja, 
3. glavna tabela modela (vsebuje večino postavk, formul in povezav). 
 
Pri opisu razvoja modela v Excelu smo se zgledovali po avtorju Benningi (2000), ki s 
praktičnimi koraki opisuje finančno modeliranje računovodskih izkazov v Excelu. Zgledovali 
smo se tudi po delujočem modelu za finančne projekcije Moyesa in Lawrencea (2003), ki 
simulira delovanje izkaza uspeha, bilance stanja, izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja 
kapitala itd., in sicer za novoustanovljena podjetja za obdobje petih let. 
 
3.3.1 Razpredelnica z vnosi (inputi) 
 
Vnos vhodnih spremenljivk in parametrov poteka preko razpredelnice z vnosi, kjer so vsi 
vhodi v model zbrani na enem mestu. 
 

Tabela 6: Razpredelnica z vnosi, kjer so zbrani vsi vhodi v model 
 

Leta Vzvod Povpraševanje Prodaja Proizvodnja Zaloga +/- povp.v % Prodajna cena Obrestna mera
1 2,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 272 7 %
2 2,0 9,6 9,6 9,7 0,1 -4 % 272 6 %
3 2,0 9,5 9,5 9,4 0,0 -2 % 272 8 %
4 2,0 8,3 8,3 8,5 0,2 -12 % 272 6 %
5 2,0 9,7 9,5 9,2 0,0 17 % 272 5 %
6 2,3 7,6 7,6 8,1 0,4 -22 % 272 4 %
7 2,2 6,8 6,8 6,4 0,0 -10 % 272 4 %
8 2,2 7,5 7,4 7,4 0,0 10 % 272 4 %
9 2,3 6,9 6,9 7,0 0,1 -8 % 272 6 %

10 2,2 9,3 8,8 8,7 0,0 34 % 272 10 %

 
V Tabeli 6 si od leve proti desni sledijo naslednji stolpci: 
 
• leta: od 1 do 10, 
• vzvod: v zeleno obarvano celico vpišemo vrednost vzvoda; v zgornjem primeru je to 2 (2 

enoti kredita in 1 enota kapitala), 
• povpraševanje: začetno povpraševanje je 10 produktov, v drugem letu pa pade na 9,6 

produkta, 
• prodaja: začetna prodaja je 10 produktov, v drugem letu pa pade na 9,6 produkta, 
• proizvodnja: začetna proizvodnja je 10 produktov, 
• zaloga: v prvem letu ni zaloge, v drugem letu pa se zaloga poveča na 0,1 proizvoda, 
• rast/padec povpraševanja v odstotkih: v drugem letu se povpraševanje zmanjša za 4 %, 
• na začetku v zeleno celico vnesemo prodajno ceno 272 enot, ki je tudi v vseh naslednjih 

letih enaka in se ne spreminja, 
• obrestna mera na kredite podjetja: začetna obrestna mera je 7 %, ki jo vnesemo v 

temnozeleno celico. V drugem letu se zniža na 6 %, v desetem letu pa poraste na 10 %. 
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Povpraševanje: 
 
• Povpraševanje na trgu vpliva na prodajo in proizvodnjo ter na stanje zalog v podjetju. 

Povpraševanje je eksogeno dano in je spremenljivka, ki jo generiramo glede na naše 
analize in potrebe. 

• Pri simulacijah Monte Carlo pa bomo uravnavali povpraševanje od drugega leta naprej s 
pomočjo Brownovega modela gibanja. 

 
Prodaja: 
 
• Pri prodaji naš model upošteva pomembno poslovno pravilo, ki smo ga določili sami. V 

modelu upoštevamo, da je prodaja elastična glede na povpraševanje, in sicer: če se poveča 
povpraševanje po proizvodih za 10 %, se poveča prodaja za 8 %, za enak odstotek, tj. 8 %, 
se poveča tudi proizvodnja. Torej sledi prodaja povpraševanju v 80 %. Razlog je v tem, da 
se proizvodnja težko popolnoma elastično prilagodi povečanemu povpraševanju takoj v 
prvem letu. V naslednjem letu pa ima proizvodnja več časa, da se prilagodi povečanemu 
povpraševanju in tako se v drugem letu proizvodnja ter prodaja izenačita s 
povpraševanjem. Velja pa tudi obratno. Če se zniža povpraševanje za 10 %, se znižata 
tako prodaja kot proizvodnja za 8 %. Presežek proizvodnje gre v zalogo. Prodaja se 
popolnoma prilagaja povpraševanju, proizvodnja pa sledi spremembam samo v 80 %. 

 
Proizvodnja: 
 
• Kot smo že omenili, se proizvodnja prilagaja povpraševanju v prvem letu v 80 %. Torej, 

če se poveča povpraševanje v prvem letu za 10 %, se poveča proizvodnja za 8 %. V letu, 
ki sledi, pa se, če povpraševanje ostane enako kot v prvem letu, izenači s proizvodnjo. 

• Povečano prodajo proizvodov zagotovi večja proizvodnja, če pa obstaja zaloga, se črpa 
najprej vsa zaloga, nato pa proizvodnja zagotovi dodatni del proizvodov. 

 
Prodajna cena proizvoda: 
 
• Prodajna cena proizvoda se nastavi na začetku simulacije. Za vsak finančni vzvod (angl. 

debt to equity ratio) je različna. Nižji kot je finančni vzvod, večja prodajna cena je 
potrebna, da se zagotovi isti donos na kapital. 

 
Obrestna mera: 
 
• Začetna obrestna mera na kredite je 7 %.  
• Pri simulacijah Monte Carlo bomo vrednosti obrestne mere od drugega leta naprej dobili s 

pomočjo Brownovega modela gibanja. 
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3.3.2 Izračun povpraševanja in obrestne mere za posamezno leto 
 
Izračun povpraševanja in obrestne mere za posamezno leto pri simulacijah Monte Carlo 
temelji na Brownovem modelu gibanju. V posebni Excel datoteki se izračunajo vrednosti za 
povpraševanje in obrestno mero ter se nato prenesejo v razpredelnico z vnosi.  
 
Excel datoteka v kateri se vršijo izračuni temelji na Excelovi datoteki Smirnova (2011), ki 
vsebuje simulacijo Brownovega modela. V nadaljevanju bomo opisali parametre Brownovega 
modela obrata k povprečju za obe vhodni spremenljivki. Začetne vrednosti za parametre smo 
izbrali na podlagi kalibracije modela in simulacij, kar bo opisano v prihodnjih poglavjih.  
 
Povpraševanje. Na povpraševanje je seveda vezana prodaja in posredno proizvodnja. Prodaja 
v našem modelu sledi spremembam v povpraševanju v 80 % prvo leto, v naslednjem letu pa 
je dovolj časa, da se prodaja popolnoma izenači s povpraševanjem. Takšen način gibanja je 
tukaj uporabljen zato, ker ponavadi prodaja tudi v realnem svetu ne more popolnoma 
elastično slediti spremembam v povpraševanju, ravno tako pa tudi proizvodnja, ki rabi čas, da 
se prilagodi. 
 
Parametri Brownovega modela obrata k povprečju pri vhodni spremenljivki povpraševanje so 
(glej Prilogo 3): 
 
• začetno povpraševanje = 10 proizvodov, 
• letna volatilnost = 22 %, 
• letna hitrost obrata k povprečju = 0,6, 
• težnja: v našem primeru je dolgoročno povpraševanje enako začetnemu povpraševanju – 

povpraševanje teži k temu, da bi prišlo na začetno raven, 
• dolgoročna povprečno povpraševanje = 10 proizvodov. 
 
Če poenostavimo, zgoraj zapisani model pomeni, da se povpraševanje po proizvodih giblje z 
letno volatilnostjo 22 % in da dolgoročno teži k začetni vrednosti povpraševanja, ki znaša 10 
proizvodov. 
 
Na Sliki 1 lahko vidimo pet scenarijev gibanja povpraševanja po proizvodih v obdobju 10 let, 
ki smo jih narisali na podlagi izračunov zgoraj opisanega modela. Eden izmed scenarijev 
ponazarja gibanje povpraševanja, ki se v prvih petih letih giba okrog 10 proizvodov, potem pa 
v zadnjih petih letih naraste na okrog 17 proizvodov. 
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Slika 1: Prikaz petih možnih različnih scenarijev gibanja povpraševanja po proizvodih v 
obdobju 10 let 
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Obrestna mera. Druga vhodna spremenljivka, ki se izračunava na posebnem listu s pomočjo 
Brownovega gibanja, je obrestna mera na kredite, dane podjetju s strani bank. Tudi obrestna 
mera se lahko iz leta v leto povečuje, znižuje ali pa ostaja na enaki ravni. Obrestna mera je v 
našem primeru sestavljena iz EURIBOR-ja in obrestnega pribitka, ki ga določi banka. Začetna 
skupna obrestna mera znaša 7 %. Omejeno imamo tudi najvišjo možno in najnižjo možno 
skupno obrestno mero. Spodnja meja je v našem primeru 4 %, zgornja pa 20 %. V realnosti bi 
lahko bila spodnja meja 4 %, ko centralna banka zelo zniža obrestno mero. Tak primer je bil v 
letu 2010. Lahko pa se zgodi, da centralna banka zelo zviša obrestno mero, ko se bojuje s 
pretirano inflacijo. Zgornja meja v našem primeru je na primer 20 %. V letu 1981 je ameriška 
centralna banka (FED) dvignila obrestno mero na rekordnih 20 % (Federal Reserve Bank of 
New York, 2008). 
 
Parametri Brownovega modela obrata k povprečju pri vhodni spremenljivki obrestna mera so: 
 
• začetna obrestna mera = 7 %, 
• letna volatilnost = 50 %, 
• letna hitrost obrata k povprečju = 0,5,  
• težnja: v našem primeru je dolgoročna obrestna mera enaka začetni obrestni meri –

obrestna mera teži k temu, da bi prišla na začetno raven, 
• dolgoročna povprečna obrestna mera = 7 %, 
• zgornja meja: 20 %, 
• spodnja meja: 4 %. 
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Če poenostavimo, zgoraj zapisani model pomeni, da se obrestna mera na kredite dane 
podjetju giblje z letno volatilnostjo 50 % in da dolgoročno teži k začetni vrednosti, ki znaša 7 
%. Na Sliki 2 lahko vidimo pet scenarijev gibanja obrestne mere v obdobju 10 let, ki smo jih 
narisali na podlagi izračunov zgoraj opisanega modela. Eden izmed scenarijev predvideva 
porast obrestne mere v zadnjem letu na 18 %. 
 

Slika 2: Prikaz petih možnih različnih scenarijev gibanja obrestne mere v obdobju 10 let 
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3.3.3 Glavna razpredelnica modela 
 
Najprej na grobo opišimo glavno razpredelnico s formulami, logiko in povezavami. Tabela 7 
prikazuje razpredelnico z glavnim delom modela, ki je razdeljen na 6 poglavitnih sklopov. V 
zgornjem levem kotu se najprej nahaja polje leta. Tu so zapisana leta od 0 do 10 (v Tabeli 7 
so prikazana samo 3 leta). V letu 0 definiramo začetno stanje postavk (denarnih sredstev, 
kredita, kapitala, finančni vzvod itd.) v modelu. Potem sledi obrestna mera na kredite. 
Naslednji sklop je prodaja z glavnimi elementi, kot so število prodanih proizvodov, marža, 
prodajna cena, zaloga itd. Sledi podrobna razčlenitev stroškov, nato pa je prikazan izkaz 
uspeha z vsemi glavnimi postavkami. 
 
V izkazu uspeha je glavna pozornost seveda namenjena postavki čisti dobiček/izguba. Zatem 
so navedeni nekateri glavni finančni kazalci, kot na primer donos na kapital in finančni vzvod 
(definiran kot razmerje med krediti in osnovnim kapitalom). Temu sledi zelo pomembno 
preverjanje, ali je podjetje v tekočem letu v bankrotu (zaradi insolventnosti ali nelikvidnosti). 
V nadaljevanju pridemo do naslednjih sklopov: bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala in izkaz 
denarnih tokov (prikaz celotne tabele se nahaja v Prilogi 1).  
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Tabela 7: Finančni model v Excelu v katerem so združeni vsi glavni računovodski izkazi 
podjetja 

 
Leta 0 1 2 3

Obrestna mera na dolg 7,0% 8,5% 6,4%
(1) Prodaja 5% 12%

Št.prodanih proizvodov 10,0 10,5 11,7
Marža 7% 7% 9%
Prodajna cena proizvoda 274 274 274

Prihodki skupaj 2.738 2.880 3.216
Zaloga (št.proizvodov) 0,0 0,0 0,0

(2)Stroški
Variabilni stroški 1.750 1.841 2.055

Št.proizvedenih proizvodov 10,0 10,5 11,7
Materialni stroški 100 100 100
Stroški dela na enoto proizvoda 75 75 75

Fiksni stroški 803 842 883
Fiksni stroški dela 525 551 579
Amortizacija (odpisi vrednosti) 15 15 15
Stroški najemnin 88 92 96
Drugi stroški 175 184 193

Stroški skupaj 2.553 2.683 2.939
Stroški dela/vsi stroški v % 21% 21% 20%
Stroški na enoto 255 255 250

(3) Izkaz poslovnega izida
Prihodki od prodaje 2.738 2.880 3.216
Fiksni stroški 803 842 883
Variabilni stroški 1.750 1.841 2.055
Celotni stroški 2.553 2.683 2.939
Dobiček pred obrestmi in davki 185 197 277
Minus obresti -67 -81 -61

Dobiček pred davki 119 116 216
Davek na dobiček 24 23 43

Čisti dobiček 95 93 173

Donos na kapital (ROE) 10,0% 10% 18%
% dobička v prihodkih 3,5% 3,2% 5,4%

Finančni vzvod (krediti/kapital) 1,0 1,00 1,0 1,0
Razmerje obveznosti/kapital 1,0 1,0 1,1 1,3

Preverjanje bankrota 950 950 950 950

(4) Bilanca stanja
Denarna sredstva 1.750 190 190 190
Kratkoročne poslovne terjatve 0 1.560 1.651 1.865
Zaloge 0 0 0
Osnovna sredstva nepremičnine 50 50 50 50
Osnovna sredstva oprema 100 100 100 100

Sredstva skupaj 1900 1.900 1.991 2.205

Kratk.pos.obv. iz zalog 0 0 0
Druge krat.posl.obv. 1 0 0 91 305
Druge krat.posl.obv. 2 0 0
Dolgoročni krediti 950 950 950 950
Kapital 950 950 950 950

Obv.do virov sred. skupaj 1900 1.900 1.991 2.205

(5) Izkaz gibanje kapitala

Osnovni kapital 950 950 950 950

Zadržani dobički/izgube 95 93 173
Dividende -95 -93 -173

Skupni kapital 950 950 950 950
Dolgoročni krediti 950 950 950 950

(6) Izkaz denarnih tokov
Dobiček 95 93 173
Obveznosti do virov sprememba 0 91 214
Poveč./zmanj.denarnih sredstev 0 95 93 173

Denar na začetku leta 190 190 190 190
Denar na koncu leta 0 285 283 363
Denar na kon.leta po izpl.div. 0 190 190 190

Preverjanje likvidnosti 0 0 0 0  
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Podrobni opis glavne razpredelnice. V nadaljevanju bomo podrobno opisali posamezne 
postavke in formule, ki jih vsebuje model. 
 

Tabela 8: Prvi sklop modela s prodajo 
 

 
 
Tabela 8 prikazuje prvi sklop modela. Leta si sledijo od začetnega leta 0 in naprej vse do leta 
10 (v Tabeli 8 do 2. leta). Nato sledi obrestna mera na kredite. Sledi več postavk prodaje. 
Prodajno ceno proizvoda določimo na začetku v razpredelnici z vnosi (glej Tabelo 6). Število 
prodanih proizvodov je odvisno od povpraševanja, vrednost pa pride iz razpredelnice z vnosi. 
Marža se izračuna naknadno in sicer kot razmerje med prodajno ceno in stroški na enoto 
(lastno ceno). Prihodki so enaki zmnožku prodajne cene in številu prodanih proizvodov. 
Zaloga se izračuna v razpredelnici z vnosi in se zapiše v postavko zaloga (število 
proizvodov). 
 
Drugi sklop modela s stroški prikazuje Tabela 9. Iz Tabele 9 je razvidno, da so variabilni 
stroški povezani s količino proizvedenih proizvodov in so sorazmerni z nižjo oziroma višjo 
proizvodnjo. Število proizvedenih proizvodov se izračuna v vhodni razpredelnici in je 
odvisno od povpraševanja. Materialni stroški na enoto znašajo 100 enot, stroški dela na enoto 
pa 75. Torej skupno 175 enot. Skupni variabilni stroški pa so zmnožek števila proizvedenih 
proizvodov in skupnih variabilnih stroškov na enoto. 
 
Fiksni stroški dela v našem modelu znašajo 30 % variabilnih stroškov, kar je lepo razvidno iz 
formule, ki je zapisana v celici C20 (glej Tabelo 9). Fiksni stroški dela so torej odvisni od 
višine proizvodnje. Potrebno pa je dodati, da se lahko ob velikih spremembah proizvodnje 
fiksni stroški dela povečajo stopničasto. Ob na primer velikem povečanju proizvodnje je 
potrebno zaposliti še dodatne ljudi, kar ni premo sorazmerno s povečanimi variabilnimi 
stroški. V našem modelu smo upoštevali specifično poslovno pravilo: če se poveča 
proizvodnja za več kot 10 %, potem se povečajo stroški dela za 5 % zaradi novega 
zaposlovanja. Fiksni stroški najemnin (najemnina za prostore, elektriko, ogrevanje itd.) v 
našem modelu znašajo 5 % variabilnih stroškov. Drugi fiksni stroški zajemajo druge stroške, 
ki jih ima tipično podjetje. To so: marketing, poštnina in drugi stroški. V našem modelu 
znašajo 10 % variabilnih stroškov. Tudi tukaj velja enako poslovno pravilo glede povečanja 
fiksnih stroškov kot pri stroških dela in stroških najemnin. Amortizacijska stopnja znaša 10 % 
povprečne vrednosti osnovnih sredstev na leto. V modelu velja poenostavitev, da se 
zmanjšana vrednost osnovnih sredstev vsako leto poveča za zmanjšano amortizacijo, tako da 
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je vrednost osnovnih sredstev vsako leto enaka. Ravno tako zaradi poenostavitve upoštevamo, 
da se osnovna sredstva ne povečajo, če se poveča prodaja in s tem proizvodnja. Iz tega tudi 
sledi, da je znesek za amortizacijo vsako leto enak. Skoraj na koncu sledi postavka »stroški 
skupaj«, ki je vsota variabilnih in fiksnih stroškov. Sklop vsebuje tudi kazalec stroški dela v 
celotnih stroških, ki je izražen v odstotkih. Kazalec nam hitro pokaže kakšen delež 
predstavljajo stroški dela v celotnih stroških in nam služi kot neka orientacijska točka pri 
kalibraciji modela. Čisto na koncu Tabele 9 imamo še stroške na enoto. To so vsi stroški 
deljeni s številom proizvedenih proizvodov.  
 

Tabela 9: Drugi sklop modela s stroški 
 

 
 

Pri fiksnih stroških velja v modelu pomembno poslovno pravilo, kako se podjetje (model) 
stroškovno prilagaja na nižjo povpraševanje in prodajo ter nižjo proizvodnjo. Če se 
povpraševanje zniža za 10 %, se tudi prodaja zniža za 10 %, proizvodnja pa sledi za 8 % in 
temu se prilagodijo tudi fiksni stroški dela (stroški dela, najemnin in ostali stroški), ki se 
znižajo za 5 %. Funkcija zniževanja stroškov je stopničasta, torej se stroški znižajo samo, če 
se zniža proizvodnja za 10 %. Zraven tega se ne prilagajajo večjim padcem, torej če se 
proizvodnja zniža za 40 %, se v prvem letu fiksni stroški znižajo samo za 5 %. Fiksni stroški 
pa se znižajo tudi, če padejo prihodki za 10 % ali več. V naslednjem letu se lahko, čeprav se 
proizvodnja ni več nižala, so pa nižji prihodki za več kot 10 %, fiksni stroški znižajo za 5 %. 
Prilagajanje fiksnih stroškov nižanju povpraševanja je togo. Fiksni stroški se znižajo za 5 % v 
enem letu samo, če se zniža proizvodnja za 10 % ali več. Zraven tega se fiksni stroški znižajo 
za 5 % v enem letu v primeru, da se prihodki znižajo za 10 % ali več v enem letu. To tudi 
posnema realnost, saj podjetja niso popolnoma elastična pri nižanju stroškov, ko se znižuje 
povpraševanje po njihovih izdelkih. Prilagajanje fiksnih stroškov nižjim prihodkom poskuša 
posnemati realnost, vendar je zaradi kompleksnosti zadev prilagajanje pokrito v modelu z 
zelo poenostavljenim delovanjem. 
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Tabela 10: Tretji sklop z izkazom poslovnega izida 
 

 
 
Tretji sklop modela je prikazan v Tabeli 10, kjer so nanizane glavne postavke izkaza 
poslovnega izida. Prihodki od prodaje, fiksni stroški, variabilni stroški in celotni stroški so 
povzeti iz prejšnjih sklopov. Torej tabela vsebuje sledeče postavke:  
 
• prihodki od prodaje, 
• fiksni stroški, variabilni stroški in celotni stroški, 
• dobiček pred obrestmi in davki, 
• finančni stroški plačevanja obresti = obrestna mera na kredit × povprečna vrednost dolga 

skozi leto, 
• dobiček pred davki = prihodki – variabilni stroški – fiksni stroški – plačane obresti na 

kredite – amortizacija, 
• davek na dobiček = davčna stopnja × dobiček pred davki. V našem primeru znaša davčna 

stopnja 20 % – če ima podjetje izgubo, seveda ne plača davka na dobiček, 
• čisti dobiček po davkih. Lahko je seveda tudi izguba. To je hkrati tudi ena izmed najbolj 

pomembnih postavk v našem modelu. 
 

Tabela 11: Glavni finančni kazalci in kontrole 
 

 
 
Naslednji sklop vsebuje nekaj finančnih kazalcev in pa kontrolo. Torej v Tabeli 11 si lahko 
ogledamo: 
 
• Donos na kapital (angl. ROE) – pove nam, kako dobičkonosno je podjetje. V naših 

osnovnih scenarijih je donos na kapital uravnavan prek prodajne cene v večini primerov 
na 10 % v prvem letu, kar odgovarja nekemu realnemu donosu. 

• Čisti dobiček/prihodki v odstotkih – čista dobičkonosnost prihodkov (angl. Net profit 
margin). 



 43 
 

• Finančni vzvod (angl. financial leverage) – v našem primeru definiran kot razmerje med 
krediti podjetja in njegovim osnovnim kapitalom (angl. debt to equity ratio). 

• Razmerje med obveznostmi in osnovnim kapitalom. Pod obveznostmi so mišljeni krediti 
in poslovne obveznosti. 

• Pomembna kontrola v modelu je preverjanje bankrota. Ta na dva načina preverja, če je 
podjetje v bankrotu. Prvi način preverja, ali skupna izguba tekočega leta skupaj s 
prenesenimi izgubami iz prejšnjih let presega 50 %. Drugi neodvisen pogoj pa je, da 
kontrola javi bankrot, če negativna denarna sredstva presegajo 20 % vseh obveznosti iz 
konca prejšnjega leta. 

 
Tabela 12: Četrti sklop s poenostavljeno bilanco stanja 

 

 
 
V Tabeli 12 si lahko ogledamo četrti sklop, ki vsebuje bilanco stanja. V modelu bomo težili k 
temu, da bomo uporabili samo tiste postavke iz bilance stanja, ki so nujne. Uporabili bomo 
torej samo tiste, ki so nujne, da model bilance posnema delovanje bilance stanja resničnega 
podjetja. 
 
Sredstva: 
 
• Denarna sredstva – v letu nič znašajo 1.750 enot. V prvem letu pa predpostavimo, da 

znašajo 10 % sredstev, torej 190 enot. 
• Kratkoročne poslovne terjatve – so enake razliki med sredstvi skupaj in denarnimi 

sredstvi. Predpostavimo, da znašajo v prvem letu 82 % vseh sredstev oziroma 1.560 enot. 
• Zaloge so odvisne od proizvodnje in prodaje – proizvodnja se prilagaja zalogam na način, 

da se pri prodaji najprej črpajo zaloge, razlika do prodaje pa se proizvede. 
• Osnovna sredstva nepremičnine znašajo 50 enot – osnovna sredstva oprema znašajo 100 

enot. 
• Pri amortizaciji upoštevamo, da se tekoča amortizacija vsako leto nadomesti z nakupom 

sredstev, ki v celoti zamenja amortiziran znesek. To pomeni, da imamo vsako leto, če je 
prodaja konstantna, enako vrednost osnovnih sredstev. 
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Obveznosti do virov sredstev: 
 
• Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev iz naslova zalog. 
• Zaradi lažje preglednosti in tehničnih razlogov imamo dve postavki »druge kratkoročne 

poslovne obveznosti« 1 in 2. 
• Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1. Spodnja postavka je zelo pomembna, saj se 

celotna bilanca izravnava na tej postavki. To nalogo smo tej postavki namenili potem, ko 
smo temeljito preigrali model in ugotovili, da potrebujemo izravnalno postavko za celoten 
model. V praksi to pomeni, če se poveča povpraševanje, ki zahteva povečano proizvodnjo. 
Če nimamo dovolj denarnih sredstev za nabavo novega materiala in variabilnih stroškov 
dela, se zadolžimo pri dobaviteljih in ne pri banki. V modelu je namreč finančni vzvod 
eden izmed ključnih parametrov, ki jih ne želimo spreminjati. 

• Druge kratkoročne poslovne obveznosti 2. Postavka je zelo pomembna, saj izravnava 
bilanco v primeru, da imamo izgubo in negativna denarna sredstva. Postavka je enaka 
nasprotni vrednosti negativnih denarnih sredstev. 

• Dolgoročni krediti se ne spreminjajo in se definirajo na začetku v letu 0 s pomočjo 
nastavitve finančnega vzvoda.  

• Kapital se določi glede na vzvod, ki ga definiramo na začetku. Skupaj pa sredstva vsakič 
predstavljajo 1.900 enot. 

• Model zaradi poenostavitve ne predvideva vplačevanja novega kapitala. Imamo samo 
osnovni vplačani kapital na začetku v letu 0, potem pa se skupen kapital zmanjšuje glede 
na izgubo ali pa ostaja enak v primeru dobička (dobiček se izčrpa v obliki izplačanih 
dividend). 

• Zadržani dobički/izgube = akumulirani dobički/izgube iz prejšnjih let povečani za 
dobiček/izgubo tekočega leta. 

 
Tabela 13:Peti sklop z izkazom gibanja kapitala 

 

 
 
V petem sklopu imamo prikazan izkaz gibanja kapitala, ki ga poskušamo v modelu čim bolj 
poenostaviti in vnesti samo postavke, ki so nujne. V Tabeli 13 so prikazani: 
 
• osnovni kapital, 
• zadržani dobički/izgube, 
• dividende se izplačajo, če so izpolnjeni določeni pogoji. Ti pogoji so: v tekočem letu mora 

biti dobiček in ne sme biti zadržanih izgub. Dividende se izplačajo samo v višini denarnih 
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sredstev, ki so na voljo. Torej se izplačajo dividende samo, če ima podjetje na voljo prosta 
denarna sredstva. Lastniki si izplačajo samo dividende v okviru možnega dobička in 
denarnih sredstev ter si za izplačilo dividend ne sposojajo denarja pri banki – za izplačilo 
ne najemajo novih kreditov, 

• skupni kapital = dobiček/izguba tekočega leta in zadržani dobički/izgube iz prejšnjih let, 
• dolgoročni krediti. Vrednost kreditov se nastavi na začetku preko nastavitve finančnega 

vzvoda in se skozi leta potem več ne spreminja. 
 

Tabela 14: Izkaz denarnih tokov in kontrola za preverjanje likvidnosti 
 

 
 
V šestem sklopu imamo prikazan izkaz denarnih tokov, ki ga poskušamo v modelu 
poenostaviti in izločiti čim več nepotrebnih postavk ter vnesti samo tiste, ki vplivajo na model 
na pomembnem nivoju. Te postavke so vidne v Tabeli 14: 
 
• dobiček, 
• postavka »obveznosti do virov – sprememba« ne vpliva na denarna sredstva. Poveča pa v 

bilanci stanja izravnalno postavko druge kratkoročne poslovne obveznosti 1. Postavka je 
le informativna, ker v našem modelu podjetje za nabavo materiala uporabi možnost 
zadolževanja pri dobaviteljih in ne porabi obstoječih denarnih sredstev, 

• povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev, ki se v modelu dogodi zaradi dobička ali izgube, 
• denarna sredstva na začetku leta, 
• denarna sredstva na koncu leta, 
• denarna sredstva na koncu leta po izplačilu dividend – dividende se plačajo, če so 

izpolnjeni pogoji, ki so bili opisani v izkazu gibanja kapitala. Plačane dividende seveda 
zmanjšujejo denarna sredstva, 

• preverjanje likvidnosti – podjetje postane nelikvidno in sproži se kontrola za bankrot, ko 
so negativna denarna sredstva v tekočem letu večja kot 20 % obveznosti v predhodnem 
letu. 

 
3.4 Smernice pri razvoju modela 
 
Pri razvoju modela smo se poskušali čim bolj držati smernic, ki so bile zapisane v poglavju 
1.6.4. 
 
Vnos podatkov je bil ločen od izračunov. Celice za vnos so zelene barve in so jasno označene. 
Vendar pa vnosnih celic nismo zaščitili, ker zaenkrat ni drugih uporabnikov. Vgrajenih 



 46 
 

kontrol pri vnosu ravno tako še ni. Pomembnim spremenljivkam nismo dodelili imena v 
formulah, čeprav bi o tem veljalo v prihodnosti razmisliti. Poskušali smo se tudi držati 
pravila, da konstant ne damo direktno v formule. 
 
Izračuni in simulacije so ločeni od vnosov. Tok izračunov v glavni razpredelnici teče od leve 
proti desni in od zgoraj navzdol. Barve smo uporabljali zelo previdno in smo se držali dobre 
prakse oblikovanja, ki pravi, da je pri oblikovanju treba uporabljati čim manj različnih barv, 
obrob in pisav. Na ta način ne dobimo preveč informacij na listu in se tako izognemo 
problemu o prenasičenosti s podatki. Vključili smo kontrole izračunov in vsot. Izogibali smo 
se zelo dolgim formulam in smo raje uporabili več celic.  
 
Rezultati so predstavljeni na posebnem listu jasno in nedvoumno. Vedno smo tudi navedli 
predpostavke. Držali smo se načela, da označimo verzije modelov in izpisov. 
 
3.5 Testiranje modela 
 
Model testiramo in preverjamo s ciljem, da zagotovimo, da bo model deloval pravilno in po 
naših pričakovanjih. Kot dobra praksa se izkaže, če model pregleda še kdo drug razen 
razvijalca samega. Druga oseba lahko lažje najde napake v logiki, ki jih je v praksi tudi 
najtežje odkriti. Pomembna je dobra dokumentacija modela skupaj z vsemi poslovnimi pravili 
in logiko, ki jo model uporablja. Že pri načrtovanju modela si moramo za testiranje zagotoviti 
precej časa.  
 
Na začetku preverimo funkcionalnost modela. Najprej je treba preveriti, če model daje 
rezultate, ki naj bi jih. Izvedeti moramo, kdo hoče rezultate in če model daje odgovore, ki se 
od njega pričakujejo.).  
 
3.5.1 Testiranje osnovnega primera 
 
Naš osnovni primer (scenarij) ne vsebuje stohastičnih spremenljivk, ampak so vrednosti 
spremenljivk vnesene ročno in so skozi vseh 10 let enake prvemu letu (glej Tabelo 15). To 
pomeni, da je prodajna cena vsa leta enaka 274 enot. Ravno tako je obrestna mera na kredite 
vsa leta enaka 7 %. Povpraševanja, prodaja in proizvodnja vsa leta znašajo 10 proizvodov in 
se iz leta v leto ne spreminjajo. 
 
Najprej določimo začetno vrednost finančnega vzvoda, ki je eden izmed parametrov v 
modelu. V našem osnovnem scenariju je enak 1. Finančni vzvod 1 pomeni, da imamo 950 
enot kapitala in 950 enot kredita, skupaj pa so obveznosti do virov sredstev 1.900 enot. 
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Tabela 15: Začetne vrednosti spremenljivk in parametrov 
 

Leta Vzvod Povpraševanje Prodaja Proizvodnja Zaloga +/- povp.v % Prodajna cena Obrestna mera
1 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
2 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
3 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
4 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
5 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
6 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
7 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
8 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
9 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %

10 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %  
 
Drug parameter, ki ga definiramo v začetku in ga potem skozi leta ne spreminjamo več, je 
prodajna cena proizvoda. Vrednost je nastavljena na 274 denarnih enot, kar omogoča donos 
na kapital v prvem letu 10 %.  
 
Prva eksogeno dana spremenljivka je povpraševanje. Kot smo že omenili, bo to skozi vseh 
deset let enako 10 proizvodov. Prodaja in proizvodnja ravno tako znašata 10 proizvodov. Ker 
sta prodaja in proizvodnja vsako leto popolnoma enaki, tudi ne pride do nastanka zalog. 
Obrestna mera je ravno tako eksogeno dana spremenljivka in je v osnovnem scenariju 
postavljena na 7 % in se skozi leta ne spreminja. 

 
Eksogeno dane spremenljivke ne bodo stohastične, ampak fiksne za vseh 10 let. Na ta način 
bomo kontrolirano preverili obnašanje modela in če nam model daje rezultate, ki jih od njega 
pričakujemo.  
 
Iz Tabele 16 lahko vidimo, da prihodki v prvem letu znašajo 2.738 enot in so zmnožek 
prodajne cene proizvoda (274 enot) in števila prodanih proizvodov (10 proizvodov). Celotni 
fiksni stroški so enaki vsoti fiksnih stroškov dela, amortizacije, stroškov najemnin in drugih 
stroškov. Celotni stroški pa so enaki vsoti variabilnih in fiksnih stroškov. Stroške na enoto 
(proizvod), ki znašajo 255 denarnih enot dobimo tako, da delimo vse stroške s številom 
proizvedenih proizvodov. Temu je dodana 7 % marža in pridemo do prodajne cene. Vidimo, 
da znesejo obresti za kredite 67 enot. Davek na dobiček je 20 %. V Tabeli 16 lahko vidimo, 
da je čisti dobiček vsako leto enak 95. Po 10 letih imamo torej okroglo 950 enot dobička pri 
danih predpostavkah. Poudariti moramo, da so stroški amortizacije vsako leto enaki, tako da 
nam ta po nepotrebnem ne moti preglednosti delovanja modela. Donos na kapital je seveda 
vsako leto enak 10 % in ravno tako se finančni vzvod ne spreminja in znaša 1. Dobiček 
predstavlja 3,5 % vseh prihodkov. Razmerje med obveznostmi in kapitalom je ravno tako 
skozi vsa leta enako 1. Kontrola za preverjanje seveda v nobenem letu ne javi bankrota.  
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Tabela 16: Prikaz delov finančnega modela v Excelu: prodaja, stroški, izkaz uspeha in 
finančni kazalci za prva 4 leta 

 
Leta 0 1 2 3 4

Obrestna mera na dolg 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
(1) Prodaja 0% 0% 0%

Št.prodanih proizvodov 10,0 10,0 10,0 10,0
Marža 7% 7% 7% 7%
Prodajna cena proizvoda 274 274 274 274

Prihodki skupaj 2.738 2.738 2.738 2.738
Zaloga (št.proizvodov) 0,0 0,0 0,0 0,0

(2)Stroški
Variabilni stroški 1.750 1.750 1.750 1.750

Št.proizvedenih proizvodov 10,0 10,0 10,0 10,0
Materialni stroški 100 100 100 100
Stroški dela na enoto proizvoda 75 75 75 75

Fiksni stroški 803 803 803 803
Fiksni stroški dela 525 525 525 525
Amortizacija (odpisi vrednosti) 15 15 15 15
Stroški najemnin 88 88 88 88
Drugi stroški 175 175 175 175

Stroški skupaj 2.553 2.553 2.553 2.553
Stroški dela/vsi stroški v % 21% 21% 21% 21%
Stroški na enoto 255 255 255 255

(3) Izkaz poslovnega izida
Prihodki od prodaje 2.738 2.738 2.738 2.738
Fiksni stroški 803 803 803 803
Variabilni stroški 1.750 1.750 1.750 1.750
Celotni stroški 2.553 2.553 2.553 2.553
Dobiček pred obrestmi in davki 185 185 185 185
Minus obresti -67 -67 -67 -67

Dobiček pred davki 119 119 119 119
Davek na dobiček 24 24 24 24

Čisti dobiček 95 95 95 95

Donos na kapital (ROE) 10,0% 10% 10% 10%
% dobička v prihodkih 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Finančni vzvod (krediti/kapital) 1,0 1,00 1,0 1,0 1,0
Razmerje obveznosti/kapital 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Preverjanje bankrota 950 950 950 950 950  
 
Kot je razvidno iz Tabele 17, so konec prvega leta kratkoročne poslovne terjatve 1.560, kar je 
v skladu z našo predpostavko, da naj bi predpostavljale 82 % vseh sredstev. Denarna sredstva 
na koncu prvega leta znašajo 190 enot oziroma 10 % vseh sredstev. Ves dobiček, ki znaša 95 
enot, se preko dividend izčrpa. Na ta način vstopimo v drugo leto z istim kapitalom in 
vzvodom. Tukaj upoštevamo, da se izplačajo dividende v celotnem znesku dobička. Velja pa 
tudi poslovno pravilo z omejitvami, in sicer si lastniki lahko izplačajo dividende samo v 
primeru, da je podjetje likvidno, torej da ima denarna sredstva. Lastniki si izplačajo samo 
dividende v okviru možnega dobička in denarnih sredstev ter si za izplačilo dividend ne 
sposojajo denarja pri banki – za izplačilo ne najemajo novih kreditov. V nadaljevanju so vse 
ostale vrednosti v bilanci stanja, izkazu gibanja kapitala in izkazu denarnih tokov enake. 
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Tabela 17: Prikaz delov finančnega modela v Excelu: bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala 
in izkaz denarnih tokov za prva 4 leta 

 
Leta           0                  1                       2                      3                     4 
(4) Bilanca stanja

Denarna sredstva 1.750 190 190 190 190
Kratkoročne poslovne terjatve 0 1.560 1.560 1.560 1.560
Zaloge 0 0 0 0
Osnovna sredstva nepremičnine 50 50 50 50 50
Osnovna sredstva oprema 100 100 100 100 100

Sredstva skupaj 1900 1.900 1.900 1.900 1.900

Kratk.pos.obv. iz zalog 0 0 0 0
Druge krat.posl.obv. 1 0 0 0 0 0
Druge krat.posl.obv. 2 0 0 0
Dolgoročni krediti 950 950 950 950 950
Kapital 950 950 950 950 950

Obv.do virov sred. skupaj 1900 1.900 1.900 1.900 1.900

(5) Izkaz gibanje kapitala
Kapital 950 950 950 950 950
Zadržani dobički/izgube 95 95 95 95
Dividende -95 -95 -95 -95

Skupni kapital 950 950 950 950 950
Dolgoročni krediti 950 950 950 950 950

(6) Izkaz denarnih tokov
Dobiček 95 95 95 95
Obveznosti do virov sprememba 0 0 0 0
Poveč./zmanj.denarnih sredstev 0 95 95 95 95

Denar na začetku leta 190 190 190 190 190
Denar na koncu leta 0 285 285 285 285
Denar na kon.leta po izpl.div. 0 190 190 190 190

Preverjanje likvidnosti 0 0 0 0 0  
 
Model daje rezultate, ki bi jih od njega pričakovali. Torej je njegova funkcionalnost v mejah 
naših pričakovanj. Tudi logika modela in poslovna pravila delujejo tako, kot smo jo zasnovali. 
Posebej je potrebno paziti pri vnosu parametrov finančni vzvod in prodajna cena, saj ti zelo 
vplivajo na rezultate modela. Pri zgornjem testiranju smo preverili tudi predpostavke, če se 
skladajo z dokumentacijo. Model ravno tako prestane test razumnosti, saj se obnaša tako, kot 
se v poslovnem svetu obnašajo računovodski izkazi. Izvedli smo testiranje po koščkih. Tako 
smo najprej analizirali delovanje vhodne tabele, nato prvi del glavne tabele, ki vsebuje izkaz 
uspeha in podatke o prodaji, potem pa še del tabele, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz gibanja 
kapitala in izkaz denarnih tokov. Izračuni so pravilni in rezultati ustrezajo našim 
pričakovanjem. Tudi neskladnosti med sosednjimi formulami nismo zasledili. 
 
3.5.2 Stohastično testiranje modela 
 
V primeru testiranja osnovnega primera (scenarija) so bile naše vhodne spremenljivke 
statične. V nadaljevanju pa bomo trem glavnim vhodnim spremenljivkam vsako leto dodelili 
vrednosti, ki nam jih daje Brownov model gibanja. Uporabili bomo torej simulacije Monte 
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Carlo, ki se izvajajo na modelu s pomočjo programa v VBA za Excel. Podroben opis izvedbe 
simulacij Monte Carlo je predstavljen v poglavju 3.6.1. 
 

Tabela 18: Vhodna razpredelnica 
 

Leta Vzvod Povpraševanje Prodaja Proizvodnja Zaloga +/- povp.v % Prodajna cena Obrestna mera
1 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
2 1,0 8,0 8,0 8,4 0,4 -20 % 274 8 %
3 1,0 9,1 8,8 8,4 0,0 13 % 274 12 %
4 1,0 11,6 11,1 11,1 0,0 28 % 274 12 %
5 1,0 13,0 12,7 12,7 0,0 11 % 274 7 %
6 1,0 11,7 11,7 12,0 0,2 -9 % 274 6 %
7 1,0 12,0 11,9 11,7 0,0 2 % 274 4 %
8 1,0 14,3 13,8 13,8 0,0 19 % 274 4 %
9 1,0 12,9 12,9 13,2 0,3 -10 % 274 4 %

10 1,0 10,8 10,8 10,6 0,0 -16 % 274 5 %

 
Iz Tabele 18 je razvidno, da se povpraševanje spreminja vsako leto. Temu se prilagodijo 
prodaja, proizvodnja in stanje zalog. V drugem letu se povpraševanje zniža za 20 % na 8 
proizvodov. Posledično se v drugem letu zniža prodaja na 8 in tudi proizvodnja se zniža na 
8,4. Zaloga se poveča na 0,4. Prodajna cena je nastavljena na 274 enot, kar zagotavlja 10 % 
donosnost na leto in se skozi leta ne spreminja. Obrestna mera se spreminja vsako leto in v 
drugem letu znaša 8 %. Naš model omejuje gibanje obrestne mere, ki se lahko giblje v pasu 
med 4 in 20 %. 
 
V Tabeli 19 lahko vidimo, da je dobiček v prvem letu pričakovanih 95 enot. V drugem letu se 
povpraševanje zniža za 20 %. Prodaja se v drugem letu prilagodi v istem odstotku, 
proizvodnja pa ne upade tako veliko in presežek se zabeleži kot zaloga 0,4 proizvoda. Zaradi 
nižje prodaje se znižajo prihodki iz 2.738 v prvem letu na 2.186 v drugem letu. Variabilni 
stroški se po pričakovanjih v drugem letu znižajo na 1.468, ravno tako fiksni stroški, ki se 
znižajo za 5 %, kar v praksi pomeni nižanje stroškov dela, najemnin in ostalih stroškov. 
Zaradi povišanja obrestne mere se zvišajo finančni stroški za plačilo obresti v drugem letu iz 
67 na 73 enot. Na koncu drugega leta imamo izgubo v vrednosti 118 enot. Donos na kapital 
znaša -14 %. Finančni vzvod se v drugem letu zaradi znižanja kapitala poveča na 1,1. Ravno 
tako se poveča v drugem letu razmerje med obveznostmi in kapitalom ter znaša 1,2. 
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Tabela 19: Prikaz prodaje, stroškov, izkaza uspeha in finančnih kazalcev v finančnem modelu 
v Excelu potem, ko smo vhodnim spremenljivkam dodali stohastičnost 

 
Leta 0 1 2 3 4

Obrestna mera na dolg 7,0% 7,7% 12,0% 11,7%
(1) Prodaja -20% 11% 26%

Št.prodanih proizvodov 10,0 8,0 8,8 11,1
Marža 7% 3% 5% 12%
Prodajna cena proizvoda 274 274 274 274

Prihodki skupaj 2.738 2.186 2.421 3.044
Zaloga (št.proizvodov) 0,0 0,4 0,0 0,0

(2)Stroški
Variabilni stroški 1.750 1.468 1.477 1.946

Št.proizvedenih proizvodov 10,0 8,4 8,4 11,1
Materialni stroški 100 100 100 100
Stroški dela na enoto proizvoda 75 75 75 75

Fiksni stroški 803 763 726 761
Fiksni stroški dela 525 499 474 498
Amortizacija (odpisi vrednosti) 15 15 15 15
Stroški najemnin 88 83 79 83
Drugi stroški 175 166 158 166

Stroški skupaj 2.553 2.231 2.203 2.707
Stroški dela/vsi stroški v % 21% 22% 22% 18%
Stroški na enoto 255 266 261 243

(3) Izkaz poslovnega izida
Prihodki od prodaje 2.738 2.186 2.421 3.044
Fiksni stroški 803 763 726 761
Variabilni stroški 1.750 1.468 1.477 1.946
Celotni stroški 2.553 2.231 2.203 2.707
Dobiček pred obrestmi in davki 185 -45 218 337
Minus obresti -67 -73 -114 -112

Dobiček pred davki 119 -118 104 226
Davek na dobiček 24 0 21 45

Čisti dobiček 95 -118 83 180

Donos na kapital (ROE) 10,0% -14% 9% 20%
% dobička v prihodkih 3,5% -5,4% 3,4% 5,9%

Finančni vzvod (krediti/kapital) 1,0 1,00 1,1 1,0 1,0
Razmerje obveznosti/kapital 1,0 1,0 1,2 1,0 1,3

Preverjanje bankrota 950 950 832 915 915  
 
V Tabeli 20 v delu z bilanco stanja vidimo, da so v drugem letu kratkoročne poslovne terjatve 
1.560 enot. Stanje zalog se poveča na 70 enot. Osnovna sredstva za nepremičnine in opremo 
ostanejo nespremenjena. Denarna sredstva se znižajo na 72. Povečajo se kratkoročne 
poslovne obveznosti iz zalog na 70. Skupni kapital se zniža zaradi izgube na 832. Dolgoročni 
krediti ostanejo na 950, sredstva skupaj pa se znižajo na 1.852 enot. 
 
V izkazu gibanja kapitala v Tabeli 20 lahko vidimo, da znaša v drugem letu zadržana izguba 
118. Skupni kapital se zniža na 832. Iz izkaza denarnih tokov (Tabela 20) lahko ugotovimo, 
da se konec drugega leta denarna sredstva zmanjšajo za 118 na samo še 72 enot. 
 
Kontrola za preverjanje bankrota (Tabela 19) nam kaže stanje kapitala po izgubi. Podjetje 
konec drugega leta ni v bankrotu, saj je delež izgube v primerjavi s prvotnim kapitalom samo 
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14 % in še vedno zelo oddaljena od 50 %, ki bi po zakonu sprožila insolvenčne postopke ali 
po domače bankrot. 
 
Tabela 20: Prikaz finančnega modela v Excelu z bilanco stanja, izkazom gibanja kapitala in 

izkazom denarnih tokov za prva 4 leta po vnosu stohastičnih vhodnih spremenljivk 
 
Leta           0                  1                       2                      3                     4  
(4) Bilanca stanja

Denarna sredstva 1.750 190 72 155 155
Kratkoročne poslovne terjatve 0 1.560 1.560 1.560 1.791
Zaloge 0 70 0 0
Osnovna sredstva nepremičnine 50 50 50 50 50
Osnovna sredstva oprema 100 100 100 100 100

Sredstva skupaj 1900 1.900 1.852 1.865 2.096

Kratk.pos.obv. iz zalog 0 70 0 0
Druge krat.posl.obv. 1 0 0 0 0 231
Druge krat.posl.obv. 2 0 0 0
Dolgoročni krediti 950 950 950 950 950
Kapital 950 950 832 915 915

Obv.do virov sred. skupaj 1900 1.900 1.852 1.865 2.096

(5) Izkaz gibanje kapitala

Osnovni kapital 950 950 950 950 950

Zadržani dobički/izgube 95 -118 -35 145
Dividende -95 0 0 -180

Skupni kapital 950 950 832 915 915
Dolgoročni krediti 950 950 950 950 950

(6) Izkaz denarnih tokov
Dobiček 95 -118 83 180
Obveznosti do virov sprememba 0 0 0 231
Poveč./zmanj.denarnih sredstev 0 95 -118 83 180

Denar na začetku leta 190 190 190 72 155
Denar na koncu leta 0 285 72 155 335
Denar na kon.leta po izpl.div. 0 190 72 155 155

Preverjanje likvidnosti 0 0 0 0 0  
 
Ravno tako ni izpolnjena kontrola za nelikvidnost, saj imamo še vedno pozitivna denarna 
sredstva. 
 
Ko analiziramo občutljivost spremenljivke povpraševanja na rezultate modela, ugotovimo, da 
se ta odvija po pričakovanjih. Nižje povpraševanje za 20 % v drugem letu sproži določene 
prilagoditve. Znižajo se prihodki in na drugi strani variabilni stroški ter tudi fiksni stroški. 
Izguba ni tako velika, da ga podjetje to leto ne bi preživelo. V 3. letu se prodaja poveča za 11 
%, kar ugodno vpliva na prihodke. Na koncu tretjega leta imamo tako dobiček, ki znaša 83 
enot in je za 13 % nižji od dobička v prvem letu.  
 
V vseh 10 letih podjetje realizira 2.179 enot dobička (to žal ni vidno v Tabeli 20, ki je zaradi 
preglednosti omejena na prikaz 4 let), kar je veliko več kot v prvem osnovnem primeru, ko 
smo imeli 950 enot dobička. Podjetje v 10 letih ne zaide v likvidnostne ali druge insolventne 
težave in robustno prestane nižjo prodajo ter spremembe v obrestnih merah. 
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3.5.3 Ocena kompleksnosti modela 
 
Na testiranje in ugotavljanje pravilnosti delovanja modela seveda vpliva tudi kompleksnost 
modela. Bolj so simulacije in model kompleksni, težje je preverjati in ugotavljati pravilnost 
delovanja. 
 
Ocenimo torej kompleksnost modela in simulacij. Ena izmed možnosti je, da pogledamo, 
koliko je formul, ki se ne ponavljajo. V vhodni tabeli je približno 10 formul, ki se potem 
kopirajo za 10 let. V glavni tabeli pa je okrog 40 različnih formul, ki se potem spet kopirajo 
za 10 let. Simulacije Monte Carlo so narejene v VBA za Excel in obsegajo okrog 200 vrstic. 
Glavni programski stavek, ki temelji na »FOR NEXT« stavku, se večkrat ponovi z drugimi 
parametri. Brownovo gibanje za vhodne spremenljivke prihaja iz 3 različnih Excelovih listov, 
ki temeljijo na Excelovi datoteki Smirnova (2011). 
 
Posebnih časovnih omejitev pri razvoju modela za potrebe magistrskega dela nismo imeli. Za 
izdelavo modela smo potrebovali približno 1 mesec in približno 40 ur dela. 
 
Iz zgoraj opisanega vidimo, da gre za precej kompleksen model in simulacije ter da 
preverjanje delovanja vzame veliko časa in virov. 
 
3.6 Analiza modela 
 
Pri analizi modela si bomo pomagali z različnimi metodami, ki so podrobno opisane v 
poglavju 2. Največ pa bomo uporabljali simulacije Monte Carlo. 
 
3.6.1 Opis izvedbe simulacij Monte Carlo v Excelu 
 
Imamo finančni model, ki nam glede na vhodne spremenljivke (obrestna mera in 
povpraševanje) in parametre, da nek rezultat. Ta rezultat je vezan na en scenarij spremenljivk 
in parametrov. Kaj pa, če bi želeli proučiti 1.000 scenarijev v kratkem času? V ta namen 
uporabimo simulacije Monte Carlo. 
 
V skladu z izbranimi verjetnostnimi porazdelitvami za vhodne spremenljivke naredimo 
simulacije na modelu, ki ima časovni razpon 10 let. Izvedemo tisoč ponovitev, ki zadovoljivo 
zagotovijo celotno porazdelitev rezultatov. Seveda bi povečanje števila ponovitev v okviru 
simulacij dalo še boljšo porazdelitev rezultatov. Zaradi omejenosti časa za izvedbo vseh 
simulacij, ki jih predvideva magistrsko delo, se bomo omejili na 1.000 ponovitev znotraj ene 
simulacije. 
 
Ena simulacija vsebuje 1.000 ponovitev enega scenarija, pri katerem sta obe vhodni 
spremenljivki stohastične. Pri prvi ponovitvi se dobički po posameznih letih skupaj z vsoto 
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dobička za vseh 10 let zapišejo v prvo vrstico na poseben prazen list v Excelu. V drugo 
vrstico se zapišejo dobički za drugo ponovitev in tako naprej do tisoče ponovitve. Če se na 
primer zgodi bankrot v 5. letu, se na koncu vrstice zapiše, da je podjetje doživelo bankrot. Na 
koncu 1.000 ponovitev lahko izračunamo celoten dobiček za vsa leta in tudi preštejemo, 
koliko bankrotov znotraj 1.000 ponovitev smo dobili. Tako lahko izračunamo odstotek 
bankrotov in s tem tudi verjetnost bankrotov znotraj ene simulacije. Če imamo na primer 10 
bankrotov, to potem znese: 10/1.000 = 0,01 oziroma 1 %. 
 

Tabela 21: Prikaz delnega rezultata simulacije na ločenem listu v Excelu 
  

 
 
V Tabeli 21 lahko vidimo, da se zapiše dobiček za prvo leto pri prvi ponovitvi v celico B1 
(znaša 95 enot), za drugo leto v celico C1 (122 enot) itd. Celoten dobiček za vseh 10 let se 
zapiše v celico N1 in znaša 2488 enot. V 35. ponovitvi (vrstica 35, celica M35) pa smo že 
priča bankrotu. 
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V našem primeru bo ena simulacija vsebovala 1.000 ponovitev. Pri velikem številu ponovitev 
se povprečne vrednosti zaradi stohastične konvergence približajo teoretičnim. Povečanje 
števila ponovitev oziroma simulacij bi zmanjšalo divergenco rezultatov, vendar smo omejeni 
s časom in procesorsko močjo računalnika, na katerem potekajo simulacije. 
 
Izvajanje in ponavljanje simulacij je programirano v VBA v Excelu, in sicer predvsem s 
pomočjo »FOR NEXT« zanke (glej Prilogo 2). 
 
Pri eni simulaciji, ki vsebuje 1.000 ponovitev, traja izvedba programske kode (računalnik s 
procesorjem Pentium 4, 3GHz, 2 GB RAM in Excel 2003) okrog 1 minuto. To je sorazmerno 
veliko, saj smo pri naši poskusih naredili več sto simulacij in vsota porabljenega časa je 
precejšnja. Razlog za počasnost je, da se vsak rezultat od 1.000 ponovitev zapiše na poseben 
Excelov list. Ta tehnika se uporablja zato, da imamo lažji nadzor nad vmesnimi rezultati in 
lažje najdemo morebitne napake pri delovanju logike samega modela ali pa pri delovanju 
programske kode.  
 
3.6.2 Kalibriranje modela in simulacij 
 
Treba je povedati, da lahko s pomočjo parametrov Brownovega gibanja, predvsem 
volatilnosti, povečamo delež bankrotov. Večja je volatilnost, bolj lahko nihata povpraševanje 
in obrestna mera. Če je na primer volatilnost 50 % letno, to pomeni, da nam bodo simulacije 
na našem modelu dale veliko več bankrotov, kot če je volatilnost 20 %. Model smo kalibrirali 
tako, da pri stopnji finančnega vzvoda 0 nimamo bankrotov in da se nam začnejo prvi 
bankroti pri stopnji vzvoda 0,5. Model je teoretičen in za potrebe analiziranja je treba vzeti 
predpostavke, ki omogočajo izvedbo analiz, ki jih zahteva magistrsko delo. 
 
4 ANALIZA SPREMENLJIVK IN PARAMETROV POSLOVANJA, KI 

VPLIVAJO NA VERJETNOST BANKROTA 
 
Finančni model in simulacije bomo v tem poglavju uporabili zato, da bomo lahko glede na 
začetne parametre napovedovali poslovanje podjetja v prihodnosti. Zanima nas uspešnost 
poslovanja podjetja, ki ga v modelu merimo z verjetnostjo za nastop bankrota. Še posebej nas 
torej zanima nastop bankrota, saj je le-ta za lastnike, managerje, poslovne banke, upnike in 
ostale deležnike rezultat, v katerem največ izgubijo. Ko v podjetju nastopi insolventnost, se 
lahko sproži prisilna poravnava ali pa stečaj. Zaradi poenostavitve bomo v našem modelu to 
stanje opisali kot bankrot.  
 
Prikazati želimo, kako uporaba finančnih simulacij veliko bolje napove prihodnja tveganja in 
težave podjetja. Predvsem želimo prikazati, kako spreminjanje vhodnih spremenljivk in 
parametrov vpliva na verjetnost bankrota podjetja. 
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Opisati moramo metodologija za verjetnost nastopa bankrota. Znotraj ene simulacije, ki 
vsebuje 1.000 ponovitev, bomo prešteli število bankrotov in jih delili s 1.000. Tako bomo 
dobili odstotek bankrotov oziroma verjetnost za nastop bankrota.  
 
Glavni cilj je ugotoviti, kako spreminjanje različnih parametrov poslovanja vpliva na 
verjetnost bankrota.  
 
Če hočemo ugotoviti, kako spreminjanje različnih parametrov poslovanja vpliva na verjetnost 
bankrota, to najlažje proučimo s pomočjo finančnega modela in s simulacijami. S pomočjo 
modela bomo raziskovali poslovanje podjetja v prihodnosti, in sicer ob spremenjenih vhodnih 
spremenljivkah. Predvsem nas zanimajo analize spremenljivk, ki vplivajo na povečano 
možnost bankrota, in sicer: likvidnost, dobičkonosnost, finančni vzvod, povpraševanje in 
obrestna mera na kredite. 
 
Vzroki, ki pripeljejo podjetje v stečaj, so številni. Brigham in Daves (2002, str. 835) navajata, 
da je iz računovodskih kazalnikov mogoče predvideti verjetnost stečaja mnogo prej, preden se 
ta dejansko zgodi. Najpogostejši vzroki, ki pripeljejo podjetje do finančnih težav in stečaja, 
so: 
 
• ekonomski dejavniki (37,1 %), ki zajemajo težave v panogi in neustrezno lokacijo, 
• finančni dejavniki (47,3 %), med njimi je tudi kapitalska neustreznost, 
• nesreče, goljufije in zanemarjanje pomembnih dejstev, ki jih lahko neposredno ali 

posredno pripišemo vodstvu (14 %), 
• drugo (1,6 %). 
 
V naslednjih poglavjih bomo na našem finančnem modelu izvajali simulacije Monte Carlo in 
jih kombinirali z metodo scenarijev in analizo občutljivosti.  
 
Najprej začnimo z osnovnim scenarijem (glej Tabelo 22), ki smo ga opisali že v poglavju 
3.5.1. Pri naših simulacijah velja, da če ni drugače navedeno, uporabljamo vrednosti 
parametrov in zalogo vrednosti vhodnih spremenljivk, ki so definirane v osnovnem scenariju, 
na katerega se med simulacijami tudi sklicujemo. 
 
Najprej določimo vrednost parametrov. Finančni vzvod je 1, kar pomeni, da imamo 950 enot 
kapitala in 950 enot kredita, skupaj pa so obveznosti do virov sredstev 1.900 enot. Prodajna 
cena je enaka 274 enot in se skozi leta ne spreminja. Denarna sredstva na začetku prvega leta 
znašajo 190 enot, kar predstavlja 10 % vseh sredstev. Obrestno mero postavimo na 7 %. Ker 
so povpraševanje, prodaja in proizvodnja vsako leto enaki 10, v nobenem letu nimamo zalog.  
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Tabela 22: Pregled začetnih vrednosti spremenljivk in parametrov 
 

Leta Vzvod Povpraševanje Prodaja Proizvodnja Zaloga +/- povp.v % Prodajna cena Obrestna mera
1 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
2 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
3 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
4 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
5 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
6 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
7 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
8 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %
9 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %

10 1,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0 % 274 7 %  
 
4.1 Povpraševanje 
 
Povpraševanje je vhodna spremenljivka, ki se bo gibala v nekem pasu, in sicer se bo zaloga 
vrednosti črpala iz modela Brownovega gibanja s specifičnimi parametri, ki so bili opisani v 
poglavju 3.3.2. Volatilnost znaša 22 %. To v preprosti formulaciji pomeni, da se bo v 65 % 
poskusov povpraševanje po proizvodih v začetnem letu gibalo med 12,2 in 7,8 proizvodov, 
ker predpostavljamo, da gre za normalno porazdelitev. 
 
Zmanjšanje povpraševanja in posledično prodaje podjetja za na primer 30 % se lahko zgodi 
zaradi različnih vzrokov: nenadne odpovedi sodelovanja enega izmed glavnih kupcev 
podjetja, zmanjšanja prodaje zaradi zastarelosti produktov, gospodarske krize, krize v 
določeni panogi, spremembe okusa potrošnikov itd.  
 
Najprej preverimo scenarij, v katerem sta povpraševanje in posledično prodaja naključni, 
prodajna cena pa je skozi vsa leta enaka 274 enot. Ravno tako je fiksna obrestna mera na 
kredite, ki skozi vsa leta znaša 7 %. 
 
Izvedemo simulacijo Monte Carlo s 1.000 ponovitvami. Rezultat simulacije je, da znaša delež 
bankrotov 1,1 %, kar pomeni, da je verjetnost za nastop bankrota 1,1-odstotna. Ker smo 
naredili veliko število ponovitev, predpostavimo, da smo prišli do približka teoretične 
povprečne vrednosti odstotka bankrotov, ki nam jih daje simulacija. Tudi v nadaljevanju 
bomo uporabljali navedeno metodologijo. 
 
4.2 Obrestna mera 
 
Obrestna mera za kredite je lahko odvisna od gospodarskega cikla, lahko pa je tudi specifična 
za izbrano podjetje in tudi glede na ročnost kredita ter drugih pogojev. V našem primeru nas 
razlog za višino obrestne mere v naših poskusih ne zanima. 
 
Pri tej postavki bomo zaradi poenostavitve vzeli samo obrestno mero. Lahko bi vzeli tudi 
druge parametre – na primer v recesiji je težje dobiti in obnoviti kredite, kar lahko 
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spremljamo v Sloveniji v letih 2009 in 2010, ko smo čutili kreditni krč. Obrestna mera je v 
našem primeru sestavljena iz EURIBOR-ja in pa fiksnega pribitka (marže). Osnovna začetna 
nominalna obrestna mera znaša 7 %. Oblikovali bomo spodnjo mejo, ki naj bi bila 4 % in pa 
zgornjo mejo 20 %. Spomnimo se, da je USD LIBOR dosegel najvišjo vrednost v zgodovini v 
letu 1981 in je bil 20 %. Torej bo interval med 4 in 20 %. 
 
Pri stohastičnem povpraševanju ter fiksni obrestni meri 7 % je verjetnost za nastop bankrota 
1,1 %. Sedaj povečamo fiksno obrestno mero na 14 % in verjetnost za nastop bankrota se nam 
poveča za 5,2-krat na 5,7 %. 
 
Skupna obrestna mera za kredite podjetja se bo v nadaljevanju gibala v nekem pasu, in sicer 
se bo zaloga vrednosti črpala iz modela Brownovega gibanja s specifičnimi parametri, ki so 
bili opisani v poglavju 3.3.2. Volatilnost znaša 50 %. To v preprosti formulaciji pomeni, da se 
bo v 65 % poskusov obrestna mera v prvem letu gibala med 4 % in 10,5 %. 
 
Naredimo simulacijo z 1.000 ponovitvami. Delež bankrotov se nam poveča iz 1,1 % na 1,6 %. 
 
4.3 Likvidnost 
 
Na likvidnost v našem modelu lahko vplivamo z začetno vrednostjo denarnih enot, ki vstopijo 
v model na začetku simulacij. Potem pa je ta odvisna od nihanja prodaje in obresti.  
 
V modelu začnemo z 190 denarnimi enotami, kar predstavlja 10 % vseh sredstev. Naj še 
enkrat navedemo poslovno pravilo v našem modelu, ki pravi: če so negativna denarna 
sredstva večja ali enaka 20 % obveznosti iz prejšnjega leta, bo model javil bankrot zaradi 
nelikvidnosti. Drugače pa se negativna sredstva, ki vplivajo na zmanjšanje likvidnosti 
pojavijo kot pozitivna postavka pri poslovnih obveznostih. V praksi bi to pomenilo, da si 
podjetje rešuje svojo nelikvidnost s tem, da odloži plačilo svojim dobaviteljem. 
 
Že v poglavju 4.3 smo naredili simulacijo s 1.000 ponovitvami, pri kateri smo začeli z 190 
enotami denarnih sredstev. Vhodni spremenljivki povpraševanje in obrestna mera pa sta bili 
stohastični. Delež bankrotov je znašal 1,6 %. Sedaj pa povečamo vrednost denarnih enot za 2-
krat na 380 enot. Po simulaciji dobimo delež bankrotov, ki je enak in znaša 1,6 %.  
 
Naredimo še simulacijo z 1.000 ponovitvami, kjer pa so začetna denarna sredstva samo 1 % 
vseh sredstev in znašajo 19 enot. Delež bankrotov znaša 2 %. 
 
Iz simulacij sklepamo, da količina denarnih sredstev v začetku ne vpliva bistveno na stopnjo 
bankrotov. 
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Poudariti pa je treba, da naš model ni najbolj primeren za preverjanje likvidnosti. Že samega 
pravila nelikvidnosti naš model ne more simulirati tako, kot je zapisano v zakonu. Pravilo, ki 
pravi, da je dolžnik nelikviden, če za 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, je za naš model 
prekompleksno.  
 
4.4 Dobičkonosnost 
 
Na začetku smo podjetju postavili donos na kapital v vrednosti 10 %. Zanima nas, za koliko 
se poveča verjetnost bankrota, če znižamo donos na kapital na 5 %. 
 
Simulacijo, kjer je začetni donos na kapital 10 % in ostali parametri vzeti iz osnovnega 
scenarija smo naredili že v prejšnjih poglavjih. Delež bankrotov je nam že poznanih 1,6 %.  
 
Sedaj pa znižamo donos na kapital na 5 %. To naredimo tako, da znižamo začetno prodajno 
ceno iz 274 na 268. Stroški na proizvod ostanejo seveda enaki, marža na posamezen proizvod 
pa se zniža iz 7 % na 5 %. Po izvedbi simulacije ugotovimo, da se delež bankrotov poveča za 
2,9-krat na 4,6 %. Vidimo torej, da je podjetje, ki ima nižji donos na kapital, bolj ranljivo na 
spremembe vhodnih spremenljivk. Zadeva je logična, saj ima podjetje z višjim donosom na 
kapital v našem modelu večjo maržo in boljše razmerje med dobičkom ter prihodki. 
Zmanjšanje prodaje zniža prihodke, vendar imajo podjetja z večjim donosom na kapital precej 
nižjo verjetnost za bankrot.  
  
4.5 Finančni vzvod 
 
4.5.1 Pomembnost vzvoda pri poslovanju podjetja 
 
Finančni vzvod smo v magistrskem delu definirali kot razmerje med krediti in lastniškim 
kapitalom. V mislih imamo angleški kazalec »Financial leverage«, definiran kot »Debt to 
equity ratio«, ki se v praksi velikokrat uporablja v ožjem smislu, kjer se kot dolg smatrajo 
samo krediti.  
 
Zaradi finančne krize, ki smo ji priča od leta 2008, je naš pogled rahlo nagnjen k temu, da 
dajemo pri analizah in simulacijah večjo pozornost zadolževanju ter na sploh zadolženosti. 
Sedanjo finančno krizo zaznamuje propad banke Lehman Brothers, ki je imela po nekaterih 
virih finančni vzvod 1 : 30 (Wikipedia, 2011b). 
 
Večji finančni vzvod na eni strani omogoča potencialno večje dobičke, seveda pa lahko 
pomnoži tudi izgube. Še posebej pride to do izraza, ko pride do nenadnega gospodarskega 
upada v gospodarstvu, nekem sektorju ali pa je upad specifičen za opazovano podjetje. 
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Tudi nekatera statistična proučevanja poudarjajo, da je vzvod eden izmed najpomembnejših 
spremenljivk, ki napoveduje bankrot podjetja. Reilly (2010) v svoji študiji pokaže, da je 
spremenljivka vzvod najpomembnejša pri napovedovanju bankrota na bazi podatkov in 
statističnih analiz za japonska podjetja. 
 
Pretekla leta so tudi v Sloveniji poslovne banke velikodušno in na veliko kreditirale slovenska 
podjetja. To je povzročilo veliko zadolženost nekaterih podjetij, ki zaradi vrtoglavih dolgov in 
padca gospodarske aktivnosti niso več uspela odplačevati dolgov in so potem zašla v težave. 
Zanima nas torej, če bi se dalo stvari predvideti oziroma preprečiti prekomerno zadolževanje. 
 
V literaturi (na primer Brigham & Houston, 1998, str. 516) je poznana teorija strukture 
kapitala. V skladu s tem modelom podjetja tehtajo prednosti uporabe dolžniškega kapitala 
(ugodnejša davčna obravnava) in potencialne slabosti, ki se odražajo v obliki višjih obrestnih 
mer, ki jih podjetja plačujejo na izposojeni kapital in posledično s stroški finančne stiske, ki v 
najslabšem primeru lahko vodijo tudi do stečaja podjetja. 
 
Tovrsten pristop k poslovnim financam in strukturi kapitala podjetja zagovarja prepričanje, da 
sta tržna vrednost in strošek kapitala podjetja medsebojno močno soodvisna. V primeru, da se 
podjetje v celoti financira z lastniškim kapitalom, lahko po razlagi teorije strukture kapitala 
(lasten) strošek kapitala zniža (in hkrati poveča svojo tržno vrednost) tako, da delež 
lastniškega kapitala zamenja z dolgom.  
 

Slika 3: Finančni vzvod in verjetnost neplačila 

 
Vir: A. Saunders, Financial Institutions Management. A Moderen Perspective, 2000, str. 219. 

 
Glavni argument, ki ga omenjena teorija ponuja in z njim opravičuje obravnavano zamenjavo 
lastniškega kapitala z dolžniškim, je, da je lastniški kapital tvegan, saj je močno odvisen od 
poslovnih rezultatov podjetja, medtem ko dolžniški kapital naj ne bi bil tvegan. Z 
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zadolževanjem se podjetje pogodbeno zaveže svojim upnikom poplačati fiksne obveznosti ne 
glede na prihodnje poslovne rezultate. Dokler je stopnja zadolženosti podjetja sorazmerno 
nizka, je verjetnost, da podjetje ne bo zmožno poravnavati pogodbenih obveznosti, 
zanemarljiva. Z naraščanjem stopnje zadolženosti pa verjetnost finančne stiske in morebitnega 
finančnega zloma (stečaja) podjetja narašča (glej Sliko 3). To pomeni, da pri določeni točki 
(deležu dolžniškega kapitala v bilanci stanja) prednosti zadolževanja izginejo, dodatno 
zadolževanje prek te točke pa viša strošek kapitala podjetja (Saunders, 2000). 
 
Z vidika teorije strukture kapitala je torej finančna politika podjetja, ki se odraža v količini 
uporabljenega finančnega vzvoda, ključni parameter, ki prek stroška kapitala podjetja močno 
vpliva na njegovo tržno vrednost. Pri nizkih stopnjah zadolženosti lahko podjetje dvigne 
svojo tržno vrednost z dodatnim zadolževanjem, pri visoki stopnji zadolženosti pa lahko 
dvigne svojo tržno vrednost tako, da del dolžniškega kapitala nadomesti z lastniškim. 
Posledično je pri optimalnem razmerju tržna vrednost podjetja največja in hkrati strošek 
kapitala najnižji (Ehrhardt & Brigham, 2003). 
 

Tabela 23:Primer dveh podjetij z različnim finančnim vzvodom 
  

Leto 1 Leto 2 Leto 1 Leto 2
Prihodki 100 50 100 80
Stroški 100 100 100 100
Obresti (10 % p.a.) 0 0 5 5
Dobiček ali izguba 0 -50 -5 -25
Kredit 0 0 50 50
Kapital 100 50 50 25

Izguba/Osnovni kapital v % 0 % -50 % -10 % -50 %

Podjetje 1 Podjetje 2

 
 
Logika vzvoda in večje verjetnosti stečaja je enostavna. Podjetje z večjim vzvodom ima manj 
kapitala, ki lahko absorbira negativne obrate v poslovanju. Ravno tako pa so finančni stroški v 
obliki plačila obresti občutljivi na dvig obrestne mere. Seveda pa ima lahko prezadolženo 
podjetje tudi problem pri obnovi kreditov, česar pa v našem modelu nismo upoštevali. V 
Tabeli 23 imamo preprost primer dveh podjetij s podobnimi prihodki in stroški. Prvo podjetje, 
ki nima vzvoda, zdrži padec prihodkov za 50 %, ne da bi šlo v stečaj, ker ni izpolnjen pogoj 
za stečaj (izguba več kot 50 % kapitala). Drugo podjetje, ki ima finančni vzvod 1, pa zdrži 
padec le za 20 %. Obrestna mera na dolg je pri drugem podjetju 10-odstotna. Podjetja z 
večjim vzvodom težje preživijo nihanja v prihodkih kot podjetja z nižjim vzvodom in so tako 
bolj ranljiva na spremenjene poslovne razmere v panogi ali na splošno v gospodarstvu. 
Zraven tega lahko že obresti na kredit ob dvigu obrestnih mer dodatno ogrozijo poslovanje 
podjetja.  
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Zadeva je torej teoretično jasna. Zaplete pa se, ko je treba sicer jasno teorijo vnesti v prakso in 
konkretno ugotoviti, za kolikšen odstotek se poveča tveganje za bankrot podjetja, če 
povečamo vzvod podjetja iz 1 na 2. 
  
4.5.2 Simulacije na parametru vzvod 
 
Zanima nas kako povečanje zadolženosti podjetja vpliva na verjetnost, da podjetje končna v 
bankrotu. Kakšna je verjetnost bankrota podjetja, ki ima vzvod 1, v primerjavi z verjetnostjo 
bankrota podjetja, ki ima vzvod 2?  
 
Že v prejšnjih poglavjih smo naredili simulacijo z 1.000 ponovitvami tako, da sta ob vzvodu 1 
obe ostali spremenljivki (povpraševanje in obrestna mera) stohastični. Delež bankrotov znaša 
1,6 %. Sedaj parameter finančni vzvod povečamo na 2. Torej smo vzvod povečali za 2-krat 
oziroma 100 %. Donos na kapital obdržimo na 10 % tako, da znižamo prodajno ceno na 272. 
V tem primeru imamo 633,3 enot kapitala in 1266,6 enot kreditov (dolgov). Delež bankrotov 
se poveča na 10,5 %, torej za kar 6,6-krat oziroma 560 %. To se zgodi predvsem zaradi tega, 
ker imamo v drugem poskusu manj kapitala in je podjetje tako bolj občutljivo na nihanja v 
prodaji in obrestni meri. Imamo pa tudi več dolga, zato so stroški za obresti višji in ob 
hkratnem dvigu obrestne mere predstavljajo precejšen stres za normalno poslovanje podjetja. 
 
V nadaljevanju bomo proučevali, kako se poveča tveganje za bankrot podjetja, če povečujemo 
vzvod podjetja. Torej bomo naredili analizo občutljivosti na spremenljivki vzvod. Proučevali 
bomo verjetnost bankrota podjetja ob naslednjih vrednostih vzvoda: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 
10 in 20. Spreminjali bomo vzvod, ostale vhodne spremenljivke pa bodo naključne in se bodo 
gibale v izbrani verjetnostni porazdelitvi. Skrajne vrednosti porazdelitev bodo ekstremne z 
vidika dogajanja v resničnem gospodarstvu in na ta način bomo pridobili neke vrste stres 
teste.  
 
S pomočjo simulacij bomo poskušali najti odgovor na vprašanje, za koliko se povečuje 
verjetnost bankrota, če se povečuje finančni vzvod. Sedaj naredimo simulacije z 1.000 
ponovitvami za vsako stopnjo od zgoraj izbranih stopenj vzvoda. Dobljene rezultate smo 
zapisali v Tabelo 24. 
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Tabela 24: Stopnje finančnih vzvodov in delež bankrotov, ki jih javi model 
 

Vzvod % bankrotov 
0,0 0,0 % 
0,5 0,3 % 
1,0 1,6 % 
1,5 5,9 % 
2,0 10,5 % 
2,5 14,2 % 
3,0 21,4 % 
5,0 40,5 % 
10,0 67,6 % 
20,0 79,1 % 

 
V Tabeli 24 lahko vidimo, da se s povečevanjem vzvoda število bankrotov povečuje. Naš 
model smo kalibrirali tako, da pri vzvodu 0 nimamo bankrotov. Ko povečamo vzvod na 0,5, 
dobimo prve bankrote, vendar so izredno nizki, tj. 0,3 %. Ko povečamo vzvod za 100 %, torej 
na 1, dobimo več bankrotov, in sicer porastejo na 1,6 %. Če povečamo vzvod za 50 %, torej 
na 1,5, se nam povečajo bankroti na 5,9 %, kar pomeni za približno 270 % (3,7-krat) in ne 
samo za 50 %, kar bi pomenilo linearno povezavo. Torej imamo v našem primeru 
eksponentno rast odstotka bankrotov ob linearnem povečevanju vzvoda. To nas lahko 
intuitivno preseneti. Vendar je treba povedati, da je v naravi, fiziki, socioloških pojavih in 
ekonomiji veliko pojavov, ki ne rastejo linearno, ampak eksponentno.  
 
Na Sliki 4 smo podatke o povezavi med vrednostjo finančnega vzvoda in deleža bankrotov iz 
Tabele 24 prikazali grafično. Poleg tega smo narisali še linearno črto, ki ponazarja linearno 
rast bankrotov. Vidimo lahko, da je rast deleža bankrotov, ki nastane zaradi povečevanja 
vzvoda v našem modelu, podobna krivulji v obliki črke S (S − krivulja). Za rast v obliki S − 
krivulje je značilno, da po počasni stopnji rasti sledi faza hitre eksponente rasti. Potem sledi 
zmanjšanje stopnje rasti in v zadnji fazi skoraj ničelna rast. Tudi v našem primeru je rast 
bankrotov do vzvoda 0,5 počasna, potem pa eksplodira. Stopnja rasti se po vzvodu 5 drastično 
zniža in se s povečevanjem vzvoda umirja.  
 
Razlog za povečevanje deleža bankrotov s povečevanjem vzvoda je več. Eden je ta, da se s 
povečevanjem vzvoda zmanjšuje količina kapitala, ki v našem primeru služi zato, da v 
primeru izgube preprečuje izpolnjevanje pogoja za bankrot (izguba ne sme presegati 50 % 
kapitala). Pri večjem vzvodu ima podjetje seveda več kreditov in plača več obresti. Če se 
poveča obrestna mera, mora bolj zadolženo podjetje plačati več obresti. 
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Slika 4: Grafični prikaz rasti deleža bankrotov po našem modelu 
 

 
 
Varljivost eksponentnih pojavov dela preglavice regulatorjem in tudi centralnim bankam po 
celem svetu. Človeški možgani lažje dojemajo linearne povezave, kar naj bi bila tudi 
posledica evolucijskega razvoja možganov. Poglejmo si primer preživetja pračloveka, ki je 
bilo odvisno tudi od tega, kako dobro je znal oceniti gibanje plenilcev. Plenilec se je proti 
pračloveku gibal linearno in človek v pradavnini je lahko hitro ocenil, kakšne so njegove 
možnosti za umik ali boj. 
 
5 ANALIZA IZBRANIH SCENARIJEV 
 
Eden izmed temeljnih namenov modelov in simulacij je tudi ta, da lahko hitro preverjamo 
naše scenarije in si najdemo odgovore na naša vprašanja. S pomočjo računalniških simulacij 
na modelu bomo poskušali odgovoriti na vprašanja, ki bi si jih lahko zastavilo vodstvo 
poslovnih bank, lastniki podjetij, nadzorni sveti, management v podjetjih, javnost in pa 
predvsem regulator centralna banka. Pri odgovorih bomo upoštevali osnovni scenarij modela, 
spremenljivk in parametrov (donos na kapital 10 %, začetni vzvod 1). 
 
1. scenarij: Za koliko se poveča verjetnost bankrota podjetja, če se poveča vzvod iz 1 na 3? 
 
Odgovor: Kot smo že videli v poglavju 4.7.2, se z zadolženostjo povečuje tudi verjetnost za 
bankrot podjetja. Najprej torej povečajmo dolg podjetju za 3-krat. To pomeni povečanje za 
200 % oziroma finančni vzvod se poveča iz 1 na 3. Podjetje ima torej 300 enot dolga in 100 
enot svojega kapitala. Verjetnost za bankrot se poveča za kar 13-krat in sicer iz 1,6 % na  
21,4 %. 
 
2. scenarij: Za koliko se poveča verjetnost bankrota, če se poveča vzvod iz 1 na 5? 
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Odgovor: Verjetnost bankrota se poveča iz 1,6 % na 40,5 %, torej za okrog 25-krat. 
 
3. scenarij: Primerjamo podjetje v dveh primerih. V prvem ima vzvod 1 in donos na kapital 
10 %. V drugem primeru pa vzvod 2 in donos na kapital 5 %. Spremenili smo torej dva 
inputa. Predpostavljamo, da je podjetje v prvem primeru mnogo bolj robustno in odporno za 
bankrot kot v drugem primeru. 
 
Odgovor: Trditev drži. V prvem primeru nam simulacija da rezultat 1,6 % bankrotov, v 
drugem primeru pa ta zraste za velikih 9,4-krat, in to na 15 %. 
 
4. scenarij: Podjetje ima vzvod 5 (primer podjetje Primorje, letno poročilo 2009) in donos na 
kapital 7 %. Ali podjetje v našem modelu prenese padec povpraševanja v drugem letu za  
16 % in dvig obrestne mere na kredite za 2-odstotni točki?  
 
Odgovor: V našem modelu se podjetje prilagaja šoku nižjega povpraševanja z nižjo 
proizvodnjo in nižjimi variabilnimi ter fiksnimi stroški. Podjetje je zaradi velikega vzvoda 
zelo občutljivo in kljub prilagajanju pristane v bankrotu. 
 
5. scenarij: V prvem primeru ima podjetje vzvod 1 in donos na kapital 5 %. V drugem 
primeru pa ima podjetje vzvod 3 in donos na kapital ravno tako 5 %. Prodaja je stohastična. 
Obresti pa so v prvem primeru skozi obdobje 10 let fiksne, tj. 5 %, v drugem primeru pa  
10 %. Spremenili smo torej dva inputa. Za koliko se poveča delež bankrotov? 
  
Odgovor: V prvem primeru imamo delež bankrotov 2,9-odstoten. V drugem primeru pa 
naraste na 28,1 %. 
 
6. scenarij: Za koliko se zmanjša verjetnost bankrota, če povečamo začetna denarna sredstva 
(torej likvidnost) iz 190 enot za 10-krat, tj. na 1.900 enot? 
 
Odgovor: Stopnja bankrotov se ne spremeni, in sicer je v prvem primeru 1,6-odstotna, v 
drugem primeru pa ravno tako 1,6-odstotna. Še enkrat moramo omeniti, da naš model zaradi 
kompleksnosti realnih pravil glede nelikvidnosti ni najbolj primeren za presojo tega problema. 
 
7. scenarij: Psihološko je lahko kazalec stopnja zadolženosti zelo zavajajoč kazalec.  
 
Odgovor: Stopnja zadolženosti je definirana kot dolg/sredstva v odstotkih. Kot primer si 
poglejmo, da imamo 100 enot kapitala in 100 enot dolga. Finančni vzvod v tem primeru je 1, 
stopnja zadolženosti pa 50-odstotna. Ko na primer povečamo finančni vzvod na 1,5, torej za 
50 %, se stopnja zadolženosti poveča na 66,6 %, torej za 16,6-odstotnih točk ali za 33 %. Na 
drugi strani pa naš model kaže, da se stopnja bankrotov v tem primeru poveča za 270 %. 
Torej na hitro 16,6-odstotnih točk ne pomeni veliko, žal pa se znatno poveča stopnja 
bankrotov. Hitra uporaba kazalca stopnja zadolženosti lahko zamegli povečano tveganje, ki 
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nastane z večanjem zadolženosti. Seveda lahko razna računalniška orodja za podporo 
odločanju bistveno pripomorejo k boljšim odločitvam in odpravljanju psiholoških ovir pri 
odločanju. Na tem področju se je v letu 2011 pojavilo veliko novosti, še posebej odmeven pa 
je IBM-ov globoki analitični sistem za vprašanja in odgovore, tj. Watson (IBM.com, 2011). 
 
8. scenarij: Naredimo miselni eksperiment. Predpostavimo, da smo lastnik portfelja 1.000 
podjetij, kjer ima vsako donos na kapital 10 %. Zanima nas, pri katerem vzvodu bomo 
maksimizirali celoten dobiček v obdobju 10 let. 
  
Odgovor: Naš model in simulacije pokažejo, da se nam splača imeti čim večji vzvod, 
prelomna točka pa je pri vzvodu okrog 5. Če je vzvod večji od 5, nam naš model pokaže, da je 
stopnja bankrotov, ki znaša okrog 40 %, tako velika in s tem izguba kapitala, da se splača 
znižati vzvod na okrog 5. Torej največji dobiček po našem modelu dosežemo pri vzvodu 5. 
Ta rezultat kaže tudi na konflikt interesov med lastniki podjetij in poslovnimi bankami, saj je 
za banke 40 % stopnja bankrotov popolnoma nesprejemljiva. 
 
5.1 Aplikacija modela na celotnem slovenskem bančnem sistemu 
 
V nadaljevanju bi radi nakazali, da so podobni modeli uporabni tudi pri makroekonomskih 
analizah in simulacijah. Uporabljali bi jih lahko tudi regulatorji – v našem primeru Banka 
Slovenije, da bi bolje predvideli, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, in na podlagi simulacij že 
vnaprej sprejemali odločitve.  
 
S pomočjo računalniških simulacij na modelu bomo poskušali odgovoriti na vprašanja, ki bi 
se jih lahko vprašalo vodstvo ter nadzorni sveti poslovnih bank in pa predvsem regulator 
centralna banka. 
 
V Tabeli 25 lahko vidimo, da je Slovenski bančni sistem od leta 2001 do leta 2008 zabeležil 
enormno rast kreditov, ko so krediti podjetjem zrasli za 280 %. Ravno tako se je v istem 
obdobju povečal finančni vzvod podjetij iz 1 na 1,65. Rezervacije za vsa tveganja v banki na 
nivoju celotnega bančnega sistema pa so bile v letu 2001 3,3 % vseh kreditov, v letu 2008, 
torej pred nastopom glavne finančne krize v Sloveniji, pa so se znižale na 2,1 %. Torej so se 
krediti v tem obdobju enormno povečali, znatno se je povečal tudi vzvod v podjetjih, delež 
rezervacij v poslovnih bankah pa je padel. Ravno tako se je zmanjšal delež kapitala poslovnih 
bank v vseh kreditih bank in sicer iz 15 % v letu 2001 na 11 % v letu 2008. 
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Tabela 25: Rast kreditov v Sloveniji od leta 2001 do leta 2009 (v milijardah EUR) 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % rasti 08/01

Vsi krediti v milijardah EUR 10,4 11,0 12,2 14,9 19,0 23,2 32,4 37,3 39,4 258 %
Krediti bankam 1,8 1,6 1,5 2,1 2,9 3,1 4,1 4,0 5,7 125 %
Krediti nebančnemu sektorju 8,6 9,4 10,7 12,8 16,1 20,1 28,3 33,3 33,7 285 %

Podjetja 5,3 5,6 6,7 8,1 9,9 12,4 17,0 20,0 20,0 280 %
Gospodinjstva 2,4 2,4 2,7 3,2 4,1 5,1 6,1 7,4 7,9 214 %
Država 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 -30 %
Drugi 0,3 0,5 0,7 0,9 1,5 2,4 4,4 5,4 5,1 1689 %

Kapital v milijardah EUR 1,5 1,7 1,8 1,9 2,5 2,8 3,6 4,0 4,3 159 %
Delež kapitala v vseh kreditih v % 15 % 15 % 15 % 13 % 13 % 12 % 11 % 11 % 11 % -28 %

Rezervacije v milijardah EUR 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 131 %
Delež rezervacij v vseh kreditih v % 3,3 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,6 % 3,3 % 2,7 % 2,1 % 1,8 % -36 %

Finančni vzvod podjetij 1,00 1,04 1,03 1,14 1,19 1,33 1,51 1,65 1,62 65 %  
 

Vir: Prirejeno po: Banka Slovenije,  Poročilo o finančni stabilnosti maj 2009, 2009, str. 153, tabela 3.1, str. 40, 
tabela 4,14; Banka Slovenije, Bilten November 2010, 2010,  stran 19 - I.; Banka Slovenije,  Letno poročilo 2006, 
2007 (a),  str. 54, tabela 18; Banka Slovenije, Poročilo o finančni stabilnosti maj 2006, 2007(b), str. 131, tabela 

2.1, str. 29, tabela 3.7. 
 
Naš model in simulacije nam govorijo, da se pri povečanju vzvoda iz 1 na 1,5, torej za 50 %, 
poveča delež bankrotov za 270 %. Torej se je, če upoštevamo naše simulacije in 
metodologijo, tudi tveganje za bankrote v celotnem slovenskem bančnem sistemu zelo 
povečalo. 
 
Povprečen vzvod podjetij v slovenskem gospodarstvu se je iz leta v leto povečeval, na drugi 
strani pa so se deleži rezervacij in kapitala pri slovenskih poslovnih bankah celo zmanjševali. 
Kapitalska ustreznost in rezervacije sta pri poslovni banki blažilca za izgube. Ta neugodna 
dinamika je povečala sistemsko tveganje. 
 
Na povečevanje vzvoda podjetij v svojih portfeljih bi morale biti pozorne tudi posamezne 
poslovne banke. Še večjo pozornost pa bi morala na neugodno dinamiko polagati centralna 
banka, saj je prav njen mandat, da spremlja tveganje poslovnih bank in celotnega bančnega 
sistema. Banka Slovenije kot regulator, ki se zaveda eksponentne narave nekaterih 
ekonomskih pojavov, bi morala od poslovnih bank zahtevati veliko večje rezervacije. Eden 
izmed možnih ukrepov bi lahko bil, da Banka Slovenije vsako leto pogleda povprečen vzvod 
podjetij v portfelju poslovne banke. Če se ta poveča, mora poslovna banka oblikovati dodatne 
rezervacije. To bi lahko pomagalo ohladiti kreditno rast, managerske prevzeme, ekstremno 
rast delnic na slovenskem kapitalskem trgu, rast gradbeništva in cen nepremičnin v Sloveniji. 
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5.2 Interpretacija rezultatov 
 
Pri simulacijah smo dobili kot rezultat tudi odstotek primerov, ko podjetje zaide v bankrot. To 
smo interpretirali kot verjetnost, da podjetje doživi bankrot. Dobljeni rezultati za odstotek 
bankrotov pri simulacijah naj bi konvergirali k teoretičnim povprečnim vrednostim. Pri 
poskusih se zaradi poenostavitve nismo ukvarjali z več ponovitvami istih simulacij 
(vzorčenje), da bi dobili aritmetično sredino, standardno napako in izračunali interval 
zaupanja. Ta zahtevnejša metodologija bi močno podaljšala čas poskusov in zameglila glavne 
ugotovitve. Uporabljena metodologija po našem mnenju ne spremeni glavnih zakonitosti in 
korelacij, ki jih daje model. 
 
Model ima seveda tudi omejitve s tem, da je osnovna logika delovanja modela bazirana na 
proizvodnem podjetju, ki proizvaja in prodaja proizvode z določeno maržo. V gospodarstvu 
pa obstajajo podjetja z zelo različnimi poslovnimi modeli. 
  
Kot smo že omenili, lahko s spreminjanjem vrednosti parametrov Brownovega gibanja, 
predvsem volatilnosti za povpraševanje in obrestno mero, povečamo delež bankrotov. Večja 
je volatilnost, bolj lahko niha povpraševanje. Če je na primer volatilnost 50 % letno, to 
pomeni, da bomo imeli veliko več bankrotov, kot če je volatilnost 20 %. Model smo 
kalibrirali tako, da pri stopnji vzvoda 0 nimamo bankrotov in da se nam začnejo prvi bankroti 
pri stopnji vzvoda 0,5.  
 
Ugotovili smo, da model dobro simulira spreminjanje vzvoda, obrestnih mer, prodajne cene in 
prodaje. Ni pa najbolj primeren za testiranje likvidnosti in likvidnostnih težav. Problem pri 
slednjem je namreč ta, da je pravilo o nelikvidnosti precej zapleteno in presega zmožnosti 
našega modela. Po zakonu namreč velja, da je dolžnik trajneje nelikviden, če za 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.  
 
Z modelom lahko hitro in preprosto preverjamo občutljivost posameznih parametrov in 
spremenljivk. Lahko si zastavljamo vprašanja in scenarije o tem, za kolikšen odstotek se 
poveča verjetnost bankrota podjetja v prihodnosti, če spreminjamo parametre in druge 
predpostavke v modelu. Hitro lahko preverimo tudi, kakšna je verjetnost za nastop bankrota 
podjetja, če v prvem letu spremenimo več parametrov hkrati. Podjetju se poveča verjetnost za 
nastop bankrota še posebej, če hkrati zmanjšamo začetni donos na kapital in povečamo vzvod. 
Verjetnost za bankrot se zelo poveča pri spremembi vzvoda iz 1 na 2 in sicer za kar 6,6-krat. 
Ravno tako se znatno poveča verjetnost bankrota podjetja v prihodnosti, če znižamo donos na 
kapital iz 10 % na 5 %, saj se poveča verjetnost za 2,9-krat. Bolj zadolženo podjetje je seveda 
tudi bolj občutljivo na spremembo obrestnih mer, saj mora potem plačevati vsako leto mnogo 
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večje obresti. Povečanje obrestne mere za kredite iz 7 % na 14 % poveča delež bankrotov za 
5,2-krat. Povečanje likvidnosti iz 190 na 380 enot ne spremeni deleža bankrotov.  
 
Pri preizkušanju smo se najbolj osredotočili na zadolženost podjetja in z modelom dokazali, 
da na verjetnost bankrota zelo pomembno vpliva zadolženost oziroma finančni vzvod podjetja 
in da ta povezava ni linearna, ampak da je rast verjetnosti za nastop bankrota v obliki S-
krivulje in je v eni fazi celo eksponentna. 
 
Teoretično je jasno, da če povečamo finančni vzvod, se poveča tudi verjetnost bankrota 
podjetja. Vendar brez finančnega modela in simulacij ne moremo kvantificirati povečanja 
verjetnosti za nastop bankrota. Povedano drugače, težko ocenimo, za koliko odstotkov se 
poveča tveganje za nastop bankrota podjetja, če se podjetju poveča finančni vzvod iz 1 na 2. 
 
Na praktičnem primeru slovenskega bančnega sistema smo prek modela tudi pokazali, da bi 
se moral nevarnosti finančnega vzvoda v večji meri zavedati predvsem regulator centralna 
banka. 
 
SKLEP 
 
Glavni cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, kako spreminjanje različnih parametrov 
poslovanja vpliva na verjetnost bankrota. Da pridemo do odgovora, pa moramo prehoditi 
dolgo pot. 
 
Najprej moramo razviti finančni model. Pri tem smo se zgledovali po korakih, ki jih priporoča 
literatura in praksa. Potrebna je dobra specifikacija modela in načrt za razvoj. Zraven tega je 
treba model z različnimi metodami temeljito testirati in kalibrirati. 
 
Nadalje sledi načrtovanje in izvedba simulacij. Predvsem smo se v našem magistrskem delu 
zanašali na simulacije Monte Carlo. Tako smo lahko vnesli v naš model stohastične vhodne 
neodvisne spremenljivke in hitro proučili na tisoče scenarijev.  
 
Proučevanje uspešnosti poslovanja podjetja v prihodnosti smo omejili predvsem na 
proučevanje verjetnosti za nastop bankrota podjetja, saj le-ta najbolj prizadene vse deležnike 
znotraj in zunaj podjetja. To metodologijo glede verjetnosti za nastop bankrota smo uporabili, 
ko smo proučevali posamezne parametre poslovanja podjetja. 
 
Nadalje smo pokazali, kako se izvajajo različne analize in simulacije za napovedovanje 
poslovanja podjetja v prihodnosti. Pri tem smo pokazali, da lahko finančne simulacije 
napovejo prihodnje težave podjetja, kar bi marsikateri poslovni banki prihranilo nepotrebne 
kasnejše odpise zaradi preveč velikodušnega kreditiranja. Proučili sem delovanje različnih 
parametrov in njihov vpliv na verjetnost bankrota. Ugotovili smo, da povečanje vzvoda zelo 
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poveča verjetnosti bankrota. Ravno tako se zelo poveča verjetnost bankrota, če znižamo 
začetno donosnost na kapital. Tudi povečanje obrestne mere na kredite, dane podjetju, 
povečajo verjetnost bankrota. Začetno likvidnostno stanje pa zelo malo vpliva na povečano 
verjetnost bankrota. Slednje je posledica tudi tega, da naš model ni najbolj primeren za 
proučevanje likvidnostnih težav.  
 
Teoretično je jasno, da če povečamo finančni vzvod, da se poveča tudi verjetnost bankrota 
podjetja. Vendar brez finančnega modela in simulacij ne moremo konkretno oceniti, za koliko 
odstotkov se poveča tveganje za nastop bankrota podjetja, če se na primer podjetju poveča 
finančni vzvod iz 1 na 2. Pri simulacijah smo se najbolj osredotočili na zadolženost podjetja 
in z modelom dokazali, da na verjetnost bankrota zelo pomembno vpliva zadolženost oziroma 
finančni vzvod podjetja in da ta povezava ni linearna, ampak da je rast verjetnosti za nastop 
bankrota v obliki S-krivulje in je v eni fazi celo eksponentna. 
 
Pokazali smo tudi, da lahko s pomočjo modela in simulacij hitro dobimo odgovore na 
vprašanja ter hitro utemeljimo ali zavrnemo naše trditve. Malce provokativno smo uporabili 
naš model in simulacije tudi na primeru težav aktualnega kreditnega krča, ki ga doživljajo 
poslovne banke v Sloveniji. Povečanje povprečnega finančnega vzvoda podjetij v slovenskem 
gospodarstvu v letu 2008 glede na leto 2001 je velik in po naši metodologiji močno povečuje 
tveganje za bankrote podjetij. Banka Slovenije bi lahko na podlagi modelov in simulacij to 
predvidela ter se na nevarnost odzvala tako, da bi od slovenskih poslovnih bank zahtevala 
večje rezervacije na izdane kredite bolj zadolženim podjetjem in s tem znižala ekstremno rast 
kreditov v zadnjih letih. 
 
Uporaba modelov in simulacij v Excelu nam lahko pomaga pri boljšem predvidevanju 
poslovanja podjetja v prihodnosti in obvladovanju tveganj. Excel je okolje, kjer je razvoj 
modelov hiter in poceni. Ravno tako pa omogoča vpogled v model, da se na ta način 
izognemo problemu modelov, ki delujejo na principu črne škatle (angl. Black box). S 
simulacijami in modeli lahko preigravamo različne scenarije in pokrijemo veliko večji prostor 
možnih scenarijev, ki bi se lahko realizirali v prihodnosti. 
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