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1. Uvod 

Verjetnost, da bo dejanska donosnost investicije različna od pričakovane donosnosti, je v 
financah opredeljena kot tveganje. Če je dejanska donosnost investicije vedno enaka 
pričakovani, je investicija netvegana. V praksi se za približek netveganega vrednostnega 
papirja uporablja obveznica. Tveganje vključuje tako slabe kot tudi dobre izide, npr. ko je 
donosnost večja od pričakovane. Investitor mora torej narediti kompromis med višino 
tveganja in donosnosti (Damodaran, 2002, str. 60). Premija za tveganje je razlika med 
donosnostjo delnice in netveganega vrednostnega papirja ter investitorju prinaša dodaten 
donos ob večjem tveganju. V magistrskem delu bom z modelom presežnega dobička, ki so 
ga razvili Easton et al. (2002) in ki omogoča izračun stroškov lastniškega kapitala podjetja, 
proučevala premijo za tveganje za podjetja, ki kotirajo na Nemški borzi (Deutsche Börse). 
Na osnovi teh rezultatov bom izračunala povprečno premijo za tveganje za celotni nemški 
trg kapitala. 
 
Premija za tveganje je dodatni donos za investitorja, ki vloži svoje premoženje v lastniški 
vrednostni papir. Do nedavnega so bili glavni izračuni ocen premije za tveganje 
pripravljeni na osnovi preteklih podatkov, v devetdesetih letih pa so se pojavile smeri, ki 
predstavljajo nove pristope ocenjevanja premije za različne trge, hkrati pa trdijo, da je 
ocena premije za tveganje pridobljena na osnovi preteklih podatkov, previsoka in 
pristranska (Cornell, 1999, str. 27). Premije za tveganje na različnih trgih kapitala se med 
seboj razlikujejo tudi, če so izračunane z enakim pristopom. Iz tega lahko potegnemo dva 
sklepa, ki sta pomembna za mojo analizo: trgi kapitala se po različnih državah ne obnašajo 
enako, in računovodski sistemi držav se med seboj razlikujejo, s tem pa ne zagotavljajo 
enako dobrih računovodskih podatkov za vrednotenje lastniškega kapitala.  
 
Nemški trg kapitala in nemški računovodski sistem imata svojevrstne značilnosti, ki se 
razlikujejo od ameriškega prostora, vendar v zadnjih letih področje doživlja korenite 
spremembe. Tradicionalno so v Nemčiji gospodinjstva svoja finančna sredstva vlagala v 
varčevalne institucije, državne obveznice in zavarovalne police. V Nemčiji je bilo leta 
1995 le dobrih 5,3 odstotkov sredstev investiranih v delnice (v bankah 43,6 odstotkov , v 
zavarovalnicah 21,3 odstotkov, v obveznicah 15,9 odstotkov, v investicijskih skladih 7,6 
odstotkov). Iz tega lahko sklepamo, da so nemški investitorji ne dolgo tega dajali prednost 
varnejšim naložbam. Največji delničarji nemškega trga kapitala so bila podjetja z 
navkrižnim lastništvom, finančne institucije, tuji investitorji in država, medtem ko so imela 
gospodinjstva v lasti le 14,6 odstotkov delnic nemškega trga kapitala (Bessler, 1999, str. 
187). Vzroke je možno iskati v nagnjenosti k netveganju, omejenemu znanju o kapitalskih 
trgih, visokih transakcijskih stroških, v strukturi in delovanju samega kapitalskega trga itd. 
K večjemu povpraševanju po donosnejših naložbah so prispevale spremembe na področju 
socialnega in pokojninskega sistema, razvoj finančnega trga, globalizacija, monetarna unija 
ter povezovanje svetovnih finančnih trgov. Nemški trg kapitala se je v zadnjih letih razvil v 
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enega glavnih finančnih centrov, s tem pa je delniški kapital v Nemčiji postal pomembna 
investicijska alternativa (Deutsche Bundesbank). 
 
Analitiki za vrednotenje lastniškega kapitala podjetja uporabljajo različne pristope. Prvi 
pristop temelji na modelih diskontiranih denarnih tokov, v katerih je vrednost sredstva 
določena z neto sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, ki jih bodo 
sredstva prinašala. Drugi pristop predstavlja relativno vrednotenje na osnovi različnih 
multiplikatorjev. V tem primeru ocenimo vrednost sredstva na osnovi razmerja med tržno 
vrednostjo (angl. market value) in računovodskimi postavkami (dobički, denarni tokovi, 
knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala in prodaja). Tretji pristop vrednotenja sredstev 
temelji na metodah vrednotenja opcij, ki imajo podobne lastnosti kot sredstva. Pri tej 
metodi delnice podjetja predstavljajo nakupno opcijo, ki ima čas izvršitve opcije v času t 
ter izvršilno ceno enako nominalni vrednosti dolga (Damodaran, 2002, str. 774). V 
magistrskem delu se posvečam prvemu pristopu, ki obsega model diskontiranih dividend, 
model prostih denarnih tokov in model presežnega dobička. Razlikujejo se glede na vidik 
ocenjevanja vrednosti in v model vključene mere uspešnosti podjetja. V magistrskem delu 
sem uporabila model presežnega dobička, ki so ga razvili Easton et al. (2002). Njegova 
značilnost je sočasen izračun stroškov kapitala in stopnje rasti presežnega dobička. Model 
je izpeljan iz Ohlsonovega modela presežnega dobička. Pristop je podoben izračunu 
notranje stopnje donosnosti obveznice na osnovi tržnih vrednosti in kuponov. Easton et al. 
(2002) so s pomočjo modela ocenili stroške lastniškega kapitala, povprečno letno rast 
presežnih dobičkov in pričakovano premijo za tveganje na ameriškem trgu kapitala.  
 

1.1. Namen in cilj magistrskega dela 

Osrednja tematika magistrskega dela je ocenjevanje premije za tveganje na osnovi 
povezave računovodskih podatkov in tržnih vrednosti. Namen magistrskega dela je izračun 
stroškov lastniškega kapitala oz. premije za tveganje na nemškem trgu kapitala. Osnovo za 
izračun predstavlja Eastonov model vrednotenja. Empirični preizkus izbranega modela 
bom preverila po posameznih letih, po velikosti podjetij in panogah na podatkih za nemška 
podjetja, ki kotirajo na borzi v obdobju od leta 1987 do vključno 2003, z izjemo finančnih 
institucij. Za primerjavo in ugotavljanje vpliva mere uspešnosti poslovanja podjetja na 
moje izračune bom nadalje prikazala različice modela z zamenjavo odvisne spremenljivke 
v modelu, in sicer agregatnega dobička, vključno z dividendami za agregatne denarne 
tokove iz poslovanja, vključno z dividendami in agregatne proste denarne tokove, vključno 
z dividendami. 
 
Cilj magistrskega dela je odgovoriti na sledeča vprašanja: 

• Kakšna je premija za tveganje na nemškem trgu kapitala? 
• Ali se premija za tveganje na nemškem trgu kapitala razlikuje od premije za 

tveganje na drugih trgih kapitala in kateri so možni vzroki za razlike? 
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• Ali je izbrani model vrednotenja primeren in uporaben za ocenjevanje premije za 
tveganje na nemškem trgu kapitala?. 

• Katera od različic modela vrednotenja predstavlja najboljše rezultate in zakaj? 
 

1.2. Metode proučevanja in zasnova magistrskega dela 

Magistrsko delo vsebuje teoretični in empirični del ter je sestavljeno iz petih poglavij. 
Teoretični del obsega prvi dve poglavji. Prvo poglavje predstavlja opredelitev tematike, 
namena in ciljev magistrskega dela. Sledi mu drugi sklop, ki je namenjen pregledu 
literature razvoja modelov vrednotenja, premije za tveganje, pomembnosti računovodskih 
informacij za vrednotenje, opisu izbranih modelov in njihovi teoretični primerjavi. 
Eastonov model je jedro pričujočega dela, zato ga podrobneje obravnavam z vidika 
predpostavk, pomena in teoretične izpeljave. V tem sklopu poglavij je uporabljena 
teoretična metoda dela, ki predstavlja proučevanje sekundarnih podatkov, objavljenih v 
znanstveni in strokovni literaturi, člankih, raziskovalnih študijah in na spletnih straneh.  
 
Empirični del, ki zajema tretje in četrto poglavje magistrskega dela, temelji na 
ekonometričnemu preizkusu Eastonovega modela in izpeljanih različic tega modela 
vrednotenja lastniškega kapitala. Eastonov model se je na ameriških podatkih izkazal kot 
dober model za izračun stroškov lastniškega kapitala. V magistrskem delu preverjam, ali se 
bo model izkazal za dobrega tudi na podatkih za podjetja nemškega trga kapitala. Z 
ekonometričnim preizkusom bom preverila ničelno hipotezo o povezavi med 
računovodskimi podatki in tržnimi vrednostmi ter na tej osnovi izračunala stroške 
lastniškega kapitala za nemški trg kapitala. V tretjem poglavju je podrobno predstavljena 
uporabljena metodologija z ekonometričnimi metodami, empirično opredelitvijo 
spremenljivk Eastonovega modela in ostalih različic modela, analizo podatkov in izbiro 
vzorca. Podatki za moje izračune so pridobljeni iz baze Thompson Financial Datastream. 
Četrto poglavje je najpomembnejši del magistrskega dela – v njem so prikazani rezultati 
empirične analize izbranih različic modelov za nemški trg kapitala. Poglavje predstavlja 
glavne značilnosti nemškega trga kapitala, pregled rezultatov in ugotovitve analize. 
Magistrsko delo se zaključuje z analitičnim pristopom v sklepu, v katerem so podane 
ugotovitve analize rezultatov ter primerjava le-teh z že obstoječimi raziskavami. Zaključek 
je dopolnjen s pregledom uporabljene literature in virov, slovarjem slovenskih prevodov 
tujih izrazov ter prilogami. 
 

2. Modeli vrednotenja in pomembnost računovodskih podatkov 

2.1. Razvoj modelov vrednotenja lastniškega kapitala 

V devetdesetih letih se je začela bolj intenzivno oblikovati smer razvoja modelov 
vrednotenja, katere prvi začetniki so bili Preinreich (1938), Edwards in Bell (1961) in 
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pozneje Peasnell (1982). V zadnjem času so najpomembnejši prispevki na tem področju 
dela Ohlsona (1989, 1990 in 1995) in Ohlsona in Felthama (1995 in 1996), ki so osnovana 
na modelu presežnega dobička. Ta dela so mejnik v raziskovanju kapitalskih trgov in po 
mnenju Lundholma (1995) predstavljajo preobrat v finančnem računovodstvu.  
 
Do razvoja Ohlsonovega modela presežnega dobička so modeli vrednotenja temeljili 
predvsem na sredstvih (angl. asset-based models) ali diskontiranih denarnih tokovih (angl. 
discounted cash flow models), pri katerih je bila vloga računovodskih podatkov majhna. V 
modelu, temelječem na sredstvih, je vrednost lastniškega kapitala enaka razliki med 
skupno tržno vrednostjo sredstev in obveznostmi podjetja. V modelu diskontiranih 
denarnih tokov je vrednost določena kot sedanja vrednost dividend (White, Sondhi, Fried, 
2003, str. 683). Omenjene tri skupine modelov so v razmerah popolnih trgov teoretično 
enakovredne, vendar v stvarnosti obstajajo negotovosti in omejitve, ki pogojujejo 
neenakovrednost modelov in različnost rezultatov pridobljenih iz njih. Preoblikovanje 
modelov denarnih tokov v modele presežnega dobička je okrepilo vlogo računovodskih 
izkazov. Merjenje in izbira primernih računovodskih podatkov, še bolj pa povezovanje le-
teh s tržnimi vrednostmi je prineslo spremembe in nove izzive tako za raziskovalce kot za 
finančne analitike.  
 
Že v šestdesetih letih sta Ball in Brown (1968) pokazala, da objavljeni računovodski 
podatki predstavljajo pomembno informacijo za vrednotenje lastniškega kapitala podjetij 
(McCrae in Nilsson, 2001, str. 316). Kljub temu je splošno znano mišljenje, da podatki iz 
računovodskih izkazov niso najboljša osnova za vrednotenje, vzrok pa leži v možnosti 
prikrojevanja računovodskih podatkov. Vendar se moramo zavedati, da so objavljeni 
računovodski izkazi kot sistematičen prikaz rezultatov podjetja mnogokrat edina javno 
dostopna informacija, ki je na voljo analitikom oz. investitorjem. 
 
Bistvo modelov presežnega dobička je merjenje sposobnosti podjetja, da bo v prihodnosti 
zagotavljalo presežne dobičke. Vrednost podjetja je prikazana z določitvijo začetne 
vrednosti kapitala in sedanje vrednosti prihodnjega toka presežnih dobičkov. Model 
presežnega dobička je lahko implementiran v analizo na dva možna načina, in sicer na 
osnovi cenovnega pristopa oz. metode (angl. price model), kjer gre za odnos med ceno 
delnice, njeno knjigovodsko vrednostjo in dobičkom, ali pa na osnovi metode donosnosti 
(angl. return model), ki prikazuje odnos med donosnostjo na delnico, dobičkom in 
spremembami dobička (Ota, 2001, str. 2). Čeprav je teoretična osnova obeh metod 
identična, so dobljeni rezultati včasih nekonsistentni. Harris et al. (1994) primerjajo 
pomembnost računovodskih podatkov za podjetja ameriške in nemške borze po panogah in 
velikostih podjetij.  
 
V tabeli 1 vidimo, da je koeficient determinacije pri regresijah tržne vrednosti in 
računovodskih podatkov za cenovni pristop med Nemčijo in ZDA primerljiv, na drugi 
strani pa je koeficient determinacije, dobljen z metodo donosnosti, za nemška podjetja za 
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več kot polovico manjši od ameriškega. Oba pristopa imata svoje slabosti, in sicer pri 
cenovni metodi se pojavi učinek velikosti (angl. scale effect), pri metodi donosnosti pa 
obstaja problem zamika pri pripoznavanju v računovodske izkaze (angl. accounting 
recognition lag) in problem prehodnih dobičkov (angl. transitory earnings) (Ota, 2001, str. 
3). Učinek velikosti povzroča nepristen odnos (angl. spurious relation), kar pomeni, da 
imajo velika (mala) podjetja velike vrednosti (male) spremenljivk in je potrebno razlike v 
velikosti specifično obravnavati (Easton in Sommers, 2003, str. 25).  
 
Tabela 1: Primerjava koeficientov determinacije za cenovne modele in modele donosnosti 

Vzorec R2  

Obdobje Št.  
opaz. Opis Cenovna 

metoda 
Metoda 

donosnosti 
Nemška podjetja 0,14 0,07 Harris et al. (1994) 1982-91 1.200 Ameriška podjetja 0,34 0,07 

Storitvena podjetja 0,78 0,33 Nwaeze (1998) 1970-90 2.400 Proizvodna podjetja 0,51 0,15 
Ely in Waymire (1999) 1927-93 6.700 Ameriška podjetja 0,44 0,18 
Francis in Schipper (1999) 1952-94 78.000 Ameriška podjetja 0,62 0,22 
Lev in Zarowin (1999) 1977-96 100.000 Ameriška podjetja 0,76 0,07 
Ota (2001) 1979-99 27.000 Japonska podjetja 0,46 0,06 

Vir: Ota, 2001, str. 33. 
 
V tabeli 2 so prikazane različne raziskave narejene na osnovi modela presežnega dobička, 
razlikujejo pa se glede na uporabljeno metodo. Vidimo lahko, da se je pomembnost 
računovodskih podatkov povečala predvsem ob uporabi cenovne metode in zmanjšala ob 
uporabi metode donosnosti. Vendar pa raziskave med seboj niso usklajene, tako Collins et 
al. (1997) npr. ugotovijo, da se pomembnost računovodskih podatkov poveča ob uporabi 
cenovne metode v proučevanem obdobju. Prav nasprotno ugotovita Lev in Zarowin 
(1999), ki pojav razlik med raziskavami pojasnjujeta z različno izbiro obdobja. Brown et 
al. (1999) trdijo, da je v primeru uporabe cenovne metode učinek velikosti tako močan, da 
ne daje pravih rezultatov. Brown et al. (1999) ponovijo analizo Collinsa et al. (1997), 
vendar izničijo učinek velikosti, rezultati pa prikažejo zmanjšanje pomembnosti 
računovodskih podatkov za vrednotenje. 
 
Tabela 2: Spremembe pomembnosti računovodskih podatkov za vrednotenje skozi čas 

 Obdobje Št. opazovanj Model vrednotenja Pomembnost* 
Collins et al. (1997) 1953-93 110.000 Cenovna metoda Povečanje 

Cenovna metoda Povečanje Ely in Waymire (1999) 1960-93 3.400 Metoda donosnosti Zmanjšanje 
Cenovna metoda Povečanje Francis in Shipper (1999) 1952-94 78.000 Metoda donosnosti Zmanjšanje 
Cenovna metoda Zmanjšanje Lev in Zarowin (1999) 1977-96 100.000 Metoda donosnosti Zmanjšanje 

Vir: Ota, 2001, str. 34. 
*Povečanje ali zmanjšanje v tabeli predstavlja skupno povečanje ali zmanjšanje pomembnosti računovodskih spremenljivk (v tem 
primeru knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala in dobičkov) za vrednotenje. 
 
Metoda donosnosti prikazuje odnos med tekočimi donosnostmi lastniškega kapitala in 
tekočimi dobički, vendar pa se lahko zgodi, da tekoča donosnost lastniškega kapitala še ni 
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zabeležena v tekočih dobičkih, predvsem zaradi računovodskih principov, kot je npr. 
previdnost. Poleg zamika pri pripoznavanju v računovodske izkaze, tekoči dobički 
vsebujejo še prehodno sestavino oz. izredne postavke. Za prehodno sestavino dobička je 
znano, da se v prihodnosti ne bo nadaljevala oz. ponovila, in prav zato je povezanost z 
donosnostjo lastniškega kapitala manjša kot pri trajni sestavini. 
 
Modeli presežnega dobička se lahko razlikujejo glede na opredelitev kapitala in dobička ter 
glede na vidik lastnikov ali vseh investitorjev podjetja. Ohlsonov model se osredotoči 
samo na lastnike, medtem ko se npr. model ekonomske dodane vrednosti (angl. economic 
value added, EVA) osredotoči tako na lastnike kot druge investitorje podjetja (Skogsvik, 
2002, str. 2). Ne glede na omenjene razlike je pomembno, da vsi modeli presežnega 
dobička postavljajo v ospredje dva dejavnika, ki povečujeta vrednost podjetja. Prvi 
dejavnik predstavlja razliko med dejansko donosnostjo in stroški kapitala ter njeno trajnost, 
drugi dejavnik, ki povečuje vrednost podjetja, pa je obseg investiranega kapitala.  
 

2.2. Pomembne raziskave s področja razvoja modela presežnega 
dobička ter povezave računovodskih podatkov in tržnih vrednosti 

V devetdesetih letih se je razvilo veliko različic modela presežnega dobička, katerih 
teoretična podlaga izvira iz del Edwardsa in Bella (1961), Peasnella (1982), Ohlsona 
(1989, 1990 in 1995) ter Felthama in Ohlsona (1995 in 1996). Raziskovalci so ugotovili, 
da je Ohlsonov model vrednotenja (1995), ki je osnovan na računovodskih podatkih, dokaj 
uporaben teoretični okvir za empirično analizo, in sicer zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da 
je jedro raziskave temeljna finančna analiza (angl. fundamental analysis) in usmerjenost k 
napovedovanju prihodnjih dobičkov in rasti knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala. 
To pomeni preusmeritev raziskav s področja razlag in določanja vrednosti podjetja le na 
osnovi cen delnic na povezovanje računovodskih izkazov s tržnimi vrednostmi (Bernard, 
1995, str. 733). Drugi prispevek je teoretični sestav odnosa med računovodskimi podatki in 
vrednostjo podjetja. Ohlson (1995) in Feltham in Ohlson (1995) so pripravili odskočno 
točko za takšno empirično analizo, ki je bila do tega časa še skoraj neraziskana. V 
nadaljevanju poglavja so opisana najpomembnejša dela z različnih področij raziskovanja 
odnosa med računovodskimi podatki in tržnimi vrednostmi oz. modela presežnega 
dobička. V tabeli 3 so prikazane raziskave modela presežnega dobička, ki različno 
upoštevajo posamezne lastnosti računovodskega sistema in dobičkov.  
 
Ohlson (1989, 1990 in 1995) v svojih delih razvije osnovni model vrednotenja lastniškega 
kapitala, ki ima za osnovo računovodske podatke. V bistvu prilagodi model diskontiranih 
dividend, v katerem zamenja prihodnje dividende z računovodskimi podatki. V model so 
vključeni dobički, knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala in dobičkonosnost 
lastniškega kapitala. V poznejši raziskavi Ohlson v model dodatno vključi tudi druge 
informacije o prihodnjih dobičkih, ki so neračunovodskega značaja. Ta dela predstavljajo 
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obuditev koncepta, ki je bil nekaj let v zatonu, vendar pa sicer že dolgo znan. Feltham in 
Ohlson (1995 in 1996) nadaljujeta razvoj osnovne različice. Model prilagodita potrebam 
konzervativnega računovodstva. Razlike med omenjenima različicama modela podrobno 
prikaže Lundholm (1995) v svojem članku, v katerem skuša s preprostimi računskimi 
primeri nazorno razložiti okvirje in predpostavke modela. 
 
Eno prvih empiričnih raziskav, ki se osredotoči na temeljno finančno analizo, sta naredila 
Lev in Thiagarajan (1993). V njej sta s pomočjo odnosa med donosnostjo lastniškega 
kapitala in dobičkom preizkušala povezave med različnimi signali, ki izhajajo iz 
računovodskih podatkov, in tržno vrednostjo. Abarbanell in Bushee (1994) dopolnita delo 
Leva in Thiagarajana (1993). Osredotočita se na povezavo med signali, ki izhajajo iz 
računovodskih podatkov, in spremembami v cenah delnic. Prikažeta, da so računovodski 
podatki povezani z napovedmi dobičkov s strani analitikov, in posledično tudi s cenami 
delnic. Ugotovitev, da analitiki pri svojih napovedih ne koristijo dovolj računovodskih 
podatkov, je sprožila nadaljnjo raziskavo avtorjev, v kateri dokažeta, da reakcije na 
delniškem trgu niso v skladu s signali, ki izhajajo iz računovodskih informacij, in sicer so 
reakcije manjše, kot bi bile, če bi bili ti signali popolnoma upoštevani.  
 
Ou in Penman (1995) v svojem delu primerjata model diskontiranih denarnih tokov in 
model presežnega dobička, nadalje v modelu presežnega dobička primerjata uporabo 
presežnih dobičkov in agregiranih dobičkov, vključno z dividendami. Poleg tega na osnovi 
empirične analize ugotovita primerno dolžino obdobja, ki daje z uporabo modela najboljše 
rezultate, v njunem primeru je to obdobje štirih let. Vpliv različne dolžine obdobja na 
kvaliteto pridobljenih rezultatov so preizkušali tudi Easton et al. (1992). V tej raziskavi 
proučujejo povezanost med donosnostjo lastniškega kapitala in dobički za daljša obdobja. 
Z agregiranjem dobičkov za različna obdobja poskušajo ugotoviti, v katerem primeru je 
pojasnjevalna moč modela največja. Ugotovijo, da se z daljšanjem obdobja agregiranja 
dobičkov do določene stopnje povečuje povezanost med dobički in donosnostjo lastniškega 
kapitala.  
 
Penman in Sougiannis (1998) prav tako primerjata dividende, denarne tokove in presežne 
dobičke v primeru predpostavke neskončnosti. Kot približek za pričakovane vrednosti na 
dan vrednotenja uporabita realizirane vrednosti za izračun notranje vrednosti podjetja za 
obdobje enega do deset let z vključeno končno vrednostjo. Njune ugotovitve so, da so 
ocene na osnovi presežnih dobičkov bolj zanesljive in z manjšo absolutno napako, najmanj 
zanesljive pa so ocene na osnovi prostih denarnih tokov. Podobno Bernard (1995) 
primerja, kako dobro napovedane dividende oz. napovedi presežnih dobičkov pojasnjujejo 
variabilnost v tekočih cenah delnic. Ugotovi, da dividende pojasnijo samo 29 odstotkov 
variabilnosti cen delnic, medtem ko kombinacija trenutne knjigovodske vrednosti 
lastniškega kapitala in napovedi presežnih dobičkov pojasnita 68 odstotkov variabilnosti 
cen delnic. 
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Tabela 3: Študije, ki prikazujejo izboljšan odnos med donosnostjo lastniškega kapitala in dobički 
Avtor Problem Značilnost Povzetek 

Easton et al. 
(1992) 

Zamik pri 
pripoznavanju v 
računovodske 

izkaze  

Razširjena obdobja 
ocenjevanja 

Z razširitvijo obdobja iz 1 na 2 leti, 5 in 10 let se 
koeficient determinacije poveča iz 6 na 15, 33 in 63 
odstotkov. 

Warfield in 
Wild (1992) 

Zamik pri 
pripoznavanju v 
računovodske 

izkaze 

Vključeni prihodnji 
dobički in pretekla 

donosnost 
lastniškega kapitala 

V regresijo so poleg prihodnjih dobičkov vključeni tudi 
tekoči  dobički za razlago donosnosti lastniškega kapitala 
tekočega obdobja. Po obdobjih poročanja (kvartalno, 
polletno, letno in dvoletno obdobje) se koeficienti 
determinacije povečajo za 223, 81, 190 in 38 odstotkov.  

Hayn (1995) Prehodni dobički Izgube 

Regresija donosnosti lastniškega kapitala na dobičke. Za 
celoten vzorec je koeficient determinacije 9,3 odstotkov, 
za vzorec brez podjetij z izgubami, se dvigne na 16,9 
odstotkov, za vzorec samo s podjetji, ki imajo izgubo, je 
skoraj 0 odstotkov.  

Amir in Lev 
(1996) Prehodni dobički Neopredmetena 

sredstva 

Kadar nastopajo v vzorcu podjetja, ki se ukvarjajo z 
brezžičnimi komunikacijskimi zvezami, je koeficient 
determinacije blizu 0 odstotkov. Za ta podjetja je značilno, 
da imajo velike investicije v neopredmetene postavke, kot 
so raziskave in razvoj in koncesije.  

Elliot in Hanna 
(1996) Prehodni dobički 

Postavke, ki se 
pojavijo samo 

občasno 

Regresija tržno prilagojenih presežnih donosnosti 
lastniškega kapitala na nepričakovane dobičke pred 
izrednimi prihodki (permanent component) in na izredne 
prihodke (transitory component). Koeficient za izredne 
prihodke je majhen in statistično neznačilen.  

Basu (1997) 

Zamik pri 
pripoznavanju v 
računovodske 

izkaze in 
prehodni dobički 

Previdnost 

Regresija dobičkov na donosnost lastniškega kapitala. Za 
celoten vzorec je koeficient determinacije enak 7,99 
odstotkov. Za vzorec »dobre novice« (pozitivna 
donosnost) je koeficient determinacije 2,09 odstotkov, za 
vzorec »slabe novice« pa 6,64 odstotkov. 

Liu in Thomas 
(2000) 

Zamik pri 
pripoznavanju v 
računovodske 

izkaze 

Napovedi dobičkov 
s strani analitikov 

Regresija nepričakovanih donosnosti lastniškega kapitala 
na nepričakovane dobičke. Če so vključene revizije 
prihodnjih dobičkov, se koeficient determinacije poveča iz 
5,26 na 30,67 odstotkov. 

Ota (2001) 

Zamik pri 
pripoznavanju v 
računovodske 

izkaze 

Napovedi dobičkov 
s strani 

menedžmenta 

Če se v model vključijo napovedi dobičkov za prihodnje 
obdobje s strani menedžmenta, se koeficient 
determinacije poveča iz 5,9 na 14,9 odstotkov. 

Vir: Ota, 2001, str. 35. 
 
Francis et al. (2000) primerjajo delnice posameznih podjetij, ki kotirajo na borzi, na osnovi 
ocene vrednosti treh modelov vrednotenja, in sicer na osnovi modela diskontiranih 
dividend, prostih denarnih tokov in presežnega dobička. Na voljo imajo petletne napovedi 
vrednosti za obdobje od leta 1989 do 1993. Ugotovijo, da so ocene vrednosti na osnovi 
modela presežnega dobička natančnejše1 in pojasnijo več variance v cenah delnic kot 
ocene vrednosti na osnovi modela prostih denarnih tokov in diskontiranih dividend. To 
razložijo z argumentom, da je knjigovodska vrednost lastniškega kapitala boljše merilo 
notranje vrednosti podjetja, in da so napovedi presežnih dobičkov lahko bolj natančne od 
napovedi dividend oz. prostih denarnih tokov.  
 
Amir in Lev (1996) sta raziskovala, kakšen vpliv imajo nefinančne informacije na 
vrednotenje. Raziskava je bila narejena za hitro rastočo panogo brezžičnih 
komunikacijskih zvez (angl. wireless communications industry). Ugotovila sta, da v 

                                                 
1 Natančnost merijo z absolutnim odklonom med ocenjeno vrednostjo in tržno vrednostjo na dan vrednotenja. 
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omenjeni panogi povezava med dobički in donosnostjo lastniškega kapitala skoraj ne 
obstaja in da zato vključitev drugih informacij oz. neračunovodskih informacij pomembno 
vpliva na vrednotenje.  
 
Hayn (1995) v svojem delu prikaže, da imajo podjetja z negativnimi dobički šibkejšo 
povezavo z donosnostjo lastniškega kapitala kot podjetja, ki imajo pozitivne dobičke. 
Razlog vidi v možnosti likvidacije podjetja s strani delničarjev, s tem pa se negativni 
dobički ne morejo nadaljevati v neskončnost. Basu (1997) trdi, da so slabe novice hitreje 
vključene v dobičke kot dobre zaradi načela previdnosti, posledično pa imajo zato izgube 
močnejšo povezavo z donosnostjo lastniškega kapitala zaradi zamika pri pripoznavanju v 
računovodske izkaze. Hkrati pa imajo izgube tudi prehodno naravo, to dejstvo je v skladu z 
vrednostjo t. i. »likvidacijske opcije«, ki jo predpostavlja Hayn (1995).  
 
Elliot in Hanna (1996) proučujeta odnos med donosnostjo lastniškega kapitala in dobički 
na osnovi vključitve postavk, ki se pojavljajo samo občasno. Obravnavata trajne 
komponente dobička in prehodne komponente dobička oz. izredni dobiček. Ugotovita, da 
je koeficient determinacije za izredni dobiček majhen in statistično neznačilen, kar 
prikazuje nepovezanost izrednega dobička s tržnimi donosnostmi. 
 
Warfield in Wild (1992) obravnavata zamik pri pripoznavanju v računovodske izkaze. V 
model vključita poleg prihodnjih dobičkov tudi tekoče dobičke, s katerimi poskušata 
razložiti trenutno donosnost lastniškega kapitala. Kot lahko vidimo v tabeli 3, se 
pojasnjevalna moč modela znatno poveča.  
 
Vse do sedaj opisane raziskave modela presežnega dobička so implementirale osnovni 
Ohlsonov model, medtem ko je možno v model vključiti tudi dodatno spremenljivko, ki 
predstavlja druge informacije oz. neračunovodske informacije o prihodnjih presežnih 
dobičkih. Dechow et al. (1999), Liu in Thomas (2000) in Ota (2001) tako v model dodatno 
vključijo novo spremenljivko. Liu in Thomas (2000) analizirata odnos med nepričakovano 
donosnostjo lastniškega kapitala (izračunata jo s pomočjo modela določanja cen 
dolgoročnih naložb) in nepričakovanimi dobički, hkrati pa vključita tudi napovedi 
analitikov za prihodnje dobičke. Koeficient determinacije v tem primeru poraste iz 5,26 na 
39,67 odstotkov. To pomeni, da se povezanost med donosnostjo lastniškega kapitala in 
dobički z vključitvijo prihodnjih napovedi znatno poveča. Na drugi strani pa Ota (2001) v 
model doda napovedi dobičkov menedžmenta, in sicer raziskavo naredi v specifičnem 
okolju (Japonska), kjer menedžerji sočasno razkrijejo tekoče dobičke in prihodnje 
napovedi dobičkov. Zaključi, da lahko napovedi menedžerjev služijo kot druge informacije 
v Ohlsonovem modelu ter da se pomembnost tekočih dobičkov v modelu ob tem bistveno 
zmanjša. 
 
Empirične raziskave na področju modelov vrednotenja ameriških podjetij potrjujejo 
osnovno Ohlsonovo hipotezo povezovanja tržnih vrednosti s knjigovodskimi. Hkrati 
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raziskave, narejene za evropski trg, opozarjajo na velike razlike med državami, ki nastajajo 
predvsem zaradi različnih načinov beleženja računovodskih podatkov, učinkov načela 
previdnosti in uporabe različnih računovodskih standardov. Eno takšnih raziskav sta 
naredila Frankel in Lee (1999) ter Claus in Thomas (1999). Franekl in Lee (1999) sta 
proučevala model v dvajsetih državah in ugotovila, da so rezultati v vseh zajetih državah 
na splošno dokaj dobri. Opaziti pa je mogoče nihanje povezanosti cen delnic in 
računovodskih podatkov med različnimi trgi, vzroke za to pa iščeta v različnih 
računovodskih sistemih (Yaekura, 2002, str. 7). Claus in Thomas (1999) primerjata 
rezultate Kanade, Francije, Nemčije, Japonske, Velike Britanije in ZDA. Stopnja rasti, ki 
jo predpostavita, je v višini bruto domačega proizvoda, medtem ko Frankel in Lee (1999) 
vzameta za stopnjo rasti raven panoge, v kateri podjetje deluje. Hellman (1993) in Marton 
(1998) sta primerjala rezultate modela presežnega dobička za Švedsko in ZDA. Razlike se 
nanašajo na kakovost in moč povezave med računovodskimi podatki in cenami delnic ter 
obnašanjem računovodskih postavk. Kvaliteta računovodskih podatkov bistveno vpliva na 
moč računovodskih podatkov pri razlagi in napovedovanju tržnih vrednosti (McCrae in 
Nilsson, 2001, str. 317).  
 
Gebhardt et al. (2000), Claus in Thomas (2001) in Botosan (1997) uporabijo model za 
izračun implicitnega stroška kapitala oz. premije za tveganje. Prav tako ocenjujejo premijo 
za tveganje z modelom presežnega dobička Easton et al. (2002), O'Hanlon in Steele (2000) 
in Siegel (1992). Gendreau in Heckman (2002) sta ocenjevala premijo za tveganje po 
različnih državah, z uporabo nekoliko poenostavljenega model presežnega dobička. 
Naštete raziskave so podrobneje predstavljene v sledečem poglavju.  
 

2.3. Premija za tveganje  

Premije za tveganje ni možno neposredno opazovati in jo je zato težko natančno oceniti. 
Različni avtorji in literatura jo različno poimenujejo (angl. equity risk premium, risk 
premium, equity premium in market risk premium), sporen pa je tudi način izračuna, ki naj 
bi prinesel smiselne rezultate. Najpogostejši in preprost način ocenjevanja premije za 
tveganje je na osnovi preteklih podatkov (Schröder, 2004, str.1). Premija za tveganje igra 
ključno vlogo v izračunih stroškov lastniškega kapitala, npr. v modelu določanja cen 
dolgoročnih naložb ali v trofaktorskemu modelu Fame in Frencha (1993).  
 
Posebno pozornost raziskovalcev je premija za tveganje doživela na ameriškem trgu 
kapitala. Pojavila se je diskusija, ali je premija za tveganje, ocenjena na osnovi preteklih 
podatkov s pomočjo aritmetičnega ali geometričnega povprečja, primerna za napoved le-te 
v prihodnosti. Zgodovinska premija za tveganje je izračunana z razliko med povprečno 
donosnostjo na delnico in povprečno donosnostjo na netvegani vrednostni papir. Pri 
ocenjevanju premije za tveganje na osnovi preteklih podatkov se postavljata dve vprašanji, 
in sicer kako natančno je premija za tveganje lahko ocenjena in v kolikšni meri je odvisna 
od izbranega obdobja ocenjevanja. Cornell (1999) v svojem delu prikaže, da je letni 
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standardni odklon premije za tveganje za obdobje od leta 1926 do 1997 v povprečju 21 
odstotkov, standardni odklon donosnosti delnic pa 20 odstotkov. Razlika med odklonoma 
je zelo majhna, kar pomeni, da je prisotna variabilnost v premiji za tveganje nastala 
predvsem zaradi sprememb v donosnosti delnic in ne zaradi sprememb v donosnosti 
netveganih vrednostnih papirjev. To pomeni, da je donosnost delnic skozi zgodovino zelo 
spremenljiva in posledično lahko rečemo, da pretekli podatki ne zagotavljajo natančne 
ocene dolgoročne premije za tveganje. Vendar pa lahko ta problem omilimo z določitvijo 
različnih obdobij ocenjevanja premije za tveganje. Cornell (1999) ugotavlja, da različni 
dejavniki, kot so vojna, recesija, tranzicija itd., vplivajo na višino premije za tveganje in 
njeno variabilnost. Zaključimo lahko, da ima premija za tveganje na osnovi preteklih 
podatkov svoje pomanjkljivosti – netočna je lahko zaradi omenjenih dejavnikov pri 
ocenjevanju, lahko je podvržena pristranskosti preživetja (angl. survival bias) zaradi 
dolgega obdobja in hkrati inflacijskim vplivom, če ti seveda v izračunu niso izločeni 
(Cornell, 1999, str. 29).  
 
V tabeli 4 lahko vidimo ocene premije za tveganje, izračunane z različnimi pristopi. 
Raziskave v tabeli lahko delimo v dve skupini, in sicer na tiste, ki ocenjujejo premijo za 
tveganje na osnovi preteklih podatkov (sem sodijo Ibbotson Associated (1998), Kaplan in 
Ruback (1995) in Fama in French (1998)) in na tiste, ki ocenjujejo premijo za tveganje na 
osnovi prihodnjih ocen vrednosti z modeli diskontiranih denarnih tokov, presežnih 
dobičkov ali kakimi drugimi modeli. V to skupino sodijo novejše raziskave s področja 
premije za tveganje.  
 
Ibbotson Associates ocenjujejo premijo za tveganje z aritmetičnim ali geometričnim 
povprečjem, na osnovi preteklih podatkov. V tem primeru znaša premija za tveganje v 
povprečju 7 odstotkov za ameriški trg, za netvegano stopnjo donosnosti (angl. risk-free 
rate) pa je uporabljen dolgoročni netvegan vrednosti papir. Kaplan in Ruback (1995) 
izračunata premijo za tveganje s pomočjo modela določanja cen dolgoročnih naložb v 
višini 7,78 odstotkov, ki je blizu ocene premije za tveganje Ibbotson Associates. Z 
modelom diskontiranih denarnih tokov ocenita transakcijske vrednosti2 51 podjetij z 
visokim vzvodom za obdobje od leta 1983 do 1989. Na voljo imata vrednosti prihodnjih 
pričakovanih denarnih tokov kupcev, ki jih bodo investitorji pridobili z nakupom podjetja, 
končne vrednosti in tržne vrednosti. Tako sta dobila ocene stroškov lastniškega kapitala 
podjetja, ki so bili vključeni v transakcijo. Podoben pristop k ocenjevanju stroškov 
lastniškega kapitala sta uporabila tudi Fama in French (1998), ki sta imela na voljo večji 
vzorec (celotni nefinačni sektor ameriškega trga kapitala). Analizo sta naredila po enakem 
modelu kot Kaplan in Ruback (1995), vendar sta proučevala vsa podjetja skupaj kot eno 
veliko podjetje za obdobje od leta 1950 do 1996. Iz analize sta pridobila stroške celotnega 
kapitala, ki sta jih morala skozi enačbo za tehtano aritmetično povprečje stroškov kapitala 

                                                 
2 Transakcijska vrednost je seštevek tržne vrednosti navadnega lastniškega kapitala in prednostnega kapitala, 
knjigovodske vrednosti dolga in transakcijskih stroškov, minus denarne izravnave in kratkoročni vrednostni 
papirji. 
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(angl. weighted average cost of capital) pretvoriti v stroške lastniškega kapitala. Njuna 
ocena premije za tveganje je približno 6,3 odstotke. Čeprav je njuna ocena nižja od ocene 
Ibbotson Associates in Kaplan in Rubacka, pa je še vedno veliko višja od ostalih ocen, 
pridobljenih z drugimi modeli.  
 
Tabela 4: Premije za tveganje – primerjalna analiza 

Avtor Opis analize Premija (obveznice) 
Ibbotson Associates (1998) Preteklo aritmetično povprečje, 

1926–1997 
7,40 odstotkov 

Cornell (1996)  – model 
diskontiranih denarnih tokov 

Kombinacija napovedi analitikov 
IBES3 za podjetje in dolgoročne 
napovedi za ekonomijo, 1996 

4,27 odstotkov 

Blanchard (1993)  – model 
diskontiranih denarnih tokov 

Razširitev modela denarnih tokov 
(DCF) 

~2,00 odstotkov 

Kaplan-Ruback (1995) – 
analiza transakcij z velikim 
vzvodom 

Notranja stopnja donosnosti z 
uporabo napovedi kupcev, 1983–
1989 

7,50 odstotkov 

Fama-French (1998) – analiza 
donosnosti celotnega kapitala 

Notranja stopnja donosnosti z 
uporabo preteklih podatkov za 
nefinančna podjetja, 1950–1996 

Nekoliko manj kot povprečje 
Ibbotson Associates 

Siegel (1998) – analiza razmerja 
med dobički in tržno vrednostjo 

Projekcija, osnovana na analiza 
razmerju med dobički in tržno 
vrednostjo, 1997 

~370 bazičnih točk manj kot 
povprečje Ibbotson Associates 

Welch (1998) –  raziskava Ocene profesorjev financ 6,00 odstotkov 
Welch (1998) – izračun Izračun na osnovi projekcij 

razmerja tržne kapitalizacije in 
BDP-ja 

<6,00 odstotkov 

Brown et al. (1995) Teoretična analiza pristranskosti 
preživetja 

~50 odstotkov povprečja 
Ibbotson Associates 

Goetzmann in Jorion (1997) Mednarodna analiza stopnje 
apreciacije cen delnic v 39 
državah 

~350 bazičnih točk manj kot 
povprečje Ibbotson Associates 

Claus in  Thomas (2001) – 
mednarodna primerjava 

Model presežnega dobička, 
1985–1998 

 od 2,00 do 4,00 odstotkov 

Gebhart et al. (2001) – po letih 
in panogah 

Model presežnega dobička, 
1979–1995 

2,70 odstotkov 

Easton et al. (2002) – po letih in 
panogah 

Model presežnega dobička, 
kratko obdobje, 1981–1988 

5,80 odstotkov 

Gendreau in Heckman (2002) – 
mednarodna primerjava 

Model presežnega dobička, 
kratko obdobje, 1990–2002 

od 2.3 do 3.6 odstotkov (razen 
Japonska 1.6 odstotkov) 
 

Vir: Cornell, 1999, str. 124; Gendreau in Heckman, 2002, str 3. 
 
O ocenah premije za tveganje iz preteklih podatkov sta dvomila že Mehra in Prescott 
(1985), ki sta problem poimenovala uganka premije za tveganje (angl. equity premium 
puzzle) (Kocherlakota, 1996, str. 43). V svoji raziskavi sta ugotovila, da je bila premija za 
tveganje, ki jo je investitor dobil na ameriškem trgu kapitala, prevelika in je ni bilo mogoče 
razložiti z znanimi metodami vrednotenja delnic. Različne razrešitve uganke je predlagalo 
veliko število avtorjev, med njimi Fama in French (2000), Abel (1999), Kocherlakota 
(1996), Cochrane (1997), Siegel in Thaler (1997). Iskanja rešitve so se lotili na več možnih 

                                                 
3 IBES – Institutional Brokers' Estimate System.  
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načinov, in sicer nekateri so naredili empirične spremembe, npr. spremembe časovnega 
obdobja in izbire obdobja ocenjevanja, drugi so trdili, da je uganka lahko rešena z razlago 
pristranskosti preživetja. Tretji so za teoretično osnovo razrešitve uganke uporabili 
funkcijo koristnosti, nekateri pa celo trdijo, da uganka v resnici sploh ni prisotna. Tako 
Kandel in Stambaugh (1990) trdita, da visoka raven nenaklonjenosti tveganju lahko 
privede do neracionalnega obnašanja do velikih sprememb v potrošnji (za manjše 
spremembe tega ni možno trditi) (Siegel in Thaler, 1997, str. 196).  
 
Poleg ocenjevanja premije na osnovi preteklih podatkov so se razvili tudi drugi načini. S 
pomočjo modela diskontiranih dividend ali presežnega dobička naj bi dobili pričakovani 
prihodnji strošek lastniškega kapitala, nato pa od tega odšteli donosnost na obveznico in 
tako dobili implicitno oceno premije za tveganje. Postavlja se vprašanje, ali model 
presežnih dobičkov prinaša bolj smiselne rezultate kot model diskontiranih dividend. 
Schröder (2004) v svoji raziskavi primerja rezultate ocene premije za tveganje na osnovi 
obeh modelov. Pravi, da enakost rezultatov ni presenetljiva, saj sta osnovna modela kot 
teoretična koncepta identična.  
 
Implicitno ocenjevanje premije za tveganje s pomočjo modela diskontiranih dividend ni 
novo, Mankiel (1979) in Brigham et al. (1985) so bili med prvimi, ki so uporabili model za 
izračun premije. Osnova teh raziskav je bil Gordonov model rasti, tekoče tržne informacije 
in napovedi finančnih analitikov Value Line. Ocena premije za tveganje se je po njihovih 
izračunih na ameriškemu trgu v šestdesetih in sedemdesetih letih gibala med 5 in 7 
odstotki. Harris (1986) je naredil podobno raziskavo na osnovi napovedi analitikov IBES 
in ocenil povprečno premijo za tveganje 7,1 odstotka za obdobje od leta 1982 do 1998. 
Cornell (1999) je uporabil trostopenjski model diskontiranih dividend za oceno prihodnjih 
tokov dividend in ocenil premijo za tveganje na okoli 4,3 odstotka za ameriški trg. Njegova 
ocena premije za tveganje je manjša zaradi predpostavke o nižji rasti dividend na dolgi rok.    
 
Novejše pa je ocenjevanje premije za tveganje na osnovi modela presežnih dobičkov, ki sta 
ga prva uporabila Claus in Thomas (2001). Njune ocene premije za tveganje se gibljejo od 
2 do 4 odstotke za obdobje od leta 1985 do 1998. Gendreau in Heckman (2002) sta 
rezultate Clausa in Thomasa potrdila s podobnimi izračuni po različnih državah. Gebhardt 
et al. (2001) so ocenili premijo za tveganje v višini 2,7 odstotka v obdobju od leta 1979 do 
1995 za ameriški trg. Nekoliko višje rezultate premije za tveganje za ameriški trg so dobili 
Easton et al. (2002), in sicer 5,8 odstotkov za obdobje od leta 1981 do 1998. Izračun se 
nekoliko razlikuje od ostalih različic modela presežnega dobička, saj je v tem modelu 
sočasno izračunan strošek lastniškega kapitala in stopnja rasti presežnega dobička.  
 
Claus in Thomas (2001) trdita, da premija za tveganje verjetno ni višja kot 3 odstotke. 
Študijo sta naredila za 6 držav, pridobila strošek lastniškega kapitala s pomočjo modela 
presežnega dobička, od katerega sta odvzela stopnjo donosnosti desetletnega netveganega 
vrednostnega papirja. Na voljo sta imela napovedi dobičkov analitikov IBES, proučevano 
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obdobje pa zajema leta od 1985 do 1998. Povprečna premija za tveganje za proučevano 
obdobje znaša za Kanado 2,23 odstotkov, za Francijo 2,60 odstotkov, za Nemčijo 2,02 
odstotka, za Japonsko 0,21 odstotkov, za Veliko Britanijo 2,81 odstotkov in za ZDA 3,40 
odstotkov. Podobno kot Claus in Thomas (2001), tudi Gebhart et al. (2001) uporabijo 
impliciten način izračuna stroškov lastniškega kapitala in posledično premije za tveganje iz 
modela presežnega dobička. Njihova študija je bolj obsežna v smislu vključenih 
spremenljivk, ki vplivajo na stroške lastniškega kapitala, in manj obširna v geografskem 
smislu – izračun je narejen le za ameriški trg kapitala. Prikažejo, da je impliciten strošek 
lastniškega kapitala odvisen od panoge, v kateri podjetje deluje, od razmerja med 
knjigovodsko in tržno vrednostjo lastniškega kapitala (angl. book-to-market equity ratio), 
od napovedane dolgoročne stopnje rasti in razpršitve napovedi dobičkov s strani analitikov. 
Študijo naredijo za obdobje od leta 1979 do 1995, premijo za tveganje pa ocenijo v višini 
2,7 odstotkov ter s tem potrdijo trditev Clausa in Thomasa (2001), da je premija v 
povprečju nižja kot 3 odstotki. 
 
Podobno analizo, kot sta jo naredila Claus in Thomas (2001) za šest držav, sta naredila tudi 
Gendreau in Heckman (2002), z razliko proučevanega obdobja, ki obsega leta od 1990 do 
2002. Uporabila sta krajše obdobje napovedi (eno leto), kot približek stopnje rasti 
presežnih dobičkov sta vzela stopnjo rasti bruto domačega proizvoda po posameznih 
državah. Njuna ocena premije za tveganje se giblje med 2,3 in 3,6 odstotki, z izjemo 
Japonske, kjer je premija za tveganje 1,6 odstotka.  
 
Welch (1998) je osnoval svoje delo na osnovi mnenj profesorjev financ o dolgoročni 
premiji za tveganje za ameriški kapitalski trg. Na osnovi odgovorov 112 profesorjev naj bi 
bila prihodnja premija za tveganje približno 6 odstotkov. Welch meni, da je to previsoka 
premija za tveganje, in sicer zaradi več vzrokov. V letu 1998 je bila napoved za 
dolgoročno realno donosnost obveznice v višini 3,5 odstotka. To pomeni, da je seštevek 
premije za tveganje in donosnosti netveganega vrednostnega papirja enak 9,5 odstotkov. 
To je realna donosnost delnice, ki je nekoliko nižja od dolgoročnega povprečja Ibbotson 
Associates. Ker pa podjetja dividend ne reinvestirajo v celoti, so realne možnosti rasti 
vrednosti delnic veliko manjše, Welch jo ocenjuje na okoli 3 odstotke na leto. Če je torej 
premija za tveganje 6 odstotkov, mora biti minimalna rast v tržni vrednosti delnice enaka 
6,3 odstotka na leto ((1,095/1,03)-1). Rast tržne vrednosti delnice bi bila v tem primeru za 
3,7 odstotke ((1,06/1,025)-1) večja od stopnja rasti bruto nacionalnega proizvoda, ki je 2,5 
odstotka letno. V letu 1998 je bilo razmerje med velikostjo delniškega trga in celotnim 
bruto domačim proizvodom 1,8, ob danih predpostavkah bo to razmerje v naslednjih 50 
letih zraslo na več kot 10. To bi pomenilo, da bo čez 50 let pričakovana letna donosnost 
lastniškega kapitala enaka celotnemu ameriškemu realnemu bruto nacionalnemu 
proizvodu. Welch predvideva, da takšen scenarij presega realne možnosti, in na osnovi 
tega zaključuje, da je premija za tveganje v višini 6 odstotkov previsoka.  
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Siegel (1998) je za oceno premije za tveganje uporabil drugačen pristop, in sicer s pomočjo 
razmerja med dobičkom na delnico in ceno delnice (angl. earnings yield), ki naj bi bil po 
njegovem mnenju ključna determinanta dolgoročne realne donosnosti delnic. Razmerje 
prikazuje obrnjen multiplikator čistega dobička (angl. price to earnings ratio). Siegel 
dokaže, da so dolgoročni podatki v skladu z njegovo trditvijo. V obdobju od leta 1926 do 
1997 je bila povprečna realna donosnost delnic 7,7 odstotkov, povprečno razmerje med 
dobičkom na delnico in ceno delnice pa za enako obdobje 7,2 odstotkov. Opazoval je tudi 
daljše obdobje, in sicer od leta 1871 do 1996, in prav tako dobil primerljive rezultate (6,8 
in 7,3 odstotkov). Dolgoročni odnos med razmerjem dobička na delnico in cene delnice, in 
realno donosnostjo delnic je torej v skladu z osnovno ekonomsko teorijo. Dobički, zadržani 
za investicije ali izplačani v obliki dividend, so zadnji vir vrednosti delničarjev. Iz tega 
izhaja, da zmanjšanje dividend ni nujno slaba novica za investitorje, kajti če je denarni tok, 
ki ni izplačan v obliki dividend, investiran v projekt, ki prinaša višjo donosnost lastniškega 
kapitala od stroškov lastniškega kapitala, potem bi moral biti padec v razmerju med 
dobičkom na delnico in ceno delnice dobra novica. Na osnovi teh ugotovitev Siegel 
ocenjuje premijo za tveganje za dolgoročno obdobje okoli 4 odstotke. 
 
Blanchard (1993) je za izračun premije za tveganje razširil osnovni model diskontiranih 
denarnih tokov. Razvil je dinamičen model, ki vključuje spremembe obrestnih mer in 
dividendnega donosa. Sočasno je ocenil prihodnjo donosnost delnic in obveznic. Ugotovil 
je, da premija za tveganje enakomerno pada že od leta 1950 dalje, sicer so prisotna 
odstopanja od trenda, ki pa so se pojavila predvsem zaradi inflacijskih vplivov. Glavni 
razlog za padec premije za tveganje je v Blanchardovem primeru padec dividendnega 
donosa, ki je glavna determinanta modela. Še posebej močno je dividendni donos padel v 
devetdesetih letih in s tem znižal premijo za tveganje na 2 do 3 odstotke (Cornell, 1999, 
str. 115). Čeprav je Blanchard uporabil pretekle podatke, njegov prilagojen izračun potrjuje 
ocene premije za tveganje drugih avtorjev, ki jo ocenijo na osnovi »ex-ante« analize. 
 
Brown et al. (1995) se v raziskavi osredotočajo na preživetje (angl. survival) oz. na 
pristranskost preživetja, ki se pojavlja ob uporabi preteklih podatkov za analizo trga 
kapitala. Ugotovijo, da pristranskost obstaja, posledično pa tudi ocene vrednosti niso 
pravilne. S svojimi ugotovitvami skušajo vplivati na raziskovalce in jih odvrniti od analize 
trga kapitala na osnovi preteklih podatkov. 
 
Goetzmann in Jorion (1999) proučujeta premijo za tveganje 39 delniških trgov od leta 
1920 dalje in ugotovita, da je visoka premija za tveganje na ameriškem trgu po letu 1920 
verjetno zgolj slučaj. Ob upoštevanju dogajanj na drugih trgih kapitala lahko rečemo, da je 
ameriški trg pod vplivom pristranskosti preživetja. V kriznih časih so se nekateri trgi 
zrušili, nekateri pa so preživeli, npr. ameriški. To pa je povzročilo navidezno boljše 
delovanje trga, kot je v resnici pričakovano.   
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Čeprav nekatere raziskave uporabijo enake teoretične zasnove oz. modele za ocenjevanje 
premije za tveganje, se rezultati med ocenami razlikujejo. Vzroki ležijo v napovedih 
stopenj rasti presežnega dobička, različnih obdobjih ocenjevanja in drugih predpostavkah 
analiz. Easton et al. (2002) so razvili različico modela presežnega dobička, s katero so 
ocenili pričakovano premijo za tveganje na ameriškem trgu kapitala, ki pa je višja, kot so 
jo ocenili drugi, npr. Claus in Thomas (2001) ter Gebhart, Lee in Swaminathan (2001). 
Dejstvo je, da so ocene pričakovanih stopenj donosnosti lastniškega kapitala, ki so 
izračunane na osnovi modela presežnega dobička, zelo občutljive na predpostavke o rasti 
presežnega dobička v napovedanem časovnem obdobju. Temu problemu se Easton izogne 
s sočasnim izračunom ocene stopenj rasti in pričakovanih stopenj donosnosti lastniškega 
kapitala. Njihovi  rezultati se približajo ocenam Fame in Frencha (2002), ki so izračunane 
na osnovi preteklih podatkov. Easton et al. (2002) pridobijo višjo premijo za tveganje, ker 
je ocenjena stopnja rasti presežnih dobičkov, ki jo pridobijo iz modela, višja od stopnje 
rasti, ki jo v svojih analizah uporabijo drugi avtorji, pri katerih le-ta v model vstopa kot 
predpostavka modela, ni pa pridobljena iz njega.  
 
Graf 1 prikazuje ocene premij za tveganje glede na različne analize, ki temeljijo na 
napovedih analitikov. Najvišja linija na grafu predstavlja rezultat Harrisa in Marstona 
(1999), ki sta pridobila oceno na osnovi modela diskontiranih dividend in dolgoročnih 
napovedih rasti. Njuna premija za tveganje je v povprečju veliko višja od študij, ki so 
proučevale problem z modelom presežnega dobička. Trije dokaj podobni pristopi modela 
presežnega dobička (Claus in Thomas (2001), Gebhardt et al. (2001) in  Gendreau in 
Heckman (2002)) so ocenili premijo za tveganje približno enako, okoli 4 odstotke. 
Nekoliko drugačen pristop Eastona et al. (2002) pa oceni premijo za tveganje, ki je v 
razponu med modelom diskontiranih dividend in ostalimi pristopi modela presežnega 
dobička. 
 

Graf 1: Premija za tveganje na osnovi napovedi analitikov 

 
Vir: Gendreau in Heckman (2002), str. 3. 

 

Legenda: 
C&T= Claus in Thomas (2001) 
GLS = Gebhardt et al. (2001) 
ETSS = Easton et al. (2002) 
GH = Gendreau in Heckman (2002) 
HM = Harris in Marston (1999) 
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2.4. Pomembnost računovodskih informacij in vpliv računovodskega 
sistema na vrednotenje lastniškega kapitala 

FASB4 je zapisal koncept finančnega računovodstva številka 1 (angl. Financial Accounting 
Concept No. 1), ki pravi, da finančno računovodstvo samo po sebi ni namenjeno 
neposrednemu ocenjevanju vrednosti podjetja, vseeno pa so lahko informacije, ki jih 
priskrbi računovodstvo, v pomoč pri vrednotenju podjetja (Barth et al. 2004, str. 3; FASB, 
1978, str. viii). Rečemo lahko, da so računovodske informacije koristne za vrednotenje v 
povezavi z drugimi informacijami o podjetju. V praksi predstavlja vrednotenje sposobnost 
povezovanja informacij iz finančnega, računovodskega, ekonomskega, marketinškega in 
tudi strateškega področja podjetja. Analitiki in investitorji ne smejo predpostavljati, da 
števila, povzeta iz računovodskih izkazov, neposredno ocenjujejo vrednost lastniškega 
kapitala ali celotnega podjetja.  
 
Čeprav vrednotenje zajema več kot samo računovodske informacije, ima računovodski 
sistem velik vpliv na ocenjevanje vrednosti lastniškega kapitala ali celotnega podjetja. 
Dober računovodski sistem proizvaja informacije, ki so koristne za odločanje. 
Računovodski sistem ima vsaj tri glavne vloge pri vrednotenju: predstavlja osnovo za 
napovedi prihodnjih vrednosti dobičkov ali denarnih tokov, pomaga pri napovedi 
prihodnjih izplačil delničarjem in kot »ex-post« mehanizem služi za ugotavljanje 
pravilnosti napovedi (Lee, 1999, str. 3). Modeli vrednotenja lastniškega kapitala so tako 
rekoč posredniki, ki nam jasno pokažejo, katere postavke je potrebno napovedati, nas 
usmerijo k podatkom, ki jih za napoved potrebujemo, in nam prikažejo, kako se niz 
pričakovanih izplačil spremeni v oceno vrednosti lastniškega kapitala. Najpomembnejši in 
najzahtevnejši korak celotnega postopka je napovedovanje. Temeljna finančna analiza 
skuša z uporabo preteklih podatkov izboljšati napovedi prihodnjih ocen, ni pa omejena 
samo na računovodske podatke. Čeprav je za dobro analizo potrebna podrobna in dobra 
interpretacija računovodskih podatkov in njihovo povezovanje s prihodnjimi dogodki 
podjetja, se analitik opira tudi na primerjalne analize podjetij v panogi, proučuje 
makroekonomske dejavnike in trende. S tem analitik poskuša razumeti denarne tokove 
podjetja in potencial za prihodnost, od katerega so odvisne napovedi prihodnjih tokov.  
 
Računovodski podatki, ki vstopajo v model vrednotenja lastniškega kapitala, vplivajo na 
oceno vrednosti lastniškega kapitala in s tem posredno na višino stroškov lastniškega 
kapitala. Različni modeli vrednotenja lastniškega kapitala so izpeljani pod predpostavkami 
določenega računovodstva. To pomeni, da ob vključitvi računovodskih podatkov, ki so 
zajeti pod drugimi predpostavkami, kot je izpeljan model, lahko pride do napake pri oceni 
stroškov lastniškega kapitala. Poleg tega računovodstvo po državah nastopa v različnih 
oblikah, kar ima lahko dodaten vpliv na oceno vrednosti lastniškega kapitala (Penman, 
2001, str. 688). Med državami ločimo med dvema vrstama konzervatizma oz. previdnosti v 

                                                 
4 FASB – Financial Accounting Standards Board. 
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računovodstvu, in sicer med nemškim in ameriškim. Nemška različica previdnosti pripozna 
nastanek slabe novice v računovodskih postavkah v naprej, torej »ex-ante« ter predvideva 
najslabši možni scenarij. Na drugi strani pa ameriško računovodstvo pripozna slabo 
novico, ki se izrazi v ceni delnice, takoj po nastalem dogodku.  V nadaljevanju podrobneje 
obravnavam značilnosti konzervatizma, ki vpliva na kvaliteto mer uspešnosti podjetja.  
 
Konzervativno računovodstvo zmanjšuje dobičke v primeru slabih novic, hkrati pa jih ne 
povečuje v primeru dobrih novic (Basu, 1997, str. 5). Pomeni izbiro določenih 
računovodskih metod, ki zmanjšujejo čista sredstva (net assets), kot so npr. konzervativne 
metode pripoznavanja prihodkov in stroškov, pospešene metode amortizacije, minimalna 
kapitalizacija obresti in režijskih stroškov, zadostne rezerve za tožbe in druge slučaje, 
minimalna uporaba izven bilančnih metod financiranja itd. Konzervativno računovodstvo 
ne vpliva samo na kvaliteto podatkov, prikazanih v bilanci stanja, ampak tudi na podatke, 
prikazane v izkazu uspeha. Če podjetje poveča investicije, konzervativno računovodstvo 
prikaže dobičke, ki so nižji kot bi bili, če bi bila računovodska metoda liberalnejša. Hkrati 
pa nižji dobički menedžerjem omogočajo kopičenje skritih rezerv, ki jih lahko v 
prihodnosti uporabijo za prikaz večjega dobička. V tem primeru imajo menedžerji veliko 
fleksibilnosti, saj lahko manipulirajo z dobički. S povečevanjem investicij lahko 
povečujejo rezerve in posledično zmanjšujejo dobičke in obratno s sproščanjem rezerv 
povečujejo dobičke in zmanjšujejo stopnjo rasti investicij (Penman in Zhang, 2002, str. 
238). Postavlja se vprašanje, kako takšno manipuliranje vpliva na vrednotenje. Odgovor je 
preprost: ker zmanjševanje investicij zmanjšuje prihodnje dobičke, medtem ko se tekoči 
povečujejo, to pomeni, da so tekoči dobički lahko slab kazalec prihodnjih dobičkov. 
Napovedovanje prihodnjih dobičkov na osnovi preteklih informacij lahko tako predstavlja 
velika odstopanja od dejanskega stanja (Lang in Lundholm, 1996, str. 468). Konzervativno 
računovodstvo vpliva tudi na stopnjo donosnosti lastniškega kapitala, in sicer Greenball 
(1969) ugotavlja, da konzervativno računovodstvo zmanjšuje dobiček, kadar se stopnja 
rasti čistih sredstev povečuje – v takem primeru je stopnja donosnosti lastniškega kapitala 
manjša kot če rasti ni (Penman in Zhang, 2002, str. 239). Predvsem je pomembno, da so 
analitiki in investitorji seznanjeni z obstoječimi problemi ter jih pri vrednotenju lastniškega 
kapitala podjetja upoštevajo.  
 
V svojih delih Ohlson (1995) in Feltham in Ohlson (1995) označita računovodstvo kot 
nepristransko (angl. unbiased), če je knjigovodska vrednost lastniškega kapitala enaka 
notranji vrednosti (angl. intrinsic value), in konzervativno (angl. conservative) oz. 
pristransko  (angl. biased) računovodstvo, če je knjigovodska vrednost lastniškega kapitala 
manjša od notranje vrednosti. V primeru konzervativnega računovodstva bo neto sedanja 
vrednost pričakovanih prihodnjih presežnih dobičkov pozitivna. V Ohlsonovem modelu 
presežnega dobička se bo neto sedanja vrednost pričakovanih presežnih dobičkov 
približevala nič, to predstavlja nepristransko računovodstvo. Choi, O'Hanlon in Pope 
(2005) proučujejo opisani problem, in ugotovijo, da popravek modela za konzervatizem 
močno vpliva na pristranskost in napake v oceni vrednosti.  
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Na oceno vrednosti lastniškega kapitala vpliva izbor modela vrednotenja lastniškega 
kapitala in mera uspešnosti, ki jo vključimo v model. Penman (2001) celo pravi, da je 
izbira računovodstva bistvena za vrednotenje. V svojem članku trdi, da je model 
diskontiranih denarnih tokov le poseben primer modela presežnega dobička. Osnovan je na 
računovodstvu, ki temelji na denarnih tokovih (angl. cash accounting), medtem ko model 
presežnega dobička temelji na računovodstvu, ki deluje po načelu strogega upoštevanja 
nastanka poslovnega dogodka (angl. accrual accounting). Model diskontiranih denarnih 
tokov opredeli knjigovodsko vrednost lastniškega kapitala kot neto finančna sredstva, 
»dobiček« pa kot seštevek prostih denarnih tokov in neto obresti (angl. net cash interest). 
Na drugi strani model presežnega dobička, ki upošteva računovodstvo, delujoče po načelu 
strogega upoštevanja nastanka poslovnega dogodka, vključi v knjigovodsko vrednost 
lastniškega kapitala tako neto poslovna sredstva kot tudi neto finančna sredstva, za 
»dobiček« pa določi poslovni dobiček (Penman, 1997). Nadalje pravi, da model 
presežnega dobička dovoljuje uporabo podatkov računovodstva, ki temelji na denarnih 
tokovih, in druge vrste računovodstva, ki temeljijo na načelu čistega preostanka.  
 
Penman in Sougiannis (1998) v svojem delu obravnavata, kako dobro ameriški 
računovodski standardi (US GAAP5) služijo namenu vrednotenja lastniškega kapitala na 
osnovi modela presežnega dobička in diskontiranih denarnih tokov. V analizi prikažeta, da 
modeli presežnega dobička za vrednotenje lastniškega kapitala, ki temeljijo na ameriških 
standardih, dajejo relativno boljše rezultate kot modeli diskontiranih denarnih tokov (torej 
če je model temelji na računovodstvu, ki deluje po načelu strogega upoštevanja nastanka 
poslovnega dogodka). Toda če računovodska pravila ne zajamejo postavk, ki ustvarjajo 
vrednost podjetja, v primernem časovnem okvirju, modeli diskontiranih denarnih tokov 
dajejo boljše ocene vrednosti lastniškega kapitala (Frankel in Lee, 1999). 
 
Najbolj poznana računovodska sistema sta anglo-ameriški (Velika Britanija, ZDA) in 
kontinentalni oz. nemški (Nemčija) model računovodstva. Prvi je poznan kot bolj liberalen 
in temelji na načelu zagotavljanja resnične in poštene vrednosti, drugi je strogo previden in 
podvržen regulativam države. Glavne značilnosti in razlike med njima so opisane v 
sledečem poglavju. 
 

2.4.1. Glavne razlike med nemškim in anglo-ameriškem računovodskim 
sistemom 

Razlike v zgodovinskih dogodkih, socialnih in ekonomskih okoliščinah so privedle do 
različnih računovodskih sistemov. K temu je pripomogla tudi različnost trgov kapitala in 
njihov razvoj. V Nemčiji so imele banke glavno vlogo financiranja podjetij, trg kapitala je 
bil drugotnega pomena, hkrati pa je bilo lastništvo delniških družb močno koncentrirano. 
Velik delež lastništva korporacij so imela druga nefinančna podjetja (holdingi) in velike 

                                                 
5 GAAP – General Accepted Accounting Principles. 
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banke. V nasprotju s tem je ameriški trg kapitala visoko razvit, lastništvo je razpršeno in 
banke imajo omejeno funkcijo. Zgoraj našteta dejstva lahko vsaj delno pojasnijo, zakaj se 
je v Nemčiji razvil sistem, ki skuša zaščititi interese kreditodajalcev. Dejavniki, ki so še 
dodatno prispevali k različnosti, so tradicija in pravni sistem, davčni sistem in prevladujoča 
korporacijska naravnanost (Glaum, 2000, str. 27).  
 
Nemški računovodski sistem je močno usmerjen k zagotavljanju zaščite interesov 
kreditodajalcev. Glavno načelo tega sistema je načelo preudarnosti (angl. prudence), hkrati 
pa so finančni izkazi osnova za izračun obdavčenja dobička. Tako obstaja težnja po 
prikazu manjše vrednosti sredstev in večje vrednosti obveznosti, s čimer se zmanjša 
dobiček v izkazu uspeha in posledično plačilo davka. Nemški računovodski standardi 
podjetjem omogočajo uporabo številnih konzervativnih metod, s katerimi lahko ustvarijo 
znatne skrite rezerve. Tako so dobički podjetij, objavljeni po nemških računovodskih 
standardih, manjši, kot bi bili na osnovi anglo-ameriškega sistema, iz skritih rezerv pa 
lahko podjetja povečajo svoje dobiček v poznejših, manj dobičkonosnih letih (Harris, Lang 
in Möller, 1994, str. 188). 
 
Tabela 5: Glavne razlike med nemškim in anglo-ameriškim računovodstvom 

 Nemčija ZDA 

Glavno načelo Preudarnost /determinacija  
(angl. determination)  

Ustreznost (angl. relevance)/ 
zanesljivost (angl. reliability) 

Računovodska 
politika Veliko možnosti, široko področje Malo možnosti, relativno ozko področje 

Lastniški kapital Nižji Višji 
Dobiček Manj spremenljiv, nižji Bolj spremenljiv, višji 
Zahteve razkritja Omejene Obsežne 
Organizacija trga 
kapitala 

Prevladovanje bank, zasebni investitorji 
manj pomembni 

Prevladovanje delniškega trga, zasebni 
investitorji pomembnejši 

Pravni sistem »Code law system« »Case (common) law system« 
Določitelj standardov Zakonodaja Zasebna institucija (FASB) 

Vloga davkov Finančno in davčno računovodstvo zelo 
povezano 

Finančno in davčno računovodstvo jasno 
ločeno 

Prevladujoč pogled 
podjetij 

Poudarek na deležnikih  
(angl. stakeholder approach) 

Poudarek na delničarjih  
(angl. shareholder value approach) 

Vir: Glaum, 2000, str. 26.  

 
V nasprotju z nemškim računovodskim sistemom poskuša anglo-ameriško računovodstvo 
zagotavljati predvsem zanesljive informacije za investitorje in njihove odločitve. V tem 
modelu je na voljo le nekaj eksplicitnih možnosti, velika fleksibilnost v računovodskih 
politikah podjetij ni dovoljena. Načela upoštevanja nastanka poslovnega dogodka (angl. 
accrual principle) se je potrebno strogo držati, in tako obstaja manj možnosti za kopičenje 
skritih rezerv. Dobički, objavljeni na osnovi anglo-ameriškega sistema, so ponavadi višji in 
med drugim tudi bolj spremenljivi, ker menedžerji nimajo možnosti uravnavanja nihanja 
dobičkov s skritimi rezervami. 
 
Nemški pravni sistem izvira iz romanskih zakonov (angl. code law system), ki so 
sistematično urejali tako področje javnega kot zasebnega življenja posameznikov in družb. 
Posledično so nemška računovodska pravila zapisana v zakoniku (Handelsgesetzbuch, 
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HGB) in jih je možno spreminjati le z zakonodajo. Anglo-ameriški sistem je primer »case 
law« sistema, kjer zakonodajno pravo ni tako sistematično razvito in kjer imajo sodišča 
večjo vlogo. Skladno s tem računovodska pravila pripravlja organizacija zasebnega 
sektorja, t. i. Financial Accounting Standards Board (FASB).  
 
Finančno in davčno računovodstvo sta v Nemčiji medsebojno povezana, medtem ko sta v 
anglo-ameriškem sistemu strogo ločeno. Načelo obvezne veljave (angl. authoritative 
principle) zahteva, da objavljeni finančni izkazi predstavljajo osnovo za določitev davka. 
Povezanost finančnega in davčnega računovodstva vodi v doseganje fiskalnih ciljev, ki 
močno vplivajo na finančne izkaze. Zakaj podjetja obstajajo in čemu služijo, pomembno 
vpliva na računovodski sistem. V Nemčiji in tudi drugih evropskih državah obstajajo 
skupine deležnikov (angl. stakeholders), ki imajo upravičen in zakonit interes v podjetju 
(lastniki, zaposleni, kreditodajalci, stranke itd.). Računovodstvo v tem primeru služi kot 
inštrument razdelitve. Na drugi strani anglo-ameriški pristop pravi, da je namen podjetja 
generiranje dobička in premoženja za njegove lastnike. Posledično je računovodstvo 
usmerjeno v oskrbovanje investitorjev s finančnimi informacijami o trenutnem stanju 
podjetja.  
 
Ball et al. (2000) proučujejo računovodski dobiček in njegove lastnosti v mednarodnem 
kontekstu. Osredotočajo se na previdnost oz. konzervatizem (angl. asymetric timeliness) in 
pravočasnost (timeliness), slednje predstavlja, do katere mere tekoči računovodski dobiček 
vključuje tekoči ekonomski dobiček. Konzervatizem je definiran kot asimetrična vključitev 
dobičkov in izgub v računovodski dobiček. Ugotovijo, da je računovodski dobiček v 
primeru držav, katerih računovodski sistem je usmerjen na delničarja (angl. common/case 
law system), bolj pravočasen kot v državah, kjer gre za usmerjenost na deležnika. Obratno 
drži za asimetrijo vključevanja dobičkov in izgub v računovodski dobiček, ki je bolje 
urejen v deželah, usmerjenih na deležnika. Nadalje ugotovijo, da je računovodski dobiček 
bolj pravočasen kot dividende v »common law« (ZDA, Velika Britanija) državah, vendar 
pa je računovodski dobiček manj pravočasen v »code law« deželah (Nemčija, Japonska). 
Zadnja ugotovitev je, da je računovodski dobiček v vseh deželah bolj pravočasen kot 
denarni tokovi iz poslovanja. Dechow (1994) prikaže vpliv proučevanega obdobja na 
določitev ustrezne računovodske informacije, ki najbolje pojasnjuje donosnost lastniškega 
kapitala. Pravi, da imajo računovodske razmejite pri pojasnjevanju donosnosti na delnico 
veliko prednost pred osnovnimi denarnimi tokovi za kratko časovno obdobje.  
 

2.5. Predstavitev izbranih modelov vrednotenja 

Za podrobnejšo predstavitev modelov sem izbrala tri modele, od katerih je vsak nadaljnji 
nadgradnja predhodnega. Model diskontiranih dividend in model prostih denarnih tokov 
predstavljata osnovo za razumevanje modela presežnega dobička, vendar pa se v zadnjem 
času v praksi ne pojavljata več tako pogosto. Barker (1999) v svoji raziskavi ugotavlja, 
katere modele vrednotenja analitiki in investitorji najbolj pogosto uporabljajo. Ugotovi, da 
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model diskontiranih dividend in model prostih denarnih tokov nimata velike praktične 
vrednosti za uporabnike. 

 
Izbrani modeli naj bi bili v razmerah učinkovitih kapitalskih trgov teoretično enakovredni, 
vendar v realnosti prinašajo drugačne rezultate zaradi omejitev in nepopolnosti trgov, 
hkrati pa tudi zaradi negotovosti tako v opredelitvi kot merjenju parametrov različnih 
modelov. Razlike med rezultati modelov nastajajo predvsem zaradi težav pri 
napovedovanju prihodnosti za eksplicitno obdobje (angl. limited period) oz. neomejeno 
obdobje, pri čemer so problemi napovedi in negotovosti še večji. Drugi razlog za nastanek 
razlik je narava denarnih tokov in dobičkov, pri kateri ni jasno, ali so objavljene vrednosti 
trajne ali prehodne. Še dodaten vpliv, ki prinaša razlike med rezultati naštetih modelov, pa 
povzroča izbira računovodskega sistema in s tem merjenje sredstev, dobičkov in denarnih 
tokov, ki se lahko glede na politiko računovodstva znatno razlikujejo (White, Sondhi in 
Fried, 2003, str. 684). Izbrani modeli se razlikujejo tudi glede na vidik merjenja vrednosti 
podjetja. V nasprotju z usmeritvijo modelov diskontiranih dividend oz. denarnih tokov, ki 
so usmerjeni v merjenje vrednosti z vidika razdelitve dividend oz. denarnih tokov, so 
modeli presežnega dobička usmerjeni v vrednotenje z vidika sposobnosti podjetja za 
ustvarjanje nove vrednosti.  
 

2.5.1. Model diskontiranih dividend 

Model diskontiranih dividend služi za izhodišče vrednotenja podjetij in osnovni korak v 
nadaljnjem razvoju modelov vrednotenja. V primeru vrednotenja lastniškega kapitala je 
vrednost določena kot sedanja vrednost pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, v tem 
primeru dividend.  
 
Osnovni model diskontiranih dividend 
 
Kadar investitor kupi delnico, v prihodnosti pričakuje dve vrsti denarnih tokov: dividende 
za obdobje, ko vrednostni papir drži, in pričakovano vrednost delnice, ki jo bo dobil, če 
vrednostni papir proda. Ob predpostavki enega časovnega obdobja in na osnovi enačbe (1) 
lahko izračunamo donosnost investicije glede na ceno delnice, ki jo bo investitor plačal na 
začetku obdobja, dividende, ki jih bo prejel, in ceno na koncu obdobja, ki jo bo dobil, če bo 
vrednostni papir prodal:  
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kjer je: 
 

1d   dividenda na delnico ob koncu obdobja,  

0P   cena delnice na začetku obdobja, 

1P   cena delnice na koncu obdobja, 

Er   strošek lastniškega kapitala. 
 
S preureditvijo enačbe (1) dobimo enačbo (2), v kateri cena delnice nastopa kot odvisna 
spremenljivka. Enačba (2) nam pove, da je začetna cena delnice (ob nakupu) enaka 
diskontirani vrednosti dividend in ceni delnice ob koncu obdobja. Diskontna stopnja je v 
tem primeru pričakovana stopnja donosnosti naložbe oz. v primeru popolnega trga kapitala 
predstavlja netvegano stopnjo donosnosti. 
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Enačba (2) še ne predstavlja celotnega modela diskontiranih dividend. Če P1 izrazimo kot 
enačbo (3): 
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in če enačbo (3) vstavimo v enačbo (2) dobimo sledeči izraz: 
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Zopet lahko P2 v enačbi (4) definiramo podobno kot P1 v enačbi (3) in dobimo nov izraz. 
Postopek lahko ponavljamo neskončno in tako dobimo neskončno geometrijsko vrsto: 
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V predhodnih enačbah se pojavljajo cene, P, ki pa jih v modelu diskontiranih dividend 
lahko zamenjamo s sedanjo vrednostjo dividend, ki bodo plačane po določenem obdobju. 
To izhaja iz predpostavke modela diskontirani dividend, ki pravi, da so cene delnice 
določene samo z denarnimi tokovi, namenjenimi delničarjem. 
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Če enačbo (5) poenostavimo, dobimo izraz (6), ki predstavlja vsoto neskončne 
geometrijske vrste, ki konvergira v končno vrednost, če je stopnja lastniškega kapitala 
večja od stopnje rasti. V nasprotnem primeru model ne daje smiselnih rezultatov, saj bi to 
pomenilo, da je cena delnice neskončna. Enačba pove, da je sedanja vrednost delnice 
določena in odvisna od sedanje vrednosti prihodnjih dividend podjetja: 
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Osnova modela izhaja iz pravila sedanje vrednosti, ki pravi, da je vrednost kateregakoli 
sredstva enaka sedanji vrednosti pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih z 
diskontno stopnjo, ki ustreza tveganosti denarnih tokov, ki jih sredstvo prinaša. 
 
Model vsebuje določene lastnosti in predpostavke, ki jih je potrebno omeniti za 
razumevanje. Prva takšna lastnost je, da dividende v modelu lastnikom podjetja 
predstavljajo celoten denarni tok. Ponavadi to v praksi ne drži, saj podjetja ne izplačujejo  
celotnega denarnega toka v obliki dividend. Nadalje je potrebno poudariti, da model 
diskontiranih dividend izkazuje vrednost lastniškega kapitala za delničarje in ne celotne 
vrednosti podjetja (lastniški in dolžniški kapital). Model je možno uporabiti tudi če 
podjetje kakšno leto dividend ne izplačuje, saj lahko to pomeni, da trenutno potrebuje več 
kapitala za investicije, v prihodnje pa bodo zato pričakovane dividende višje.    
 
Model diskontiranih dividend upošteva prihodnost. Tako v model vstopata dva glavna 
parametra, katerih vrednosti moramo napovedati za prihodnje obdobje, in sicer 
pričakovane dividende in strošek lastniškega kapitala. Potrebno je določiti predpostavke 
modela o pričakovani prihodnji rasti dobičkov in deležu čistega dobička, izplačanega v 
obliki dividend. Zahtevana stopnja donosnosti naložbe (angl. required rate of return) je 
določena na osnovi tveganosti prihodnjih denarnih tokov oz. je v primeru popolnega trga 
kapitala enaka netvegani stopnji donosnosti. Stopnja donosnosti naložbe v primeru 
nepopolnega trga kapitala je lahko merjena na različne načine glede na model, v katerem je 
uporabljena. V modelu določanja cen dolgoročnih naložb je tveganost določena s tržno 
beto (angl. market beta), medtem ko je v večfaktorskih modelih tveganost določena s 
faktorsko beto. Nadgradnja modela dopušča spremembe diskontne stopnje, ki nastajajo 
zaradi pričakovanih sprememb v obrestnih merah ali zaradi spreminjanja tveganosti v času.  
 
Model zanemarja investicijsko politiko podjetja in razdelitev dobičkov in se osredotoči 
zgolj na denarne tokove podjetja (dividende), ki pripadajo delničarjem. Vendar pa je za 
napoved prihodnjih dividend potrebno poznati investicijsko politiko podjetja. Torej lahko 
rečemo, da gre v modelu diskontiranih dividend le za teoretičen prikaz notranje vrednosti 
podjetja. Miller in Modigliani (1961) pravita, da je na popolnem trgu kapitala, kjer 
»finančne iluzije« ne obstajajo, vrednost podjetja določena s sposobnostjo sredstev 
podjetja, da ustvarijo dobiček, ter z njegovo investicijsko politiko, ne pa s tem, v kateri 
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obliki bodo ustvarjeni dobički razdeljeni. To pomeni, da v razmerah popolnega trga 
kapitala politika dividend ne vpliva na tržno vrednost podjetja (Mramor, 2002, str. 163). 
 
Model predpostavlja neskončnost dividend, ki pa jih je v realnosti nemogoče napovedati, 
zato so se razvile različice modela, ki vključujejo različne predpostavke. Preprosta 
različica je Gordonov model rasti, ki predpostavlja, da ima podjetje stabilno rast skozi 
celotno življenjsko obdobje in izplačuje toliko dividend, kot jih zmore plačevati (znatna 
izplačila dividend). Ostali modeli so nadgradnja tega in skušajo prilagoditi model glede na 
rast podjetja in izplačilo dividend skladno z življenjsko fazo, v kateri se nahajajo. Npr. 
večstopenjski modeli diskotiranih dividend so prilagojeni za podjetja, ki imajo na začetku 
visoko rast, nato pa sledi faza tranzicije ali pa neposredno obdobje stabilne rasti. Hkrati se 
prilagaja tudi izplačevanje dividend, ki se od podjetja do podjetja spreminja.  
 
Gordonov model rasti 
 
Gordonov model rasti predpostavlja, da bodo dividende v prihodnosti rasle po konstantni 
stopnji oz. da je podjetje v nespremenljivem življenjskem obdobju in da se bo takšna rast 
ohranjala do neskončnosti.  
 
Če predpostavljamo, da bo podjetje v prihodnosti izplačevalo dividende in da bodo te rasle 
z določeno konstantno stopnjo rasti, lahko izpeljemo model rasti iz osnovnega modela 
diskontiranih dividend: 
 

=
+

++
+

+
+

+
+

= ∞
∞

)1(
...

)1()1()1( 3
3

2
21

0
EEEE r

D
r

d
r

d
r

dP  

 

∞

∞

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

=
)1(
)1(

...
)1(
)1(

)1(
)1(

)1(
)1( 0

3

3
0

2

2
00

EEEE r
gd

r
gd

r
gd

r
gd

.               (7) 

 
Izraz (7) lahko zapišemo še drugače: 
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če pomnožimo obe strani enačbe (8) z izrazom )1()1( grE ++ , dobimo (9): 
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Enačbo (8) odštejemo od enačbe (9) in dobimo (10): 
 

)1()1(
)1( 1

00 g
d

PP
g
rE

+
=−

+
+

,                 (10) 

 
če enačbo (10) preuredimo, dobimo Gordonov model rasti (11): 
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Gordonov model konstantne rasti predpostavlja, da bo cena vrednostnega papirja večja, ko 
bodo pričakovane dividende in pričakovana stopnja rasti dividend čim višje in ko bodo 
stroški lastniškega kapitala čim manjši. Poleg tega model predpostavlja, da bo cena delnice 
rasla po enaki stopnji kot dividende. Če je cena delnice enaka njeni notranji vrednosti, je 
pričakovana stopnja donosnosti lastniškega kapitala oz. strošek lastniškega kapitala enak 
seštevku dividendenega donosa in donosa, ki izhaja iz kapitalskega dobička. To lahko 
zapišemo s sledečo enačbo: 
 
E(rE) = dividendni donos + donos iz kapitalskega dobička = 
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Gordonov model rasti sicer predstavlja preprost izračun vrednosti lastniškega kapitala 
(poznati moramo stopnjo rasti dividend in zahtevano stopnjo donosnosti lastniškega 
kapitala), vendar pa je uporaben samo za podjetja, ki rastejo po konstantni stopnji rasti. 
Torej je potrebno določiti konstantno stopnjo rasti, pri čemer moramo upoštevati dve 
pomembni stvari, povezani z rastjo. Model konstantne rasti predpostavlja, da bo rast 
dividend podjetja trajala v neskončnost in posledično lahko pričakujemo, da bodo tudi 
druga merila uspešnosti (med njimi tudi dobički) rasla po enaki stopnji. Če se stopnja rasti 
dividend razlikuje od drugih meril uspešnosti podjetja, pomeni, da bodo na dolgi rok rasti 
dividend presegle npr. rast dobičkov ali obratno, in podjetje v takem primeru ni v 
stabilnem stanju. Drugo pomembno vprašanje pa se nanaša na to, katera stopnja rasti 
predstavlja sprejemljivo konstantno stopnjo rasti. Ta rast mora biti manjša ali enaka stopnji 
rasti ekonomije, v kateri podjetje deluje. Vendar pa se določitev te stopnje rasti lahko 
razlikuje glede na odločujoče mere (realne, nominalne), ki jih posamezni analitiki 
uporabljajo v skladu z njihovimi pričakovanji o inflaciji, rasti podjetja in rasti celotnega 
gospodarstva (Damodaran, 2002, str. 323).  
 
Omejitev Gordonovega modela rasti je predvsem občutljivost na vključeno stopnjo rasti, 
saj že majhna sprememba stopnje rasti dividend znatno vpliva na spremembo cene delnice. 
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Če predpostavljamo, da dividende ne rastejo, dobimo enačbo, ki pravi, da je vrednost 
delnice enaka dividendi ob koncu obdobja, deljeni s stroški lastniškega kapitala (P0 = 
d1/rE) oz. dobimo enostavno neskončno vrsto denarnih tokov. Ko se stopnja rasti približuje 
diskontni stopnji oz. strošku lastniškega kapitala, se vrednost delnice približuje 
neskončnosti. Če je stopnja rasti večja od stroškov lastniškega kapitala, postane vrednost 
delnice negativna. Torej je Gordonov model rasti utemeljen le, ko je stopnja rasti dividend 
manjša od stroškov lastniškega kapitala. Poleg tega bo vrednost lastniškega kapitala 
podcenjena z uporabo tega modela, če podjetje konstantno izplačuje manjše dividende, kot 
bi jih lahko. Za uporabo modela se je zato potrebno strogo držati njegovih predpostavk in 
ga uporabiti le, ko je podjetje v stabilnem stanju. Uporaba modela je najbolj primerna, ko 
podjetje raste z isto ali nižjo stopnjo rasti kot je nominalna rast gospodarstva, in v primeru 
vpeljane politike dividend, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnosti.  
 
Dvo- in trostopenjski model diskontiranih dividend 
 
Dvostopenjski model rasti je primeren za podjetja, ki imajo začasno hitro rast, nato pa 
preidejo neposredno v stabilno stanje, medtem ko ima trostopenjski model dodano še 
prehodno fazo, v kateri podjetje ne raste tako hitro kot v prvi fazi vendar vseeno še vedno 
hitreje kot v fazi konstantne rasti. Prva faza modela oz. prvi dve fazi modela trajata 
določeno obdobje oz. n let, zadnja faza obeh modelov pa je zasnovana na modelu 
konstantne rasti, po kateri podjetje raste v neskončnost.  
 
Dvostopenjski model diskontiranih dividend: 
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in kjer je: 
 

td   pričakovana dividenda na delnico v času t, 

nP   cena delnice ob koncu obdobja n (končna vrednost (angl. terminal value)), 

Er   strošek lastniškega kapitala (hg: obdobje visoke rasti; st: obdobje konstantne 
rasti), 

g   hitra rast za prvih n let, 

ng   konstantna rast po letu n v neskončnost. 

 
V večstopenjskih modelih rasti je potrebno paziti na spremembe oz. lastnosti parametrov, 
vključenih v izračun. Kot prvo mora biti delež čistega dobička, izplačanega v obliki 
dividend, konsistenten z ocenjeno stopnjo rasti. Ko torej stopnja rasti znatno pade v drugi 
fazi, naj bi se delež čistega dobička, izplačanega v obliki dividend, povečal. Stanovitno 
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podjetje, ki je v stabilnem obdobju je zmožno plačevati večje dividende kot hitro rastoče 
podjetje. Eden od načinov ocene velikosti deleža čistega dobička, izplačanega v obliki 
dividend, za stabilno obdobje podjetja, je možno izpeljati iz osnovnega modela rasti, ki 
pravi, da je pričakovana rast enaka zmnožku deleža dobička, zadržanega v podjetju (angl. 
retention ratia) in dobičkonosnost lastniškega kapitala (angl. return on common equity). Iz 
tega izraza lahko izpeljemo sledečo enačbo: 
 
Delež čistega dobička izplačanega v obliki dividend za stabilno obdobje = 1 – gst/ROEst, 
 
kjer je: 
 
gst  stopnja konstantne rasti,  
ROEst  dobičkonosnost lastniškega kapitala v obdobju konstantne rasti. 
 
Nadalje se z različno stopnjo rasti in zrelostjo podjetja spreminjajo tudi drugi parametri, 
npr. beta pri izračunu stroškov lastniškega kapitala in dobičkonosnost lastniškega kapitala, 
ki se v stabilnem obdobju podjetja zmanjšata.  
 
Trostopenjski model diskontiranih dividend omogoča tri obdobja in s tem tri različne 
stopnje rasti dividend. Začetno obdobje je obdobje hitre rasti, nato sledi prehodna faza, v 
kateri se stopnja rasti zmanjša, vendar je večja od konstantne stopnje rasti v zadnji fazi. Od 
osnovnega in dvostopenjskega modela se trostopenjski model razlikuje glede predpostavke 
o višini deleža dobička, izplačanega v obliki dividend. Model v zvezi s tem ne 
predpostavlja nikakršnih omejitev.  
 
Trostopenjski model diskontiranih dividend: 
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           Faza hitre rasti      Prehodna faza     Faza konstantne rasti 
 
kjer je: 
 

tx   dobiček na delnico v času t, 

td   dividenda na delnico v času t, 

g   stopnja rasti dividend (hg: obdobje visoke rasti; st: obdobje konstantne 

rasti), 

Er   strošek lastniškega kapitala (hg: obdobje visoke rasti; t: prehodno obdobje 
rasti; st: obdobje konstantne rasti), 
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Π  delež čistega dobička izplačanega v obliki dividend (hg: obdobje visoke 
rasti; st: obdobje konstantne rasti). 

 
Trostopenjski model diskontiranih dividend odpravlja slabosti osnovnega in 
dvostopenjskega modela diskontiranih dividend, vendar hkrati izgublja preprostost in 
fleksibilnost osnovnega modela zaradi veliko vključenih podatkov, ki jih mora analitik 
imeti za uporabo modela. Model je primeren predvsem za podjetja, ki imajo poleg 
spremenljive rasti spremenljive tudi druge parametre, npr. politiko dividend in tveganje. 
 

2.5.2. Model prostih denarnih tokov 

Prosti denarni tok se razlikuje glede na to, ali ga računamo za celotno podjetje ali samo za 
lastniški kapital. V tem magistrskem delu se osredotočam na vrednotenje lastniškega 
kapitala, zato bom v nadaljevanju posvečala pozornost izključno prostim denarnih 
tokovom, ki pripadajo imetnikom lastniškega kapitala. Prosti denarni tok lastniškega 
kapitala (angl. free cash flow to equity) je torej denarni tok, ki ostane po plačilu vseh 
operativnih stroškov, obresti, plačil glavnic in investicijah, ter je na razpolago delničarjem 
podjetja. To je denarni tok, ki nastane z osnovno dejavnostjo podjetja, od katerega moramo 
odšteti kapitalske izdatke in dolgove, ki jih moramo poplačati.  
 
Modeli prostih denarnih tokov so nadgradnja modelov diskontiranih dividend. Trditev je 
osnovana na domnevi, da prosti denarni tokovi bolje predstavljajo dodano vrednost 
podjetja v kratkem časovnem obdobju kot dividende (Francis, Olsson in Oswald, 2000, str. 
46). Izračun prostih denarnih tokov je veliko bolj zahteven od izračuna modela 
diskontiranih dividend. Za proste denarne tokove morajo imeti analitiki na voljo finančne 
izkaze, iz katerih po različnih metodah pridobijo proste denarne tokove (Stowe, 2002, str. 
115). 
 
Model prostih denarnih tokov je smiselno uporabiti v primeru (Stowe et al., 2002, str. 114): 

• ko podjetje ne izplačuje dividend, 
• ko podjetje izplačuje dividende, vendar je izplačilo dividend veliko manjše od 

velikosti dividend, ki bi jo podjetje lahko izplačalo glede na dobičkonosnost,  
• kadar investitor prevzame kontrolni delež. 

 
Model prostih denarnih tokov, ki jih podjetje ustvarja v neskončnost, je zapisan sledeče: 
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kjer je: 
 

0P   cena delnice ali tržna vrednost na začetku obdobja, 

tFCFE  prosti denarni tok v času t, 

Er   strošek lastniškega kapitala. 
 
Enačba (14) je identična enačbi modela diskontiranih dividend, ki sega v neskončnost. 
Razlika je v zamenjavi denarnih tokov, torej dividend, s prostimi denarnimi tokovi. 
Diskontna stopnja za proste denarne tokove, ki pripadajo imetnikom lastniškega kapitala, 
je enaka stroškom lastniškega kapitala. Denarne tokove podjetja je potrebno napovedati 
daleč v prihodnost, kar je v praksi neizvedljivo. Pri tem si pomagamo z izračunom končne 
vrednosti po končanem eksplicitnem obdobju, za katerega smo denarne tokove napovedali. 
Problem končne vrednosti je, še posebno v primeru kratkega eksplicitnega obdobja, da ima 
velik vpliv na sedanjo vrednost prihodnjih denarnih tokov, saj lahko k celotni vrednosti 
lastniškega kapitala prispeva tudi več kot 60 odstotkov (White, Sondhi in Fried, str. 704).  
 
Iz opisanega izhaja, da sta pri vrednotenju podjetja na osnovi modela prostih denarnih 
tokov izrednega pomena dva dejavnika, in sicer velikost prostih denarnih tokov in čas, v 
katerem ti denarni tokovi nastanejo. To izhaja iz predpostavke časovne vrednosti denarja, 
ki pravi, da ima denar v času različno vrednost. Preprosto povedano to pomeni, da je denar, 
ki ga prejmemo danes, vreden več kot denar, ki ga prejmemo jutri. Če primer apliciramo na 
denarne tokove, lahko rečemo, da zelo oddaljenim denarnim tokovom pripisujemo manjšo 
sedanjo vrednost zaradi njihove negotovosti nastanka (Fischer, Jordan, 1987, str. 89).  
 
Predpostavka neskončnosti obdobja oz. generiranja denarnih tokov, ki jo vključujejo vsi do 
sedaj predstavljeni modeli denarnih tokov (tako diskontiranih dividend kot prostih 
denarnih tokov), predstavlja velik problem pri vrednotenju. Kot prvo je napoved denarnih 
tokov v neskončno in negotovo prihodnost nerealna. Temu se skušajo analitiki izogniti z 
napovedjo denarnih tokov za nekaj prihodnjih let, nato pa ocenijo končno vrednost na 
poenostavljen način, ki še zdaleč ne predstavlja optimalne rešitve problema. Kot že 
omenjeno ima le-ta velik vpliv na celotno vrednost, težko jo je oceniti, hkrati pa jo je 
preprosto manipulirati.  
 
Tako kot v modelu diskontiranih dividend, tudi pri modelu prostih denarnih tokov 
obstajajo različice modela, ki temeljijo na različnih predpostavkah modela. Prvi takšen 
model je model konstantne rasti prostih denarnih tokov. V tem primeru je enačba za 
izračun vrednosti lastniškega kapitala enaka6: 
 

                                                 
6 Za izpeljavo postopka glej model diskontiranih dividend v točki 2.5.1. 
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Nadalje je lahko model prostih denarnih tokov večstopenjski (dvo- ali trostopenjski). Prav 
tako kot v modelu diskontiranih dividend, tudi v tem primeru zajame prvi del modela hitro 
rast prostih denarnih tokov v prvem obdobju podjetja, po tem obdobju pa se rast zmanjša 
oz. doseže stabilno raven. Stopnjo rasti lahko v primeru modela prostih denarnih tokov 
apliciramo neposredno na denarne tokove ali pa na kake druge spremenljivke, npr. 
prihodke ali čisti dobiček, saj se posledično spremenijo tudi prosti denarni tokovi. 
 
Dvostopenjski model prostih denarnih tokov: 
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Proste denarne tokove lastniškega kapitala podjetja lahko pridobimo na več načinov, in 
sicer neposredno ali pa posredno prek vrednosti celotnega podjetja, in sicer iz čistega 
dobička, iz dobička pred obrestmi in davki (angl. earnings before interest and taxes), iz 
dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (angl. earnings before interest, taxes and 
amortization) ter s prilagoditvijo denarnih tokov iz poslovanja (angl. cash flows from 
operations).  
 
Izračun prostih denarnih tokov lastniškega kapitala iz čistega dobička in denarnega toka iz 
poslovanja je sledeč:  
 
FCFE = NI + NCC – FCInv – WCInv + Net borrowing, 
FCFE = CFO - FCInv + Net borrowing, 
 
kjer je: 
 
NI   čisti dobiček, 
NCC   nedenarne postavke, 
FCInv   investicije v stalna sredstva, 
WCInv   investicije v obratni kapital, 
Net borrowing  neto dolg, 
CFO   denarni tok iz poslovanja. 
 
V primeru izračuna vrednosti lastniškega kapitala iz čistega dobička moramo temu prišteti 
nedenarne postavke (to so lahko npr. odpisi raznih starih sredstev ob prestrukturiranju, 
amortizacija itd.), odšteti investicije v stalna sredstva (to so investicije v zgradbe, zemljo in 
druga sredstva, potrebna za normalno delovanje podjetja), odšteti je potrebno tudi obratni 
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kapital, ki ga podjetje potrebuje za tekoče delovanje, in nazadnje je potrebno prišteti še 
neto dolg. V primeru izračuna, ki vsebuje denarne tokove iz poslovanja, pa moramo odšteti 
investicije v stalna sredstva in prišteti neto dolg. 
 
Izračun prostih denarnih tokov lastniškega kapitala iz dobička pred obrestmi in davki  in 
dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo izpeljemo iz enačbe za proste denarne tokove 
celotnega podjetja: 
 
FCFF = NI + Dep – FCInv – WCInv + Int (1-t). 
 
Čisti dobiček lahko definiramo kot: 
 
NI = (EBIT – Int)(1-t) = EBIT (1-t) – Int (1-t), 
NI = (EBITDA – Dep - Int)(1-t) = EBITDA (1-t) – Dep (1-t) - Int (1-t). 
 
Če vstavimo zgornji enačbi v prvo, dobimo: 
 
FCFF = EBIT (1-t) + Dep – FCInv – WCInv, 
FCFF = EBITDA (1-t) + Dep(t)– FCInv – WCInv, 
 
kjer je: 
 
EBIT   dobiček pred obrestmi in davki,   
EBITDA  dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo, 
Dep   amortizacija, 
t   davčna stopnja. 
 
Z izračunom celotne vrednosti iz dobička pred obrestmi in davki ali dobička pred obrestmi, 
davki in amortizacijo se izognemo prilagoditvam za nedenarne postavke, ki so potrebne pri 
izračunu iz čistega dobička. Torej ko dobimo celotno vrednost podjetja, je izračun prostih 
denarnih tokov lastniškega kapitala sledeč: 
 
FCFE = FCFF – Int (1- t) + Net borrowing. 
 
Prosti denarni tok lastniškega kapitala torej dobimo tako, da od celotne vrednosti podjetja 
odštejemo obresti po davkih in neto dolg.  
 
Prednost izračuna vrednosti lastniškega kapitala z modelom prostih denarnih tokov je v 
sami meri uspešnosti. Prosti denarni tokovi so mera uspešnosti, ki je na voljo samo 
delničarjem oz. imetnikom lastniškega kapitala podjetja. Druge mere uspešnosti, kot so 
npr. čisti dobički, dobiček pred obrestmi in davki, dobiček pred obrestmi, davki in 
amortizacijo ali denarni tokovi iz poslovanja, niso pripravljene za neposreden vstop v 
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model diskontiranih denarnih tokov za vrednotenje lastniškega kapitala. Te mere 
uspešnosti vključujejo določene denarne tokove dvojno ali pa ne vključujejo določenih 
denarnih tokov, ki so za vrednotenje lastniškega kapitala pomembni. Lastnikom kapitala 
pripadajo denarni tokovi, od katerih so davki že odvzeti. Zgoraj našteti denarni tokovi 
delničarjem ne predstavljajo denarnih tokov, ki so jim na voljo. Da bi jim bili na voljo, je 
potrebno od njih odšteti tokove namenjene lastnikom dolgov, in tokove za reinvestiranje, 
ki naj bi služili vzdrževanju ravnovesja zalog, terjatev itd. oz. za maksimiziranje 
dolgoročne vrednosti podjetja (Stowe et al. 2002, str. 115).  
 

2.5.3. Model presežnega dobička (Ohlson) 

Model presežnega dobička opredeli vrednost podjetja kot seštevek obstoječe vrednosti 
sredstev in sedanje vrednosti prihodnjih tokov presežnega dobička, ki ga bodo prinašala 
obstoječa sredstva. Presežni dobiček je definiran kot dobiček, ki presega stroške 
lastniškega kapitala (Ohlson, 1995, str. 663). Ohlsonov model se razlikuje od ostalih 
modelov presežnega dobička v tem, da izhaja neposredno iz teoretične povezave med 
tržnimi koncepti vrednotenja in računovodskimi podatki. 
  
Model ima posebnost, zaradi katere je vzbudil zanimanje raziskovalcev. Čeprav vključuje 
računovodske podatke, nanj računovodska načela, tehnike in politika ne vplivajo, dokler 
podatki zadostujejo načelu čistega preostanka (Ohlson, 1995, str. 668). Načelo pravi, da se 
mora vsaka sprememba v bilanci stanja odraziti tudi v izkazu uspeha, z izjemo kapitalskih 
transakcij. Rešitev problema prikrojevanja računovodskih podatkov je rešen že s samo 
zasnovo modela. Če podjetje izkaže previsok računovodski dobiček v sedanjem obdobju, 
se v modelu namreč poveča začetna knjigovodska vrednost lastniškega kapitala, s tem pa 
se v prihodnosti povečajo zahtevani dobički na začetni kapital. To sproži nadaljnjo 
spremembo, ki pomeni zmanjšanje pričakovanih presežnih dobičkov. Tako se prikrojitev 
skozi model izniči, s tem pa se poveča utemeljenost uporabe računovodskih informacij za 
vrednotenje. Pomembna značilnost modela je tudi, da dividende zmanjšujejo trenutno 
knjigovodsko vrednost lastniškega kapitala, nimajo pa vpliva na trenutni dobiček.  
 
Model presežnega dobička je smiselno uporabiti v primeru (Stowe et al., 2002, str. 292): 

• ko podjetja ne izplačujejo dividend ali ko so dividende nenapovedljive, 
• ko ima podjetje negativne proste denarne tokove, vendar v prihodnosti 

pričakuje pozitivne denarne tokove,  
• ko so prosti denarni tokovi nepredvidljivi in nenapovedljivi, 
• ko obstaja velika negotovost glede napovedi končne vrednosti pri modelih, ki 

vključujejo končno vrednost. 
 
Modela presežnega dobička ni smiselno uporabiti v primeru (Stowe et al., 2002, str. 292): 

• ko se pojavi znatno odstopanje od načela čistega preostanka, 



34 
 

• ko so pomembne determinante presežnega dobička, npr. knjigovodska vrednost 
lastniškega kapitala in dobičkonosnost lastniškega kapitala, nenapovedljive. 

 
V razmerah nevtralnega odnosa do tveganja in homogenih pričakovanj velja, da je tržna 
vrednost enaka sedanji vrednosti pričakovanih prihodnjih dividend, hkrati pa 
predpostavljamo, da je časovna struktura obrestnih mer nestohastična in enakomerna. To 
predstavlja poenostavitev modela v smislu, da se diskontni faktor skozi čas ne spreminja in 
da model tveganja ne obravnava.  
 
Model presežnega dobička je izpeljan iz modela diskontiranih dividend, ki ga zapišemo 
sledeče: 
 

[ ]∑
∞

=

+=
1τ

τ
τ

f

tt
t R

dE
P ,                  (17) 

 
kjer je: 
 

tP   tržna vrednost lastniškega kapitala podjetja na dan t, 

td   neto dividende, izplačane na dan t, 

fR   netvegana obrestna mera plus ena (1+rE),  

[ ]tE   pričakovana vrednost spremenljivke glede na informacije na dan t. 

 
Model dovoljuje negativne vrednosti dt, kar pomeni, da je vplačilo kapitala (angl. capital 
contributions) večje od izplačila dividend.  
 
Model presežnega dobička je izpeljan s pomočjo načela čistega preostanka in 
predpostavko, ki pravi, da dividende zmanjšujejo sedanjo knjigovodsko vrednost 
lastniškega kapitala, ne pa tudi dobička.  
 
Opisani predpostavki lahko izrazimo s  pomočjo enačb: 
 

tttt xdyy −+=−1 ,                  (18) 

 
kjer je: 
 

tx   dobiček za obdobje (t-1, t), 

ty   knjigovodska vrednost lastniškega kapitala na dan t.   
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1−=∂∂ tt dy                    (19) 

0=∂∂ tt dx                    

 
Čeprav predpostavka (19) ne izhaja iz načela čistega preostanka (18), je zapis (19) v skladu 
z enačbo (17) v smislu, da velja: 
 

tttttttt dxdddydy ∂∂−∂∂+∂∂=∂∂ −1  

       0       =     -1       +      1       -     0 
 
S pomočjo načela čistega preostanka lahko tržno vrednost Pt v enačbi (17) izrazimo s 
pričakovanimi prihodnjimi dobički in knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala.  
Presežni dobiček ( a

tx ) je izražen s sledečo enačbo: 

 

1)1( −−−≡ tft
a
t yRxx . 

 
Zgornjo enačbo lahko s pomočjo načela čistega preostanka preoblikujemo v enačbo, ki 
prikazuje vrednost dividend izraženo s presežnim dobičkom in lastniškim kapitalom: 
 

1−+−= tft
a
tt yRyxd  . 

 
Z zgornjim izrazom nadomestimo dividende 1+td , 2+td ,...v enačbi (17) in dobimo enačbo 

(20): 
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S tem, da gre [ ] 0→+

τ
τ ftt RyE in ∞→τ . Tako dobimo geometrijsko vrsto s končno 

vsoto, ki pove, da je vrednost lastniškega kapitala podjetja enaka njegovi knjigovodski 
vrednosti in sedanji vrednosti pričakovanih prihodnjih dobičkov.  
 
Parameter a

tx  predstavlja presežne dobičke oz. je tisti dobiček, ki presega zahtevano 

stopnjo donosnosti lastniškega kapitala podjetja. Predstavlja dobiček, zmanjšan za 
implicitni strošek uporabe lastniškega kapitala. Pozitivni a

tx 1+  kažejo na dobičkonosno 

obdobje, ker knjigovodska stopnja donosnosti oz. dobičkonosnost lastniškega kapitala, 

tt yx 1+  presega stroške kapitala podjetja, Rf -1. 

 
Enačba (20) pove, da je vrednost lastniškega kapitala pridobljena iz dveh sestavin, in sicer 
iz knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala, ki je prikazana v računovodskih izkazih, in 
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ekonomskega dobrega imena (angl. economic goodwill), ki je predstavljeno s sedanjo 
vrednostjo pričakovanih prihodnjih dobičkov. Tako je vrednost enaka knjigovodski 
vrednosti lastniškega kapitala, prilagojeni za sedanjo vrednost pričakovanih prihodnjih 
presežnih dobičkov. Z drugimi besedami: prihodnja dobičkonosnost, merjena na osnovi 
sedanje vrednosti presežnih dobičkov, predstavlja razliko med tržno in knjigovodsko 
vrednostjo lastniškega kapitala, ki je t. i. ekonomsko dobro ime. Enačba (20) ne potrebuje 
dodatnih predpostavk o diskontni stopnji. Ohlson sicer enačbo izpelje na osnovi 
predpostavke, ki ne vključuje tveganja, zato je uporabljena diskontna stopnja enaka 
netvegani obrestni meri, vendar le-ta ni bistvena za model. V model se lahko vključi 
zahtevano stopnjo donosnosti lastniškega kapitala, ne da bi s tem kakorkoli oškodovali 
povezave med spremenljivkami. 
 
Zagovorniki modelov presežnega dobička trdijo, da končna vrednost v njihovem modelu 
ne predstavlja tako obsežnega problema kot v modelih denarnih tokov. Če model 
presežnega dobička izpeljemo za eksplicitno obdobje, dobimo kot končno vrednost le 
premijo, ki je prikazana kot razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo lastniškega 
kapitala na koncu obdobja. Premija je osnovana na presežnih dobičkih, ki bi jih zaslužili po 
eksplicitnem obdobju. Ta premija pa naj bi že v kratkem obdobju izginila, saj se presežni 
dobički približujejo ničli. Če poenostavimo, lahko rečemo, da če je eksplicitno obdobje 
ustrezno dolgo, se bo premija približevala ničli oz. ne nazadnje vsaj njene diskontirane 
vrednosti. To lahko argumentiramo s približevanjem ekstremnih vrednosti dobičkonosnosti 
lastniškega kapitala k povprečni vrednosti v približno petih letih. Ker so presežni dobički 
funkcija razlike med dobičkonosnostjo lastniškega kapitala in zahtevano stopnjo 
donosnosti lastniškega kapitala (rE), predstavlja približevanje dobičkonosnosti lastniškega 
kapitala k povprečju ekvivalentnost približevanja presežnih dobičkov proti nič. Eden od 
razlogov za omenjeno konvergenco so konkurenčne sile. Če na področje delovanja podjetja 
vstopi nov konkurent, se v določenem času presežni dobički podjetja zmanjšajo in 
približujejo nič (White, Sondhi, Fried, 2003, str. 707).  
 
Predstavljeni model je preoblikovan model diskontiranih denarnih tokov, ki namesto 
dividend uporabi knjigovodsko vrednost lastniškega kapitala in presežne dobičke ter sam 
po sebi ne prikazuje nobenega napredka v primerjavi z modelom diskontiranih dividend. 
Izračunana vrednost podjetja po modelu presežnega dobička je odvisna od računovodskih 
podatkov, ki vplivajo na vrednotenje sedanje vrednosti pričakovanih dividend. Ohlsonov 
model je osnovni model presežnega dobička, ki oblikuje vrednost podjetja na osnovi 
dobička, knjigovodskih vrednosti in sedanjih dividend.  
 
Ohlsonov model pridobi na vrednosti z analitično razširitvijo o prihodnjem gibanju 
presežnih dobičkov. Tako je višina prihodnjih presežnih dobičkov v Ohlsonovem modelu 
določena z višino tekočega presežnega dobička, a

tx  in informacijami, ki v njem še niso 

zajete, vt.  
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Predpostavimo lahko, da { } 1≥ττ
ax  zadostuje stohastičnemu procesu in da je višina 

presežnega dobička določena z naslednjima funkcijama: 

111 ++ ++= tt
a
t

a vxx εωτ   in                            (21) 

 

121 ++ += ttt vv εγ ,                             (22) 

 
kjer sta t1ε , t2ε , 1≥τ  spremenljivki, ki predstavljata slučajne vplive in imata pričakovano 

vrednost enako nič, [ ] 0=+τε kttE , k = 1, 2 in 1≥τ . Parametra procesa ω  in γ  sta fiksna in 

znana. Parameter ω  zavzema vrednosti med 0 in 1, je eksogeno dan in pove, v kolikšni 
meri se tekoča vrednost presežnega dobička ohrani v prihodnosti. Njegova velikost je 
odvisna od ekonomskega okolja podjetja in računovodskega sistema (Ohlson, 1995, str. 
668). γ  je avtoregresivni parameter z vrednostjo med 0 in 1. Parameter tv  predstavlja vse 

druge informacije, ki vplivajo na prihodnji presežni dobiček in niso zajete v tekoči 
vrednosti presežnega dobička kot tudi ne v parametru ω . Enačba (22) v času limitira proti 
nič in  predstavlja vse neračunovodske informacije, ki prispevajo k napovedi prihodnjih 
presežnih dobičkov.  
  
Vrednost lastniškega kapitala podjetja zapišemo kot funkcijo: 
 

t
a
ttt vxyP 21 αα ++= ,                 (23) 

 
kjer je: 
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 in                  (24) 
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1α  je koeficient s katerim pomnožimo tekoči presežni dobiček in tako dobimo sedanjo 
vrednost prihodnjih pričakovanih presežnih dobičkov. Pove, v kolikšnem obsegu se bo 
tekoča vrednost presežnih dobičkov ohranjala v prihodnosti. 2α  je koeficient, ki 
predstavlja sedanjo vrednost vpliva neračunovodskih informacij na prihodnjo vrednost 
pričakovanega presežnega dobička.  
 
Ko je 0>ω , sta koeficienta 1α  in 2α  pozitivna, ker je napoved [ ]a

tt xE τ+ , za 1≥τ , 

pozitivno povezana z a
tx  in tv . V mejnem primeru, ko je 0=ω , pomeni, da je napoved 

[ ]a
tt xE τ+  neodvisna od a

tx , in tako tudi tP  ni odvisna od a
tx .  



38 
 

Enačba (23) nam pove, da je tržna vrednost enaka knjigovodski vrednosti lastniškega 
kapitala, prilagojeni za trenutno dobičkonosnost, ki je merjena s presežnimi dobički in 
drugimi informacijami. Druge informacije so izločene iz modela s pomočjo predpostavke, 
ki pravi, da a

tx  zadostuje avtoregresivnemu procesu in zahteva da je 0≡tv . V tem primeru 

presežni dobički samostojno določajo ekonomsko dobro ime (economic goodwill), ki je 
razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo.  
 
Iz raziskav na področju modelov vrednotenja je razvidno, da daje model presežnega 
dobička boljše rezultate kot drugi modeli. Dechow et al. (1998) pravijo, da izstopa glavna 
prednost modela, in sicer model bolje napoveduje in pojasni cene delnic kot modeli, 
osnovani na kratkoročnih napovedih dividend in denarnih tokov (Bernard, 1995, str. 745; 
Penman in Sougiannis, 1996, str. 376; Francis et al., 1997, str. 69).  
 

2.5.4. Opredelitev dobička in njegove značilnosti 

Opredelitev dobička je izredno zapletena naloga, pri kateri se ekonomisti in računovodje 
ponavadi razhajajo. Dobiček je lahko ekonomski (angl. economic), računovodski (angl. 
accounting), poslovni (angl. business), trajni (angl. permanent), prehodni (angl. transitory), 
vseobsežni (angl. comprehensive) itd. V tem magistrskemu delu se bom osredotočila na 
obravnavo tistih vrst dobička, ki so osnova za nadaljnje razumevanje.  
 
Na popolnem trgu brez negotovosti je koncept ekonomskega dobička predstavljen s 
povezavo med dobičkom, denarnimi tokovi in sredstvi. Opredeljen je kot seštevek čistih 
neto denarnih tokov in spremembe tržne vrednosti neto sredstev podjetja. V primeru 
popolnega sveta je tržna vrednost sredstev podjetja enaka sedanji vrednosti prihodnjih 
denarnih tokov, ki jih bodo sredstva prinašala, diskontiranih s stopnjo netveganega 
vrednostnega papirja.  
 
Ker pa so prihodnji denarni tokovi in obrestne mere v realnem svetu negotovi in povezave 
niso jasne, so posledično tudi cene negotove. V tem primeru je razpoložljive cene težko 
primerjati s sedanjo vrednostjo ocenjenih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih z 
ocenjeno obrestno mero. Tržna vrednost sredstev je lahko merjena z različnimi metodami, 
ki so mnogokrat nekonsistentne in imajo različne ravni zanesljivosti (npr. Metoda 
zamenjave in likvidacijska metoda). Torej v svetu negotovosti lahko rečemo, da je 
računovodski dobiček le približek za ekonomski dobiček. Posledično so se razvile številne 
praktične definicije ekonomskega dobička, npr. Razdeljiv (angl. distributable), vzdržljiv ali 
ohranljiv (angl. sustainable) in trajni dobiček (White, Sondhi in Fried, 2003, str. 30).  
 
Razdeljiv dobiček je opredeljen kot denarni tok, ki je na voljo za izplačilo dividend 
delničarjem, ne da bi se s tem spremenila vrednost podjetja. Vzdržljiv ali ohranljiv dobiček 
se nanaša na raven dobička, ki ga bo podjetje zmožno dosegati tudi v prihodnosti glede na 
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višino njegovega lastniškega kapitala. Trajni dobiček uporabljajo analitiki v analizi 
vrednotenja, pomeni pa znesek, ki naj bi ga podjetje doseglo glede na višino lastniškega 
kapitala podjetja. Dobimo ga z množenjem tržne vrednosti in zahtevane stopnje donosnosti 
lastniškega kapitala.  
 
V nasprotju z ekonomskim dobičkom, je računovodski dobiček pod vplivom določenih 
računovodskih metod in konceptov (Bodie, Kane in Marcus, 2005, str. 660). Računovodski 
in ekonomski dobiček opredeljujeta dobiček kot seštevek denarnih tokov in sprememb 
čistih sredstev. Vendar pa je računovodski dobiček, ki je objavljen v finančnih izkazih, 
odvisen od treh glavnih dejavnikov, in sicer kateri denarnih tokovi so vključeni v dobiček 
in kdaj, katere spremembe v sredstvih in obveznostih so vključene v dobiček ter kako in 
kdaj so te spremembe merjene (White, Sondhi in Fried, 2003, str. 31).  
 
Računovodstvo, ki deluje po načelu strogega upoštevanja nastanka poslovnega dogodka, 
razporeja transakcije, ki generirajo denarne tokove, v obdobja, ki mnogokrat niso enaka 
obdobju nastanka denarnega toka. Načela upoštevanja nastanka poslovnega dogodka so 
pravila, ki pripravljavcem finančnih poročil narekujejo, kdaj pripoznati prihodke in stroške 
in kdaj jih vključiti v dobiček. Prednost takšnega računovodstva je večja smiselnost 
prikazanih podatkov v izkazu uspeha in s tem boljša osnova za odraz prihodnjih tokov 
podjetja. Velikost in časovno usklajevanje razmejitev je pod vplivom menedžerskih 
odločitev, ki se v času in od podjetja do podjetja razlikujejo ter predstavljajo slabost 
metode. Računovodski dobiček, ki je prikazan v skladu s konceptom upoštevanja nastanka 
poslovnega dogodka, je merilo tekočega operativnega rezultata podjetja, ki poleg dejanskih 
denarnih tokov tekočega obdobja prikazuje tudi denarne tokove, ki so bili pripoznani v 
primernem računovodskem obdobju (torej ko so bili proizvodi in storitve dejansko 
dobavljeni in porabljeni, ne pa šele ko je bil prejet denar oz. je nastal strošek). Razlike med 
pripoznanim dobičkom (angl. income recognized) in dejanskimi denarnimi tokovi se 
izražajo v povečanih sredstvih oz. obveznostih.  
 
Dobiček, ki je vključen v vrednotenje, naj bi predstavljal čim bolj dejansko stanje podjetja. 
Računovodski izkazi so pripravljeni na osnovi računovodskih standardov in vključujejo v 
dobiček tako neposlovne postavke kot tudi izredne dogodke. Koncept »earnings power« 
predstavlja trajno sestavino dobička, ki izključuje prehodne, enkratne, nenavadne in 
izredne sestavine dobička. Na ta način dobimo pričakovane dobičke, ki predstavljajo boljšo 
informacijo za vstopanje v model vrednotenja, kot jo predstavlja objavljeni dobiček 
(White, Sondhi in Fried, 2003, str. 631). 
 
Lev (1989) v svoji raziskavi predlaga, da je za pridobitev smiselnih rezultatov vrednotenja 
potrebno poleg izbire prave mere dobička izboljšati tudi kvaliteto dobička. Kvaliteta 
dobička je odvisna od stopnje konzervatizma računovodskega sistema podjetja in 
predstavlja raven dobičkov, ki se ohranjajo oz. so vzdržljivi. Sledeči dejavniki so med 
tistimi, ki naj bi predstavljali visoko kvaliteto dobička po Levu. To so: uporaba 
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konzervativnih metod pripoznavanja prihodkov in stroškov, uporaba pospešenih metod 
amortizacije, minimalna kapitalizacija obresti in režijskih stroškov, zadostne rezerve za 
tožbe in druge slučaje, minimalna uporaba izven bilančnih metod financiranja itd. 
Upoštevanje naštetih kazalnikov privede do objavljenega dobička, ki je manjši, kot bi bil 
drugače. Predvsem kombinacija zakasnelega pripoznavanja prihodkov in pospešenega 
pripoznavanja stroškov in izgub ima relativno velik vpliv na končni rezultat. Različni 
avtorji definirajo oz merijo kvaliteto dobička na več načinov. Dechow in Dichev (2002), 
Balsam et al. (2003), Francis et al. (2003), in Myers et al. (2003) ugotavljajo, da je 
kvaliteta dobička večja v primeru visoke kvalitete razmejitev7. Dechow in Dichev (2002), 
Beneish in Vargus (2002), Penman and Zhang (2002) in Richardson (2003) pravijo, da je 
kvaliteta dobičkov večja, kadar so dobički vzdržljivi oz. se ohranjajo skozi daljše obdobje. 
Mikhail et al. (2003) vidijo kvaliteto dobička v povezanosti preteklih dobičkov podjetja s 
prihodnjimi denarnimi tokovi. Lang et al. (2003) in Ball in Shivakumar (2004) menijo, da 
je kvaliteta dobičkov večja, kadar je manj manipuliranja z dobički in kadar so slabe novice 
hitro pripoznane v izkazu uspeha.  
 

2.5.5. Kritika osnovnega modela presežnega dobička 

Prva omejitev modela je povezana z računovodskim sistemom in standardi, ki jih določeno 
podjetje uporablja. Različni računovodski standardi različno zajemajo in definirajo dobiček 
in druge postavke, ki so prisotne v modelu. To lahko pomeni preprosto manipulacijo 
računovodskih podatkov. Kljub Ohlsonovi trditvi, da za uporabo modela ni potrebno, da so 
računovodski izkazi pripravljeni v skladu z načelom čistega preostanka, dokler vrednosti v 
model vstopajo po tem načelu, pa je iz različnih raziskav mogoče opaziti, da model ne daje 
enako dobrih rezultatov za vse državah in različne računovodske standarde (Joos in Lang, 
1994, str. 142).  
 
Literatura ne dokazuje močnih povezav med tržno vrednostjo delnice in računovodskimi 
dobički. Med prvimi narejenimi raziskavami je koeficient determinacije le dobrih 5 
odstotkov (Lev, 1989, str. 165). To pomeni, da lahko objavljeni dobički pojasnijo le 5 
odstotkov spremembe cene. Vzroki za šibko povezavo so lahko sledeči: na tržne cene 
delnice vplivajo še druge informacije, ki v model še niso vključene, postopek ocenjevanja 
presežnih dobičkov je merjen z napako in tudi investitorji se ne odzivajo vedno enako na 
informacije o dobičkih. Freeman in Tse (1992) predlagata, da bi bil lahko možni vzrok za 
šibko povezanost tudi nelinearnost odnosa dobiček-donosnost lastniškega kapitala.  
 
 
 
 

                                                 
7 Kvaliteta razmejitev se nanaša na povezavo med realizacijo denarnih tokov in razmejitvami – usklajenost 
predstavlja visoko kvaliteto razmejitev. 
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Če knjigovodska vrednost lastniškega kapitala preseže tržno kapitalizacijo, model 
presežnega dobička prikaže nejasne rezultate. V tem primeru je presežni dobiček 
negativen. Apliciranje rasti na negativne vrednosti prinaša še večje izgube in nesmiselne 
rezultate. Za pridobitev smiselnih rezultatov z modelom presežnega dobička so potrebne 
pozitivne knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala in dobičkov ter razmerje med 
knjigovodsko vrednostjo in tržno kapitalizacijo, manjše od ena (Schröder, 2004, str. 10).  
 
V osnovni model vključene obrestne mere so nestohastične in enakomerne, kar pomeni, da 
obrestne mere v tem primeru niso slučajne, ampak predpostavljene. V tem primeru model 
ne meri negotovosti oz. tveganja, ki pa v praksi obstaja.  
 
Prav tako v osnovni model ni vključenega popravka za konzervatizem, ki znatno vpliva na 
rezultate (Choi et al., 2005). Kljub vsem možnim popravkom in izpopolnjenim izpeljavam 
modela pa v modelu še vedno ostaja problem določitve približka za pričakovane prihodnje 
presežne dobičke za celotno življenjsko obdobje podjetja (Barth, Beaver in Landsman, 
2001). Iz tega izhaja kritika osnovnega modela, ki je izpeljan za neskončno časovno 
obdobje. Analitiki se neskončnim napovedim izognejo z izračunom končne vrednosti, ki pa 
je lahko prav tako ocenjena z napako.  
 

2.6. Ocenitev in primerjava modelov vrednotenja 

Osnovni model diskontiranih dividend je izredno poenostavljen (vsebuje predpostavke, ki 
v realnem svetu izjemno redko držijo) in predvideva, da obstaja povezava med sedanjimi 
in prihodnjimi dividendami. Največjo kritiko tega modela sta podala Miller in Modigliani 
(1961), ki pravita, da politika dividend ne vpliva na vrednotenje podjetja. Podjetje ima 
možnost dividende zadržati in investirati, s tem pa ostane vrednost podjetja nespremenjena. 
To pomeni, da ni neposredne povezave med sedanjimi in prihodnjimi dividendami in 
vrednotenje na osnovi sedanjih dividend ni utemeljeno. To je v literaturi znano kot 
dividendna uganka (angl. dividend conundrum), katere bistvo je, da je cena delnice 
odvisna od bodočih dividend, vendar dividende ne povedo ničesar o ceni delnice (Penman, 
1992, str. 465).  
 
V primeru izbire med modelom diskontiranih dividend in modelom prostih denarnih tokov 
se analitiki pogosteje odločajo za slednjega, čeprav nima neke teoretične prednosti. 
Razloga za to sta predvsem dva, in sicer da nekatera podjetja dividend ne izplačujejo oz. 
jih ne izplačujejo, kolikor bi jih lahko, tako da mora analitik pri napovedi prihodnjih 
dividend špekulirati o tem, kdaj bo podjetje začelo izplačevati dividende. V primeru 
prostih denarnih tokov pa so v model vključeni tokovi, ki pripadajo delničarjem, če so 
izplačani ali ne. Kot drugo je izplačilo dividend v oblasti menedžmenta, ki kot tako lahko 
daje napačen signal o dolgoročni dobičkonosnosti. Nekatera podjetja izplačujejo 
dividende, ki so višje od njihovih prostih denarnih tokov in obratno (Stowe et al., 2002, str. 
138). 
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Osnovni modeli denarnih tokov in presežnih dobičkov so matematično identični v primeru 
neskončnega obdobja. Vendar pa to ne drži za večstopenjske modele, pri katerih se kot  
glavna razlika pojavlja različna stopnja rasti, in sicer v prvem modelu stopnja rasti 
dividend, v drugem pa stopnja rasti presežnih dobičkov. Razlika med modeloma je vidna 
tudi pri izračunu stroškov lastniškega kapitala. Model diskontiranih dividend upošteva 
izplačila dividend, ki ponavadi nastopijo eno leto po tem, ko so bili dobički realizirani. 
Model presežnih dobičkov se na drugi strani posveča vidiku podjetja: knjigovodska 
vrednost lastniškega kapitala in prihodnji dobički naj bi presegali stroške lastniškega 
kapitala. Visoki dobički se v istem letu odražajo v visokih presežnih dobičkih. Posledično 
model presežnih dobičkov vključi realizirane dobičke v izračun eno leto prej kot model 
diskontiranih dividend, kar pomeni nižje stroške lastniškega kapitala v primeru modela 
diskontiranih dividend (Schröder, 2004, str. 10). 
 
Nadaljnje razlike med modeli in posledično ocenami premije za tveganje nastajajo zaradi 
deleža čistega dobička, izplačanega v obliki dividend (angl. payout ratio). Model 
diskontiranih dividend ne upošteva deleža čistega dobička, izplačanega v obliki dividend, 
medtem ko ga model presežnega dobička uporabi za oblikovanje prihodnjih knjigovodskih 
vrednosti lastniškega kapitala. V primeru deleža čistega dobička, izplačanega v obliki 
dividend, višjega od 50 odstotkov, je zahtevana donosnost lastniškega kapitala manjša v 
modelu presežnega dobička kot v modelu diskontiranih dividend.  
 
V model presežnih dobičkov vstopajo napovedi dobičkov neposredno, medtem ko v model 
diskontiranih dividend vstopa pričakovana stopnja rasti dobičkov. Dividende so zaradi 
dokaj stabilne dividendne politike podjetij lahko bolj stabilne kot dobički ali prosti denarni 
tokovi, in zato tudi manj občutljive na kratkoročne spremembe v vrednosti. Čeprav so 
dividende približek, ocenjen na osnovi rasti dobičkov, so lahko zaradi stalnosti izplačil bolj 
natančno ocenjene. Brown et al. (2002) so empirično dokazali, da so napovedi dividend 
natančnejše od projekcij dobičkov. Tako je z uporabo modela diskontiranih dividend 
zmanjšana napaka napovedi. Vendar pa se dividendna politika podjetij v času spreminja. 
Breadly in Myers (1984) pravita, da so dividende sicer res bolj predvidljive od kapitalskih 
dobičkov. Vodstvo lahko stabilizira dividende, ne more pa kontrolirati cene delnice. Iz tega 
lahko sklepamo, da povečanje dividend zmanjša tveganje podjetja. Toda če bi razmišljali v 
tej smeri, bi lahko rekli tudi, da so plačila obresti še bolj predvidljiva. Tako bi bilo ob 
povečanju izplačil v obliki obresti, tveganje podjetja manjše (Mramor, 2002, str. 162).  
 
Problem, ki se pojavlja pri modelu diskontiranih dividend, je eksplicitno obdobje. Model 
diskontiranih dividend je izpeljan za neskončnost, ker pa napovedi dividend v neskončnost 
ni možno oceniti, se model v praksi prilagodi z izračunom končne vrednosti. Kočna 
vrednost predstavlja vrednost podjetja v tistem trenutku, za katerega je izračunana. Krajše 
ko je obdobje napovedi, relativno večji je vpliv končne vrednosti podjetja na sedanjo 
vrednost prihodnjih dividend oz. denarnih tokov. Poleg tega dividende, ki so napovedane 
za krajše obdobje, niso povezane z vrednostjo podjetja, razen, ko je politika dividend 



43 
 

vezana na generiranje vrednosti. Posledično izračun vrednosti podjetja z modelom 
diskontiranih dividend za krajša proučevana obdobja ni primeren. Za krajše obdobje 
vrednotenja je tako bolje uporabiti model presežnih dobičkov, v katerem je vpliv končne 
vrednosti manjši, ker je del te vrednosti zajet že v začetnih obdobjih (Penman in 
Sougiannis, 1995, str. 4). Razloga za zmanjšanje tega vpliva v modelu presežnega dobička 
sta dva, in sicer z računovodstvom, ki upošteva nastanek poslovnega dogodka, so 
transakcije zabeležene neodvisno od povezanih pritokov in odtokov denarja. To dovoljuje, 
da je določena vsota dolgoročnih denarnih tokov zajeta v tekoči knjigovodski vrednosti 
lastniškega kapitala in prihodnjih dobičkih. Drugi razlog leži v ekonomski teoriji, ki pravi, 
da je obseg razlike med notranjo vrednostjo podjetja in knjigovodsko vrednostjo 
lastniškega kapitala povezan z obsegom razlike med pričakovano donosnostjo lastniškega 
kapitala in stroški lastniškega kapitala. Cheng et al. (1996) pravijo, da v primeru prisotnosti 
konkurenčnih sil se donosnost lastniškega kapitala izenači s stroški kapitala v točki, kjer so 
presežni dobički enaki nič in kjer ni več ustvarjanja vrednosti. Vendar tudi model 
presežnih dobičkov ne daje vedno najboljših rezultatov. Če postanejo dobički prehodni, se 
model presežnega dobička izkaže za manj primernega od modela prostih denarnih tokov. 
 

2.7.  Model presežnega dobička po Eastonu 

Easton et al. (2002) so razvili različico modela presežnega dobička, katerega značilnost je 
sočasen izračun stroškov lastniškega kapitala in stopnje rasti presežnega dobička na dolgi 
rok. Eastonov izračun je podoben izračunu notranje stopnje donosnosti obveznice na 
osnovi tržnih vrednosti in kuponov.   
 

2.7.1. Predpostavke modela 

Glavna predpostavka modela je načelo čistega preostanka, pri tem pa ni potrebno, da je 
obstoječi računovodski sistem podjetja v skladu z načelom čistega preostanka. Vendar pa 
morajo biti prihodnji presežni dobički, upoštevani pri vrednotenju, izračunani v skladu s 
tem načelom. 
 
Druga predpostavka, ki jo model zahteva,  je možnost agregiranja računovodskih dobičkov 
več obdobij, npr. V tem primeru štirih let. Agregiranje računovodskih dobičkov po 
obdobjih je možno razložiti s pomočjo kvartalnih dobičkov, ki so konec leta sešteti in 
prikazani kot enotno število. Empirična analiza kaže, da agregiranje dobičkov več časovnih 
obdobij oz. povečevanje časovnega intervala povečuje pojasnjevalno moč dobičkov v 
modelu (Easton, Harris in Ohlson,1992, str. 119). 
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2.7.2. Izpeljava modela 

Easton izhaja iz osnovnega modela presežnega dobička, ki temelji na načelu čistega 
preostanka, in je zapisan v sledeči obliki: 
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t BrxErBP ,                (26) 

 
kjer je: 
 
 0P     tržna vrednost ali cena delnice podjetja v času 0,   

0B     knjigovodska vrednost delnice v času 0, 

0E  pričakovana vrednost spremenljivke glede na razpoložljive informacije v 

času 0, 

Er      pričakovana stopnja donosnosti lastniškega kapitala, 

tx    dobiček na delnico za obdobje t-1 do t,  

[ ]1−− tt rBx  presežni dobiček na delnico v času t-1 do t. 

 
Če preoblikujemo enačbo (26) tako, da predpostavimo eksplicitno obdobje (npr. Štiri leta) 
za napoved dobičkov, dobimo sledečo enačbo: 
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upoštevajoč načelo čistega preostanka: 
 

tttt dxBB −+= −1 ,                  (28) 

 
kjer je td  neto dividenda, izplačana v času t, dobimo enačbo (29): 
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kjer je 4)1( ErR +=  enako ena plus štiriletna pričakovana stopnja donosnosti na lastniški 

kapital,  cTx  so celotni štiriletni dobički s kumulativnimi dividendami (angl. aggregate four 

year cum-dividend earnings). Enačba zajema sedanjo vrednost pričakovanih presežnih 
dobičkov sledečih štirih let in skladno z Modiglianijevo (1961) teorijo nevtralnega vpliva 
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dividend (angl. dividend policy irrelavance) predpostavlja, da izplačilo dividend td  v času 

t zmanjšuje dobiček sledečega obdobja za tE dr . 

 
Enačbo (27) preoblikujemo tako, da obravnava štiriletne presežne dobičke (iz enačbe (29)) 
kot neskončno vrsto denarnih tokov (angl. pertetuity) in hkrati določimo g kot letno 
stopnjo rasti presežnih dobičkov, ki je v Eastonovem primeru modela presežnega dobička 
neznanka: 
 

{ } { }GRBRxBP cT −−−+= 000 )1( ,                (30) 

 
kjer je 4)1( gG +=  enako ena plus pričakovana stopnja rasti presežnih dobičkov štirih let. 
Štiriletna stopnja rasti  (1+g)4-1 je stopnja rasti, ki omogoča, da sedanja vrednost 
neskončne vrste denarnih tokov pojasni razliko med tržno in sedanjo knjigovodsko 
vrednostjo lastniškega kapitala. Rečemo lahko, da če bi bila stopnja rasti g znana, bi 
omogočala oceno notranje stopnje donosnosti, izvedeno iz tekoče tržne vrednosti, 
knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala in napovedi dobičkov za štiriletno obdobje. 
Sočasen izračun rE in g omogoča takšno oceno rE, ki se prilagodi dejstvu, da ocena temelji 
na knjigovodski vrednosti lastniškega kapitala in napovedi dobičkov za kratko obdobje. 
Vseeno pa lahko različni računovodski standardi vodijo do različnih ocen rE in g. 
 
S preoblikovanjem enačbe (30) dobimo: 
 

{ }00100 BPBxcT γγ += ,                 (31) 

 
kjer je 10 −= Gγ  in GR −=1γ . Celotna dosedanja analiza je osnovana za posamezno 

podjetje, torej lahko tudi enačbo (31) zapišemo kot linearni odnos za posamezno podjetje j:  
 

{ }00100 jjjjjjcT BPBx γγ += .                (32) 

 
Enačba (32) pravi, da sta povprečna štiriletna pričakovana stopnja donosnosti lastniškega 
kapitala )1( −R  in povprečna štiriletna stopnja rasti presežnih dobičkov )1( −G  ocenjeni 
kot konstanta (angl. intercept) in koeficient (angl. slope coefficient) na osnovi linearne 
regresije med 0jjcT Bx  in 00 jj BP . Osnovni model presežnega dobička je osnovan za 

neskončno obdobje, vendar pa so presežni dobički v Eastonovem modelu agregirani za štiri 
leta, saj naj bi se presežni dobički po tem letu približevali nič. Izračun stroškov lastniškega 
kapitala tako temelji na knjigovodskih vrednostih lastniškega kapitala in kratkoročnih 
napovedih dobičkov.  
 
Eastonov pristop zajema sočasno oceno rE in g, temelj izračuna predstavljajo tekoče tržne 
vrednosti, knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala in napovedi dobičkov. V nasprotju z 
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Eastonom dosedanje raziskave modela presežnega dobička rE ocenjujejo tako, da določijo 
prihodnje obdobje in izračunajo končno vrednost, ki zajema presežne dobičke za to 
obdobje. Končna vrednost v tem primeru temelji na predpostavki neskončnosti, presežni 
dobički pa rastejo po domnevni stopnji rasti g. V takšnem primeru je edina neznanka v 
enačbi rE, ki je izvedena iz modela. 
 

3. Metodologija in analiza podatkov  

3.1. Empirična opredelitev modela 

Teoretična izhodišča modela, ki sem ga uporabila, izhajajo iz Ohlsonovega modela 
presežnega dobička. Easton et al. (2002) so v svojem izračunu uporabili knjigovodsko 
vrednost lastniškega kapitala, tekočo ceno delnice ob koncu finančnega leta in štiriletne 
napovedi dobičkov finančnih analitikov, ki jih zbira IBES. Model so preizkusili na vzorcu 
ameriških podjetij.  
 
V točki 2.6.2. je predstavljena teoretična izpeljava modela s končno linearno enačbo 

{ }00100 BPBxcT γγ += , kjer je konstanta 0γ  enaka 1−G  in koeficient 1γ  enak GR − .  

 
Na osnovi linearne regresije med spremenljivkama 0jjcT Bx in 00 jj BP  sem ocenila 

povprečno štiriletno pričakovano stopnjo donosnosti lastniškega kapitala )1( −R  in 
povprečno štiriletno stopnjo rasti presežnega dobička )1( −G . 
 
Regresijska enačba modela: 
 

{ } 000100 jjjjjjjcT eBPBx ++= γγ                 (33) 

 
Model vsebuje napako 0011000 )( jjjjj BPe γγγγ −+−= , ki se pojavi zaradi podjetju 

specifičnih slučajnih elementov koeficienta 0γ  in 1γ . Ocene teh koeficientov so 

nestohastične in smatrane kot povprečje za podjetje specifičnih koeficientov.  
 
Glavna značilnost modela je predstavljena v linearni povezanosti med trenutno tržno 
vrednostjo,  knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala in pričakovanimi presežnimi 
dobički, agregiranimi za obdobje štirih let, vključno z dividendami. Razmerje med tržno in 
knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala in multiplikator agregatnega dobička sta 
funkciji rE  in g,  ki sta v modelu neznani spremenljivki. Ker je Eastonov model obrnjen, s 
preoblikovanjem teh dveh razmerij pridemo do enostavne linearne povezave med 
razmerjem agregatnih dobičkov za štiriletno obdobje in tekočo tržno vrednostjo ter 
razmerja med tekočo tržno in knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala.  
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Izračun jcTx  zahteva oceno rE, hkrati pa v modelu uporabimo jcTx , da bi ocenili rE. Da bi 

se izognili problemu krožnosti (angl. circularity), na začetku predpostavimo, da je rE enak 
12 odstotkov, saj bi bila če bi bile dividende zadržane v podjetju, donosnost nanje približno 
enaka pretekli tržni donosnosti lastniškega kapitala (angl. historical market return) (Easton 
et al., 2002, str. 663).  
 
Easton iz modela izpelje tudi oceno za rast Gearn, ki predstavlja stopnjo rasti dobičkov. Ta 
stopnja rasti je izračunana iz ocenjene stopnje rasti presežnega dobička, ki jo dobimo iz 
Eastonovega modela. Izpeljava enačbe Gearn za ocenitev stopnje rasti presežnega dobička 
na osnovi modela presežnega dobička je prikazana v Prilogi 2. 
 
V empirični analizi preizkušam Eastonov model presežnega dobička v več različicah. 
Končni rezultat analize so stroški lastniškega kapitala, stopnja rasti presežnih dobičkov in 
premija za tveganje na nemškem trgu kapitala. Vsi izvedeni modeli temeljijo na enaki 
teoretični osnovi, razlikujejo se le glede opredelitve odvisne spremenljivke. Poimenovala 
jih bom: model 1, v katerem je za odvisno spremenljivko uporabljen agregatni dobiček, 
vključno z dividendami za obdobje štirih let, deljen s knjigovodsko vrednostjo lastniškega 
kapitala podjetja; model 2, v katerem je odvisna spremenljivka štiriletni agregatni denarni 
tok iz poslovanja vključno z dividendami, deljen s knjigovodsko vrednostjo lastniškega 
kapitala podjetja; in model 3, v katerem predstavlja odvisno spremenljivko štiriletni 
agregatni prosti denarni tok vključno z dividendami, deljen s knjigovodsko vrednostjo 
lastniškega kapitala podjetja. Neodvisna spremenljivka vseh treh različic je sestavljena iz 
tekoče tržne vrednosti, deljene s knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala. Na ta način 
skušam ugotoviti, katera od mer uspešnosti podjetja je najbolj primerna za oceno premije 
za tveganje na nemškem trgu kapitala. 
 
Poleg omenjenih treh različic modela v magistrskem delu proučujem tudi vpliv velikosti in 
panoge na dobljene rezultate vsakega zgoraj opisanega modela. Predvidevam, da delitev 
podatkov, ki vstopajo v analizo, na specifične podskupine prinaša boljše rezultate, saj so s 
tem napake, ki se lahko pojavijo v celotnem vzorcu, odpravljene. Npr. Pri delitvi na 
majhna, srednje velika in velika podjetja naj bi se učinek velikosti vsaj deloma izničil.  
 
Različne raziskave kažejo na to, da imajo majhna podjetja večjo donosnost lastniškega 
kapitala kot velika podjetja. Koncept je znan pod pojmom učinek majhnih podjetij (angl. 
small-firm effect). Ibbotson Associates opozarjajo na dejstvo, da je znašala povprečna 
letna donosnost na najmanjše delnice newyorške borze v obdobju od leta 1926 – 1999 kar 
17,6 odstotkov, v nasprotju z največjimi delnicami, katerih donosnost za isto obdobje je 
znašala 13,3 odstotkov. Na splošno bi lahko rekli, da je to prednost majhnih podjetij, 
vendar pa v realnosti to predstavlja tudi višje stroške lastniškega kapitala. Kje lahko 
iščemo vzroke za višje stroške lastniškega kapitala za majhna podjetja? Nekateri analitiki 
trdijo, da so delnice majhnih podjetij bolj tvegane in manj likvidne v primerjavi z 
delnicami velikih podjetij. Akademske raziskave to dejstvo potrjujejo, saj je standardni 
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odklon letnih donosnosti lastniškega kapitala in bet večji za manjša podjetja. Fama in 
French (1995) označita velikost podjetja kot ključni dejavnik razlage tržnih donosnosti 
lastniškega kapitala (Brigham, 2003, str. 1).  
 
Po drugi strani trendi v zadnjih letih kažejo preobrat na področju učinka majhnih podjetij, 
in sicer donosnost lastniškega kapitala majhnih podjetij je manjša kot za velika podjetja. 
To pomeni, da je učinek majhnih podjetij izginil ali pa da se premija za velikost skozi čas 
spreminja, podobno kot je bilo ugotovljeno v zadnjih letih za premijo za tveganje. V 
splošnem še vedno prevladuje mnenje, da imajo majhna podjetja (podjetja s tržno 
vrednostjo manj kot 20 milijonov dolarjev na newyorški borzi) za 1 do 2 odstotni točki 
višje stroške lastniškega kapitala kot velika podjetja (Brigham, 2003, str. 1). Zaradi 
omenjenih razlik med podjetji je primerno obravnavati podjetja po velikosti ter tako 
ugotoviti, ali se v praksi te razlike pojavljajo na različnih trgih. Če so torej razlike v 
stroških lastniškega kapitala za velika in majhna podjetja prisotne to vpliva na premijo za 
tveganje, ki bo v takem primeru različna glede na velikost podjetja. V primeru, da zgornja 
izjava o učinku malih podjetij drži, bi morala biti premija za tveganje malih podjetij večja 
v primerjavi z velikimi podjetji.   
 
Gebhardt et al. (2001) ocenjujejo impliciten strošek lastniškega kapitala in premijo za 
tveganje na vzorcu ameriških podjetij. Ugotovijo, da pri ocenjevanju premije za tveganje 
oz. stroških lastniškega kapitala obstaja znaten vpliv panoge. Premija za tveganje po 
različnih panogah se močno razlikuje. Podjetja sem razdelila po posameznih panogah v 
dvanajst velikih skupin glede na podobnost dejavnosti. Pomoč pri odločitvi, v katero 
skupino uvrstiti posamezna podjetja, mi je bila raziskava Fame in Frencha (1997). 
 
Eastonov model presežnega dobička v analizo vključuje napovedi pričakovanih prihodnjih 
agregatnih dobičkov. Easton et al. (2002) uporabijo napovedi analitikov za kratkoročno 
obdobje, ki obsega štiri leta. V mojem setu razpoložljivih podatkov napovedi analitikov 
niso na voljo, zato sem za približek prihodnjih napovedi mer uspešnosti podjetja uporabila 
njihove realizirane vrednosti iz računovodskih izkazov. Uporabo realiziranih vrednosti 
(knjigovodskih vrednosti) iz računovodskih poročil sta v svoji raziskavi implementirala Ou 
in Penman (1989), ki trdita, da so zaradi razmejitev in zamika pri pripoznavanju v 
računovodske izkaze napovedi na osnovi računovodskih informacij veliko boljše kot 
napovedi na osnovi tržnih vrednosti (Garrod in Valentinčič, 2005).  
 
V vseh treh modelih predstavlja najtežji korak izračun odvisne spremenljivke, torej 
štiriletnih agregatnih dobičkov, vključno z dividendami, štiriletnih agregatnih denarnih 
tokov iz poslovanja, vključno z dividendami in štiriletnih agregatnih prostih denarnih 
tokov, vključno z dividendami. Uporaba agregacije mer uspešnosti skozi več obdobij delno 
odpravlja šibko povezanost med merami uspešnosti in donosnostjo lastniškega kapitala , ki 
je lahko posledica šuma v merah uspešnosti in pristranskosti pripoznanja (angl. recognition 
bias – izhaja iz zakasnitve med časom, ko je dogodek nastal, in vključitvijo dogodka v 
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dobičke) (Dumontier et al., 1998, str. 173). Easton et al. (1992) prikažejo, da je povezava 
med agregatnimi dobički (agregiranimi za obdobje od 5 do 10 let), vključno z dividendami 
in donosnostjo na delnico, močnejša, kot če dobički niso agregirani (Penman in 
Spuginannis, 1996, str. 12). Frankel in Lee (1995) ugotovita, da model presežnega dobička 
daje najboljše rezultate v primeru agregiranja dobičkov treh do štirih let (Herzberg, 1998).  
 
Vzorec obsega popolne podatke za podjetja le do leta 2003, kar bi pomenilo, da bi bile 
zadnje vrednosti, ki bi vstopile v model, iz leta 1999, in v skladu s tem tudi končni 
rezultati. Za lažje razumevanje bom situacijo pojasnila s primerom. Če želim torej 
izračunati prihodnje pričakovane dobičke za leto 2003, ki so v mojem primeru dobički, 
agregirani za obdobje štirih prihodnjih let, moram imeti na voljo za izračun podatke iz leta 
2004, 2005 in 2006. Ker teh podatkov nimam na voljo, sem napovedala prihodnje dobičke, 
denarne tokove iz poslovanja in proste denarne tokove ter dividende skladno za vse 
opazovane enote za prihodnja tri leta. 
 
Stopnje rasti računovodskega dobička, denarnih tokov iz poslovanja in prostih denarnih 
tokov sem določila na osnovi odstotka dobička, ki je zadržan v podjetju in dobičkonosnosti 
lastniškega kapitala. Odnos je pojasnjen s predpostavko, da podjetja z višjim deležem 
zadržanega dobička in višjo dobičkonosnostjo lastniškega kapitala dosegajo višje stopnje 
rasti dobička. Damodaran (2002) prikaže opisan odnos s sledečo enačbo: 
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kjer je: 
 

tg   stopnja rasti čistega dobička, 

tx   čisti dobiček v času t. 

 
Po definiciji dobičkonosnoti lastniškega kapitala zapišemo čisti dobiček v času t-1 sledeče: 
 

121 −−− ×= ttt ROEkapitalaalastniškegvrednostkaKnjigovodsx , 

 
kjer je: 
 

1−tROE  dobičkonosnost lastniškega kapitala podjetja v času t-1. 

 
Čisti dobiček v letu t zapišemo: 
 

tttt ROEROEkapitalaalastniškegvrednostkaKnjigovodsx ××= −− )( 12 , 
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pri tem predpostavljamo, da je dobičkonosnost na lastniški kapital po letih enaka 
( )1 ROEROEROE tt == − . Tako dobimo enačbo za rast: 
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kjer je: 
 
b     odstotek dobička, ki je zadržan v podjetju, 
Retained earningst-1  zadržani dobički v času t-1.   

 
Na osnovi opisane metode sem izračunala stopnjo rasti dobičkov. To stopnjo rasti sem 
uporabila tako za napoved dobičkov kot denarnih tokov iz poslovanja in prostih denarnih 
tokov. Dobičkonosnost lastniškega kapitala sem izračunala na osnovi dobička za zadnje 
leto, ki je bilo na voljo, in knjigovodskih vrednosti lastniškega kapitala za eno leto prej.  
 
Napovedovanje prihodnjih dobičkov, denarnih tokov iz poslovanja in prostih denarnih 
tokov: 

• stopnja rasti pozitivna, dobiček, denarni tok iz poslovanja ali prosti denarni tok 
podjetja v zadnjem letu pozitiven: uporaba izračunane stopnje rasti za napoved 
prihodnjih mer uspešnosti podjetja; 

• stopnja rasti negativna, dobiček, denarni tok iz poslovanja ali prosti denarni tok 
podjetja v zadnjem letu pozitiven: v tem primeru sem uporabila povprečno stopnjo 
rasti celotnega vzorca, izračunano iz pozitivnih vrednosti rasti posameznih podjetij 
(16,21 odstotkov); 

• stopnja rasti pozitivna, dobiček, denarni tok iz poslovanja ali prosti denarni tok 
podjetja v zadnjem letu negativen: stopnja rasti ni bila uporabljena, negativna mera 
uspešnosti v treh letih napovedi doseže 0; 

• dobiček, denarni tok iz poslovanja ali prosti denarni tok podjetja v zadnjem letu 
enaki 0: stopnja rasti ni uporabljena, mera uspešnosti je tudi v prihodnosti na ravni 
0. 

 
Napovedi prihodnjih dividend, ki jih je potrebno napovedati za prihodnja tri leta za vsako 
posamezno podjetje, so lahko zaradi sprememb v politiki dividend zelo napačne. Politiko 
dividend vsakega posameznega podjetja ne poznam, zato sem v analizi pri napovedi 
dividend upoštevala predpostavko, da ostanejo enake, kot so bile v zadnjem letu, tudi v 
prihodnosti in se skozi vsa tri leta ne spreminjajo.  
Sedaj lahko pogledamo, kako sem izračunala agregatne dobičke, vključno z dividendami 
za štiriletno obdobje. Na enak način sem izračunala tudi denarne tokove iz poslovanja, 
vključno z dividendami in proste denarne tokove, vključno z dividendami. Štiriletni 
agregatni dobički, vključno z dividendami, so izračunani kot seštevek računovodskih 
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dobičkov za obdobje štirih let in reinvestiranih dividend. Spremenljivka je izračunana po 
sledeči formuli: 
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Na osnovi do sedaj izračunanih vrednosti dobimo končne spremenljivke modelov, ki 
vstopajo v linearno regresijsko funkcijo.  
 
Izračun stroškov lastniškega kapitala in stopnje rasti presežnih dobičkov, denarnih tokov iz 
poslovanja in prostih denarnih tokov sem izračunala iz konstante in koeficienta naklona 
dobljene regresijske enačbe. Izračun je prikazan v točki 3.1. Nadalje sem izračunala 
stopnjo rasti presežnih dobičkov po formuli Gearn8 in premijo za tveganje na nemškem 
trgu kapitala, tako po letih kot po različnih velikostih tržne vrednosti podjetij in panogah. 
Izračun premije je impliciten, in sicer sem pri izračunu premije po letih odštela stopnjo 
donosnosti netvegane naložbe (stopnja donosnosti dolgoročne nemške državne obveznice) 
od stroškov lastniškega kapitala za posamezno leto. V primeru analize po velikosti in 
panogi sem uporabila za stopnjo donosnosti netvegane naložbe, povprečno stopnjo 
donosnosti dolgoročne državne obveznice za proučevano obdobje.  
 

3.2. Izbira vzorca in viri podatkov 

V empirično analizo sem vključila vzorec, ki obsega vsa nefinančna podjetja Nemške 
borze (Deutsche Börse). Iz vzorca so bile izločene banke, zavarovalnice, skladi in druga 
finančna podjetja, saj naj bi veljalo, da se odnos med tržno vrednostjo in računovodskimi 
podatki za finančna podjetja zelo razlikuje od istega odnosa za nefinančna podjetja 
(Baubolt in Rees, 2001).  
 
V primeru različice modela (model 1), ki kot odvisno spremenljivko vključuje štiriletne 
agregatne dobičke, vključno z dividendami, obsega proučevano obdobje leta od 1987 do 
vključno 2003, in vključuje skupaj 3438 opazovanih enot. Za ostale različice modela, v 
katerih je odvisna spremenljivka ali štiriletni agregatni denarni tokovi iz poslovanja 
vključno z dividendami (model 2) ali štiriletni agregatni prosti denarni tokovi, vključno z 
dividendami (model 3), je obseg obdobij krajši, in sicer od leta 1993 do vključno 2003. 
Model 2 vključuje v skupnem številu 2233 opazovanih enot, model 3 pa 1385 opazovanih 
enot za celotno proučevano obdobje. V vzorec so vključena podjetja, katerih finančno leto 
se končuje konec decembra, vsi v analizo vključeni podatki so torej podatki ob koncu leta. 
S tem za vsako opazovano enoto omogočimo merjene premije za tveganje v isti časovni 
točki (Easton et al., 2002, str. 664).   
 

                                                 
8 Izpeljava formule je prikazana v Prilogi 2. 
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Za vključitev primernih informacij v model priredimo ustrezne podatke za vsako 
posamezno podjetje. Ti podatki so tekoče tržne vrednosti, tekoča knjigovodska vrednost 
lastniškega kapitala in kratkoročne napovedi računovodskega dobička oz. kratkoročne 
napovedi denarnih tokov iz poslovanja ali prostih denarnih tokov pri ostalih različicah 
modela, ki jih bom podrobneje predstavila v nadaljevanju.  
 
Viri podatkov izhajajo iz finančne baze Thomson Financial Datastream, obširne baze 
finančnih informacij iz izkazov uspeha, bilanc stanja in drugih virov podjetja. V bazo so 
vključena podjetja iz 53 držav, ki kotirajo na različnih borzah, med njimi je tudi Nemška 
borza (Deutsche Börse), podatke katere sem uporabila v analizi.  
 

3.3. Opredelitev spremenljivk 

V Eastonov model in njegove različice so vključene sledeče spremenljivke na ravni 
celotnega podjetja: 
 

jcTx   agregatni dobiček, vključno z dividendami za podjetje j in štiriletno obdobje 

cT, 

0jB   knjigovodska vrednost lastniškega kapitala za posamezno podjetje j v času 

0, 

0jP   tržna vrednost za posamezno podjetje j v času 0, 

jcTCFO  agregatni denarni tok iz poslovanja, vključno z dividendami za posamezno 

podjetje j in štiriletno obdobje cT, 

jcTFCF  agregatni prosti denarni tok, vključno z dividenadmi za posamezno podjetje 

j in štiriletno obdobje cT. 
 
Pri izračunu spremenljivk sem uporabila postavke, pridobljene iz baze podatkov, in sicer:  

• Knjigovodska vrednost lastniškega kapitala za podjetje j (angl. common equity, 
oznaka: WC03501, iz baze v 000 EUR), ki sem jo v izračunu prilagodila po načelu 
čistega preostanka za posamezno podjetje. 

• Čisti dobiček, ki ne vsebuje izrednih postavk, prednostnih in navadnih dividend 
(angl. net income before extra items/preferred dividends, oznaka: WC01551, iz 
baze v 000 EUR). Predstavlja dobiček, ki zajema poslovne in druge prihodke in 
odhodke ter davek na dobiček.  

• Število rednih delnic (angl. common shares outstanding, oznaka: WC0531, iz baze 
v 000 EUR), ki predstavlja število rednih delnic podjetja ob koncu leta.  

• Dividende na delnico (angl. dividends per share, oznaka: WC05101, iz baze v 
EUR) predstavljajo celotne dividende na delnico. Model dopušča negativno 
vrednost dividend (to se dogodi, če je vplačilo kapitala večje od izplačila dividend). 
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• Tekoča cena na delnico (angl. price per share, oznaka: P, iz baze v EUR) je cena ob 
koncu finančnega leta.  

• Denarni tok iz poslovanja na delnico (angl. cash flow per share, oznaka: WC05502, 
iz baze v EUR) predstavlja denarni dobiček podjetja ob koncu finančnega leta. In 
sicer prikazuje seštevek čistega dobička in vseh nedenarnih postavk.  

• Prosti denarni tok na delnico (angl. free cash flow per share, oznaka: WC05507, iz 
baze v EUR) predstavlja denarni tok na delnico, od katerega so odvzeta čista 
vplačila kapitala in celotne plačane dividende podjetja.  

• Dolgoročna netvegana stopnja donosnosti (angl. longterm government bond yield, 
oznaka: BDI61), ki jo uporabim pri izračunu premije za tveganje.  

 
Za nadaljnjo analizo je bilo potrebno izračunati še dividende za celotno podjetje j 
(zmnožek dividend na delnico in števila rednih delnic) in tržno vrednost lastniškega 
kapitala (angl. market value). Izračunamo jo kot zmnožek tekoče cene na delnico ob koncu 
finančnega leta podjetja j in števila rednih delnic podjetja j. Za model 2 in 3 sem imela 
podatke za pripravo odvisnih spremenljivk na ravni delnice, zato sem jih prav tako 
pomnožila s številom rednih delnic podjetja. 
 
V modelu 1 je odvisna spremenljivka 0jjcT BX enaka štiriletnemu agregatnemu dobičku, 

vključno z dividendami, deljenemu s knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala na 
začetku štiriletnega obdobja. V empiričnem preizkusu je označena z oznakami XB_78 – 
XB_03. Neodvisna spremenljivka 00 jj BP  je pridobljena z deljenjem tekoče tržne 

vrednosti ob koncu finančnega leta, s knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala. V 
preizkusu je označena s PB_78 – PB_03.  
 
Model 2 in 3 se razlikujeta od modela 1 samo po opredelitvi odvisne spremenljivke, vse 
drugo ostane enako. Odvisna spremenljivka je v prvem primeru enaka 0jjcT BCFO , torej 

štiriletnemu agregatnemu denarnemu toku iz poslovanja, vključno z dividendami, 
deljenemu s knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala. V drugem primeru pa je odvisna 
spremenljivka 0jjcT BFCF pridobljena iz štiriletnega agregatnega prostega denarnega toka, 

vključno z dividendami deljenega s knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala.  
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3.4. Nemški trg kapitala 

3.4.1. Zgodovina Frankfurtske borze (Frankfurter Wertpapierbörse9) 

Začetki Frankfurske borze segajo v leto 1585, ko so evropski trgovci sklenili dogovor o 
enotnih menjalniških tečajih kovancev. Prva uradna tečajnica, ki je prikazovala povprečne 
vrednosti dvanajstih valut, je znana iz leta 1625. Leta 1682 so uzakonili prva pravila in 
regulative borze, ki so predpisovala, da se lahko na borzi trguje le še z menicami (angl. 
bills of exchange) (Deutsche Börse).   
 
V 17. stoletju so se oblikovale nove oblike trgovanja, in sicer so bile uvedene zadolžnice in 
obveznice. Ustanovljeno je bil uradno telo za trgovanje ter s tem začetek možnosti vlaganja 
sredstev tudi za netrgovce. Nekaj let pozneje je bila ustanovljena gospodarska zbornica, ki 
je pod svoje okrilje prevzela delovanje Frankfurtske borze. Podjetje Bankhaus Bethmann je 
izdalo prvo obveznico za nemškega cesarja na Dunaju. S tem so banke postale vodilne 
kapitalske posrednice. 
 
Industrijska revolucija v Nemčiji je hitro napredovala, saj je lahko drage projekte 
financirala z izdajo vrednostnih papirjev. Prva izdaja in trgovanje z delnicami sega v leto 
1820, ko je le-te izdala avstrijska nacionalna banka (Österreichische Nationalbank), čeprav 
so obveznice še vedno predstavljale večinski delež trgovanja borze. Borza v Nemčiji je bila 
znana kot center varnega trgovanja, predvsem z državnimi obveznicami in skladi, čeprav 
so druge borze že okrepljeno trgovale z  delnicami podjetij.  Čeprav je bilo v tem času 
ustanovljenih veliko delniških družb, je Frankfurtska borza trgovala predvsem z 
ameriškimi obveznicami in mednarodnimi državnimi vrednostnimi papirji. Šele pozneje ko 
je Berlin postal močno finančno središče, se je Frankfurtska borza usmerila tudi v 
obsežnejše trgovanje z delnicami. 
 
Prva svetovna vojna je bila za Frankfurtsko borzo močan udarec, nemški investitorji v tem 
času so prodali mednarodne vrednostne papirje, kar je pomenilo konec mednarodnega 
trgovanja za Frankfurtsko borzo. Šele v dvajsetih letih tega stoletja je borzi uspelo 
ponovno vzpostaviti trgovanje, vendar pa se je svetovna kriza nadaljevala in leta 1931 so 
morali borzo v Nemčiji celo začasno zapreti.  
 
Trg se je zopet odprl z nacističnim prevzemom oblasti. Borze so postale domena centralne 
oblasti, s tem pa se je zmanjšalo število borz iz 22 na 9. Borze v tem času ne služijo 
svojemu namenu, saj državna kontrola omejuje prosti trg in s tem ovira trgovanje. 
Kapitalska sredstva v tistem času so služila zgolj vojni ekonomiji.  

                                                 
9 Nemški izraz Börse (francosko bourse) izhaja iz 15. stoletja. Beseda je tedaj opisovala srečanja bogatih 
italijanskih trgovcev na trgu, imenovanem buerse (v belgijskem mestu Bruges), ki je dobilo ime po plemiški 
družini Van der Beurse (lat. bursa = torbica za drobiž).  
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V času druge svetovne vojne je bila zgradba Frankfurtske borze močno poškodovana, 
trgovanja so potekala le v kletnih prostorih. Po padcu nacističnega režima leta 1945 je bila 
Frankfurtska borza zopet zaprta, septembra 1945 pa so jo odprli kot prvo Nemško borzo 
(Deutsche Börse).   
 
Po hudih pretresih, ki jih je borza doživela med vojnama, si je s pomočjo denarne reforme, 
hitre rasti in konsolidiranja nemške ekonomije opomogla in tako leta 1956 že trgovala s 
tujimi vrednostnimi papirji. Frankfurt je uspel obnoviti sloves mednarodnega trgovanja in 
prve pozicije med borzami v Nemčiji. Borze v Nemčiji so pripomogle k hitri rekonstrukciji 
gospodarstva, s čimer si je Nemčija v tistem času prislužila najvišji položaj med razvitimi 
gospodarstvi. 
 

3.4.2. Razvoj trga kapitala v Nemčiji v zadnjih letih 

Po letu 1988 se je Frankfurtska borza preoblikovala iz zgolj organizatorja trgovanja z 
delnicami v organizacijo, ki nudi popolne mednarodne storitve celotne transakcije oz. 
celotnega trgovalnega procesa. Oblikovali so se mejniki t. i. Deutsche Börse, in sicer DAX, 
Xetra, Eurex, Clearstream in Entory. Potrditev omenjenih sprememb Nemška borza   
(Deutsche Börse) doseže z javno ponudbo (IPO) Deutsche Börse AG leta 2001.  
 
Oblikovanje indeksa DAX je omogočilo, da se je leta 1993 Frankfurtska borza (FWB – 
Frankfurter Wertpapierbörse) preoblikovala v Deutsche Börse AG, ki ima od takrat dalje 
vlogo osrednjega telesa izvrševanja in likvidacije nemškega borznega poslovanja. Borza je 
požela uspeh tudi z vpeljavo elektronskega trgovanja za delnice in obveznice Xetra leta 
1997, ki ne omejuje trgovanja zgolj na zgradbo borze. Mednarodno priznanost borze in 
njeno rast so omogočile podružnice skupine Deutsche Börse. Eurex je največja terminska 
borza, na kateri se trguje z opcijami in futures pogodbami, Clearstream skrbi za sklenitev 
poslov in transakcij z vrednostnimi papirji, Deutsche Börse Systems in Entory gradita in 
upravljata trgovalni sistem borze.  
 
Leta 1997 je bil ustanovljen nov trg, Neuer Markt, ki je odločilno pripomogel k okrepitvi 
trga kapitala v Nemčiji. Dve leti pozneje pa je bil ustanovljen še trg SMAX, ki je pomenil 
nove vire financiranja za mala in srednje velika podjetja. Ustanovitev trga Neuer Markt v 
Nemčiji je zapolnila vrzel na trgu vrednostnih papirjev, saj je bila tako ponujena možnost 
financiranja novim, inovativnim in hitro rastočim podjetjem. Statistika to trditev potrjuje, 
saj je bila velikost trga že leta 1998 55,7 milijard evrov, kotiralo pa je 146 podjetij. Prvotno 
je bil trg nacionalno usmerjen, vendar je s časom dosegel evropske razsežnosti, kajti mediji 
so ga hitro označili za evropski NASDAQ. Okoli 20 odstotkov trga so predstavljale delnice 
tujih podjetij. Na trg je bil leta 1999 vpeljan indeks NEMAX50, ki je vključeval 50 delnic 
največjih in najmočnejših podjetij. Trg Neuer Markt velja za prelomnico v zgodovini 
Nemškega trga kapitala, saj so bili nemški vlagatelji do njegovega nastanka znani kot 
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vlagatelji v varne naložbe (leta 2000 je imelo le 9 odstotkov Nemcev v lasti delnice) ter so 
tako kupovali predvsem obveznice ter varčevali v bankah oz. zavarovalnicah.  
 
Tabela 6: Tržna kapitalizacija po borzah in delež le-te v BDP 

Deutsche Börse London SE NYSE NASDAQ v mio $ 
konec leta Tržna kap. % BDP Tržna kap. % BDP Tržna kap. % BDP Tržna kap. % BDP 

1990 355.310,8 20,4 850.011,8 94,8 2.692.123,0 46,4 310.800,0 5,4 
1991 392.470,1 19,2 986.107,2 86,6 3.484.340,3 58,1 490.684,7 8,2 
1992 346.891,0 17,5 928.392,6 81,3 3.798.238,1 59,9 618.774,0 9,8 
1993 460.753,6 24,5 1.150.557,3 110,7 4.212.956,0 63,3 791.706,0 11,9 
1994 499.276,4 22,8 1.145.290,4 113,8 4.147.936,7 58,7 793.668,7 11,2 
1995 577.364,8 25,6 1.346.640,7 121,7 5.654.815,4 78,0 1.159.939,8 16,0 
1996 664.913,2 28,3 1.642.582,4 142,7 6.841.987,6 90,3 1.511.824,4 20,0 
1997 825.232,7 39,2 1.996.225,1 155,0 8.879.630,6 109,8 1.726.390,4 21,4 
1998 1.086.748,5 50,9 2.372.738,1 171,0 10.277.899,8 120,8 2.243.734,0 26,4 
1999 1.432.167,0 72,1 2.855.351,2 198,3 11.437.597,3 123,6 5.204.620,4 56,2 
2000 1.270.243,2 67,8 2.612.230,2 184,3 11.534.612,9 115,8 3.597.085,9 36,1 
2001 1.071.748,7 58,1 2.164.716,2 152,2 11.026.586,5 109,4 2.739.674,7 27,2 
2002 686.013,5 31,2 1.856.194,4 111,0 9.015.270,5 86,0 1.994.494,0 19,0 
2003 1.079.026,2 44,9 2.460.064,0 136,8 11.328.953,1 103,0 2.844.192,6 25,8 

Vir: World Federation of Exchanges. 

 
Leta 2000 je trg Neuer Markt doživel padec. Predvsem institucionalni vlagatelji so 
množično prodajali delnice, hkrati pa je trg prizadel padec na trgu NASDAQ. S strani 
investitorjev je prišlo do spoznanja, da je omenjeni nemški trg močno odvisen od 
ameriškega visoko tehnološkega trga, in interes za trg Neuer Markt je upadel. Konec leta 
2002 je bilo načrtovano zaprtje trga s strani Nemške borze (Deutsche Börse), istočasno pa 
so potekale priprave za delitev nemškega trga lastniških vrednostnih papirjev na dva dela, 
in sicer General Standard in Prime Standard. Omenjena dela naj bi se razlikovala glede na 
predpisane standarde razkrivanja podatkov, Prime Standard pa naj bi pokrival tudi trg 
Neuer Markt.  
 
Tabela 7: Vrednost trgovanja in število podjetij, ki kotirajo na borzi 

Deutsche Börse London SE NYSE NASDAQ v mio $ 
konec leta Št. Pod. 

Na borzi 
Vrednost 
trgovanja 

Št. Pod. 
Na borzi 

Vrednost 
trgovanja 

Št. Pod. 
Na borzi 

Vrednost 
trgovanja 

Št. Pod. 
Na borzi 

Vrednost 
trgovanja 

1990 NA 508.706,7 2.559 543.392,5 1.774 1.325.332,4 4.132 452.430,0 
1991 NA 404.648,8 2.572 553.922,0 1.989 1.520.164,0 4.094 693.851,9 
1992 NA 454.205,5 2.440 662.990,0 1.750 1.745.466,4 4.113 891.055,0 
1993 NA 563.961,5 2.412 865.906,7 1.945 2.283.389,6 4.611 1.350.103,8 
1994 NA 592.103,9 2.416 1.029.278,3 2.128 2.454.241,6 4.902 1.449.300,6 
1995 NA 593.936,2 2.502 1.153.221,3 2.242 3.082.916,1 5.127 2.398.213,0 
1996 NA 811.626,0 2.623 1.413.236,3 2.467 4.063.654,6 5.556 3.301.776,1 
1997 NA 1.067.688,3 2.513 1.989.489,3 2.626 5.777.601,5 5.487 4.481.682,1 
1998 662 1.491.795,7 2.423 2.887.989,7 2.670 7.317.948,5 5.068 5.518.946,3 
1999 851 1.551.467,4 2.274 3.399.381,1 3.025 8.945.205,2 4.829 10.467.369,3 
2000 983 2.119.784,7 2.374 4.558.662,9 2.468 11.060.046,0 4.734 19.798.799,3 
2001 983 1.423.370,8 2.332 4.520.183,2 2.400 10.489.030,6 4.063 10.934.572,5 
2002 934 1.212.301,6 2.824 4.001.339,9 2.366 10.310.055,2 3.649 7.254.594,3 
2003 866 1.299.327,4 2.692 3.609.718,2 2.308 9.691.335,3 3.294 7.068.213,2 

Vir: World Federation of Exchanges. 
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Kot lahko vidimo v tabeli 6, tržna kapitalizacija nemške borze v primerjavi z London SE in 
NYSE, kljub veliki rasti od leta 1990, še vedno predstavlja majhen delež bruto domačega 
proizvoda, kar pomeni, da ima trg kapitala v Nemčiji še vedno manjši pomen kot v drugih 
državah. Hkrati to pomeni tudi večji potencial za rast glede na vodeče trge kapitala. 
Potencial izhaja tudi iz velikega števila srednjih in malih podjetij, ki imajo možnost 
kotiranja na borzi. V primerjavi z Veliko Britanijo in ZDA v Nemčiji na borzi še vedno 
kotira majhno število podjetij. V spodnji tabeli lahko vidimo, da je bilo število podjetij, ki 
kotirajo na borzi v Nemčiji, konec leta 2003 le 866, medtem ko je na Londonski borzi 
kotiralo 2.692, na ameriški pa skupaj kar 5.602 podjetij.  
 

4. Rezultati empirične analize 
 
Omejitve, ki so v vseh modelih prispevale k zmanjšanju števila opazovanj, so nastale 
zaradi nerapoložljivosti tekoče cene delnic, števila rednih delnic, čistega dobička in 
dividend na delnico. Izločene so bila opazovane enote z negativno knjigovodsko 
vrednostjo lastniškega kapitala (Easton et al. 2002, str. 663) in negativnimi štiriletnimi 
agregatnimi dobički, vključno z dividendami, denarnimi tokovi iz poslovanja, vključno z 
dividendami in prsti denarni tokovi, vključno z dividendami. Opazovane enote z 
negativnimi merami uspešnosti so bile odstranjene naknadno – zaradi rezultatov, ki so bili 
nesmiselni. Collins, Pincus in Xie (1999) v svoji raziskavi obravnavajo vlogo negativnih 
dobičkov in njihov vpliv na vrednotenje. Pravijo, da v primeru enostavnih modelov, ki 
vključujejo samo dobičke, lahko pride do pristranskih rezultatov ob vključevanju 
pozitivnih in negativnih vrednosti dobičkov. Na osnovi dobljenih rezultatov (z negativnimi 
vrednostmi agregatnih mer uspešnosti in brez njih, slednji se namreč izkažejo za smiselne) 
predvidevam, da je vpliv negativnih vrednosti agregatnih mer uspešnosti v uporabljenem 
modelu pripomogel k nepravilnosti rezultatov, zato sem negativne vrednosti agregatnih 
mer uspešnosti izločila iz analize.  
 
Poleg zgoraj omenjenih omejitev, ki so zmanjšale število opazovanih enot, sem uporabila 
tudi pristop odstranjevanja vrednosti, ki izstopajo, in sicer sem odstranila 2 odstotka 
najvišjih in najnižjih vrednosti odvisne (štiriletni agregatni dobički, vključno z 
dividendami, štiriletni agregatni denarni tokovi iz poslovanja, vključno z dividendami ali 
štiriletni agregatni prosti denarni tokovi, vključno z dividendami, deljeni s knjigovodsko 
vrednostjo lastniškega kapitala) in neodvisne spremenljivke (tekoča tržna vrednost, deljene 
s knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala). Ustaljena praksa odstranitve nenormalnih 
vrednosti v raziskavah, ki proučujejo vrednost računovodskih informacij in analizo 
vrednotenja, je 1 odstotek najvišjih in najnižjih vrednosti (Garrod in Rees, 1999, str. 9), 
vendar bi v primeru vzorca, ki ga obravnavam, to pomenilo nadaljnjo prisotnost 
nenormalnih vrednosti, kar sem preverila z grafično analizo in pregledom porazdelitve 
spremenljivk po centilih. 
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4.1. Opisne statistike 

V tabelah od 8 do 16 je prikazana opisna statistika za odvisne in neodvisne spremenljivke 
modela 1, 2 in 3. Model 1 kot odvisno spremenljivko vključuje v analizo štiriletne 
agregatne dobičke, vključno z dividendami, model 2 opredeli odvisno spremenljivko kot 
štiriletne agregatne denarne tokove iz poslovanja, vključno z dividendami, model 3 temelji 
na štiriletnih agregatnih prostih denarnih tokovih, vključno z dividendami (vse mere so 
deljene s knjigovodsko vrednostjo kapitala). Neodvisna spremenljivka je v vseh treh 
modelih enaka razmerju med trenutno tržno in knjigovodsko vrednostjo lastniškega 
kapitala. Analiza vseh treh modelov je zasnovana po letih, velikosti podjetij in panogah.  
 

4.1.1. Opisne statistike po letih 

V primeru analize po letih se vzorec podjetij po letih spreminja, zato je potrebno temu 
primerno interpretirati razlike v rezultatih med leti. Razlike se lahko pojavljajo tako zaradi 
spremembe vzorca po letih kot zaradi sprememb vključenih spremenljivk. V tabeli 8 je 
prikazano število opazovanj po posameznih letih, ki se proti koncu opazovanega obdobja 
znatno povečuje. V zadnjem letu je število opazovanj v modelu 1 kar dvakrat večje kot na 
začetku. Enako velja za model 3, medtem ko je število opazovanih enot v modelu 2 po 
letih bolj enakomerno. Koliko opazovanih enot je vključenih v posamezen model, je 
odvisno od zajetja določenih mer uspešnosti v bazi podatkov. V določenih primerih 
denarni tokovi iz poslovanja ali prosti denarni tokovi niso bili na voljo. 
 
Tabela 8: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni dobički, vključno z dividendami) in neodvisne 
spremenljivke po letih – model 1 

 xcT/B0 P0/B0 

Leto N Povp. 
25th  
pct. Med. 

75th  
pct. 

Stan. 
Odk. Min Max Povp.

25th 

pct. Med.
75th  
pct. 

Stan.  
Odk. Min Max

1987 72 0,59 0,36 0,55 0,76 0,29 0,11 1,88 1,99 1,16 1,65 2,50 1,18 0,71 6,35
1988 85 0,56 0,34 0,51 0,72 0,27 0,11 1,26 2,43 1,52 1,92 3,13 1,34 1,03 7,22
1989 144 0,58 0,31 0,50 0,76 0,35 0,12 1,64 3,71 2,22 2,89 4,22 2,58 1,18 19,39
1990 151 0,53 0,28 0,47 0,76 0,33 0,04 1,54 3,42 2,04 3,13 4,24 1,97 0,83 13,70
1991 164 0,53 0,26 0,45 0,75 0,34 0,02 1,60 3,10 1,83 2,59 3,74 1,88 1,01 11,01
1992 153 0,57 0,29 0,45 0,76 0,39 0,05 1,90 2,64 1,47 2,07 3,11 1,76 0,81 10,91
1993 179 0,57 0,26 0,48 0,80 0,41 0,04 1,80 3,16 1,85 2,62 3,81 1,95 1,02 11,40
1994 209 0,63 0,29 0,52 0,81 0,47 0,04 2,53 3,04 1,66 2,37 3,56 2,12 1,00 13,04
1995 220 0,67 0,33 0,57 0,85 0,52 0,02 3,16 2,73 1,48 2,06 3,10 2,08 0,81 12,64
1996 233 0,71 0,37 0,60 0,89 0,50 0,05 3,12 2,73 1,47 2,15 3,06 1,95 0,72 11,41
1997 271 0,76 0,35 0,60 0,91 0,64 0,05 4,82 3,13 1,76 2,39 3,39 2,41 0,78 20,12
1998 269 0,76 0,31 0,60 1,00 0,64 0,10 4,20 3,14 1,61 2,29 3,44 2,68 0,67 18,51
1999 271 0,80 0,33 0,64 1,00 0,67 0,07 3,66 3,49 1,41 2,24 3,82 4,01 0,61 28,05
2000 265 0,76 0,25 0,54 1,03 0,73 0,03 4,47 3,30 1,22 2,21 4,41 3,03 0,53 15,50
2001 277 0,65 0,25 0,48 0,88 0,57 0,02 3,11 2,59 1,18 1,88 3,24 2,11 0,50 11,18
2002 249 0,64 0,25 0,48 0,85 0,53 0,03 2,85 1,74 0,81 1,29 2,29 1,31 0,30 6,95
2003 226 0,63 0,27 0,48 0,84 0,50 0,03 2,64 2,14 1,10 1,85 2,78 1,42 0,39 8,45

Povp. 202 0,64 0,30 0,52 0,85 0,48 0,05 2,72 2,85 1,52 2,21 3,40 2,10 0,76 13,28
Vir: Lastni izračuni.  
 



59 
 

V modelu 1 se vzorec po letih giblje od 72 do maksimalno 277 opazovanih enot. Razmerje 
med štiriletnimi agregatni dobički, vključno z dividendami, in knjigovodsko vrednostjo 
lastniškega kapitala se je po letih gibalo med 0,53 in 0,80. Standardni odkloni odvisne 
spremenljivke posameznega vzorca po letih so bili med 0,27 do 0,73. Maksimalna in 
minimalna vrednost razmerja med tekočo tržno in knjigovodsko vrednostjo lastniškega 
kapitala v obdobju od leta 1987 do 2003 je znašala 28,05 in 0,30. Razlike med vrednostmi 
neodvisne spremenljivke po letih so bistveno večje kot pri odvisni spremenljivki. 
 
Iz tabele 9 lahko vidimo, da je odvisna spremenljivka sestavljena iz štiriletnega 
agregatnega denarnega toka iz poslovanja, vključno z dividendami, in knjigovodske 
vrednosti lastniškega kapitala, veliko večja v primerjavi z odvisno spremenljivko ostalih 
dveh modelov. V modelu 2 se vrednosti odvisne in neodvisne spremenljivke v povprečju 
med seboj ne razlikujejo toliko kot v modelu 1 in 3. 
 
Denarni tok iz poslovanja je seštevek čistega dobička in nedenarnih postavk (npr. 
Amortizacije, odpisov itd.). Če torej rezultate modela 2 primerjamo z modelom 1 (v 
katerem je vključen čisti dobiček), lahko ugotovimo, da so nedenarne postavke podjetij, 
vključenih v vzorec, skoraj tako velike kot njihov čisti dobiček. To odseva značilnosti 
podjetij, zajetih v vzorec. Podjetja, ki so v vzorec vključena, so predvsem proizvajalna 
podjetja, ki potrebujejo za svoje delovanje veliko fiksnih sredstev, s tem pa lahko 
amortizacija predstavlja velike nedenarne postavke. 
 
Tabela 9: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni denarni tok iz poslovanja, vključno z 
dividendami) in neodvisne spremenljivke po letih – model 2  
 CFOcT/B0 P0/B0 

Leto N Povp. 
25th 
pct. Med. 

75th

pct.
Stan.
Odk. Min Max Povp.

25th

pct. Med.
75th 
pct. 

Stan. 
Odk. Min Max

1993 139 1,85 1,17 1,53 2,33 1,08 0,24 6,11 3,48 1,89 2,76 3,89 2,61 1,05 17,38

1994 160 1,82 1,13 1,55 2,33 1,03 0,23 4,92 3,17 1,72 2,51 3,83 2,25 1,00 12,92

1995 174 1,80 1,10 1,51 2,27 0,99 0,42 4,63 2,76 1,45 2,05 3,25 2,05 0,79 11,18

1996 181 1,84 1,10 1,57 2,23 1,05 0,24 5,83 2,73 1,52 2,21 3,08 1,83 0,66 10,14

1997 226 1,81 1,02 1,49 2,14 1,26 0,15 8,77 3,21 1,85 2,43 3,55 2,60 0,73 20,00

1998 243 1,73 0,93 1,39 2,12 1,21 0,13 6,17 3,18 1,60 2,27 3,47 3,07 0,64 25,95

1999 249 1,62 0,91 1,44 2,12 1,11 0,08 6,71 3,40 1,34 2,17 3,83 3,86 0,56 30,71

2000 242 1,63 0,83 1,38 2,15 1,11 0,14 6,58 3,66 1,24 2,28 4,47 4,02 0,42 28,84

2001 232 1,44 0,71 1,15 1,82 1,06 0,13 6,63 2,61 1,16 1,94 3,22 2,21 0,48 14,07

2002 207 1,46 0,78 1,21 1,91 0,94 0,18 4,75 1,93 0,87 1,48 2,47 1,46 0,27 7,01

2003 180 1,45 0,84 1,18 1,88 0,88 0,22 4,63 2,09 1,10 1,74 2,67 1,38 0,39 7,28

Povp. 203 1,68 0,96 1,40 2,12 1,06 0,20 5,98 2,93 1,43 2,17 3,43 2,49 0,63 16,86
Vir: Lastni izračuni.  
 
Model 3, ki v izračun kot odvisno spremenljivko vključuje štiriletne agregatne proste 
denarne tokove, vključno z dividendami, deljene s knjigovodsko vrednostjo lastniškega 
kapitala, obsega po letih najmanj opazovanih enot. Vrednosti odvisne spremenljivke so 
znatno manjše predvsem v primerjavi z modelom 2. V povprečju se neodvisna 
spremenljivka giblje med povprečnima vrednostma modela 1 in 2.  
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Tabela 10: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni prosti denarni tok, vključno z dividendami) in 
neodvisne spremenljivke po letih – model 3 
 FCFcT/B0 P0/B0 

Leto N Povp. 
25th 

pct. Med. 
75th 

pct. 
Stan.
Odk. Min Max Povp.

25th

pct. Med.
75th 

pct. 
Stan. 
Odk. Min Max

1993 54 0,52 0,18 0,37 0,66 0,49 0,04 2,08 3,04 1,64 2,74 3,75 2,39 1,01 16,77
1994 67 0,54 0,22 0,38 0,69 0,44 0,05 2,12 2,60 1,55 2,17 3,02 1,75 1,11 12,31
1995 77 0,50 0,16 0,41 0,66 0,44 0,02 1,91 2,30 1,37 1,85 2,77 1,47 0,80 10,13
1996 80 0,56 0,21 0,41 0,88 0,42 0,02 1,77 2,58 1,51 1,90 2,94 1,80 0,64 9,62
1997 96 0,60 0,18 0,46 0,82 0,56 0,02 3,10 3,36 1,76 2,17 3,33 3,40 0,73 20,00
1998 92 0,61 0,25 0,40 0,72 0,65 0,04 3,79 3,65 1,57 2,20 4,06 3,85 0,65 21,13
1999 114 0,58 0,17 0,39 0,72 0,60 0,02 3,18 4,14 1,46 2,55 4,33 4,88 0,59 31,57
2000 145 0,64 0,24 0,44 0,80 0,62 0,05 3,22 3,66 1,23 2,24 4,98 3,57 0,53 21,17
2001 199 0,60 0,25 0,43 0,75 0,53 0,03 3,01 2,40 1,01 1,67 2,98 2,19 0,28 14,20
2002 224 0,67 0,27 0,47 0,87 0,73 0,02 6,37 1,48 0,68 1,14 1,95 1,11 0,24 6,86
2003 237 0,78 0,30 0,52 0,92 0,97 0,02 8,05 2,01 1,08 1,78 2,65 1,28 0,35 7,46

Povp. 126 0,60 0,22 0,43 0,77 0,59 0,03 3,51 2,84 1,35 2,04 3,34 2,52 0,63 15,57
Vir: Lastni izračuni. 
 
Prosti denarni tok je denarni tok iz poslovanja, od katerega odštejemo investicije. Denarni 
tok iz poslovanja pomeni pozitivno postavko v vrednotenju, medtem ko investicije 
zmanjšujejo prosti denarni tok. Če je neto sedanja vrednost investicij pozitivna, potem 
investicije prav tako predstavljajo pozitivne postavke, ki bodo v prihodnosti povečale 
vrednost lastniškega kapitala oz. vrednost celotnega podjetja. Podjetja imajo v praksi 
mnogokrat negativne proste denarne tokove, kar pa ne pomeni nujno, da podjetje ne 
posluje dobro, ampak da imajo visoke investicije. Investicija bo v prihodnosti seveda 
obrodila pozitivne denarne tokove, vendar so le-ti dolgoročni. V takem primeru mora biti 
obdobje napovedi dovolj dolgo, da zajame pozitivne tokove investicije. Raziskave s 
področja primerjave dobičkov in denarnih tokov pravijo, da denarni tokovi bolje odražajo 
vrednost lastniškega kapitala na dolgi rok, v krajšem obdobju pa so bolj primerna mera 
uspešnosti dobički (Penman, 1992, str. 570). 
 

4.1.2. Opisne statistike glede na velikost podjetja 

V primeru analize glede na velikost podjetja so opazovane enote razdeljene v tri skupine z 
enakim številom opazovanj. Delitev je narejena na osnovi tržne vrednosti posameznega 
podjetja. Z regresijo panelnih podatkov sem izračunala stroške kapitala za majhna, srednje 
velika in velika podjetja. 
 
Tabela 11: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni dobički, vključno z dividendami) in 
neodvisne spremenljivke glede na velikost podjetja – model 1 

Velikost xcT/B0 P0/B0 

* N Povp. 
25th 

pct. Med. 
75th 

pct. 
Stan.
Odk. Min Max Povp.

25th 

pct. Med.
75th 

pct. 
Stan. 
Odk. Min Max

MP 1146 0,64 0,22 0,46 0,83 0,61 0,02 4,82 2,49 1,21 1,86 2,79 2,40 0,30 28,05
SP 1146 0,64 0,28 0,52 0,84 0,50 0,02 3,17 2,81 1,44 2,10 3,32 2,27 0,30 19,98
VP 1146 0,71 0,40 0,61 0,89 0,49 0,02 4,47 3,33 1,86 2,73 4,01 2,41 0,33 21,83

Vir: Lastni izračuni.  
*MP = majhno podjetje, SP = srednje veliko podjetje, VP = veliko podjetje 
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Delitev podjetij v modelu 1:   
• majhna podjetja: tržna vrednost do približno 71 milijonov evrov,  
• srednje velika podjetja: tržna vrednost med 71 in 354 milijoni evrov,  
• velika podjetja: tržna vrednost, večja od 354 milijonov.  
 

. 
Tabela 12: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni denarni tok iz poslovanja, vključno z 
dividendami) in neodvisne spremenljivke glede na velikost podjetja – model 2 

Velikost CFOcT/B0 P0/B0 

 N Povp. 
25th 

pct. Med. 
75th 

pct. 
Stan.
Odk. Min Max Povp.

25th 

pct. Med.
75th 

pct. 
Stan. 
Odk. Min Max

MP 745 1,59 0,85 1,31 2,04 1,12 0,08 8,77 2,53 1,14 1,85 2,85 2,76 0,27 30,71

SP 744 1,57 0,86 1,35 1,99 1,03 0,14 6,24 2,80 1,32 1,99 3,28 2,53 0,33 23,15

VP 744 1,84 1,09 1,54 2,23 1,09 0,14 5,83 3,50 1,88 2,73 4,04 2,90 0,45 25,95
Vir: Lastni izračuni.  
 
Delitev podjetij v modelu 2: 

• majhna podjetja: tržna vrednost do približno 82 milijonov evrov,  
• srednje velika podjetja: tržna vrednost med 82 in 388 milijoni evrov,  
• velika podjetja: tržna vrednost, večja od 388 milijonov.  
 

Tabela 13: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni prosti denarni tok, vključno z dividendami) in 
neodvisne spremenljivke glede na velikost podjetja – model 3 

Velikost FCFcT/B0 P0/B0 

 N Povp. 
25th 

pct. Med. 
75th 

pct. 
Stan.
Odk. Min Max Povp.

25th

pct. Med.
75th 

pct. 
Stan. 
Odk. Min Max

MP 462 0,62 0,22 0,42 0,82 0,74 0,02 8,05 1,70 0,81 1,29 2,02 1,79 0,24 19,94
SP 462 0,60 0,19 0,41 0,79 0,59 0,02 3,22 2,75 1,30 1,93 3,04 2,69 0,30 21,17
VP 461 0,67 0,29 0,48 0,78 0,67 0,02 7,25 3,49 1,78 2,66 3,96 3,28 0,33 31,57

Vir: Lastni izračuni.  
 
Delitev podjetij v modelu 3: 

• majhna podjetja: tržna vrednost do približno 64 milijonov evrov,  
• srednje velika podjetja: tržna vrednost med 64 in 369 milijoni evrov,  
• velika podjetja: tržna vrednost, večja od 369 milijonov.  

 

4.1.3. Opisne statistike po panogah 

V primeru analize po panogah so podjetja razdeljena v skupine glede na panogo, kateri 
pripadajo. Zaradi premajhnega števila opazovanj so nekatere panoge združene v večjo 
skupino, ki v grobem ponazarja lastnosti vseh vključenih panog. Pri združevanju panog v 
večjo skupino sem upoštevala dejavnost, kateri pripadajo, in velikost stroškov lastniškega 
kapitala za posamezno panogo, pridobljenih iz raziskave Fame in Frencha (1996). 
 
Delitev na glavne skupine panog v moji analizi je sledeča: tekstil, oblačila in obutev (I1); 
poslovne storitve (I2); računalniški programi, oprema, elektronika in telekomunikacije 
(I3); gradnja in gradbeni materiali (I4); inženirstvo (I5); hrana in pijača (I6); hišna oprema 



62 
 

in gospodinjski pripomočki (I7); farmacevtski pripomočki, zdravila in kemikalije (I8); 
maloprodaja (I9); preskrba z dobrinami široke potrošnje (I10); transport in vozila (I11); in 
razno (I12). Menim, da panoga razno ni reprezentativna in ni primerna za kakršno koli 
podajanje zaključkov, ker so v to skupino vključene tako različne panoge, da nimajo 
skupnih lastnosti. 
 
Tabela 14: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni dobički, vključno z dividendami) in 
neodvisne spremenljivke po panogah – model 1 

Panoga xcT/B0 P0/B0 

** N Povp. 
25th 

pct. Med. 
75th 

pct. 
Stan.
Odk. Min Max Povp.

25th

pct. Med.
75th 

pct. 
Stan. 
Odk. Min Max

I1 211 0,77 0,25 0,66 1,08 0,68 0,04 4,43 2,89 1,64 2,36 3,21 2,07 0,43 11,40
I2 269 0,82 0,27 0,62 1,07 0,77 0,02 4,82 3,50 1,44 2,61 4,64 2,76 0,39 18,47
I3 229 0,57 0,20 0,40 0,79 0,52 0,02 3,02 3,10 1,19 2,22 3,55 3,07 0,33 21,83

I4 393 0,61 0,30 0,53 0,83 0,43 0,03 2,68 2,78 1,42 2,23 3,44 2,24 0,30 19,98

I5 404 0,67 0,29 0,54 0,87 0,54 0,02 3,59 2,70 1,45 1,94 3,06 2,68 0,58 26,28
I6 268 0,59 0,23 0,47 0,74 0,51 0,02 2,88 3,52 1,75 2,94 4,83 2,45 0,48 18,39
I7 279 0,63 0,34 0,57 0,82 0,41 0,06 3,01 2,28 1,24 2,04 2,85 1,75 0,49 23,62
I8 397 0,66 0,37 0,58 0,86 0,39 0,04 2,39 2,61 1,42 2,15 3,12 1,80 0,42 15,50
I9 182 0,55 0,25 0,43 0,63 0,56 0,02 4,47 2,71 1,46 2,10 3,24 2,52 0,49 28,05
I10 222 0,76 0,46 0,64 0,88 0,50 0,02 3,17 3,21 2,03 2,92 3,65 1,87 0,46 12,00
I11 272 0,64 0,29 0,47 0,84 0,52 0,02 3,27 2,60 1,24 1,83 2,66 2,37 0,40 17,23
I12 312 0,70 0,28 0,54 0,86 0,62 0,03 3,56 2,95 1,35 2,01 3,62 2,54 0,33 14,29

Vir: Lastni izračuni.  
**I1= Tekstil, oblačila in obutev, I2 = Poslovne storitve, I3 = Rač. Programi, oprema, elektronika in telekom., I4 = Gradnja in gradbeni 
materiali, I5 = Inženirstvo, I6 = Hrana in pijača, I7 = Hišna oprema in gosp. Pripomočki, I8 = Farm. Pripomočki, zdravila in kemikalije, 
I9 = Maloprodaja, I10 = Preskrba z dobrinami široke potrošnje, I11= Transport in vozila, I12 = Razno. 
 
Opazovane enote po različnih panogah niso enakomerno porazdeljene, inženirstvo tvori 
največjo skupino, medtem ko je najmanjša skupina sestavljena iz podjetij, ki se ukvarjajo z 
maloprodajo. V povprečju znaša koeficient variacije v modelu 1, 0,81 za obe 
spremenljivki, kar pomeni, da standardni odklon obeh spremenljivk znaša 81 odstotkov 
aritmetične sredine.  
 
Tabela 15: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni denarni tok iz poslovanja vključno z 
dividendami) in neodvisne spremenljivke po panogah – model 2 

Panoga CFOcT/B0 P0/B0 

 N Povp. 
25th 

pct. Med. 
75th 

pct. 
Stan.
Odk. Min Max Povp.

25th

pct. Med.
75th 

pct. 
Stan. 
Odk. Min Max

I1 124 1,71 0,79 1,50 2,20 1,15 0,13 6,58 3,03 1,61 2,41 3,59 2,38 0,49 14,20

I2 163 1,47 0,53 1,14 2,03 1,17 0,13 7,40 4,74 1,42 3,37 6,25 4,62 0,56 30,71

I3 157 1,29 0,60 1,14 1,78 0,89 0,14 5,83 4,23 1,53 2,63 4,75 4,43 0,62 25,95

I4 271 1,45 0,85 1,22 1,83 0,85 0,14 5,70 2,64 1,41 2,05 3,27 2,10 0,30 19,06

I5 265 1,47 0,96 1,27 1,83 0,78 0,18 4,32 2,32 1,29 1,82 2,67 2,13 0,50 24,68

I6 189 1,99 1,09 1,55 2,75 1,24 0,08 6,24 3,75 1,89 2,94 4,98 3,02 0,76 23,15
I7 193 1,42 0,86 1,32 1,79 0,73 0,18 4,45 2,14 1,12 1,87 2,68 1,39 0,49 10,95

I8 268 1,50 0,97 1,28 1,77 0,87 0,21 5,39 2,70 1,43 2,18 3,03 2,03 0,39 19,94

I9 105 1,56 0,89 1,50 1,87 0,92 0,14 5,48 2,42 1,25 2,12 3,13 1,54 0,42 8,25

I10 136 1,85 1,16 1,61 2,39 1,01 0,27 5,42 3,14 2,27 3,01 3,53 1,33 0,70 7,07

I11 175 2,87 1,69 2,48 4,04 1,54 0,17 8,77 2,31 1,14 1,57 2,31 2,60 0,40 23,66

I12 187 1,69 0,95 1,48 2,30 1,01 0,18 6,11 2,66 1,26 1,83 2,97 2,62 0,27 19,95
Vir: Lastni izračuni.  
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Največjo vrednost odvisne spremenljivke v modelu 2 je mogoče opaziti v panogi 
transporta in vozil (I11), najmanjše vrednosti odvisne spremenljivke pa se po panogah ne 
razlikujejo veliko. Nekoliko večje razlike je mogoče opaziti pri neodvisni spremenljivki. 
Najvišje vrednosti razmerja med tekočo tržno in knjigovodsko vrednostjo lastniškega 
kapitala so v primeru panoge poslovnih storitev ter računalniške opreme in programov, 
najnižje vrednosti neodvisne spremenljivke pa najdemo v panogi preskrba z dobrinami 
široke potrošnje.  
 
V modelu 3, ki je glede na vrednosti odvisne spremenljivke bolj podoben modelu 1 kot 
modelu 2, imajo štiri panoge (tekstil, oblačila in obutev (I1), poslovne storitve (I2), 
preskrba z dobrinami široke potrošnje (I10) in transport in vozila (I11)) precej majhno 
število opazovanj, zato daje analiza na osnovi štiriletnih agregatnih prostih denarnih tokov, 
vključno z dividendami, slabše rezultate, ki so za nekaj panog tudi statistično neznačilni. 
 
Tabela 16: Opisna statistika vzorca odvisne (štiriletni agregatni prosti denarni tok, vključno z dividendami) in 
neodvisne spremenljivke po panogah – model 3 

Panoga FCFcT/B0 P0/B0 

 N Povp. 
25th 

pct. Med. 
75th 

pct. 
Stan.
Odk. Min Max Povp.

25th 

pct. Med.
75th 

pct. 
Stan. 
Odk. Min Max

I1 74 0,81 0,28 0,49 1,06 1,03 0,03 6,95 3,63 1,22 2,56 4,31 4,51 0,43 31,57
I2 78 0,82 0,30 0,66 1,10 0,65 0,02 2,48 3,41 1,09 2,68 4,52 3,07 0,41 14,98
I3 220 0,62 0,22 0,47 0,82 0,56 0,02 3,57 3,20 1,01 1,93 3,21 3,86 0,24 21,77
I4 121 0,42 0,18 0,33 0,56 0,32 0,02 1,78 2,29 1,21 1,85 3,05 1,63 0,30 9,57
I5 176 0,56 0,28 0,46 0,74 0,46 0,03 3,79 2,24 1,29 1,68 2,33 2,36 0,35 20,12
I6 90 0,72 0,28 0,46 0,87 0,67 0,04 3,01 3,10 1,31 2,41 3,93 2,78 0,46 16,77
I7 149 0,61 0,24 0,54 0,82 0,46 0,04 2,41 2,14 1,09 1,78 2,89 1,34 0,27 6,62
I8 182 0,50 0,19 0,38 0,59 0,47 0,02 2,19 2,70 1,25 1,97 3,03 2,53 0,26 19,94
I9 88 0,56 0,20 0,35 0,77 0,55 0,04 2,56 2,58 1,36 1,98 3,13 1,79 0,49 8,60
I10 59 0,45 0,18 0,31 0,47 0,50 0,02 3,22 2,80 2,14 2,85 3,15 1,05 0,92 7,07
I11 64 0,98 0,41 0,71 1,09 1,28 0,03 8,05 1,64 1,15 1,57 2,06 0,65 0,50 3,58
I12 84 0,93 0,30 0,53 1,15 1,14 0,03 7,25 2,04 0,65 1,17 1,83 3,20 0,24 21,13

Vir: Lastni izračuni.  
 

4.2. Rezultati regresij 

4.2.1. Rezultati regresij po letih 

V tabeli 17 so prikazane ocene regresijskih koeficientov vseh treh modelov. Opazovano 
obdobje modela 1 je daljše v primerjavi z drugima dvema modeloma. Razlog je v bazi 
podatkov, v kateri denarni tokovi iz poslovanja in prosti denarni tokovi niso bili zajeti za 
čas pred letom 1993. Tabela 18 prikazuje končne rezultate, in sicer stopnjo rasti presežnih 
dobičkov in dobičkov (po enačbi Gearn), stroške lastniškega kapitala in premijo za 
tveganje za nemški trg kapitala.  
 
 
 



64 
 

Tabela 17: Ocena regresijskih koeficientov po letih za model 1, 2 in 3 
 Model 1 Model 2 Model 3 

Odv. 
Spr. 

Štiriletni agregatni dobiček,  
vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni denarni tok iz 
poslovanja vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni prosti denarni tok 
vključno z dividendami 

Leto Reg. Koeficienti Sig.  Adj. R2 Reg. Koeficienti Sig.  Adj. R2 Reg. Koeficienti Sig. Adj. R2 

Konstanta 0,387 0,000 Konstanta - - Konstanta - - 
1987 

Naklon 0,102 0,000 
0,115 

Naklon - - 
- 

Naklon - - 
- 

Konstanta 0,376 0,000 Konstanta - - Konstanta - - 
1988 

Naklon 0,076 0,000 
0,137 

Naklon - - 
- 

Naklon - - 
- 

Konstanta 0,439 0,000 Konstanta - - Konstanta - - 
1989 

Naklon 0,037 0,001 
0,070 

Naklon - - 
- 

Naklon - - 
- 

Konstanta 0,386 0,000 Konstanta - - Konstanta - - 
1990 

Naklon 0,043 0,001 
0,060 

Naklon - - 
- 

Naklon - - 
- 

Konstanta 0,316 0,000 Konstanta - - Konstanta - - 
1991 

Naklon 0,069 0,000 
0,137 

Naklon - - 
- 

Naklon - - 
- 

Konstanta 0,344 0,000 Konstanta - - Konstanta - - 
1992 

Naklon 0,085 0,000 
0,139 

Naklon - - 
- 

Naklon - - 
- 

Konstanta 0,315 0,000 Konstanta 1,470 0,000 Konstanta 0,186 0,050 1993 
Naklon 0,081 0,000 

0,144 
Naklon 0,108 0,002

0,062 
Naklon 0,111 0,000 

0,276 

Konstanta 0,374 0,000 Konstanta 1,532 0,000 Konstanta 0,251 0,005 1994 
Naklon 0,084 0,000 

0,141 
Naklon 0,090 0,013

0,033 
Naklon 0,110 0,000 

0,180 

Konstanta 0,469 0,000 Konstanta 1,498 0,000 Konstanta 0,280 0,002 1995 
Naklon 0,075 0,000 

0,084 
Naklon 0,109 0,003

0,046 
Naklon 0,097 0,004 

0,092 

Konstanta 0,510 0,000 Konstanta 1,557 0,000 Konstanta 0,394 0,000 1996 
Naklon 0,073 0,000 

0,075 
Naklon 0,105 0,014

0,028 
Naklon 0,065 0,012 

0,067 

Konstanta 0,582 0,000 Konstanta 1,528 0,000 Konstanta 0,530 0,000 1997 
Naklon 0,056 0,001 

0,040 
Naklon 0,089 0,060

0,029 
Naklon 0,020 0,246 

0,004 

Konstanta 0,553 0,000 Konstanta 1,411 0,000 Konstanta 0,359 0,000 1998 
Naklon 0,065 0,000 

0,070 
Naklon 0,101 0,000

0,062 
Naklon 0,068 0,000 

0,115 

Konstanta 0,624 0,000 Konstanta 1,494 0,000 Konstanta 0,452 0,000 1999 
Naklon 0,050 0,000 

0,085 
Naklon 0,038 0,036

0,014 
Naklon 0,030 0,009 

0,051 

Konstanta 0,532 0,000 Konstanta 1,407 0,000 Konstanta 0,489 0,000 2000 
Naklon 0,068 0,000 

0,077 
Naklon 0,061 0,001

0,045 
Naklon 0,041 0,005 

0,048 

Konstanta 0,357 0,000 Konstanta 1,159 0,000 Konstanta 0,457 0,000 2001 
Naklon 0,113 0,000 

0,174 
Naklon 0,107 0,001

0,045 
Naklon 0,058 0,001 

0,051 

Konstanta 0,298 0,000 Konstanta 1,140 0,000 Konstanta 0,491 0,000 2002 
Naklon 0,198 0,000 

 
0,234 Naklon 0,168 0,000

0,063 
Naklon 0,122 0,006 

0,030 

Konstanta 0,226 0,000 Konstanta 0,867 0,000 Konstanta 0,506 0,000 
2003 

Naklon 0,187 0,000 

 
0,275 

 Naklon 0,279 0,000
0,187 

Naklon 0,137 0,005 
0,029 

 Povp. St.odk. Povp. R2 Povp. St.odk. Povp. R2  Povp. St.odk. Povp. R2 

Konstanta 0,417 0,112 Konstanta 1,369 0,219 Konstanta 0,400 0,116  

Naklon 0,086 0,044 
0,126 

Naklon 0,114 0,063
0,056 

Naklon 0,078 0,039 
0,086 

Vir: Lastni izračuni.  
 
Osredotočila sem bom samo na razlago reprezentativnega primera. Torej regresijsko 
enačbo za model 1 za leto 1987 zapišemo sledeče: 8787879187 102,0387,0 BPBx +=− . 

Ocenjeni naklon enačbe znaša 0,102, kar pomeni, da se velikost razmerja med štiriletnimi 
agregatnimi dobički, vključno z dividendami, in knjigovodsko vrednostjo lastniškega 
kapitala poveča za 0,102, če se razmerje med tekočo tržno in knjigovodsko vrednostjo 
lastniškega kapitala poveča za eno enoto. Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno 
hipotezo pri stopnji značilnosti 05,0=α  in sprejmemo sklep, da je regresijski koeficient 
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večji od nič. To pomeni, da imajo podjetja z višjo ceno v povprečju tudi višje štiriletne 
agregatne dobičke, vključno z dividendami. Na osnovi vrednosti koeficienta determinacije 
za leto 1987 ugotavljamo, da je 11,5 odstotkov variance štiriletnih agregatnih dobičkov, 
vključno z dividendami, pojasnjenih z linearnim vplivom tekoče tržne vrednosti.  
 
Na podlagi rezultatov lahko vidimo, da v modelu 1, ki se razlikuje od drugih dveh modelov 
glede na imenovalnik odvisne spremenljivke, tekoče tržne vrednosti statistično značilno 
vplivajo na štiriletne agregatne dobičke, vključno z dividendami (najmočneje v primerjavi 
z drugima dvema merama uspešnosti). Model predpostavlja, da bodo ocene konstante in 
naklona pozitivna.  
 
Tabela 18: Primerjava rasti presežnega dobička, stroškov lastniškega kapitala, rasti dobička (Gearn) in 
premije za tveganje po letih glede na različne odvisne spremenljivke, ki vstopajo v model 

 Model 1 Model 2 Model 3 
Odv. 
Spr. 

Štiriletni agregatni dobiček,  
vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni denarni tok iz 
poslovanja vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni prosti denarni tok 
vključno z dividendami 

Leto g % r % Gearn % ERP % g % r % Gearn % ERP % g % r % Gearn % ERP % 

1987 8,52 10,47 7,03 4,63 - - - - - - - - 

1988 8,31 9,77 6,83 3,67 - - - - - - - - 

1989 9,53 10,22 6,86 3,12 - - - - - - - - 

1990 8,50 9,34 7,32 0,46 - - - - - - - - 

1991 7,11 8,48 7,03 -0,15 - - - - - - - - 

1992 7,67 9,34 6,28 1,38 - - - - - - - - 

1993 7,09 8,70 7,51 2,42 25,36 26,71 24,10 20,43 4,36 6,72 -13,42 0,44

1994 8,27 9,89 8,43 3,22 26,14 27,25 24,09 20,58 5,76 8,01 -7,35 1,34

1995 10,09 11,47 10,49 4,97 25,72 27,07 22,09 20,57 6,37 8,33 -6,35 1,83

1996 10,85 12,17 11,98 6,54 26,45 27,73 23,06 22,10 8,66 9,90 -2,71 4,27

1997 12,15 13,13 11,71 8,05 26,09 27,19 22,38 22,11 11,22 11,58 -6,62 6,50

1998 11,63 12,78 11,36 8,39 24,61 25,89 19,84 21,50 7,97 9,30 -10,76 4,91

1999 12,89 13,75 10,92 9,49 25,67 26,14 16,23 21,88 9,77 10,33 -5,99 6,07

2000 11,25 12,47 8,97 7,23 24,56 25,34 16,92 20,10 10,46 11,22 -6,11 5,98

2001 7,93 10,11 9,97 5,41 21,22 22,69 17,70 17,99 9,87 10,94 0,74 6,24

2002 6,74 10,59 9,68 5,98 20,95 23,26 16,79 18,65 10,50 12,70 2,70 8,09

2003 5,23 9,03 8,86 5,22 16,89 21,03 16,35 17,22 10,78 13,22 4,31 9,41

Povp. 9,04 10,69 8,90 4,71 23,97 25,48 19,96 20,29 8,70 10,20 -4,69 5,01

St. Odk. 2,14 1,64 1,92 2,78 3,01 2,20 3,25 1,68 2,30 2,00 5,47 2,82
Št. 

Opaz. 3438 2233 1385 
Vir: Lastni izračuni.  
 
V primeru modela 1 so ocene obeh koeficientov za vsa leta pozitivne in statistično značilne 
pri stopnji tveganja 05,0=α . Konstanta se giblje od najnižje vrednosti  v letu 2003 
(0,226) do najvišje, ki znaša 0,624, v letu 1999. Najnižja ocena naklona znaša 0,037 v letu 
1989, najvišjo najdemo v letu 2002 (0,198). Povprečni koeficient determinacje za vsa 
obdobja znaša 12,1 odstotek, največjo pojasnjevalno moč ima model v zadnji dveh letih 
proučevanega obdobja, najmanjšo pa v letu 1997. Možni vzrok povečane pojasnjevalne 
moči modela so lahko spremembe na področju računovodskega sistema v Nemčiji v 
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zadnjih letih, ki se s pomočjo uvajanja mednarodnih računovodskih standardov in tujih 
investitorjev izboljšuje.  
 
V modelu 2, v katerem kot odvisna spremenljivka nastopajo štiriletni agregatni denarni 
tokovi iz poslovanja, vključno z dividendami (deljeni s knjigovodsko vrednostjo 
lastniškega kapitala), je povezava le-te s tržno vrednostjo po letih statistično značilna pri 

05,0=α , z izjemami po nekaterih letih, vendar pa je ta povezanost veliko šibkejša kot v 
primeru modela 1. Če podrobneje pogledamo primer za leto 1993, lahko rečemo, da ko se 
tekoča tržna vrednost, deljena s knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala, poveča za 1, 
se razmerje med štiriletnimi agregatnimi denarnimi tokovi poslovanja, vključno z 
dividendami, in knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala, poveča za 0,108 enote.  
 
V modelu 3 je odvisna spremenljivka sestavljena iz štiriletnih agregatnih prostih denarnih 
tokov, vključno z dividendami, in knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala. Model ima 
v določenih letih (1993, 1994 in 1998) celo večjo pojasnjevalno moč kot model 1, v ostalih 
letih pa so koeficienti determinacije na približno enaki ravni, kot so le-ti v modelu 1 ali 2. 
Povezanost med spremenljivkama v določenih letih, npr. 1996, 1997 in 1999, ni statistično 
značilna pri 05,0=α , prav tako kot v modelu 2. To pomeni, da je povezava med 
štiriletnim agregatnim prostim denarnim tokom, vključno z dividendami in tekočo tržno 
vrednostjo zelo šibka ali pa je sploh ni, kar lahko pomeni, da prosti denarni tok v primeru 
nemškega trga kapitala in nemškega računovodskega sistema, ni primerna mera uspešnosti 
za vstop v model vrednotenja in s tem za izračun stroškov lastniškega kapitala. 
 
V nadaljevanju bom stroge statistične razlage odnosa med spremenljivkami izpustila zaradi 
razmerij, s katerimi so spremenljivke definirane. Ker je tako odvisna kot neodvisna 
spremenljivka deljena s knjigovodsko vrednostjo lastniškega kapitala, s tem vsebinska 
vrednost razlage ne bo okrnjena, prednost pa bo lažje razumevanje obravnavanega 
problema. 
 
Rezultati raziskav, ki proučujejo, katera mera uspešnosti (dobički ali denarni tokovi iz 
poslovanja) je bolj zanesljiva za napoved prihodnjih denarnih tokov podjetja in hkrati 
katera poseduje večjo povezanost z donosnostjo delnic, so mešani. Razlikujejo se glede na 
dolžino obdobja napovedi, računovodskih značilnosti in vključenih spremenljivk, 
pomembne razlike pa nastajajo tudi zaradi specifičnosti analiziranega vzorca, njegove 
velikosti in obdobja. Greenberg et al. (1986) ugotovijo, da imajo agregirani dobički večjo 
napovedovalno moč kot denarni tokovi. Finger (1994) ugotovi, da denarni tokovi dajejo le 
nekoliko boljši rezultat od agregatnih dobičkov v primeru kratkega obdobja napovedi, v 
primeru daljšega obdobja napovedi pa sta meri uspešnosti enakovredni. Burgstahler et al. 
(1998) iz raziskave, ki temelji na velikem vzorcu podjetij, zaključijo, da imajo agregatni 
dobički večjo moč pri napovedi prihodnjih denarnih tokov. Barth, Cram in Nelson (2001) 
pravijo, da tako dobički kot tudi denarni tokovi niso nepristranski napovedovalci 
prihodnjih denarnih tokov in da pristranskost izhaja iz razmejitev in pravočasnosti 
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računovodskih metod. Dechow, Kothari in Watts (1998) proučujejo odnos med dobički, 
denarnimi tokovi in prihodnjimi napovedmi na osnovi razdelitve postavk na terjatve (angl. 
accounts receivable), zaloge (angl. inventories) in obveznosti do dobaviteljev (angl. 
accounts payable). Ugotovijo, da je tekoči dobiček najboljša mera za napoved prihodnjih 
denarnih tokov (Barth, Cram in Nelson, 2001, str. 29). 
 
Barth, Cram in Nelson (2001) se osredotočajo tudi na povezanost med napovedno močjo 
dobičkov oz. denarnih tokov in cen delnic. Ball in Brown (1968), Beaver in Dukes (1972) 
ter Dechow (1994) ugotovijo, da je donosnost lastniškega kapitala močneje povezana z 
agregatnimi dobički kot denarnimi tokovi (Barth, Cram in Nelson, 2001, str. 30). Dechow 
(1994) raziskuje pogoje, pod katerimi lahko razmejitve izboljšajo sposobnost dobičkov kot 
mere uspešnosti podjetja. Ugotovi, da v primeru kratkega proučevanega obdobja obstaja 
močnejša povezava med donosnostjo delnic in dobičkov kot med donosnostjo delnic in 
denarnih tokov. Takšne so ugotovitve tudi v primeru mojih izračunov, ki so narejeni za 
kratko napovedno obdobje. Izkaže se, da so agregatni dobički, vključno z dividendami, v 
primeru nemškega trga kapitala boljša mera uspešnosti kot agregatni denarni tokovi iz 
poslovanja, vključno z dividendami, in agregatni prosti denarni tokovi, vključno z 
dividendami. Pojasnjevalna moč modela je v primeru dobička največja. 
 
Na osnovi lastnih izračunov sem ocenila stroške lastniškega kapitala, ki so prikazani v 
Tabeli 18. Za model 1 znašajo v povprečju 10,69 odstotkov, za model 2, 25,48 odstotkov, 
za model 3 10,20 odstotkov. Skladno se gibljejo tudi premije za tveganje, ki so izračunane 
z razliko med stroški lastniškega kapitala in stopnjo donosnosti netveganega vrednostnega 
papirja (v tem primeru je to stopnja donosnosti dolgoročne nemške državne obveznice). V 
primeru modela 1 in 3 se premija za tveganje v povprečju ne razlikuje veliko (4,71 in 5,01 
odstotkov) in je v skladu s trditvami različnih avtorjev s področja raziskav »ex-ante« ocen 
premije .  
 
Easton et al. (2002) dobijo v raziskavi na vzorcu ameriških podjetij povprečno premijo za 
tveganje za obdobje od leta 1981 do 1998 v višini 5,31 odstotkov. Odvisno spremenljivko 
predstavljajo štiriletni agregatni dobički, vključno z dividendami, kot v mojem modelu 1. 
V spremenljivko prišteje tudi dividende, saj pravi, da v skladu z Millerjevim in 
Modiglianijevim (1961) predlogom, da arbitraža10 ne obstaja, dividende, izplačane v 
obdobju t, zmanjšujejo dobičke v sledečem obdobju. Premija za tveganje na osnovi mojega 
izračuna za vzorec nemških podjetij znaša v povprečju 4,71 odstotkov. Po letih se zelo 
razlikuje, tako da ne moremo reči, da obstaja specifičen trend v obdobju od leta 1987 do 
2003. V povprečju pa je ocena premije za tveganje za nemški trg kapitala nekoliko nižja od 
ocene za ameriški, kar sovpada z mnenjem Cornella (1999), ki pravi, da ima ameriški trg 
kapitala višje ocene zaradi pristranskosti preživetja. O tem govorita tudi Jorion in 
Goetzman (1999), ki raziskujeta trge kapitala za zelo dolgo obdobje. Njune ugotovitve so, 
                                                 
10 Odsotnost arbitraže pomeni, da se investicije z enakim tržnim tveganjem (angl. market risk) trgujejo po 
enaki ceni. 
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da se je trg kapitala zelo spreminjal skozi različna obdobja, saj nanj vplivajo tako politične 
kot družbene spremembe, krize, vojne itd. Nadalje ugotovita, da trgi, kot npr. ZDA, ki 
deluje od svojega začetka nepretrgoma, odsevajo višjo donosnost delnic in posledično tudi 
višjo premijo za tveganje, kot trgi, katerih trgovanje je bilo prekinjeno. Vzrok za to vidita 
predvsem v percepciji trga, ki naj bi veljal za najboljši trg kapitala.  
 
Izredno odstopanje rezultatov je opaziti pri modelu 2. Tako stopnja rasti kot stroški 
lastniškega kapitala in posledično premija za tveganje so izredno visoki v primerjavi z 
ostalima dvema modeloma, prav tako tudi glede na rezultate primerljivih analiz. Model 2 
ima za odvisno spremenljivko štiriletne agregatne denarne tokove iz poslovanja, vključno z 
dividendami. Ker denarni tokovi iz poslovanja vključujejo dolgoročne, izključujejo pa 
kratkoročne razmejitve, odsevajo manj dobro sliko poslovanja podjetja kot dobički 
(Dechow, Kothari in Watts, 1998, str. 144). V mojem vzorcu so vključena predvsem 
proizvajalna podjetja nemškega trga. Na osnovi pregleda podatkov sem opazila, da imajo 
podjetja v večini primerov visoke investicije v fiksna sredstva, ki jih potrebujejo za 
normalno delovanje. S tem pa vsakoletno nastaja tudi velik strošek amortizacije, ki je 
prikazan kot nedenarna postavka v finančnih izkazih. To lahko posledično vpliva na visoke 
denarne tokove iz poslovanja (skoraj enako visoki kot čisti dobički, včasih tudi višji). 
Menim, da v takšnem primeru denarni tokovi iz poslovanja niso primerna mera za vstop v 
model vrednotenja lastniškega kapitala.  
 

4.2.2. Rezultati regresij glede na velikost podjetja 

V nadaljevanju so prikazani rezultati regresij, ki so bile narejene na treh vzorcih, in sicer za 
majhna podjetja, srednje velika podjetja in velika podjetja. Regresije so bile v tem primeru 
narejene na panelnih podatkih.  
 
Tabela 19: Ocena regresijskih koeficientov modela glede na velikost podjetja za model 1, 2 in 3 

 Model 1 Model 2 Model 3 
Odv. 
Spr. 

Štiriletni agregatni dobiček,  
vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni denarni tok iz 
poslovanja vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni prosti denarni tok 
vključno z dividendami 

Velikost 
podjetja Reg. Koeficienti Sig. (t)  adj.  

R2 Reg. Koeficienti Sig. (t) adj.  
R2 Reg. Koeficienti Sig. (t) adj. R2

Konstanta 0,491 0,000 Konstanta 1,454 0,000 Konstanta 0,570 0,000 MP 
Naklon 0,060 0,000 

0,054 
Naklon 0,053 0,000

0,016 
Naklon 0,032 0,102 

0,004 

Konstanta 0,444 0,000 Konstanta 1,272 0,000 Konstanta 0,486 0,000 SP 
Naklon 0,069 0,000 

0,095 
Naklon 0,106 0,000

0,066 
Naklon 0,041 0,000 

0,034 

Konstanta 0,447 0,000 Konstanta 1,537 0,000 Konstanta 0,488 0,000 VP 
Naklon 0,080 0,000 

0,151 
Naklon 0,086 0,000

0,051 
Naklon 0,052 0,000 

0,061 

 Povp. St.odk. Povp. 
 R2 Povp. St.odk. Povp. 

R2  Povp. St.odk. Povp. 
R2 

Konstanta 0,461 0,026 Konstanta 1,421 0,136 Konstanta 0,515 0,048 

 Naklon 0,070 0,010 
0,100 

Naklon 0,082 0,027
0,044 

Naklon 0,042 0,010 
0,033 

Vir: Lastni izračuni.  
 
V tabeli 19 lahko vidimo, da so regresijski koeficienti statistično značilni po skupinah za 
vse tri modele, z izjemo regresijskega koeficienta za majhna podjetja v modelu 3. 
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Koeficienti determinacije so najvišji v modelu 1, kar pove, da je povezava med dobički in 
tržno vrednostjo najmočnejša, nekoliko šibkejša pa je povezava med denarnimi tokovi iz 
poslovanja oz. prostimi denarnimi tokovi in tržno vrednostjo za posamezno skupino. V tem 
primeru je potrebno opozoriti, da so lahko rezultati pod vplivom delitve vzorca v skupine. 
Ker je bila delitev narejena na osnovi predpostavke enake velikosti skupin, obstaja 
verjetnost, da so podjetja, ki imajo značilnosti majhne skupine, vključena v skupino 
srednje velikih podjetij in obratno oz. da so podjetja, ki se obnašajo kot velika podjetja 
vključena v napačno skupino. Zato je potrebno rezultate previdno interpretirati.  
 
Iz tabele 20 vidimo, da je povprečna premija za tveganje v modelu 1 za obdobje od leta 
1987 do 2003 po skupinah višja od povprečne premije, dobljene v analizi po letih. To 
pomeni, da delitev podjetij po velikosti vpliva na večjo povezanost med dobički in 
tekočimi tržnimi vrednostmi. Premija za tveganje v modelu 1 je najvišja v primeru skupine 
majhnih podjetij, kar sovpada s splošno znano razlago, da so manjša podjetja bolj tvegana 
in prinašajo večjo donosnost lastniškega kapitala (Brigham, 2003). Rast majhnih podjetij in 
strošek lastniškega kapitala za majhna podjetja sta v modelih 1 in 3 največja in razumljiva, 
med srednjimi in velikimi podjetji znatne razlike v rasti ni.  
 
Tabela 20: Primerjava rasti presežnega dobička, stroškov lastniškega kapitala in premije za tveganje glede na 
velikost podjetja in na različne odvisne spremenljivke, ki vstopajo v model 

 Model 1 Model 2 Model 3 
Odv. 
 Spr. 

Štiriletni agregatni dobiček,  
vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni denarni tok iz 
poslovanja vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni prosti denarni tok 
vključno z dividendami 

Velikost  
podjetja g % r % ERP % g % r % ERP % g % r % ERP % 

MP 10,50 11,60 5,62 25,16 25,83 19,85 11,94 12,50 6,52

SP 9,62 10,91 4,93 22,77 24,18 18,20 10,41 11,16 5,18

VP 9,68 11,16 5,18 26,21 27,26 21,28 10,45 11,40 5,42

Povp. 9,93 11,22 5,24 24,71 25,76 19,78 10,93 11,69 5,71

St. Odk. 0,49 0,35 0,35 1,76 1,54 1,54 0,87 0,72 0,72
Št. 
Opaz. 3438 2233 1385 

Vir: Lastni izračuni.  
 
Kot v prejšnjih primerih, tudi pri teh rezultatih izstopa model 2. V tem primeru imajo 
velika podjetja največje stroške lastniškega kapitala, kar ponavadi v praksi ne drži, saj v 
primeru lastniškega kapitala nastajajo fiksni stroški, ki se z večjim obsegom relativno 
manjšajo. 
 

4.2.3. Rezultati regresij po panogah 

Tabela 21 prikazuje rezultate regresij po panogah, ki so bile prav tako narejene na panelnih 
podatkih kot analiza po velikosti podjetij. V modelu 1 so regresijski koeficienti po panogah 
statistično različni od nič, razen v primeru panoge transporta in vozil. Pojasnjevalna moč 
modela 1 se po panogah močno razlikuje, koeficient determinacije je v razponu od 0,2 
odstotka za preskrbo z dobrinami široke porabe do 19,7 odstotkov za panogo 
farmacevtskih pripomočkov, zdravil in kemikalij. 
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Fama in French (1996) delita vzorec ameriških podjetij za obdobje 1963–1994 na 48 panog 
ter jim na osnovi dveh različnih modelov določanja cen dolgoročnih naložb ocenita stroške 
lastniškega kapitala. Trdita, da so stroški lastniškega kapitala specifično odvisni od panoge, 
v kateri podjetje deluje. Njuni rezultati po panogah so sledeči (naštela bom le po nekaj 
primerov): premija za tveganje do 4 odstotke za panoge telekomunikacij, preskrbe z 
dobrinami široke potrošnje, panoge različnih vrst kovin; med 4 in 5 odstotki so panoga 
tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, prehrambenih izdelkov (hrane in pijače), panoga 
potrošniških dobrin; premijo za tveganje med 5 in 6 odstotki imajo panoge prevoznih 
sredstev, računalniki, računalniška oprema in programi, maloprodaja, gradnja in tekstilna 
industrija; med 6 in 7 odstotkov spadajo transport, oblačila, poslovne storitve in razno; v 
zadnjo skupino panog, ki imajo premijo za tveganje višjo od 7 odstotkov (in manjšo od 8 
odstotkov) so razvrščene panoge elektronske opreme in zdravstvene oskrbe. Največ panog 
v njunem primeru ima višino premije za tveganje med 4 in 6 odstotki. Tudi v primeru 
mojih izračunov za model 1 to drži, tega pa ne moremo trditi v primeru modela 2 in 3, pri 
katerih se rezultati močneje razlikujejo. Vendar pa Fama in French (1996) pravita, da so 
njuni rezultati zelo nenatančni, zato nadaljujeta delo in leta 2002 izdata nov članek s 
področja izračuna premije za tveganje po panogah. Raziskava je narejena na osnovi 
modela presežnega dobička.  
 
V modelu 3 povezanost med štiriletnimi agregatnimi prostimi denarnimi tokovi, vključno z 
dividendami, in tržno vrednostjo po panogah ni močna oz. v nekaterih panogah ni prisotna, 
npr. V panogi tekstila, oblačil in obutve, preskrbe z dobrinami široke potrošnje itd., prav 
nasprotno pa ima model 3 večjo pojasnjevalno moč kot model 1 v primeru maloprodaje, 
inženirstva in panoge hrane in pijač. Model 2, ki vključuje štiriletne agregatne denarne 
tokove iz poslovanja, vključno z dividendami, samo v primeru analize po panogah pridobi 
na pojasnjevalni moči, in sicer še posebej v določenih industrijah. V povprečju prikazuje 
celo močnejši odnos med prostimi denarnimi tokovi in tekočimi tržnimi vrednostmi kot 
dobički.  
 
Ugotovljeno kaže na to da, poleg specifičnih lastnosti računovodskega zajemanja podatkov 
in različnih proučevanih obdobij, tudi panoga pomembno vpliva ne samo na rezultate, 
ampak tudi na mero uspešnosti, ki je vključena v model. Drugače povedano: lahko rečemo, 
da je tudi računovodstvo specifično glede na panogo in tako v določenih primerih, ko mera 
uspešnosti ni primerna za določanje stroškov lastniškega kapitala na celotnem vzorcu, 
lahko privede do utemeljenih rezultatov v specifičnih panogah. Predvidevam, da poleg že 
omenjenih dejavnikov na rezultate vplivajo še specifični dejavniki panog, npr. Podobno 
tveganje, cikličnost dejavnosti, veliki izdatki za raziskave in razvoj, velika stalna sredstva, 
hitrost obračanja denarja, terjatev itd. 
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Tabela 21: Ocena regresijskih koeficientov modela po panogah za model 1, 2 in 3 
 Model 1 Model 2 Model 3 

Odv. 
Spr. 

Štiriletni agregatni dobiček,  
vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni denarni tok iz 
poslovanja vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni prosti denarni tok 
vključno z dividendami 

** Reg. Koeficienti Sig. 
(t) adj. R2 Reg. Koeficienti Sig. 

(t) adj. R2 Reg. Koeficienti Sig. 
(t) adj. R2 

Konstanta 0,467 0,000 Konstanta 1,110 0,000 Konstanta 0,861 0,000 I1 
Naklon 0,103 0,000 

0,096 
Naklon 0,196 0,000

0,158 
Naklon -0,015 0,589 

-0,010 

Konstanta 0,546 0,000 Konstanta 1,248 0,000 Konstanta 0,664 0,000 I2 
Naklon 0,078 0,000 

0,076 
Naklon 0,047 0,018

0,028 
Naklon 0,044 0,067 

0,031 

Konstanta 0,381 0,000 Konstanta 0,947 0,000 Konstanta 0,546 0,000 I3 
Naklon 0,062 0,000 

0,129 
Naklon 0,081 0,000

0,158 
Naklon 0,023 0,020 

0,020 

Konstanta 0,384 0,000 Konstanta 1,041 0,000 Konstanta 0,263 0,000 I4 
Naklon 0,080 0,000 

0,173 
Naklon 0,154 0,000

0,140 
Naklon 0,069 0,000 

0,112 

Konstanta 0,461 0,000 Konstanta 1,158 0,000 Konstanta 0,273 0,000 I5 
Naklon 0,077 0,000 

0,141 
Naklon 0,135 0,000

0,133 
Naklon 0,13 0,000 

0,431 

Konstanta 0,380 0,000 Konstanta 1,618 0,000 Konstanta 0,450 0,000 I6 
Naklon 0,061 0,000 

0,083 
Naklon 0,098 0,001

0,052 
Naklon 0,087 0,001 

0,118 

Konstanta 0,452 0,000 Konstanta 0,917 0,000 Konstanta 0,491 0,000 I7 
Naklon 0,078 0,000 

0,108 
Naklon 0,234 0,000

0,192 
Naklon 0,056 0,045 

0,027 

Konstanta 0,411 0,000 Konstanta 1,084 0,000 Konstanta 0,326 0,000 I8 
Naklon 0,095 0,000 

0,197 
Naklon 0,154 0,000

0,125 
Naklon 0,065 0,000 

0,117 

Konstanta 0,325 0,000 Konstanta 0,551 0,000 Konstanta 0,198 0,034 I9 
Naklon 0,082 0,000 

0,131 
Naklon 0,415 0,000

0,480 
Naklon 0,142 0,003 

0,205 

Konstanta 0,483 0,000 Konstanta 0,832 0,000 Konstanta -0,306 0,058 I10 
Naklon 0,087 0,000 

0,101 
Naklon 0,324 0,000

0,176 
Naklon 0,27 0,000 

0,300 

Konstanta 0,599 0,000 Konstanta 2,928 0,000 Konstanta 1,048 0,020 I11 
Naklon 0,017 0,199 

0,002 
Naklon -0,025 0,574

-0,004 
Naklon -0,04 0,871 

-0,016 

Konstanta 0,555 0,000 Konstanta 1,503 0,000 Konstanta 0,890 0,000 I12 
Naklon 0,049 0,000 

0,038 
Naklon 0,070 0,012

0,028 
Naklon 0,020 0,615 

-0,009 

 Povp. St.odk. Povp. R2 Povp. St.odk. Povp. R2 Povp. St.odk. Povp. R2 

Konstanta 0,454 0,083 Konstanta 1,245 0,602 Konstanta 0,475 0,368  

Naklon 0,072 0,023 
0,106 

Naklon 0,157 0,122
0,139 

Naklon 0,071 0,082 
0,111 

Vir: Lastni izračuni.  
**I1= Tekstil, oblačila in obutev, I2 = Poslovne storitve, I3 = Rač. Programi, oprema, elektronika in telekom., I4 = Gradnja in gradbeni 
materiali, I5 = Inženirstvo, I6 = Hrana in pijača, I7 = Hišna oprema in gosp. Pripomočki, I8 = Farm. Pripomočki, zdravila in kemikalije, 
I9 = Maloprodaja, I10 = Preskrba z dobrinami široke potrošnje, I11= Transport in vozila, I12 = Razno. 
 
Fama in French (2002) ugotovita, da imajo najvišje premije avtomobilska panoga in 
bančništvo, medtem ko ima najnižjo premijo panoga preskrbe z dobrinami za široko 
potrošnjo. Tudi Easton et al. (2002) naredijo dodatno analizo po panogah in pridejo do 
podobnih rezultatov: največja pričakovana donosnost na delnico je v avtomobilski panogi 
in bančništvu, in sicer 14 in 13,6 odstotkov, medtem ko je najnižja v energijski panogi in 
panogi preskrbe z dobrinami široke potrošnje (10,6 in 11,4 odstotkov). Gebhardt et al. 
(2001) ugotovijo, da imajo panoge igrač, tobačnih izdelkov, bank, avtomobilska panoga in 
panoga računalnikov najvišje premije za tveganje, nižje premije za tveganje pa imajo 
panoge nepremičnin, žlahtnih kovin, drugih finančnih storitev in medicinske opreme. 
Raziskavo naredijo za obdobje 17 let, na osnovi dobljenih rezultatov, ki so statistično 
značilni, pa predlagajo, da je za ocenjevanje stroškov lastniškega kapitala panoga lastnost 
podjetja, ki jo je pri tem potrebno upoštevati.  
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Tabela 22: Primerjava rasti presežnega dobička, stroškov lastniškega kapitala in premije za tveganje po 
panogah glede na različne odvisne spremenljivke, ki vstopajo v model 
 Model 1 Model 2 Model 3 

Odv. Spr. Štiriletni agregatni dobiček,  
vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni denarni tok iz 
poslovanja vključno z dividendami 

Štiriletni agregatni prosti denarni tok 
vključno z dividendami 

Panoga g % r % ERP %  g % r % ERP %  g % r % ERP %  

I1 10,05 11,94 5,96 20,52 23,23 17,25 16,80 16,56 10,58

I2 11,51 12,89 6,91 22,45 23,08 17,10 13,58 14,32 8,34

I3 8,41 9,60 3,62 18,12 19,33 13,35 11,51 11,92 5,94

I4 8,46 10,00 4,02 19,53 21,72 15,74 6,01 7,43 1,45

I5 9,94 11,36 5,38 21,20 23,06 17,07 6,22 8,83 2,85

I6 8,39 9,56 3,58 27,20 28,38 22,39 9,73 11,34 5,36

I7 9,77 11,22 5,24 17,67 21,10 15,12 10,50 11,53 5,54

I8 8,99 10,78 4,80 20,15 22,31 16,33 7,31 8,60 2,62

I9 7,29 8,91 2,93 11,60 18,41 12,43 4,62 7,59 1,61

I10 10,35 11,94 5,96 16,34 21,17 15,19 -8,73 -0,91 -6,89

I11 12,45 12,75 6,77 40,78 40,56 34,57 19,63 19,04 13,06
I12 11,67 12,54 6,56 25,78 26,65 20,67 17,25 17,56 11,58

Povp. 9,77 11,12 5,14 20,96 22,84 16,86 9,54 11,15 5,17
St. Odk. 1,55 1,35 1,36 7,26 5,88 5,88 7,52 5,45 5,45
Št. Opaz. 3438 2233 1385 

Vir: Lastni izračuni.  
 
V primeru mojih izračunov je iz tabele 22 razvidno, da imajo najvišje stopnje rasti panoge 
transporta in vozil, poslovnih storitev in preskrbe z dobrinami široke potrošnje11 v modelu 
1. Zanimivo je, da so rasti po panogah v modelu 3 v primeru, ko so v modelu 1 nizke, v 
modelu 3 še nižje, in ko so visoke v modelu 1, so v modelu 3 še višje. Prav tako imajo 
omenjene tri skupine panog v modelu 1 ocene stroškov kapitala med najvišjimi, kar je 
ravno nasprotno od ugotovitev Fame in Frencha (1996) in ostalih avtorjev – v njihovih 
analizah te panoge dosegajo najnižje stroške kapitala. Vzrokov za to je lahko več. Eden od 
njih je delitev vzorca na specifične panoge. Fama in French (1996) v svoji raziskavi 
razdelita vzorec na 48 različnih panog, v mojem primeru, ko število opazovanj in let ni 
tako veliko, pa bi bila tako podrobna delitev nesmiselna. Zato sem morala združiti 
določene panoge v večje skupine, s tem pa je tudi možnost napake večja. Poleg tega je 
moja analiza narejena za nemški prostor, njuna pa za ameriški, kar lahko privede do 
dodatnega razlikovanja. Nekatere panoge so lahko v ZDA bolj razvite od tistih v Nemčiji 
in obratno ter so tako odvisne od različnih lastnosti. Tudi računovodstvo lahko vpliva na 
dodatne razlike.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Stopnja rasti skupine razno je večja od preskrbe z dobrinami široke potrošnje, vendar menim, da rezultata 
ni možno smiselno razložiti zaradi vključitve raznih panog, ki se medsebojno zelo razlikujejo.  
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4.3. Ugotovitve in primerjava rezultatov z ostalimi raziskavami 

Na osnovi rezultatov ekonometričnega preizkusa Eastonovega modela presežnega dobička 
(model 1) sem prišla do sledečih ugotovitev. Model v proučevanem obdobju (1987–2003) 
kaže na povezanost računovodskih podatkov in tržnih vrednosti. V konkretnem primeru to 
pomeni, da obstaja povezava med štiriletnimi agregatnimi dobički, vključno z 
dividendami, in tekočimi tržnimi vrednostmi (model 1), povezanost obstaja tudi med 
štiriletnimi denarnimi tokovi iz poslovanja, vključno z dividendami oz. prostimi denarnimi 
tokovi, vključno z dividendami, in tekočimi tržnimi vrednostmi, vendar je ta povezanost 
šibkejša. Povezava je statistično značilna pri 05,0=α  v vseh letih za model 1, povprečni 
koeficient determinacije je 12,1 odstotkov, v zadnjih letih proučevanega obdobja pa so se 
koeficienti determinacije znatno povečali. Povprečni strošek lastniškega kapitala za model 
1 znaša 10,69 odstotkov, njegovo gibanje je v mejah, ki jih navajajo drugi avtorji s 
področja vrednotenja (npr. Eastonovo povprečje stroškov lastniškega kapitala je celo višje 
od mojega, in znaša 13,4 odstotke za ameriški trg kapitala v obdobju od leta 1981 do 
1998), njihova premija za tveganje je v raztegu med 2,2 in 8,3 odstotki. Premija za 
tveganje za nemški trg kapitala za obdobje od leta 1987 do 2003 se giblje med -0,15 
odstotki v letu 1991 in 9,5 odstotki v letu 1999.   
 
Potencialni razlogi za izboljšavo povezave med dobički in tržnimi vrednostmi v zadnjih 
letih so lahko spremembe računovodskega sistema v Nemčiji, povečevanje učinkovitosti 
trga kapitala in povezovanje trgov, odpravljanje razlik in poenotenje sistemov za 
izboljšanje investicijskih možnosti. V primerjavi z rezultati za ameriški trg, ki so jo 
naredili Easton et al. (2002), njihovi rezultati kažejo na močnejšo statistično značilnost za 
ameriški trg kapitala v  obdobju od leta 1981 do 1998. Koeficient determinacije se giblje 
med 36 in 59 odstotki. Izvor razlik je lahko velikost vzorca, učinkovitost trga kapitala, 
obravnavano obdobje, računovodski sistem itd. Analiza se razlikuje tudi glede na 
vključeno odvisno spremenljivko. V lastni analizi sem uporabila čisti dobiček, ki ne 
vsebuje izrednih postavk, prednostnih in navadnih dividend, medtem ko Easton et al. 
(2002) uporabijo vseobsežni dobiček (angl. comprehensive income), ki te postavke 
vsebuje.  
 
Naslednja ugotovitev je, da so ocene stroškov lastniškega kapitala in premije za tveganje 
na vzorcu nemških podjetij v modelu 1 nekoliko nižje, kot jih dobijo Easton et al. (2002) 
za ameriški trg. Premija za tveganje na nemškem trgu kapitala v povprečju znaša 4,71 
odstotkov (1987–2003), na ameriškem trgu pa 5,3 odstotke (1981–1998). Če priredimo 
dobljene rezultate obeh raziskav na primerljivo obdobje, torej od leta 1987 do 1998, je 
opaziti večje razlike, in sicer za nemški trg znaša premija za tveganje v povprečju 3,2 
odstotkov, medtem ko znaša 6,14 odstotkov za ameriški trg. Razlike med ocenama izhajajo 
iz različno obravnavanega trga, ki zagotavlja različne donosnosti tako za delnice kot za 
obveznice. Poleg tega Easton et al. (2002) v analizo vključijo kratkoročno stopnjo 
donosnosti netveganega vrednostnega papirja, medtem ko sem sama uporabila dolgoročno 
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stopnjo donosnosti netveganega vrednostnega papirja, ki je bolj smiselna ob predpostavki 
neskončnosti, ki jo model vključuje. V mojem primeru se stopnja donosnosti netveganega 
vrednostnega papirja za obdobje od leta 1988 do 1997 giblje med 5,1 in 8,9 odstotki, v 
povprečju pa znaša 6,8 odstotkov. V primeru Easton et al. (2002) se netvegane stopnje 
donosnosti po letih med seboj bolj razlikujejo, gibljejo se med 4,7 in 14 odstotki, v 
povprečju znaša 7,8 odstotkov.  
 
V primerjavi premije za tveganje z obstoječimi empiričnimi raziskavami lahko ugotovimo, 
da je moja ocena premije za tveganje na vzorcu nemških podjetij izjemno blizu oceni, ki 
sta jo  dobila Fama in French (2002) za vzorec ameriških podjetij za obdobje od leta 1951 
do 2000 (v povprečju 4,5 odstotkov). Gebhardt et al. (2000) pridobijo premijo za tveganje 
za ameriški trg v višini 2,7 odstotkov (1979–1995). Če primerjamo leta, ki jih obsegata obe 
raziskavi, lahko ugotovimo, da je premija za ameriški trg v povprečju 3,41 odstotkov 
(1987–1995), za nemški trg pa 2,64 odstotkov.  
 
Thomas in Claus (1999) sta naredila obširno mednarodno raziskavo na področju premije za 
tveganje, ki zajema tudi Nemčijo. V povprečju znaša njuna ocena premije za tveganje v 
Nemčiji (1988–1997) 2,02 odstotka. Na osnovi mojih rezultatov je premija za Nemčijo za 
isto obdobje 3,37 odstotkov. Kot lahko vidimo iz tabele 23, je uporabljena stopnja 
donosnosti netveganega vrednostnega papirja v mojem primeru nekoliko nižja kot v 
raziskavi Clausa in Thomasa (1999).  
 
Tabela 23: Primerjava uporabljene stopnje donosnosti netveganega vrednostnega  
papirja in premije za tveganje 

Leto Thomas in 
Claus (1999)  Moj izračun Razlika CT ERP  Moj ERP Razlika 

1988 6,78% 6,10% 0,68% 3,43% 3,67% -0,24% 

1989 3,83% 7,09% -3,26% 3,87% 3,12% 0,75% 

1990 8,99% 8,88% 0,11% 1,10% 0,46% 0,64% 

1991 8,42% 8,63% -0,21% 1,03% -0,15% 1,18% 

1992 7,89% 7,96% -0,07% 2,16% 1,38% 0,78% 

1993 6,14% 6,28% -0,14% 0,70% 2,42% -1,72% 

1994 7,26% 6,67% 0,59% 1,30% 3,22% -1,92% 

1995 6,70% 6,50% 0,20% 2,22% 4,97% -2,75% 

1996 6,41% 5,63% 0,78% 2,14% 6,54% -4,40% 

1997 5,68% 5,08% 0,60% 2,28% 8,05% -5,77% 

Povp. 7,11% 6,88% 2,02% 3,37%  

St. Odk. 1,04% 1,26% 1,03% 2,59%  
Vir: Claus in Thomas (1999) in lastni izračuni. 

 
Donosnosti obveznic oz netveganih vrednostnih papirjev so se v času proučevanega 
obdobja spreminjale in v skladu s tem se spreminja premija za tveganje. Prav tako se je 
spreminjala tudi donosnost delnice (zmanjševala), kar je na premijo še dodatno vplivalo 
(Blanchard, 1993, str. 75). V svoji raziskavi Blanchard (1993) podrobno obravnava 
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različna obdobja in ekonomska dogajanja po obdobjih za različne države, ki vplivajo na 
spremembo premije za tveganje.  
 
O'Hanlon in Steele (2000) proučujeta premijo za tveganje za Veliko Britanijo v obdobju od 
leta 1968 do 1995, ter v skladu s Clausom in Thomasom (1997), Jenkinson (1994) in 
ostalimi ugotovita, da je premija za tveganje v višini 8,4 odstotkov za ZDA za obdobje 60 
let prevelika (Brealey in Myers, 1998, str. 136). V svoji analizi ocenita, da se premija za 
tveganje giblje med 4 in 6 odstotki za Veliko Britanijo. Nadalje pravita, da je ocena 
premije za tveganje na osnovi preteklih informacij kontradiktorna dogajanjem na 
makroekonomski ravni. Njuna analiza temelji na povezanosti med nepripoznanim dobrim 
imenom (unrecorded goodwill) in računovodskim dobičkom. Strošek lastniškega kapitala 
je rezultat modela, ki ga nadalje uporabita v odnosu z betami  za pridobitev premije za 
tveganje. Tippet (2000) poskuša ovrednotiti njun pristop ter najde tako prednosti kot 
pomanjkljivosti. Med prednosti šteje njuno izvirno idejo, da v modelu povežeta 
dobičkonosnost lastniškega kapitala in stroške lastniškega kapitala, nato pa z regresijo 
izračunata premijo za tveganje. Avtorja trdita, da je z njunim izračunom odpravljena 
večina problemov, povezanih z ocenitvijo premije za tveganje. Vendar pa Tippet (2000) 
trdi, da uporaba približkov, pridobljenih iz matematičnega izračuna za regresijo, ne more 
dati nepristranskih rezultatov premije za tveganje. Poleg tega pravi tudi, da povezava med 
knjigovodskimi vrednostmi lastniškega kapitala in drugimi informacijami ni nujno 
linearna, kar lahko pomeni, da so rezultati pristranski in neučinkoviti. Zaključi, da je 
pristop drugačen in je vzbudil zanimanje, hkrati pa ne more trditi, ali je pravilen in 
uporaben, ker ni neke trdne analitične osnove, s katero bi lahko trdil, kateri pristop je boljši 
kot drugi.  
 

Gebhardt et al. (2000) v svoji analizi prikažejo, da je premija za tveganje sistematično 
povezana z značilnostmi posameznih podjetij in panog, v katerih delujejo. Tako je pri 
izračunu premije za tveganje smiselno narediti dodatno analizo po panogah. V 
magistrskem delu sem izvedla omenjeno analizo, vendar moji rezultati niso prepričljivi in 
nasprotujejo večini trditev Gebhardta et al. (2000) ter Fame in Frencha (1996). Premije za 
tveganje po panogah v mojem primeru so nizke v primeru, ko ostali avtorji trdijo, da so 
visoke, in obratno. Menim, da je v mojem primeru prišlo do znatne napake zaradi 
razporejanja panog v večje skupine. To je bilo potrebno zaradi majhnega števila 
opazovanih enot po posameznih panogah. Fama in French (1996) razdelita podjetja v 48 
panog, v mojem primeru je panog 12. Imena panog v mojem primeru vsebujejo veliko več 
informacij kot v njunem primeru, ko je analiza narejena bolj detajlno in specifično. Zato v 
tem primeru ne morem najti specifičnih vzrokov za nastalo situacijo in hkrati ni smiselno 
podajati sklepov.  
 
Rezultati iz analize po velikosti dajejo smiselne rezultate v primeru modela 1 in 3, čeprav 
je povezava med štiriletnimi prostimi denarnimi tokovi, vključno z dividendami, in 
tekočimi tržnimi vrednostmi nekoliko šibkejša kot med dobički in tekočimi tržnimi 
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vrednostmi. Stroški lastniškega kapitala in premija za tveganje so večji za majhna podjetja. 
To nakazuje na večje tveganje majhnih podjetij, ki finančne vire posledično plačujejo 
dražje v primerjavi z velikimi podjetji. Premija za tveganje v modelu 1 za majhna podjetja 
znaša v povprečju 5,62 odstotkov, za srednje velika podjetja 4,93 odstotkov in za velika 
podjetja 5,18 odstotkov.  
 
Model 2 daje nesmiselne rezultate, to potrjuje moja pričakovanja in trditve že obstoječih 
raziskav, ki pravijo, da je dobiček boljša oz. natančnejša mera, tako za napovedovanje 
prihodnjih pričakovanih denarnih tokov podjetja kot za ugotavljanje vrednosti podjetja, v 
primerjavi z  denarnim tokom iz poslovanja. Hkrati bolje pojasnjujejo tudi odnos med 
tekočimi tržnimi vrednostmi in računovodskimi podatki (Francis et al., 2000, str. 68).  
 
V mojih izračunih se negativna premija pojavlja redko, ponavadi v primeru modela 3, v 
katerem proučujemo odnos med štiriletnimi agregatnimi prostimi denarnimi tokovi, 
vključno z dividendami, in tekočimi tržnimi vrednostmi. Prosti denarni tokovi so lahko pri 
veliko podjetjih negativni, to pa ne pomeni, da podjetje slabo posluje. Lahko pomeni ravno 
obratno, da je zelo hitro rastoče z veliko investicijami. Investicije se od prostih denarnih 
tokov odštejejo, kar lahko povzroči zelo negativne proste denarne tokove. Penman (1992) 
meni, da je to pristransko glede na določen namen vrednotenja. Pravi, da so investicije tiste 
postavke, ki bodo v prihodnosti povečale vrednost lastniškega kapitala oz. podjetja, v 
model vrednotenja pa ne vstopajo kot pozitivni denarni tokovi. Na osnovi raziskav s 
področja premije za tveganje Barnett Waddingham (2002) ugotavlja, da delnice ne 
zagotavljajo višje donosnosti kot obveznice v kratkem oz. srednje dolgem obdobju. 
Premija za tveganje za ameriški in angleški trg je pozitivna tudi v krajšem obdobju, za 
večino evropskih držav pa ni tako. Negativne premije za tveganje za krajše obdobje so 
prisotne v Švici, na Danskem, v Belgiji, Španiji, Italiji, na Švedskem, Irskem in v 
Nizozemski.  
 
Če torej pogledamo dogajanja v Nemčiji v proučevanem obdobju bolj podrobno, lahko 
ugotovimo, da na rezultate posameznih let lahko dodatno vplivajo zunanji dejavniki, kot so 
makroekonomski kazalniki (inflacija, stopnja donosnosti obveznic, rast BDP-ja, itd.), 
računovodski sistem, ki se je v proučevanem obdobju v Nemčiji korenito spreminjal, in 
razvoj dogodkov na trgu kapitala.  
 
V začetku devetdesetih let se je v Nemčiji z odprtjem finančnega trga začel močneje 
razvijati trg kapitala. Vire financiranja za podjetja so do tedaj v večjem obsegu zagotavljale 
le banke. Podjetja so s trgom kapitala dobila nove možnosti financiranja. V letu 1996 je 
bilo kar 20 odstotkov zunanjega financiranja podjetij z obveznicami, naraslo pa je tudi 
financiranje z izdajo delnic. Investicijske navade posameznikov v Nemčiji so se z 
razvojem novih oblik financiranja začele spreminjati, od različnih oblik varčevanja so vse 
bolj prehajale k investiranju v vrednostne papirje. Z uvedbo novega trga t. i. Neuer Markt v 
letu 1997, ki je bil namenjen mladim, hitro rastočim, inovativnim podjetjem, se je delež 
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investiranja v delnice še povečal. Z uvedbo tega segmenta so se začele tudi spremembe na 
strani računovodskih izkazov in v kvaliteti poročanja. S temi ugotovitvami sovpadajo 
rezultati analize po letih, ki so predstavljeni v Tabeli 17. Od leta 1990 dalje pa vse do leta 
1999 se premija za tveganje počasi povečuje in preide iz majhne negativne vrednosti do 
9,49 odstotkov v letu 1999, povečanje pa je znatno po letu 1997. V skladu s tem so se 
gibali tudi stroški lastniškega kapitala in stopnje donosnosti obveznic. Stopnje rasti 
presežnega dobička so se v tem času povečale, kar bi lahko posplošili na vzpon celotne 
nemške ekonomije (trg je do leta 2000 beležil hitre rasti).  
 

5. Sklep 
 
Namen raziskave je oceniti premijo za tveganje na nemškem trgu kapitala. V prvem delu 
sem predstavila teoretična izhodišča in izpeljavo Eastonovega modela, ki sem ga v drugem 
delu empirično preizkusila. Model izhaja iz Ohlsonovega modela presežnega dobička. 
Easton et al. (2002) so model preoblikovali v enačbo, s katero so sočasno izračunali stroške 
lastniškega kapitala in stopnjo rasti presežnih dobičkov za vzorec ameriških podjetij ter 
implicitno ocenili premijo za tveganje.  
 
V lastni analizi vzorec podatkov vključuje vsa nefinačna podjetja, ki kotirajo na nemški 
borzi za obdobje od leta 1987 do 2003 in 1993 do 2003. Model sem implementirala na 
vzorcu po letih, glede na velikost podjetja in panogo v kateri se podjetje nahaja. Izvedla 
sem tri različice modela, ki se razlikujejo glede na opredelitev odvisne spremenljivke. Z 
njimi sem preverila katera od njih je najboljša mera uspešnosti podjetja in katera daje 
najboljše rezultate. Uporabljene mere uspešnosti podjetja so: štiriletni agregatni dobički, 
vključno z dividendami, denarni tokovi iz poslovanja, vključno z dividendami, in prosti 
denarni tokovi, vključno z dividendami.  
 
Rezultati analize so v skladu s pričakovanji. Agregatni dobički imajo največjo 
pojasnjevalno moč v izbranem modelu, sledijo jim prosti denarni tokovi, najslabše 
rezultate pa prinašajo denarni tokovi iz poslovanja. Rezultati  (stroški lastniškega kapitala 
in premija za tveganje) modela, ki vključuje štiriletne agregatne dobičke, vključno z 
dividendami, so primerljivi z že obstoječimi rezultati raziskav za nemški trg kapitala. 
Premija za tveganje je za proučevano obdobje v povprečju 4,71 odstotkov za model 1, kar 
je nižje od premije za tveganje, izračunane na osnovi preteklih podatkov. Povprečna 
premija za tveganje za Nemčijo na osnovi preteklih podatkov (aritmetično povprečje)  za 
obdobje od leta 1950 do 1996 znaša okoli 7 odstotkov (Jorion in Goetzmann, 1999, str. 
962). 
 
Pričakovanja, povezana z analizo vzorca po velikosti podjetij, so se dokaj dobro izpolnila, 
vsaj v primeru modela 1, ki prikaže, da imajo majhna podjetja višjo donosnost lastniškega 
kapitala in so bolj tvegana kot velika podjetja. V primeru analize po panogah pa rezultati 



78 
 

niso obetajoči. Menim, da je vzrok predvsem v delitvi različnih panog v večje skupine. To 
je bilo v mojem primeru potrebno, saj so prisotne nekatere panoge z zelo majhnim 
številom opazovanj. Povezovanje v skupine večje število panog, ki se med seboj lahko 
razlikujejo, je povzročilo odstopanja od že potrjenih rezultatov. Rezultati te analize so zelo 
nekonsistentni in ne omogočajo smiselnih zaključkov. 
 
Prispevek pričujočega magistrskega dela je implementacija Eastonovega modela za vzorec 
nemških podjetij, ki kotirajo na borzi. Model v takšni obliki v dosedanjih raziskavah še ni 
bil implementiran za Nemčijo. Dodatni prispevek dela je ocenjena povprečna premija za 
tveganje za nemški trg kapitala v obdobju od leta 1987 do 2003 in s tem potrditev, da je 
premija za tveganje, izračunana na osnovi preteklih podatkov, nerealna. Ne nazadnje 
predstavlja analiza razlike v pojasnjevalni moči različnih mer uspešnosti in primerjavo z že 
obstoječo literaturo.  
 
Čeprav je Nemčija zrel trg, z drugačnimi lastnostmi kot ameriški trg (npr. ima omejeno 
zgodovino, pogosto trgovanje je bilo le z delnicami nekaj velikih podjetij, majhno število 
podjetij je kotiralo na borzi itd.), lahko zaključimo, da je Eastonov model presežnega 
dobička uporaben na nemškem trgu kapitala, tako za izračun stroškov lastniškega kapitala 
kot tudi premije za tveganje, kljub omejitvam nemškega računovodskega sistema. Uporaba 
rezultatov je lahko teoretične ali praktične narave, torej le-te prispevajo k obsežni literaturi 
raziskovanja odnosa med računovodskimi podatki in tržnimi vrednostmi, hkrati pa so 
uporabni za analitike in investitorje pri vrednotenju podjetja.  
V nadaljnji raziskavi bi bilo zanimivo razčleniti mere uspešnosti na sestavne dele, jih v 
model vključiti posamezno ter tako ugotoviti največjo pojasnjevalno moč različnih sestavin 
računovodskega dobička. Nadalje bi bila možna razširitev analize z vpeljavo stohastičnih 
obrestnih mer in negotovosti oz. tveganja. Poleg tega bi bilo možno vključiti različno 
dolžino obdobij agregiranja dobička – analiza bi bila lahko narejena za daljše opazovano 
obdobje, z večjim številom opazovanj in dodatno vpeljavo drugih spremenljivk, npr. 
neračunovodskih. Še posebej zanimivo bi bilo narediti obširno analizo po panogah, ki v 
mojem primeru ni zagotovila smiselnih rezultatov. Ena najbolj zanimivih razširitev analize 
pa bi bila vključitev popravka za konzervatizem (angl. conservatism-correction term), ki ga 
model ne upošteva. S tem bi se bilo mogoče izogniti razlikam v zajemanju in prikazu 
računovodskih podatkov.  
 
Kljub uporabnim informacijam in rezultatom, ki jih prinaša raziskava, je potrebno 
poudariti njene omejitve. Omejitve izhajajo predvsem iz predpostavk modela vrednotenja, 
izbire oz. strukture spremenljivk, vključenih v model, poenostavitve povezave med 
spremenljivkami ter izključitve spremenljivk iz modela, ki imajo dodaten vpliv na odvisno 
spremenljivko. Poleg tega nisem imela na voljo napovedi analitikov za mere uspešnosti, 
zato sem jih za dodatna tri leta napovedala po metodi, opisani v točki 3.1. Iz tega izhaja 
možnost napake mojih napovedi. Omejitve lahko izhajajo tudi iz uporabe različnih mer 
uspešnosti v modelih presežnega dobička, v mojem primeru še posebej pri uporabi 
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denarnih tokov iz poslovanja. Z vključitvijo vseh podjetij, ki kotirajo na nemški borzi v 
modelu 1, sem zanemarila razlike med podjetji. Podjetja se razlikujejo glede na velikost, 
rast, izdatke za raziskave in razvoj, panoge itd. Da bi vsaj deloma odpravila te napake, sem 
naredila analizo po velikosti podjetij v skupini in različnih panogah. Omejitve lahko 
predstavlja tudi računovodski sistem, ki vpliva na spremenljivke modela ter njihovo 
kvaliteto.  
 
Nemški računovodski sistem je do leta 2005 omogočal izračun dobičkov na štiri možne 
načine, in sicer po mednarodnih računovodskih standardih (IFRS12), nemških 
računovodskih standardih, ameriških GAAP in sistemu DVFA13, ki so ga razvili finančni 
analitiki za poenoten prikaz dobičkov v Nemčiji (predstavljal naj bi trajni dobiček 
podjetja). Vendar pa so v Nemčiji začeli poenotenje in spreminjanje računovodskih pravil 
šele v zadnjih letih. Tako je v empirični analizi mogoče opaziti trend izboljšave rezultatov 
proti koncu proučevanega obdobja. Moja analiza sega tudi v čas pred spremembami, kar 
ima lahko znatni vpliv na rezultate, zato jih je potrebno razlagati v skladu s temi 
omejitvami. V letu 2005 je Nemčija sprejela mednarodne računovodske standarde za 
konsolidirane družbe ter s tem odpravila raznolikost med objavljenimi računovodskimi 
izkazi14. Dodatne omejitve predstavlja tudi opustitev številnih podjetij iz analize (npr. 
Izviren set podatkov je za model 1 je vseboval 12.859 opazovanih enot) zaradi nezadostnih 
podatkov. 
 
Analiza, prikazana v magistrskem delu, je pomembna predvsem za dve vrsti občinstva, in 
sicer investitorje, ki želijo poiskati najboljšo investicijo, in analitike, ki vrednotijo in 
analizirajo podjetja za različne namene, ne nazadnje pa tudi za raziskovalce, ki proučujejo 
trge kapitala in modele vrednotenja. Raziskave so pokazale, da so tako analitiki kot 
investitorji do nedavnega za vrednotenje uporabljali predvsem modele denarnih tokov, 
medtem ko so bili modeli presežnega dobička manj prisotni. V sedanjosti se to spreminja 
in obstaja trend uporabe čim bolj zanesljivih in natančnih modelov za ugotavljanje 
vrednosti. Na tem področju obstaja obširna literatura, ki pojasnjuje, zakaj in kako 
implementirati model presežnega dobička, da bo njegova pojasnjevalna moč največja.  
 
 

                                                 
12 IFRS – International Financial Reporting Standards. 
13 DVFA – Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlagenberatung. 
 
14 V prilogi 3 so prikazane pomembne razlike med mednarodnimi računovodskimi standardi (IFRS) in 
nemškimi računovodskimi standardi (HGB). 
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Slovar slovenskih prevodov tujih izrazov 
 

abnormal earnings, residual income  presežni dobiček 
accounting recognition lag  zamik pri pripoznavanju v računovodske izkaze 
accrual principle  načelo upoštevanja nastanka poslovnega dogodka 
accruals  razmejitve 
aggregate cum-dividend earnings  agregatni dobički, vključno z dividendami 
asset-based models  modeli, ki temeljijo na sredstvih 
asymetric timeliness  previdnost oz. konzervatizem 
authoritative principle  načelo obvezne veljave 
bill of exchange  menica 
book value per share  knjigovodska vrednost delnice 
book-to-market ratio (B/M)  razmerje med knjigovodsko in tržno vrednostjo 
busniess income  poslovni dobiček 
capital asset pricing model (CAPM)  model določanja cen dolgoročnih naložb 
capital contributions  vplačilo kapitala 
case (common) law system  računovodski sistem usmerjen na delničarja 
cash accounting  računovodstvo, ki temelji na denarnih tokovih 
cash flow from operations  denarni tok iz poslovanja 
cicrularity problem  problem krožnosti 
clean surplus relationship  načelo čistega preostanka 
code law system  računovodski sistem usmerjen na deležnika 
common stock  navadna delnica 
comprehensive income  vseobsežni dobiček 
constant (normal) dividend growth model  model enakomerne rasti dividend 
cost of capital  strošek lastniškega kapitala 
cost of preffered stock  strošek prednostnih delnic 
cross-section data  presečni podatki 
current assets  kratkoročna sredstva 
debt  dolg 
debt ratio  stopnja zadolženosti 
determination principle  načelo determinacije 
discounted cash flow model (DCF)  model diskontiranih denarnih tokov 
distributable earnings  razdeljiv dobiček 
dividend discount model  model diskontiranih dividend 
dividend growth rate  stopnja rasti dividend 
dividend irrelavance theory  teorija nevtralnega vpliva dividend 
dividend payout ratio  količnik izplačila dividend 
earnings before interest and taxes (EBIT)  dobiček pred obrestmi in davki 
earnings before interests, taxes and 
amortization (EBITDA) 

 dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo 

earnings per share (EPS)  dobiček na delnico 
earnings yield  razmerja med dobičkom na delnico in tržno ceno delnice 
economic value added  ekonomska dodana vrednost 
efficient market hypothesis  hipoteza učinkovitega trga kapitala 
equity  lastniški kapital 
equity risk premium  premija za tveganje 
equity risk puzzle  uganka premije za tveganje 
financial statements  računovodski izkazi 
free cash flow model (FCF)  model prostih denarnih tokov 
free cash flow to equity  prosti denarni tok lastniškega kapitala 
free cash flow to firm  prosti denarni tok celotnega podjetja 
fundamental analysis  temeljna finančna analiza 
funds from operations  finančni tok iz poslovanja 
habit formation model  model oblikovanja odvisnosti 
historical market return  pretekla donosnost lastniškega kapitala  
imparity principle  načelo neenakosti 
income recognition  pripoznava dobička 
income statement, profit and loss account  izkaz uspeha 
income, earnings  dobiček 
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intangibles  neopredmetena sredstva 
intrinsic value  notranja vrednost podjetja 
limited period  eksplicitno obdobje 
market beta  tržna beta 
market myopia  kratkoročna orientiranost trga 
market risk  tržno tveganje 
market risk premium  premija za tržno tveganje 
marketable securities  likvidni vrednostni papirji 
matching principle  načelo povezovanja 
net borrowing  neto dolg 
net cash interest  neto obresti 
net operating profit after tax (NOPAT)  dobiček iz poslovanja po davku   
payout ratio  delež čistega dobička izplačanega v obliki dividend 
permanent component  trajna sestavina dobička 
permanent earnings  trajni dobiček 
perpetuity  neskončna vrsta denarnih tokov 
pooled data  panelni podatki 
preffered stock  prednostna delnica 
price model  cenovna metoda 
price to book value ratio (P/B)  razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo 
price to earnings ratio (P/E)  multiplikator čistega dobička  
prudence principle  načelo preudarnosti 
quality of earnings  kvaliteta dobička 
realization principle  načelo realizacije 
retention ratio  delež dobička, ki je zadržan v podjetju 
return model  metoda donosnosti 
return on assets (ROA)  donosnost sredstev 
return on common equity (ROE)  dobičkonosnost lastniškega kapitala 
scale effect  učinek velikosti 
security market line  premica trga vrednostnih papirjev 
shareholder value approach  poudarek na delničarjih 
spurious relation  nepristen odnos 
stakeholder approach  poudarek na deležnikih 
statement of changes in equity  izkaz gibanja kapitala 
statement of recognized gains and loses  izkaz pripoznanih dobičkov in izgub 
stock market price  tržna cena delnice 
stock split  razcepitev delnic 
survival bias  pristranskost preživetja 
sustainable earnings  vzdržljiv / ohranljiv dobiček 
terminal value  končna vrednost 
time series      časovna vrsta     
timeliness  pravočasnost 
transitory component  prehodna sestavina dobička 
transitory earnings  prehodni dobički 
unrecorded goodwill  nepripoznano dobro ime 
volatility  nestanovitnost 
weighted average cost of capital (WACC)  tehtano aritmetično povprečje stroškov kapitala 
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1. Priloga 1: Metoda prilagoditve računovodskega dobička DVFA 
 
 
Tabela 24: Metoda prilagoditve računovodskega dobička – Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und 
Anlagenberatung (DVFA) 

Opis postavke Narava prilagoditve 
Objavljen dobiček / izguba Nobene 
Začetni stroški Pripoznati vse stroške v izkaz poslovnega uspeha 
Dobro ime Odšteti od lastniškega kapitala v letu prevzema 
Izredne postavke Odstraniti, če se zdi nenavadno in ni pričakovati, 

da bi se ponovilo 
Posebna amortizacija Izločiti iz prilagojenih dobičkov 
Odpisi sredstev Izločiti iz prilagojenih dobičkov 
Dobički / izgube pri prodaji sredstev (vključno z 
razprodajami in leasing transakcijami) 

Izločiti iz prilagojenih dobičkov 

Odpisi investicij zaradi poškodb Izločiti iz prilagojenih dobičkov 
Prenos k / od vrednosti rezerv za sredstva Izločiti iz prilagojenih dobičkov 
Odpisi inventarja na davčni osnovi Izločiti iz prilagojenih dobičkov 
Prenos k / od izrednih postavk z lastnostjo rezerv Izločiti iz prilagojenih dobičkov 
Prilagoditev pokojninskih rezerv drugih kot za 
stroške pomoči 

Izločiti iz prilagojenih dobičkov 

Prenos k /od drugih rezerv Izločiti iz prilagojenih dobičkov 
Prevod dobička / izgube Izločiti iz prilagojenih dobičkov 
Spremembe v računovodskih metodah Prilagoditi za povečanje primerljivosti 

Vir: Harris, Lang in Möller  (1994). 
 
 
 
2. Priloga 2: Izpeljava ocenjene stopnje rasti dobička (Gearn) iz ocene rasti 

presežnega dobička (g) 
 
 
Ocenjene stopnje rasti dobička (Gearn) iz modela presežnega dobička so izpeljali Easton et 
al. (2002). V akademski literaturi se pogosteje ocenjuje stopnje rasti v dobičku kakor 
stopnje rasti v presežnem dobičku. Ta ocena je označena kot Gearn in je funkcija ocen r  in 
g  iz obravnavanega modela. Iz definicije rasti presežnih dobičkov ( g ) lahko zapišemo: 
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Enačbo (a1) preoblikujemo na osnovi predpostavke o pričakovanih 
dividendah ( ) 00 ddE t = : 
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4)1( g+=                                                                                                                            (a2) 
 
kjer je:  
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Enačba (a3) predstavlja prihodnjo vrednost pričakovanih dividend (future value of 
expected dividends - FVED) za štiriletno obdobje agregiranja.  
 
Načelo čistega preostanka je zajeto v enačbi: 
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Na osnovi tega sledi: 
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Če definiramo Gearn kot geometrično povprečje letne rasti v dobičku prvih štirih let glede 
na druga štiri leta dobimo sledečo enačbo: 
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Preoblikovanje enačbe (a6) daje formulo za izračun štiri letne rasti v dobičku: 
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3. Priloga 3: Razlike med mednarodnimi (IFRS) in nemškimi 
računovodskimi standardi 

 
Tabela 25: Primerjava mednarodnih (IFRS) in nemških računovodskih standardov (HGB) 

PODROČJE  IFRS HGB 
Splošne zadeve Niso osnovani glede na specifičen pravni sistem. 

Enake zahteve za vsa podjetja, ne glede na obliko in 
velikost. 

Nemška računovodska pravila so osnovana na 
pravnih regulativah. Finančno poročanje je odvisno 
od pravne oblike podjetja, njegove velikosti, panoge 
in glede na to, ali kotirajo na borzi ali ne. 

Oblika in vrste 
finančnih poročil 

Podjetja morajo pripraviti bilanco stanja, izkaz 
uspeha, izkaz pripoznanih dobičkov in izgub 
(statement of recognized gains and loses) ali izkaz 
gibanja kapitala (statement of changes in equity), ki 
vključuje pripoznane dobičke in izgube, izkaz 
denarnih tokov in opombe k finančnim izkazom, 
vključno z računovodsko politiko. 

Podjetja morajo pripraviti bilanco stanja in izkaz 
uspeha, izkaz pripoznanih dobičkov in izgub 
(statement of recognized gains and loses) ni 
potreben. Podjetja, ki kotirajo na borzi, morajo 
pripraviti še izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja 
kapitala (statement of changes in equity) od leta 2003 
dalje.  

Osnove 
računovodstva 

Veliko postavk v finančnih izkazih je ponovno 
ovrednotenih (revalued), nekatere obvezno, druge 
prostovoljno. Če ima podjetje za merjenje valuto, ki 
je hiperinflacijska, mora narediti prilagoditve za 
tekočo kupno moč.  

Finančni izkazi so pripravljeni na osnovi izvirnih 
stroškov (historic costs). Ni pravila za primer 
hiperinflacijskih razmer. 

Konsolidacija Konsolidacija temelji na moči kontrole (power of 
control). Podružnice, ki so izključene iz 
konsolidacije, so obravnavane kot finančna sredstva. 

Konsolidacija temelji na dejanski kontroli (actual 
control). Podružnice, ki so izključene iz 
konsolidacije, so obravnavane kot povezane družbe.  

Področje 
prevzemov in 
združitev 

Konsolidacija se začne z dnem prevzema. Dobro ime 
in druga neopredmetena sredstva, pridobljena s 
prevzemom, morajo biti vključena v izkaze in 
amortizirana.  

Konsolidacija se začne s katerim koli dnem po 
prevzemu, ki je v času poročanja za tekoče obdobje. 
Dobro ime je lahko odpisano v dobro lastniškega 
kapitala.  

Vir: KPMG International. 

 
 
4. Priloga 4: Sintaksa in rezultati Eastnovega modela po letih  
 
 
Sintaksa Eastonovega modela po letih za model 1 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_87 
  /METHOD=ENTER PB_87  . 
 
 
DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=PB_87 PB_88 PB_89 PB_90 PB_91 PB_92 PB_93 PB_94 PB_95 PB_96 PB_97 PB_98 
PB_99 PB_00 PB_01 PB_02 PB_03   
  XB_87 XB_88 XB_89 XB_90 XB_91 XB_92 XB_93 XB_94 XB_95 XB_96 XB_97 XB_98 XB_99 
XB_00 XB_01 XB_02 XB_03  
 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX 
  /SORT=MEAN (A) . 
 
FREQUENCIES 
  VARIABLES=PB_87 PB_88 PB_89 PB_90 PB_91 PB_92 PB_93 PB_94 PB_95 PB_96 PB_97 PB_98 
PB_99 PB_00 PB_01 PB_02 PB_03   
  XB_87 XB_88 XB_89 XB_90 XB_91 XB_92 XB_93 XB_94 XB_95 XB_96 XB_97 XB_98 XB_99 
XB_00 XB_01 XB_02 XB_03 
  /NTILES=  4 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
  /HISTOGRAM 
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  /ORDER=  ANALYSIS . 
 
 
Primer rezultatov po letih za model 1 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni dobički) 
- regresija 1987 
 

Descriptive Statistics

,5895 ,29372 72
1,9861 1,17450 72

XB_87
PB_87

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1,000 ,408
,408 1,000

. ,000
,000 .

72 72
72 72

XB_87
PB_87
XB_87
PB_87
XB_87
PB_87

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

XB_87 PB_87

 
Variables Entered/Removedb

PB_87a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: XB_87b. 
 

Model Summary

,408a ,167 ,155 ,27006 ,167 13,983 1 70 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), PB_87a. 
 

ANOVAb

1,020 1 1,020 13,983 ,000a

5,105 70 ,073
6,125 71

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PB_87a. 

Dependent Variable: XB_87b. 
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Coefficientsa

,387 ,063 6,154 ,000 ,261 ,512
,102 ,027 ,408 3,739 ,000 ,048 ,156

(Constant)
PB_87

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: XB_87a. 
 

 
 
Primer rezultatov po letih za model 2 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni denarni 
tokovi iz poslovanja) - regresija 1993  
 

Descriptive Statistics

1,6490 1,04708 208
3,2819 2,56229 208

CFOB_93
PB_93

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1,000 ,250
,250 1,000

. ,000
,000 .
208 208
208 208

CFOB_93
PB_93
CFOB_93
PB_93
CFOB_93
PB_93

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

CFOB_93 PB_93

 

Variables Entered/Removedb

PB_93a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: CFOB_93b. 
 

Model Summary

,250a ,062 ,058 1,01641 ,062 13,683 1 206 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), PB_93a. 
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ANOVAb

14,136 1 14,136 13,683 ,000a

212,816 206 1,033
226,952 207

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PB_93a. 

Dependent Variable: CFOB_93b. 
 

Coefficientsa

1,314 ,115 11,459 ,000 1,088 1,540
,102 ,028 ,250 3,699 ,000 ,048 ,156

(Constant)
PB_93

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: CFOB_93a. 
 

 
 
Primer rezultatov po letih za model 3 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni prosti 
denarni tokovi)  - regresija 1993  
 

Descriptive Statistics

,5230 ,49255 54
3,0415 2,39268 54

FCFB_93
PB_93

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1,000 ,538
,538 1,000

. ,000
,000 .

54 54
54 54

FCFB_93
PB_93
FCFB_93
PB_93
FCFB_93
PB_93

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

FCFB_93 PB_93

 

Variables Entered/Removedb

PB_93a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: FCFB_93b. 
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Model Summary

,538a ,290 ,276 ,41910 ,290 21,206 1 52 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), PB_93a. 
 

ANOVAb

3,725 1 3,725 21,206 ,000a

9,134 52 ,176
12,858 53

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PB_93a. 

Dependent Variable: FCFB_93b. 
 

Coefficientsa

,186 ,093 2,005 ,050 ,000 ,372
,111 ,024 ,538 4,605 ,000 ,063 ,159

(Constant)
PB_93

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: FCFB_93a. 
 

 
 
5. Priloga 5: Sintaksa in rezultati Eastnovega modela po velikosti podjetja  
 
 
Sintaksa Eastonovega modela po velikosti podjetja za model 1 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_S 
  /METHOD=ENTER PB_S  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_M 
  /METHOD=ENTER PB_M . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
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  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_L 
  /METHOD=ENTER PB_L  . 
 
DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=PB_S PB_M PB_L XB_S XB_M XB_L   
 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX 
  /SORT=MEAN (A) . 
 
FREQUENCIES 
  VARIABLES=PB_S PB_M PB_L XB_S XB_M XB_L  
  /NTILES=  4 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
 
 
Primer rezultatov po velikosti za model 1 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni 
dobički) - regresija majhna podjetja 
 

Descriptive Statistics

,6395 ,61409 1146
2,4931 2,40423 1146

XB_SMALL
PB_SMALL

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1,000 ,233
,233 1,000

. ,000
,000 .

1146 1146
1146 1146

XB_SMALL
PB_SMALL
XB_SMALL
PB_SMALL
XB_SMALL
PB_SMALL

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

XB_SMALL PB_SMALL

 
Variables Entered/Removedb

PB_SMALLa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: XB_SMALLb. 
 

Model Summary

,233a ,054 ,054 ,59739 ,054 65,899 1 1144 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), PB_SMALLa. 
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ANOVAb

23,518 1 23,518 65,899 ,000a

408,267 1144 ,357
431,785 1145

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PB_SMALLa. 

Dependent Variable: XB_SMALLb. 
 

Coefficientsa

,491 ,025 19,304 ,000 ,441 ,541
,060 ,007 ,233 8,118 ,000 ,045 ,074

(Constant)
PB_SMALL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: XB_SMALLa. 
 

 
 
Primer rezultatov po letih za model 2 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni denarni 
tokovi iz poslovanja) - regresija majhna podjetja  
 

Descriptive Statistics

1,3760 1,28124 1100
2,3607 2,89086 1100

CFOB_SMALL
PB_SMALL

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1,000 ,239
,239 1,000

. ,000
,000 .

1100 1100
1100 1100

CFOB_SMALL
PB_SMALL
CFOB_SMALL
PB_SMALL
CFOB_SMALL
PB_SMALL

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

CFOB_SMALL PB_SMALL

 

Variables Entered/Removedb

PB_SMALLa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: CFOB_SMALLb. 
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Model Summary

,239a ,057 ,056 1,24459 ,057 66,666 1 1098 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), PB_SMALLa. 
 

ANOVAb

103,266 1 103,266 66,666 ,000a

1700,816 1098 1,549
1804,083 1099

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PB_SMALLa. 

Dependent Variable: CFOB_SMALLb. 
 

Coefficientsa

1,126 ,048 23,231 ,000 1,031 1,221
,106 ,013 ,239 8,165 ,000 ,081 ,132

(Constant)
PB_SMALL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: CFOB_SMALLa. 
 

 
 
Primer rezultatov po letih za model 3 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni prosti 
denarni tokovi)  - regresija majhna podjetja  
 

Descriptive Statistics

,6236 ,74279 462
1,7033 1,78530 462

FCFB_SMALL
PB_SMALL

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1,000 ,076
,076 1,000

. ,051
,051 .
462 462
462 462

FCFB_SMALL
PB_SMALL
FCFB_SMALL
PB_SMALL
FCFB_SMALL
PB_SMALL

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

FCFB_SMALL PB_SMALL
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Variables Entered/Removedb

PB_SMALLa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: FCFB_SMALLb. 
 

Model Summary

,076a ,006 ,004 ,74144 ,006 2,680 1 460 ,102
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), PB_SMALLa. 
 

ANOVAb

1,473 1 1,473 2,680 ,102a

252,876 460 ,550
254,349 461

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PB_SMALLa. 

Dependent Variable: FCFB_SMALLb. 
 

Coefficientsa

,570 ,048 11,942 ,000 ,476 ,663
,032 ,019 ,076 1,637 ,102 -,006 ,070

(Constant)
PB_SMALL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: FCFB_SMALLa. 
 

 
 
6. Priloga 6: Sintaksa in rezultati Eastnovega modela po industrijah 
 
 
Sintaksa Eastonovega modela po industrijah za model 1 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_1 
  /METHOD=ENTER PB_1  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
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  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_2 
  /METHOD=ENTER PB_2  . 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_3 
  /METHOD=ENTER PB_3  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_4 
  /METHOD=ENTER PB_4  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_5 
  /METHOD=ENTER PB_5  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_6 
  /METHOD=ENTER PB_6  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_7 
  /METHOD=ENTER PB_7  . 
 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_8 
  /METHOD=ENTER PB_8  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
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  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_9 
  /METHOD=ENTER PB_9  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_10 
  /METHOD=ENTER PB_10  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_11 
  /METHOD=ENTER PB_11  . 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT XB_12 
  /METHOD=ENTER PB_12  . 
 
 
 
Primer rezultatov po panogah za model 1 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni 
dobički)  - regresija panoge tekstila, oblačil in obutve 
 

Descriptive Statistics

,7660 ,67489 211
2,8937 2,07240 211

APPAREL_XB
APPAREL_PB

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1,000 ,317
,317 1,000

. ,000
,000 .
211 211
211 211

APPAREL_XB
APPAREL_PB
APPAREL_XB
APPAREL_PB
APPAREL_XB
APPAREL_PB

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

APPAREL_XB APPAREL_PB
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Variables Entered/Removedb

APPAREL_PBa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: APPAREL_XBb. 
 

Model Summary

,317a ,100 ,096 ,64162 ,100 23,346 1 209 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), APPAREL_PBa. 
 

ANOVAb

9,611 1 9,611 23,346 ,000a

86,039 209 ,412
95,650 210

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), APPAREL_PBa. 

Dependent Variable: APPAREL_XBb. 
 

Coefficientsa

,467 ,076 6,150 ,000 ,317 ,617
,103 ,021 ,317 4,832 ,000 ,061 ,145

(Constant)
APPAREL_PB

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: APPAREL_XBa. 
 

 
 
Primer rezultatov po panogah za model 2 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni 
denarni tokovi iz poslovanja)  - regresija panoge tekstila, oblačil in obutve  
 

Descriptive Statistics

1,4760 1,25003 193
3,1560 3,50285 193

APPAREL_CFOB
APPAREL_PB

Mean Std. Deviation N
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Correlations

1,000 ,193
,193 1,000

. ,004
,004 .
193 193
193 193

APPAREL_CFOB
APPAREL_PB
APPAREL_CFOB
APPAREL_PB
APPAREL_CFOB
APPAREL_PB

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

APPAREL_
CFOB APPAREL_PB

 

Variables Entered/Removedb

APPAREL_PBa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: APPAREL_CFOBb. 
 

Model Summary

,193a ,037 ,032 1,22984 ,037 7,355 1 191 ,007
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), APPAREL_PBa. 
 

ANOVAb

11,124 1 11,124 7,355 ,007a

288,891 191 1,513
300,015 192

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), APPAREL_PBa. 

Dependent Variable: APPAREL_CFOBb. 
 

Coefficientsa

1,259 ,119 10,554 ,000 1,024 1,494
,069 ,025 ,193 2,712 ,007 ,019 ,119

(Constant)
APPAREL_PB

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: APPAREL_CFOBa. 
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Primer rezultatov po panogah za model 3 (odvisna spremenljivka štiriletni agregatni 
prosti denarni tokovi)  - regresija panoge tekstila, oblačil in obutve  
 

Descriptive Statistics

,8086 1,02717 74
3,6263 4,51398 74

APPAREL_FCFB
APPAREL_PB

Mean Std. Deviation N

 

Correlations

1,000 -,064
-,064 1,000

. ,295
,295 .

74 74
74 74

APPAREL_FCFB
APPAREL_PB
APPAREL_FCFB
APPAREL_PB
APPAREL_FCFB
APPAREL_PB

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

APPAREL_
FCFB APPAREL_PB

 

Variables Entered/Removedb

APPAREL_PBa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: APPAREL_FCFBb. 
 

Model Summary

,064a ,004 -,010 1,03217 ,004 ,294 1 72 ,589
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), APPAREL_PBa. 
 

ANOVAb

,313 1 ,313 ,294 ,589a

76,707 72 1,065
77,020 73

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), APPAREL_PBa. 

Dependent Variable: APPAREL_FCFBb. 
 

Coefficientsa

,861 ,154 5,581 ,000 ,554 1,169
-,015 ,027 -,064 -,542 ,589 -,068 ,039

(Constant)
APPAREL_PB

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Dependent Variable: APPAREL_FCFBa. 
 


