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UVOD  
 
Eden od najbolj pogostih razlogov za neustrezno odločanje v podjetju in posledično za 
skromne poslovne rezultate je premajhno poznavanje poslovanja ali njegovega dela, o katerem 
odločamo. Slabo poznavanje poslovanja podjetja, o katerem odločamo, je pogosto povezano z 
njegovim nesistematičnim spoznavanjem. Ustrezno spoznavanje predmeta odločanja zavisi 
predvsem od ustreznega pristopa, procesa spoznanja. Takšna splošna, sistematična pot k 
spoznavanju je analiza poslovanja (Bošnjak, 2000, str. 12).  
 
Metoda analize predstavlja sistematičen in logičen proces v katerem spoznavamo poslovanje 
podjetja. Poznavanje podjetja omogoča bolj učinkovito odločanje, pri katerem se kot kriterij 
pojavlja uspešnost poslovanja. Analizo poslovanja različni avtorji različno opredeljujejo, 
vendar če želimo izluščiti bistvo, lahko rečemo, da je analiza poslovanja proces spoznavanja 
poslovanja konkretnega podjetja, ki služi za odločanje o izboljšanju ekonomske uspešnosti 
poslovanja tega podjetja z vidika uporabnika analize (Pučko, 1998, str. 14). 
 
Analiza poslovanja podjetja je osnova za sprejemanje ciljev in za kontrolo uresničevanja teh 
ciljev, prav tako pa je priprava za odločanje v podjetju o izboljšanju uspešnosti poslovanja s 
stališča uporabnika analize. Spoznanja, ki podjetju omogočajo boljše in hitrejše odločanje in s 
tem prilagajanje razmeram na trgu, podjetje dobi z analizo poslovanja. Analiza je proces 
sistematičnega spoznavanja konkretnega poslovanja podjetja z določenim ekonomsko – 
organizacijskim namenom. Analizo poslovanja kot sistematični proces spoznavanja poslovanja 
podjetja sestavljajo predmet opazovanja, namen analize in cilj analize poslovanja (Lipovec, 
1978, str. 15). Z njo poskušamo izboljševati uspešnost poslovanja podjetja, s tem ko iščemo 
problemske situacije in opredeljujemo poslovne probleme, katerih reševanje naj bi pripomoglo 
k izboljševanju uspešnosti poslovanja. 
 
Predmet analize poslovanja je podjetje in njegova gospodarska dejavnost. Predmet analize, ki 
jo bom izdelala v okviru diplomskega dela, je poslovanje podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 
2001. Namen analize poslovanja je pomagati izboljšati ekonomsko uspešnost poslovanja. 
Organiziranost podjetja vpliva na ekonomsko uspešnost poslovanja, zato lahko rečemo, da je 
namen analize poslovanja določen tudi z organizacijskega vidika. Analiza poslovanja ni sama 
sebi namen, ampak je namenjena uporabnikom, ki s svojimi interesi določajo namen analize 
poslovanja. S tem tudi določajo uporabniški vidik namena poslovanja. Cilj analize je ugotoviti, 
kako uspešno je podjetje Kroj d.d. poslovalo v letih 2000 in 2001 ter pri tem ugotoviti 
posebnosti podjetja, odkriti vzroke za obstoječa stanja ter predlagati spremembe glede na 
ugotovljene rezultate. 
 
Kot osnovo za analizo poslovanja podjetja Kroj d.d. sem uporabila podatke iz bilance stanja in 
bilance uspeha za leti 2000 in 2001, izdelane po določilih Slovenskih računovodskih 
standardov. Primerjalna analiza podatkov iz leta 2000 s podatki za leto 2001 je zaradi vpliva 
inflacije v analiziranem obdobju nerealna. Za zagotovitev primerljivosti podatkov, sem pri 
izračunavanju indeksov, ki primerjajo realne odnose med podatki, uporabila inflacijsko stopnjo 
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in s tem izločila vpliv inflacije. Podatke iz bilance stanja za leto 2000, ki se nanašajo na dan 
31.12., sem inflacionirala z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki je podatkih Državnega 
zavoda za statistiko znašal Idec00/dec01 = 107,0, kar pomeni, da so se decembrske cene leta 2001 
v primerjavi s decembrskimi cenami leta 2000 povečale za 7%. Podatke iz bilance uspeha za 
leto 2000 pa sem popravila z indeksom povprečnih cen življenjskih potrebščin, ki je znašal   
Ijan-dec00/jan-dec01 = 108,4, kar pomeni, da so se povprečne cene v letu 2001 glede na leto prej 
povečale za 8,4%. Vsi podatki v tabelah so prikazani v slovenskih tolarjih in v stalnih cenah. S 
tem je dosežena primerljivost podatkov v letu 2000 s podatki iz leta 2001. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. V prvem poglavju bom predstavila osnovne 
značilnosti podjetja in trga na katerem podjetje Kroj d.d. deluje. Drugo in tretje poglavje sta 
namenjena analizi uspešnosti in analizi uspeha poslovanja podjetja. V četrtem poglavju bom 
nadaljevala z analizo poslovnih sredstev, peto poglavje pa je namenjeno analizi poslovnih 
funkcij podjetja. V šestem poglavju se bom posvetila glavnim problemom poslovanja podjetja 
in predlogom za njihovo reševanje. Diplomsko delo bom končala s povzetkom 
najpomembnejših ugotovitev v sklepnem poglavju. 
 
Pri analizi sem se soočala s problemi pridobivanja kvalitetnih podatkov, ki so osnova za 
uspešno analiziranje podjetja, saj so poročila nekaterih enot v podjetju zelo pomanjkljiva. 
Nekatera poročila se po obliki in sestavi medsebojno tako razlikujejo, da jih ni mogoče 
primerjati. Menim, da bi se morali na ravni podjetja dogovoriti o enotnem pristopu pri 
sestavljanju poročil. 
 
 
1.  PREDSTAVITEV PODJETJA KROJ LJUBLJANA D.D. 
 
Podjetje Kroj d.d., Ljubljana, s sedežem na Tržaški cesti 118 v Ljubljani, je bilo vpisano v 
register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 20.2.1996. Ustanovitelj je bil Sklad RS 
za razvoj. Lastninsko se je podjetje preoblikovalo na podlagi soglasja Agencije Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo dne 21.12.1995. Podjetje ima registriran širok 
krog dejavnosti s področja proizvodnje in prodaje tekstila, oblačil, obutve in športne opreme. 
Osnovna dejavnost podjetja pa je izdelovanje tekstilnih izdelkov po meri, pretežno uniform, 
delovnih oblek in pokrival. Statut podjetja je bil prejet 11.12.1995, spremembe in dopolnitve 
statuta pa s sklepom skupščine dne 24.11.1998. Podjetje samostojno vodi uprava, ki jo 
sestavlja en član, to je direktor podjetja. Nadzorni svet šteje tri člane.  
 
Na podlagi odločitve o prodaji poslovnih prostorov na lokaciji sedeža podjetja in preselitvi na 
novo lokacijo, je bil že septembra 2000 prodan del poslovnih prostorov, novembra 2001 pa so 
prodali še del poslovnih prostorov. V lasti podjetja je še približno 1.600 kvadratnih metrov s 
pripadajočim funkcijskim zemljiščem. Podjetje se je avgusta 2001 preselilo v nove poslovne 
prostore v Industrijski coni Logatec. 
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Poslovanje družbe Kroj d.d. je bilo v zadnjih letih odraz razmer na področju tekstilnih, 
oblačilnih in usnjarsko predelovalnih dejavnosti v Sloveniji, kamor spada tudi dejavnost 
podjetja. Število podjetij v tej dejavnosti iz leta v leto sicer pada, vendar jih je ob javnih 
razpisih, ki so edini način nabave uniform v državni upravi in javnih podjetjih, še vedno mnogo 
preveč. Rezultat takšne ponudbe pa so izredno nizke cene, ki komaj uspejo pokriti stroške 
izdelavnega materiala, cena dela pa zahteva izdelavo teh izdelkov na področjih z nizko ceno 
delovne sile. Delavci v podjetju Kroj d.d. pa ostajajo brez dela, na čakanju z visokimi 
nadomestili za čakanje in še z višjimi odpravninami, ki jih je podjetje v skladu z zakonom 
dolžno izplačati. 
 
Izdelovanje uniform je edina dejavnost podjetja že ves čas njegovega obstoja, zato uvedba 
drugih dejavnosti, na primer izdelave moških oblek po meri, ne zaživi tako kot podjetje 
načrtuje, predvsem zaradi neizkušenosti, neprimerne kadrovske sestave in pomanjkanja 
trženjske usmeritve podjetja. Po drugi strani pa tekoče poslovanje še vedno bremenijo stroški 
praznih, nepotrebnih poslovnih prostorov na Tržaški 118 v Ljubljani. Kljub naporom zanje 
podjetje še ni našlo kupca, oziroma kupca, ki bi bil pripravljen plačati vsaj tržno vrednost. 
   
Zaradi nižjih cen dela se je podjetje povezalo z dvema šivalnicama Koža Komerc d.o.o. in 
ART, Export – Import d.o.o. v BiH, ki opravljata šivanje manj zahtevnih izdelkov. 
 
Med glavne kupce izdelkov podjetja Kroj d.d. spadajo Pošta Slovenije, Ministrstvo za notranje 
zadeve RS, Slovenske železnice d.d., Carinska uprava RS, Ljubljanski potniški promet d.d., 
Petrol d.d., Ministrstvo za obrambo RS. 
 
Ker je izdelovanje uniform edina dejavnost podjetja Kroj d.d. že ves čas njegovega obstoja, je 
uvedba drugih dejavnosti, na primer izdelave moških oblek po meri, zaradi neizkušenosti, 
neprimerne kadrovske sestave ter pomanjkanja marketinške usmeritve podjetja praktično 
nemogoča. Cilj podjetja Kroj d.d. je ponovno ovrednotiti število zaposlenih in njihovo sestavo 
po izobrazbi, kar bi podjetju omogočilo nadaljnji obstoj in poslovanje z dobičkom. 
 
 
2.  ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA 
 
2.1.  Pojmovanje uspešnosti poslovanja 
 
Vsako podjetje mora slediti temeljnemu  načinu gospodarjenja. Podjetja so različno velika, 
zato upoštevanje uspeha podjetja, to je dobička, ne pove, ali je podjetje sledilo temu načelu. 
Enak dobiček pri majhnem in velikem podjetju pomeni enak uspeh, ne pa enake uspešnosti 
(Pučko, Rozman, 1998, str. 248). 
 
Pojem uspešnosti poslovanja je tesno povezan z uresničevanjem ekonomskega načela, na 
katerem temelji vsako smotrno odločanje v gospodarstvu. Ko govorimo o uspešnosti ali 
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neuspešnosti gospodarjenja konkretnega podjetja, vedno mislimo na to kako se uresničuje 
ekonomsko načelo.  
 
Splošno gospodarsko načelo je doseči čim večji učinek, rezultat ali cilj z danimi sredstvi, 
predmeti in delom oziroma doseči dani učinek s čim manjšimi sredstvi, delom in predmeti 
(Lipičnik, Pučko, Rozman, 1991, str. 9-4).  
 
Uspešnost je zunanja značilnost gospodarske družbe. Merimo jo z ugotavljanjem, kaj 
dosežemo z učinki glede na vložke ali potroške (Turk, 1993, str. 273). Ko poskušamo meriti 
uspešnost gospodarjenja v podjetju, nas ne zanima absolutna velikost učinka (koristi), ampak 
velikost učinka v primerjavi z velikostjo sredstev, ki je bila potrebna za njegovo uresničitev. 
Navedenemu razmerju pravimo mera uspešnosti gospodarjenja, ki nam omogoča primerjavo in 
kriterij izbire med različnimi možnostmi porabe sredstev (Žnidaršič-Kranjc, 1995, str. 203).  
 
                                                  cilj gospodarjenja 
Uspešnost gospodarjenja = ------------------------------------    
                                              sredstvo za doseganje cilja 
 
Omenjeno mero uspešnosti in s tem splošno ekonomsko načelo izražamo na tri načine, in sicer 
z delnimi kazalci uspešnosti poslovanja: 
a) načelo proizvodnosti (produktivnosti), 
b) načelo gospodarnosti (ekonomičnosti) in 
c) načelo donosnosti (rentabilnosti). 
 
Glede na opredeljen cilj in opredeljena sredstva osvetli vsako od navedenih načel 
uresničevanje ekonomskega načela z določenega vidika. Produktivnost je načelo doseganja čim 
večjega produkta na enoto delovnega časa. Ekonomičnost je načelo doseganja čim večjega 
produkta na enoto stroškov. Rentabilnost je načelo doseganja čim večjega čistega rezultata na 
enoto angažiranih sredstev. 
 
2.2.  Produktivnost dela ali proizvodnost 
 
Produktivnost nam pove, da je poslovanje tem bolj učinkovito, čim večjo količino poslovnih 
učinkov dosežemo na zaposlenega v obračunskem obdobju (Bošnjak, 2000, str. 29). 
 
Produktivnost dela je pravzaprav tehnološka učinkovitost poslovanja. Predstavlja razmerje med 
proizvedeno količino izdelkov ali storitev in zanje vloženim delovnim časom. Ugotavljanje 
produktivnosti v podjetju ni enostavno, zato poslovne učinke izrazimo vrednostno. Pri 
računanju količnika produktivnosti se srečujemo s težavami izražanja obsega uresničenih 
poslovnih učinkov v pogojih raznovrstne proizvodnje in izražanja obsega porabljenega dela. 
Težavam se lahko izognemo z uporabo pogojnih enot za izražanje obsega uresničenih 
poslovnih učinkov ali uporabo stalnih cen za njihovo prevajanje na skupni imenovalec. Zato 
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ponavadi računamo produktivnost kot razmerje med prihodki in povprečnim številom 
zaposlenih (Pučko, 1999, str. 126). 
 
V števcu kazalca produktivnosti dela lahko namesto celotnih prihodkov uporabimo poslovne 
prihodke. V tem primeru lahko dobimo celo boljši rezultat, saj so poslovni prihodki najboljši 
vrednostni približek količine ustvarjenih poslovnih učinkov. 
 
Tabela 1: Produktivnost podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 2001  
 
Element 2000 2001 I01/ 00 

1. Celotni prihodki (v 000 SIT) 483.969  507.734 104,9
2. Poslovni prihodki (v 000 SIT)  412.486 485.891 117,8
3. Povprečno število zaposlenih  86 72 83,7
4. Produktivnost 1 (v 000 SIT) (1:3)  5.628 7.052 125,3
5. Produktivnost 2 (v 000 SIT) (2:3) 4.796 6.748 140,7

 
Vir: Bilanca uspeha podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
V tabeli 1 je prikazana produktivnost podjetja Kroj d.d v letih 2000 in 2001. Iz nje lahko 
vidimo, da sta se oba koeficienta produktivnosti v letu 2001 povečala glede na leto 2000. 
Produktivnost 1 se je povečala v letu 2001 za 25,3%, produktivnost 2 pa se je povečala za 
40,7%, glede na leto 2000. Tak rezultat je pričakovan, saj se je povprečno število zaposlenih 
zmanjšalo za 16,3% oziroma za 14 zaposlenih. Produktivnost dela je ugodno vplivala na 
uspešnost poslovanja podjetja. 
 
2.3.  Ekonomičnost ali gospodarnost 
 
Načelo ekonomičnosti zahteva, da proizvedemo dani proizvod s čim manjšimi stroški, oziroma 
da proizvedemo z danimi stroški čim večji proizvod. 
 
Kazalniki ekonomičnosti kažejo na učinkovitost poslovanja podjetja, oziroma na razmerje med 
prihodki in odhodki. Poslovanje je ekonomično, če so prihodki večji od stroškov, saj tedaj 
podjetje ustvarja dobiček. Čim večji so prihodki v primerjavi z odhodki, tem večja je 
ekonomičnost. Medtem ko uspeh podjetja kaže razliko med prihodki in odhodki, kaže 
ekonomičnost njuno razmerje in s tem izloči vpliv velikosti podjetja (Bošnjak, 2000, str. 19).  
 
Koeficient ekonomičnosti nam kaže uspešnost tekočega poslovanja. Ekonomičnost bo tem 
višja, čim večji bo proizvod na enoto stroškov oziroma, čim nižji bodo stroški na enoto 
proizvoda. Koeficient ekonomičnosti je povezan s kazalcem produktivnosti in nam spet kaže 
tehnološko učinkovitost poslovanja. 
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Osnovne oblike te vrste kazalnikov so (Hočevar, Igličar, Zaman, 2001, str. 421): 
 
1. Pri kazalniku celotne ekonomičnosti primerjamo vse prihodke z odhodki. Pozitiven 

kazalnik pomeni, da smo poslovali z dobičkom. 
 
                                                  celotni  prihodki  
      Celotna ekonomičnost   =  ---------------------- 
                                                  celotni odhodki  
 
2. Poslovna ekonomičnost kaže na učinkovitost poslovanja podjetja iz dejavnosti podjetja, saj 

so iz koeficienta izločeni prihodki in odhodki iz financiranja ter izredni prihodki in 
odhodki. Če je podjetju v nekem obdobju uspelo povečati vrednost tega kazalca, to pomeni, 
da je podjetje z manjšimi odhodki ustvarilo enak prihodek oziroma večji prihodek z 
enakimi odhodki. 

 
                                                      prihodki iz poslovanja 
       Poslovna ekonomičnost   = -------------------------------- 
                                                      odhodki iz poslovanja 
 
V tabeli 2 prikazujem kazalce ekonomičnosti poslovanja podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
Tabela 2:  Kazalci ekonomičnosti poslovanja podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001  
 
Element  2000 2001 I01/ 00 
1. Celotni prihodki (v 000 SIT) 483.969 507.734 104,9
2. Poslovni prihodki (v 000 SIT) 412.486 485.891 107,8
3. Celotni odhodki (v 000 SIT) 476.962 501.723 105,2
4. Poslovni odhodki (v 000 SIT) 462.272 479.405 103,7
5. Celotna ekonomičnost   (1:3) 1,01 1,01 100,0
6. Poslovna ekonomičnost  (2:4) 0,89 1,01 113,5

 
Vir: Bilanca uspeha podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je podjetje v letu 2001 poslovalo ekonomično, saj sta oba kazalca 
ekonomičnosti dosegla vrednosti večje od 1. Kazalec celotne ekonomičnosti je bil v obeh letih 
enak in je znašal 1,01. To pomeni, da je podjetje v obeh letih na 100 SIT odhodkov ustvarilo 
101 SIT prihodkov, kar nam pove, da je podjetje zaključilo leto z dobičkom. Poslovna 
ekonomičnost je leta 2001 znašala 1,01, kar pomeni, da je v tem obdobju podjetje poslovalo 
ekonomično, kar pa seveda ne moremo reči za predhodno leto, ko je izračunani kazalec 
poslovne ekonomičnosti znašal 0,89. V letu 2001 se je poslovna ekonomičnost podjetja 
povečala za 13,5% glede na predhodno leto. Podjetje je ekonomičnost poslovanja izboljšalo, 
kar je glavni razlog, da je dobiček iz poslovanja v letu 2001 realno večji kot leta 2000. 
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2.4.  Rentabilnost ali donosnost 
 
Rentabilnost je najbolj kompleksna mera uspešnosti, ki je povezana z osnovnim načelom 
gospodarnosti: z danimi sredstvi doseči čim večji rezultat, oziroma določen rezultat doseči s 
čim nižjimi sredstvi. Pove nam, koliko denarnih enot dobička nam prinese denarna enota 
vloženih sredstev. Z angažiranimi sredstvi v imenovalcu razumemo povprečno vrednost 
angažiranih sredstev (Stepko, 1989, str. 67). Pravimo, da rentabilnost kaže na finančno 
uspešnost poslovanja in predstavlja mero uspešnega dela podjetja. 
 
Da bi pokazali povezanost med ekonomičnostjo, obračanjem kapitala in rentabilnostjo, lahko 
kazalec razstavimo na dva kazalca. Tako dobimo znano DuPontovo razčlenitev (Pučko, 1999, 
str. 98): 
 
                            dobiček          prihodki  -  odhodki              prihodki            
Rentabilnost  =  ------------  =  -----------------------------   *   -------------  =    
                            kapital                    prihodki                         kapital           
 
                                             1                       prihodki 
                      =  (1 -  --------------------) *  -------------- 
                                   ekonomičnost             kapital 
 
Čim večja je ekonomičnost, tem večji je delež dobička v prihodku. Povezava med 
ekonomičnostjo in rentabilnostjo sicer ni sorazmerna, je pa vedno pozitivna. Rentabilnost ima 
še dodaten drugi del in sicer odnos med prihodki v danem obdobju in vloženim kapitalom. Ta 
odnos imenujemo obračanje kapitala, ki pomeni, da bo rentabilnost večja, če bomo ustvarili 
večji dobiček z istim kapitalom ali pa enak dobiček z manj kapitala. To je možno, če se kapital 
hitreje obrača. V nasprotju s produktivnostjo in ekonomičnostjo, ki ne upoštevata časa vezave 
proizvodnih tvorcev v poslovanju, rentabilnost ta element upošteva, kar je za spremljanje 
uspešnosti poslovanja nujno. Uspešno poslovanje torej terja čim manjše angažiranje in čim 
manjše trošenje poslovnih sredstev (Žnidaršič-Kranjc, 1995, str. 230). Zaželena uspešnost 
podjetja, izražena kot rentabilnost, je torej v veliki meri odvisna od trošenja poslovnih prvin in 
od vezave ali angažiranja poslovnih sredstev. Rentabilnost je lahko opredeljena s strani 
podjetja ali lastnikov kapitala (Bošnjak, 1999, str. 16). 
 
Rentabilnost sredstev (ROA – return on assets) je zanimiva z vidika podjetja in je 
opredeljena kot: 
                                                   dobiček 
Rentabilnost sredstev = ----------------------------- 
                                           povprečna  sredstva 
 
Rentabilnost kapitala (ROE – return on equity) je pomembna z vidika lastnikov kapitala, 
saj kaže, koliko denarnih enot je ustvarila ena denarna enota kapitala. Delničarji lahko vrednost 
izračunanega kazalnika primerjajo s podjetji s podobnim tveganjem, da ugotovijo ali je njihova 
naložba uspešna. V skladu z njihovimi pričakovanji lastniki podjetja upravi podjetja postavijo 
ciljno donosnost kapitala (Igličar, Hočevar, 1997, str. 246). 
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                                                 dobiček 
Rentabilnost kapitala = --------------------------- 
                                          povprečni  kapital 
 
Reproduktivno sposobnost ali donosnost sredstev (ROI – return on invest) je smiselno 
spremljati zlasti pri dolgoročnem gledanju na poslovanje. Kratkoročno ima amortizacija 
predvsem značaj stroška, dolgoročno pa je njena vloga enaka vlogi dobička, zato v števcu tega 
kazalca dobiček zamenja donos, ki se sestoji iz dobička in amortizacije (Rozman, 1995, str. 
45). 
 
                                       dobiček + amortizacija 
Donosnost sredstev = ---------------------------------- 
                                          povprečna  sredstva 
 
V tabeli 3 je prikazan izračun rentabilnosti kapitala, rentabilnosti sredstev in donosnosti 
sredstev v letih 2000 in 2001. 
 
Tabela 3: Rentabilnost kapitala in sredstev ter drugi kazalci uspešnosti poslovanja 
podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 2001  
 
Element  2000 2001 I01/ 00 
1. Prihodki (v 000 SIT) 483.969 507.734 104,9
2. Odhodki (v 000 SIT) 476.962 501.723 105,2
3. Dobiček (v 000 SIT) 7.007 6.011 85,8
4. Povprečni kapital (v 000 SIT) 693.036 696.208 100,5
5. Povprečna sredstva (v 000 SIT) 775.070 805.211 103,9
6. Amortizacija (v 000 SIT) 35.073 24.400 69,6
7. Rentabilnost kapitala (ROE) (3:4) v % 1,0 0,9 90,0
8. Rentabilnost sredstev (ROA) (3:5) v % 0,9 0,7 77,8
9. Donosnost sredstev (ROI)  ((3+6):5) v % 5,4 3,8 70,4

 
Vir: Bilanca uspeha in bilanca stanja podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
Iz tabele 3 lahko vidimo, da je v letu 2001 je prišlo do zmanjšanja rentabilnosti kapitala in 
sredstev v primerjavi z letom 2000. Rentabilnost kapitala je v letu 2001 znašala 0,9%, kar 
pove, da je podjetje na 100 SIT kapitala ustvarilo 0,9 SIT dobička, v letu 2000 pa je znašala 
1%, kar pomeni, da je podjetje na 100 SIT kapitala ustvarilo 1 SIT dobička. Glede na 
predhodno leto se je rentabilnost kapitala leta 2001 zmanjšala za 10%.  
 
Rentabilnost sredstev je v letu 2001 zanašala 0,7%, kar pove, da je podjetje na 100 SIT 
sredstev ustvarilo 0,7 SIT dobička. Glede na predhodno leto, se je rentabilnost sredstev leta 
2001 zmanjšala za 22,2%. Poslabšanje rentabilnosti kapitala in rentabilnosti sredstev je 
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posledica zmanjšanja čistega dobička za 14,2% ob nespremenjenem povprečnem kapitalu 
oziroma povečanju povprečnih sredstev za 3,9%. 
 
Donosnost sredstev je v letu 2001 znašala 3,8% in se je v primerjavi s predhodnim letom 
zmanjšala za 29,6%. Tako je podjetje Kroj d.d. s 100 SIT vloženih v sredstva ustvarilo 3,7 SIT 
donosa v letu 2001. Razberemo lahko, da je zmanjšana rentabilnost posledica negativne 
spremembe v obračanju sredstev, kajti le-ta se je v letu 2001 glede na predhodno leto znižala 
za 18,2%. 
 
 
3.  ANALIZA  USPEHA POSLOVANJA PODJETJA  
 
Ugotavljanje uspeha poslovanja je izredno pomembno, ker kaže na delovanje podjetja, 
omogoča odpravljanje posledic in preprečevanje vzrokov, ki bi vodili v neuspešnost. Uspeh 
podjetja ugotavljamo za določeno obdobje. Ugotovljeni izid ter vse prihodke in odhodke 
prikazuje izkaz poslovnega izida (Pučko, Rozman, 1998, str. 216). 
 
3.1.  Analiza prihodkov  
 
Poslovni uspeh podjetja je odvisen od velikosti in primerne sestave prihodkov. S prihodki 
razumemo prodajno vrednost proizvodov in storitev v enem letu, ki jih podjetje ustvari s 
svojim poslovanjem. Po Slovenskih računovodskih standardih so prihodki v izkazu uspeha 
razdeljeni na prihodke iz poslovanja (poslovne prihodke), prihodke iz financiranja ter izredne 
prihodke. Prihodke moramo ločiti od prejemkov, ker prejemki le povečujejo stanje sredstev v 
bilanci stanja, ne vplivajo pa na izkaz poslovnega izida, kot na to vplivajo prihodki. 
 
Med poslovne prihodke so vključeni prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev, 
prihodki od subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in vračil dajatev od prodaje proizvodov, 
blaga in storitev, prihodki iz prispevkov in drugi poslovni prihodki. 
 
Prihodki od financiranja so lahko prihodki od financiranja iz razmerij s povezanimi podjetji, 
prihodki od finančnih naložb in obresti,  prihodki od revalorizacije tolarskih terjatev, ki niso 
bile izkazane v revalorizacijski podbilanci, obračunskih pozitivnih tečajnih razlik od deviznih 
terjatev in deviznih obveznosti, prihodki od revalorizacijskih rezerv in razlika pozitivnih 
revalorizacijskih učinkov. 
 
Izredni prihodki pa so lahko prihodki od prodaje osnovnih sredstev, od zavarovanj 
premoženja organizacij in od prodaje dolgoročnih finančnih naložb, presežki, ugotovljeni s 
popisi, prihodki od pogodbenih kazni, nagrad in podobnega, odpisi terjatev do upnikov, 
prihodki od prejšnjih let in drugi morebitni izredni prihodki (Turk, Kavčič, Koželj, Kokotec- 
Novak, 1996, str. 114-115). 
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Iz tabele 4 je razvidno, da se je celotni prihodek v letu 2001 realno povečal za 4,9%. V 
strukturi skupnih prihodkov daleč največji delež zavzemajo poslovni prihodki, saj je njihov 
odstotek znašal 95,7% v letu 2001 in se je povečal za 12,3% glede na leto prej. Poslovni 
prihodki so se povečali, predvsem zaradi povečanja vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje za 62,6%. Zmanjšali pa so se prihodki od financiranja in izredni 
prihodki. Prihodki od financiranja predstavljajo zanemarljiv delež med vsemi prihodki, izredni 
prihodki pa so bili v letu 2000 višji za 75% v primerjavi z letom 2001, zaradi odprodaje dela 
poslovnih prostorov. 
 
Tabela 4: Obseg (v 000 SIT) in struktura (v %) prihodkov v podjetju Kroj d.d. v letih 
2000 in 2001 
 

2000 2001  
Element Vrednost % Vrednost % 

I01/ 00 

Poslovni prihodki 412.486 85,2 485.891 95,7 112,3
Čisti prihodki od prodaje 366.328 75,7 415.522 81,8 113,4
Sprememba vrednosti zalog 
proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

42.613 8,8 69.282 13,7 162,6

Vrednost usredstvenih 
lastnih proizvodov 

3.545 0,7 1.087 0,2 30,7

Prihodki iz obresti in 
drugi prihodki od 
financiranja 

6.654 1,4 5.561 1,1 83,6

Izredni prihodki     64.829 13,4       16.282 3,2 25,1
Skupaj prihodki 483.969 100,0 507.734 100,0 104,9

 
Vir: Bilanca uspeha podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
3.2.  Analiza odhodkov 
 
Odhodki so stroški, ki se nanašajo na prodano količino proizvodov in storitev v določenem 
obračunskem obdobju. Slovenski računovodski standardi ločijo tri vrste odhodkov, in sicer 
odhodke od poslovanja (poslovne odhodke), odhodke od financiranja in izredne odhodke.  
 
Poslovni odhodki vključujejo materialne stroške in amortizacijo, nematerialne stroške, 
vkalkulirane plače in nabavno vrednost prodanega  trgovskega blaga in materiala. 
 
Odhodki od financiranja sestavljajo stroški obresti, dani kasaskonti, stroški odpisov 
dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb, negativne tečajne razlike, kadar ni domače 
inflacije in druge postavke, med katerimi je v nekaterih podjetjih pokritje revalorizacijskega 
primanjkljaja. 
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Izredne odhodke sestavljajo neobičajne postavke in postavke iz preteklih let, za kritje možne 
izgube iz posameznih poslov, ki jo gospodarska družbe utemeljeno pričakuje (Turk, Kavčič, 
Koželj, Kokotec-Novak, 1996, str. 104-105). 
 
V tabeli 5 lahko vidimo, da so se celotni odhodki leta 2001 v primerjavi z letom 2000 povečali 
za 5,2%. Poslovni odhodki so predstavljali v letu 2001 95,6% delež v celotnih odhodkih in so 
se v primerjavi z letom 2000 zmanjšali za 1,3 odstotne točke. Pri tem je potrebno opozoriti, da 
se je v letu 2001 dvignil delež stroškov blaga in materiala. Opazno je zniževanje stroškov dela, 
kjer skuša podjetje čim bolje izkoristiti razpoložljivo delovno silo. Odhodki od financiranja in 
izredni odhodki so v naraščanju, vendar pa je njihov skupni delež v skupnih odhodkih 
zanemarljiv, saj znaša skupaj le 4,4% v letu 2001.  
 
Tabela 5: Obseg (v 000 SIT) in struktura (v %) odhodkov v podjetju Kroj d.d. v letih 
2000 in 2001 
 

            2000               2001  
Element Vrednost      % Vrednost       % 

I01/ 00 
 

Poslovni odhodki 462.272 96,9 479.405 95,6 103,7
Stroški blaga in materiala 229.613 48,1 286.509 57,1 124,8
Stroški dela 193.950 40,7 166.678 33,2 85,9
Amortizacija 35.073 7,4 24.400 4,9 69,6
Odpisi obratnih sredstev 79 0,0 0 0,0 0,0
Drugi odhodki poslovanja 3.557 0,7 1.818 0,4 51,1
Odhodki od financiranja 14.378 3,0 20.656 4,1 143,7
Izredni odhodki 312 0,1 1.662 0,3 532,7
Skupaj odhodki 476.962 100,0 501.723 100,0 105,2

 
Vir: Bilanca uspeha podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
3.3.  Ugotavljanje poslovnega izida 
 
Pri opredeljevanju poslovnega uspeha moramo izhajati iz cilja gospodarjenja, tega pa 
podjetjem v tržnem gospodarstvu predstavlja predvsem dobiček. Teoretično pravilna dolžina 
poslovnega obdobja, za katero ugotavljamo poslovni uspeh, bi bila tista, ki se ujema s celotno 
življenjsko dobo podjetja. Samo v tem obdobju bi razlaga med končno vrednostjo lastnega 
kapitala in začetno vloženo vrednostjo tega kapitala natančno pokazala stvarni ekonomski 
uspeh podjetja. Računovodsko izkazan poslovni uspeh pa se nanaša praviloma na krajše 
obdobje, v katerem je nemogoče povsem pravilno ugotoviti stvarni ekonomski uspeh 
poslovanja (Pučko, 1995, str. 64). 
 
Poslovni izid je med najpomembnejšimi ekonomskimi kategorijami, s katerimi merimo 
uspešnost poslovanja podjetij. V poslovnem izidu so na zgoščen način prikazani rezultati 
poslovanja podjetja. Doseganje ustreznega poslovnega izida je tudi najpomembnejši razlog za 
obstoj podjetij, katerim cilj je ustvarjanje dobička, ki je pomemben dejavnik vrednosti podjetja 
in njegove solventnosti. Poslovni izid pa lahko smatramo ne le kot dobiček ali izgubo, temveč 
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tudi kot druge ekonomske kategorije, ki kažejo bodisi na razliko med vložkom v poslovni 
proces in njegovim iztržkom ali na to, kako je iz ekonomskega vidika uspešno dosežen cilj 
poslovanja (Kavčič, 1995, str. 54). 
 
Kadar govorimo o poslovnem izidu, ponavadi mislimo na dobiček ali izgubo. Če pri analizi 
dobička izhajamo iz istih kriterijev za njegovo členitev kot pri analizi prihodkov in odhodkov 
je moč govoriti o dobičku iz poslovanja, dobičku iz financiranja, o izrednem dobičku in 
celotnem dobičku. Temeljne vrste poslovnega izida so dobiček, čisti dobiček in izguba. Druge 
najpomembnejše vrste poslovnega izida pa so prispevek za kritje, kosmati dobiček in razlika v 
ceni.  
 
Čisti dobiček je pozitivni poslovni rezultat, ki pripada zgolj podjetju in se razporeja na podlagi 
kapitala. Lastniki pa lahko odstopijo del čistega dobička tudi zaposlenim kot njihov delež, sicer 
pa se dobiček razporeja na deleže, ki pripadajo lastnikom v obliki raznih vrst nadomestil, na 
povečanje osnovnega kapitala, na oblikovanje rezerv in na nerazporejen del čistega dobička. 
Izguba je negativni poslovni rezultat. V bilanci se prikazuje kot odbitni popravek vrednosti 
kapitala. Poravnava se v okviru izrednih odhodkov najkasneje v petih letih po nastanku. Če je 
ni mogoče poravnati, se zmanjšajo do tedaj izkazane rezerve in druge sestavine kapitala 
(Slovenski računovodski standardi, 1993, str. 98). 
 
Tabela 6:  Poslovni izid podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 2001 (v 000 SIT) 
 
Element 2000 2001 I01/ 00 
Poslovni prihodki 412.486 485.891 117,8
Poslovni odhodki 462.272 479.405 103,7
Dobiček /izguba iz poslovanja - 49.786 6.486 -
Prihodki financiranja 6.654 5.561 83,6
Odhodki financiranja 14.378 20.656 143,7
Dobiček / izguba iz financiranja - 7.724 -15.095 195,4
Izredni prihodki             64.829             16.282 25,1
Izredni odhodki 312 1.662 532,7
Izredni dobiček 64.517 14.620 22,7
Celotni dobiček 7.007 6.011 85,8
Davek iz dobička 0 0 0,0
Čisti dobiček 7.007 6.011 85,8

 
Vir: Bilanca uspeha podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
Podjetje Kroj d.d. je doseglo v obeh opazovanih letih pozitiven poslovni rezultat. Čisti dobiček 
se je leta 2001 znižal glede na leto 2000 za 14,2%. Iz tabele 6 je razvidno, da sta celotni 
dobiček in čisti dobiček v obravnavanem obdobju enaka, ker so bile pri izračunu davka iz 
dobička upoštevane zakonsko dovoljene olajšave, na osnovi katerih ni bilo osnove za izračun 
davčne obveznosti. Podjetje je leta 2001 zabeležilo dobiček iz poslovanja, česar pa ne moremo 
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reči za leto 2000, ko je imelo podjetje izgubo iz poslovanja. V letu 2001 je še povečalo svojo 
izgubo iz financiranja za 95,4% v primerjavi z letom prej. Izredni dobiček pa se je v enakem 
obdobju zmanjšal za 77,3%, vsekakor pa je pozitivno vplival na poslovni rezultat podjetja v 
letu 2001. 
 
 4.  ANALIZA POSLOVNIH SREDSTEV  
 
Da bi podjetje lahko vodilo poslovni proces, mora v določenem trenutku razpolagati s 
posameznimi sredstvi v takšnih količinah, da lahko zagotovi normalno odvijanje 
produkcijskega procesa. Sredstva se v podjetju lahko pojavijo v obliki stvari, pravic in denarja.  
 
Sredstva, ki jih ima poslovni sistem, stalno spreminjajo svojo pojavno obliko, torej se 
preoblikujejo. Ena se spreminjajo počasneje, druga hitreje in jih zato razvrščamo med stalna ali 
dolgoročna sredstva in gibljiva ali kratkoročna sredstva. Nekatera sredstva se lahko zadržujejo 
v kaki pojavni obliki dalj časa ali celo stalno. Vendar je njihovo bistvo praviloma v 
preoblikovanju, in sicer s prenašanjem svoje vrednosti na ustvarjene učinke (Turk, Melavc, 
1994, str. 89). 
 
Sredstva podjetja so razvidna iz bilance stanja, ki prikazuje, kolikšni viri sredstev so bili 
vloženi v podjetje, kako je podjetje prišlo do teh virov in kako jih je naložilo, kakor je to 
razvidno na določen dan. Bilanca stanja podaja sredstva v sedanji vrednosti, to je v neodpisani 
vrednosti. 
 
Med stalna sredstva razvrščamo osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe, medtem ko 
med gibljiva sredstva razvrščamo obratna sredstva in kratkoročne finančne naložbe. 
 
Z osnovnimi sredstvi razumemo stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v poslovnem procesu 
postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in ki se v svojo prvotno obliko 
praviloma vračajo v obdobju, daljšem od leta dni. Z obratnimi sredstvi razumemo stvari, 
pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja v poslovnem procesu porabijo, prehajajo iz ene 
pojavne oblike v drugo in se v prvotno pojavno obliko praviloma vračajo v obdobju, krajšem 
od leta dni (Hočevar, Igličar, Zaman, 2001, str. 37). 
 
Tabela 7: Obseg (v 000 SIT) in struktura (v %) sredstev v podjetju Kroj d.d. v letih 2000 
in 2001  
 

            2000               2001  
Element Vrednost      % Vrednost       % 

I01/ 00 

Stalna sredstva   569.977         71,9     561.632           64,6 98,5
Gibljiva sredstva   222.647         28,1     308.019           35,4 138,3
Sredstva skupaj    792.624       100,0     869.651         100,0 109,7

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
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Iz tabele 7 lahko vidimo, da so se celotna sredstva podjetja Kroj d.d. v letu 2001 v primerjavi z 
letom 2000 povečala za 9,7%, kar lahko povezujemo s povečanim obsegom poslovanja. 
Povečan obseg poslovanja se izraža zlasti v povečanih prihodkih od prodaje. Stalna sredstva so 
se leta 2001 zmanjšala za 1,5% glede na leto 2000, zaradi zmanjšanja dolgoročnih finančnih 
naložb, saj je podjetje Kroj leta 2001 prodalo delnice. Gibljiva sredstva pa so se povečala za 
38,3% leta 2001 glede na leto prej in sicer zaradi povečanja zalog in kratkoročnih terjatev iz 
poslovanja. Spreminjala se je tudi struktura stalnih sredstev podjetja in sicer, v letu 2001 se je 
glede na leto 2000 zmanjšal odstotek stalnih sredstev za 7,3 odstotne točke, za enako število 
odstotnih točk, pa se je povečala udeležba gibljivih sredstev v celotnih sredstvih.  
 
4.1.  Analiza stalnih sredstev  
 
Stalna sredstva so tista, ki so vključena v proces nastajanja prihodkov s svojo trajnejšo 
prisotnostjo. Zanje je značilno, da je njihov koeficient obračanja manjši od 1. Gre za sredstva z 
manjšo likvidnostjo. V času inflacije so stalna sredstva v poslovnih knjigah revalorizirana. 
Revalorizacija stalnih sredstev pomeni usklajevanje prvotne vrednosti prej pridobljenih stalnih 
sredstev z gibanjem cen v času uporabe (Turk, 1993, str. 97). 
 
Stalna sredstva so bistvenega pomena za uspešno delovanje podjetja, saj močno vplivajo na 
zmogljivost in hitrost reprodukcije, na hitrost obračanja sredstev, na proizvajalno silo dela in 
tudi stroške. S stalnimi sredstvi skušamo tako gospodariti in jih tako uporabljati, da bi bili 
pozitivni učinki na uspešnost poslovanja čim večji, negativni pa čim manjši (Bošnjak, 2000, 
str. 21).  
 
4.1.1.  Obseg in struktura stalnih sredstev 
 
Po Slovenskih računovodskih standardih se stalna sredstva delijo na: 
1. neopredmetena dolgoročna sredstva, 
2. opredmetena osnovna sredstva,  
3. dolgoročne finančne naložbe in 
4. popravek kapitala. 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva so naložbe v pridobitev materialnih pravic ali dolgoročno 
vračunani stroški in izdatki, ki se pojavljajo v zvezi s poslovanjem podjetja. Obsegajo 
dolgoročne razmejene organizacijske stroške, dolgoročno razmejene stroške razvijanja, 
naložbe v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice, naložbe v dobro 
ime, ter druge dolgoročno razmejene postavke (Slovenski računovodski standardi, 1993, str. 
25). 
 
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, (proizvajalna in druga) oprema, osnovna 
čreda in večletni nasadi. Kot opredmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje 
tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od leta dni (Slovenski računovodski 
standardi, 1993, str. 21). Med najpomembnejšimi postavkami za analizo sredstev, ki so v aktivi 
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bilance stanja proizvodnih podjetij, sodijo opredmetena osnovna sredstva. Delovna sredstva in 
oprema postajata vedno dražja. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja pa grozita ekonomska in 
tehnična obraba. Samo z boljšim izkoriščanjem kapacitet lahko znižamo stroške v enoti 
izdelka. Večja amortizacija pomeni le večje stroške, ob enaki storilnosti pa manjši dobiček 
(Perčič, 1995, str. 79). Za opredmetena osnovna sredstva je značilno, da se njihova vrednost 
prenaša na proizvode in storitve postopno, torej v daljšem obdobju od enega leta, zato je njihov 
koeficient obračanja manjši od 1. V bilanci stanja jih prikazujemo vedno le z neodpisano 
vrednostjo. Neodpisana vrednost je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti 
osnovnega sredstva. 
 
Dolgoročne finančne naložbe so naložbe podjetja v druga podjetja za daljši rok, namenjene pa 
so pridobivanju prihodkov od financiranja in drugim koristim oziroma ohranjanju in 
povečevanju vrednosti vloženih sredstev (Slovenski računovodski standardi, 1993, str. 30). V 
bilanci stanja so dolgoročne finančne naložbe izkazane v enem znesku. Povzete so iz treh 
velikih skupin, in sicer ločeno evidentiranih v poslovnih knjigah kot: dolgoročne finančne 
naložbe v delnice in deleže, dolgoročno dana posojila in dolgoročni depoziti (Zadravec, 1997, 
str. 33). 
 
Popravek kapitala predstavljajo odkupljene lastne delnice in terjatve za nevplačani kapital. 
 
V okviru analize stalnih sredstev podjetja Kroj d.d., ugotavljam njihov vpliv na uspešnost 
poslovanja podjetja z vidika obsega ter strukture stalnih sredstev in odpisanosti osnovnih 
sredstev.  
 
V tabeli 8 je prikazan obseg stalnih sredstev v podjetju Kroj d.d., ki je v letu 2001 znašal realno 
za 1,5% manj kot v letu 2000. V podjetju predstavljajo daleč največji delež med stalnimi 
sredstvi opredmetena osnovna sredstva. V letu 2001 so se glede na leto 2000 opredmetena 
osnovna sredstva povečala za 2,2% tako, da se je njihov delež z 93,1% v letu 2000 povečal na 
96,5% v letu 2001. Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je povečala v letu 2001 
glede na leto 2000 za 14,9%. Glavni razlog za realno zmanjšanje stalnih sredstev je v 
zmanjšanju dolgoročnih finančnih naložb, saj so se v letu 2001 zmanjšale za 99,6% v 
primerjavi z predhodnim letom, saj je podjetje Kroj d.d. prodalo vse delnice. Popravek kapitala 
se je v letu 2001, v primerjavi z letom 2000, povečal za 117, 5%. 
 
Visok delež osnovnih sredstev negativno vpliva na uspešnost gospodarjenja, saj povzroča 
visoke stalne stroške. To je razlog za bolj podrobno analizo osnovnih sredstev. Osnovna 
sredstva so dolgoročneje vezani del sredstev podjetja in s svojimi učinki pomembneje določajo 
daljšo dobo možnosti za doseganje poslovne uspešnosti. Tako z vidika njihovih vplivov na 
uspešnost poslovanja spremljamo in ocenjujemo tudi obseg, strukturo in dinamiko osnovnih 
sredstev (Pučko, 1999, str. 28). Približno 6,7% opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2001 so 
zavzemala  zemljišča, ki pa so se v primerjavi z letom 2000 zmanjšala za 1,7 odstotne točke. 
Gradbeni objekti imajo največji delež med opredmetenimi osnovnimi sredstvi in so v letu 2001 
znašali 74,6%, saj so se zaradi nakupa novih poslovnih prostorov v Logatcu povečali v 
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primerjavi s predhodnim obdobjem za 33,7%. Ob preselitvi na novo lokacijo pa je bila 
kupljena tudi nova oprema, ki je v letu 2001 predstavljala 13,6% delež v opredmetenih 
sredstvih in se je v primerjavi s predhodnih letom povečala za 30,0%. 
 
Tabela 8: Obseg (v 000 SIT) in struktura (v %) stalnih sredstev v podjetju Kroj d.d. v 
letih 2000 in 2001  
 

2000 2001  
Element Vrednost % Vrednost % 

I01/ 00 

Neopredmetena  osnovna 
sredstva 

      6.981           1,2        8.028          1,43 114,9

Opredmetena osnovna 
sredstva 

  530.543         93,1    542.194         96,5 102,2

Zemljišča 47.847           8,4      37.652           6,7 78,7
Gradbeni objekti 313.283         54,9    418.830         74,6 133,7
Oprema 58.744         10,3      76.372          13,6 130,0
Osnovna sredstva v pripravi 104.097         18,3        3.589           0,6 3,4
Predujmi za osnovna 
sredstva 

6.572           1,2        5.751           1,0 87,5

Dolgoročne finančne 
naložbe 

    27.256           4,8           105          0,02 0,4

Popravek kapitala       5.197           0,9      11.305          2,01 217,5
Stalna sredstva skupaj    569.977       100,0    561.632        100,0 98,5

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
4.1.2.  Odpisanost osnovnih sredstev 
 
Osnovna sredstva prenašajo svojo vrednost na proizvode in storitve. Zaradi procesa 
amortiziranja neodpisana vrednost osnovnih sredstev postaja vedno manjša, zato moramo 
spremljati odpisanost osnovnih sredstev. Zmanjšanje vrednosti je enako kumulativi 
amortizacije, preostala vrednost sredstev pa je neodpisana vrednost. Stopnja odpisanosti v 
danem trenutku ni pri vseh vrstah osnovnih sredstev enaka, čeprav so bila kupljena hkrati, ker 
je odvisna od amortizacijskih stopenj.  
 
Odpisanost osnovnih sredstev je posredni način spremljanja zastarevanja osnovnih sredstev. 
Zastarevanje osnovnih sredstev je namreč ekonomski pojav, ki ga ne moremo natančno meriti 
in ga ponavadi izražamo ravno z odpisanostjo, ta pa je v veliki meri odvisna od politike 
amortizacije in lahko bolj ali manj deformira sliko o dejanski zastarelosti osnovnih sredstev 
(Pučko, 1999, str. 31).  
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                                                                      odpisana  vrednost osnovnih sredstev  
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev  =  -------------------------------------------------- 
                                                                       nabavna vrednost osnovnih sredstev 
 
Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev pove, v kolikšnem odstotku so osnovna sredstva že 
odpisana oziroma kolikšen del nabavne vrednosti je že bil zamortiziran (odpisan). Večja je 
vrednost kazalnika, bolj so osnovna sredstva zastarela. (Hočevar, Igličar, Zaman, 2001, str. 
414). 
 
Tabela 9: Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 2001  
 
Element 2000 2001 I01/ 00 
Nabavna vrednost osnovnih sredstev (v 000 SIT) 946.069 827.931 87,5
Odpisana vrednost osnovnih sredstev (v 000 SIT) 537.524 550.222 102,4
Odpisanost osnovnih sredstev (v %) 56,8 66,5 117,1

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
Kot vidimo iz tabele 9, se je revalorizirana nabavna vrednost osnovnih sredstev v letu 2001 
zmanjšala za 12,5%, odpisana vrednost osnovnih sredstev pa se je povečala za 2,4%, glede na 
leto 2000. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je v letu 2001 znašala 66,5%, torej se je 
povečala za 17,1%, oziroma za 9,7 odstotne točke v primerjavi z letom 2000. Iz tega lahko 
ugotovimo, da podjetje Kroj d.d. posluje z opremo, ki je visoko odpisana, kar pogojuje dodatne 
stroške vzdrževanja za normalno delo s to opremo. Povečana odpisanost osnovnih sredstev v 
letu 2001 lahko pomeni, da so v podjetju zanemarjali investicije v nova osnovna sredstva. Ne  
smemo pa pozabiti na vpliv politike amortizacije, ki lahko bistveno prispeva k razliki med 
stopnjo odpisanosti in stopnjo dejanske zastarelosti osnovnih sredstev. 
 
Podjetje Kroj d.d. je v letih 2000 in 2001 uporabljalo naslednje amortizacijske stopnje 
(Poslovno poročilo podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001): 
 
Zgradbe                                                                          od 1,5 do 4,0% 
Šivalni in krojilni stroji                                                 12,5% 
Druga oprema za proizvodnjo                                       11,0% 
Pisarniška in druga oprema                                            od 16,5 do 20,0% 
Računalniška oprema                                                     25,0% 
Prevozna sredstva                                                           20,0% 
Pohištvo – leseno                                                           12,5% 
Pohištvo – kovinsko                                                       10,0% 
Naprave za ogrevanje vode                                            od 10,0 do 20,0% 
Hidravlično tovorno dvigalo                                          10,0% 
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Amortizacijske stopnje so v skladu s standardi, ki jih predpisujejo Slovenski računovodski 
standardi in omogočajo normalno obnavljanje sredstev podjetja. 
 
4.2.  Analiza gibljivih sredstev  
 
Gibljiva sredstva v podjetju so tista sredstva, ki so vključena v proces nastajanja prihodkov s 
svojo lastnostjo preoblikovanja. Znotraj poslovnega obdobja se predvidoma preoblikujejo 
večkrat, zato poleg obsega in strukture proučujemo tudi preoblikovanje gibljivih sredstev 
(Bošnjak, 2000, str. 22).  
 
Med gibljiva sredstva spadajo obratna sredstva, dolgoročne terjatve iz poslovanja in 
kratkoročne finančne naložbe. Od gibljivih sredstev le obratna sredstva v obliki stvari v celoti 
prenesejo svojo vrednost na poslovne učinke, medtem ko se ostala sredstva ne preoblikujejo na 
tak način. Gibljiva sredstva spreminjajo svojo obliko in prehajajo iz ene oblike v drugo v 
obdobju, krajšem od enega leta, zato imajo koeficient obračanja večji od 1 (Zadravec, 1993, 
str. 36). Višina gibljivih sredstev je odvisna od različnih dejavnikov. Ti dejavniki so: predmet 
poslovanja podjetja, dolžina tehnološkega procesa, stroški poslovanja, obračanje zalog, pogoji 
prodaje, pogoji nabave, sezonska nihanja, ciklična nihanja in širitev poslovanja in razvoj 
(Rebernik, 1994, str. 197).  
 
4.2.1.  Obseg in struktura gibljivih sredstev  
 
Podjetja stremijo k optimalnem obsegu gibljivih sredstev v poslovanju, saj premajhen obseg 
gibljivih sredstev povzroča zastoje v poslovanju, prevelik pa podaljšuje vezavo sredstev, veča 
stroške poslovanja in tako negativno vpliva na likvidnost podjetja. Med vzroke spreminjanja 
obsega in strukture gibljivih sredstev spadajo spreminjanje obsega poslovanja, spreminjanje 
obsega proizvodnje in prodaje ter nabave. 
 
Tabela 10: Obseg (v 000 SIT) in struktura (v %) gibljivih sredstev v podjetju Kroj d.d. v 
letih 2000 in 2001  
 

            2000               2001  
Element Vrednost % Vrednost % 

I01/ 00 

Zaloge 78.841         35,4     167.719           54,5 212,7
Dolgoročne terjatve iz 
poslovanja 

             0           0,0                0             0,0 0,0

Kratkoročne terjatve iz 
poslovanja 

82.698         37,1    130.128            42,2 157,4

Kratkoročne finančne 
naložbe 

46.902         21,1         8.695             2,8 18,5

Denarna sredstva 13.300           6,0            375             0,1 2,8
Aktivne časovne razmejitve 906           0,4         1.102             0,4 121,6
Gibljiva  sredstva skupaj  222.647       100,0     308.019         100,0 138,3

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
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Iz tabele 10 lahko vidimo, da sta se na dan 31.12. v obeh obdobjih spremenili tako višina kot 
tudi struktura gibljivih sredstev v podjetju Kroj d.d.. Obseg gibljivih sredstev se je leta 2001 
glede na leto 2000 povečal za 38,3%. To povečanje gre predvsem na račun zalog, ki 
predstavljajo 54,5% in kratkoročnih terjatev iz poslovanja, ki predstavljajo 42,2% vseh 
gibljivih sredstev v letu 2001. Zaloge so se leta 2001 povečale v primerjavi z letom 2000 za 
112,7%, kar je neugodno vplivalo na uspeh poslovanja. V prejšnjih letih podjetje ni izkazovalo 
zalog gotovih proizvodov, ker je bila izdelava vedno za znanega kupca. Od leta 1999 pa je 
pričelo podjetje tudi s proizvodnjo izdelkov za nadaljnjo prodajo in zato so se začele 
povečevati tudi zaloge materiala in gotovih izdelkov. Povečanje zalog pripelje do povečanja 
stroškov in posledično do zmanjšanja dobička podjetja. Kratkoročne terjatve so se v istem 
obdobju povečale za 57,4%, zaradi povečanja kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih 
kratkoročnih terjatev, kar lahko predstavlja resen problem, ki bi ga podjetje moralo rešiti. 
Podjetje v obravnavanem obdobju ni imelo nobenih dolgoročnih terjatev iz poslovanja. Obseg 
denarnih sredstev se je zmanjšal za 97,2%. Denarna sredstva morajo za ohranjanje likvidnosti 
težiti k 0 oziroma k nekemu minimalnemu znesku. Aktivne časovne razmejitve so v obeh letih 
predstavljale enak strukturni delež, vendar pa so se v letu 2001 glede na leto 2000 povečale za 
21,6%. 
 
4.2.2.  Hitrost obračanja obratnih sredstev  
 
Hitrost obračanja obratnih sredstev vpliva na uspeh poslovanja v obdobju. Večkrat kot se 
poslovna sredstva obrnejo, večji bo uspeh, oziroma manjša sredstva so potrebna za enak uspeh. 
Zato so prisotna prizadevanja, da bi bilo stanje zalog in terjatev čim manjše. Preveliko 
zmanjšanje zalog pa poveča tveganje, da bo zalog zmanjkalo, kar lahko negativno vpliva na 
proizvodnjo in prodajo. Hitrost obračanja izračunamo s trajanjem enega obrata v dnevih ali pa 
s koeficientom obračanja (Lipičnik, Pučko, Rozman, 1991, str. 4-15). Skozi kazalnike 
obračanja se odraža sposobnost poslovodstva, da učinkovito posluje s sredstvi. Hitrejše je 
obračanje sredstev, manj ima podjetje vezanih sredstev.  
 
                                            promet v obdobju 
Koeficient obračanja = --------------------------------- 
                                       povprečno stanje sredstev 
 
                                                   360 dni 
Trajanje enega obrata = ----------------------------- 
                                         koeficient obračanja 
 
Koeficient obračanja nam pove, kolikokrat v enem letu se sredstva preoblikujejo iz denarne 
prek stvarne in obračunske oblike nazaj v denarno obliko (Rebernik, 1994, str. 180). Hitrost 
obračanja  vpliva na likvidnost, ta pa vpliva na uspešnost poslovanja v obdobju.  
 
Višji koeficient obračanja zalog v primerjavi s preteklostjo in panogo običajno pomeni boljše 
upravljanje z zalogami, boljšo likvidnost in boljšo prodajo. Vendar pa lahko previsok 
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koeficient obračanja zalog pomeni tudi izgube zaradi premajhnih zalog, prenizek pa je lahko 
posledica namernega povečanja zalog zaradi pričakovanega pomanjkanja določenega blaga, ki 
bo potem doseglo visoko ceno (Mramor, 1993, str. 168). 
 
Tabela 11: Obračanje obratnih sredstev in zalog ter trajanje enega obrata v podjetju 
Kroj d.d. za leto 2000 in 2001  
 
Element 2000 2001 I01/ 00 
OBRAČANJE OBRATNIH SREDSTEV    
Čisti prihodek iz prodaje (v 000 SIT) 409.688 415.522 101,4
Povprečna obratna sredstva (v 000 SIT) 122.804 154.342 125,7
Koeficient obračanja (1:2) 3,3 2,7 81,8
Trajanje enega obrata (v dnevih) 109 134 122,9
OBRAČANJE ZALOG  
Čisti prihodek iz prodaje (v 000 SIT) 409.688 415.522 101,4
Povprečna vrednost zalog (v 000 SIT) 81.816 187.900 229,7
Koeficient obračanja (5:6) 5,0 2,2 44,0
Trajanje enega obrata (v dnevih) 72 164 227,2
OBRAČANJE KRATKOROČNIH 
TERJATEV IZ POSLOVANJA 

 

Čisti prihodek iz prodaje (v 000 SIT) 409.688 415.522 101,4
Povprečno stanje kratkoročnih terjatev iz 
poslovanja (v 000 SIT) 

79.658 98.673 123,9

Koeficient obračanja (9:10) 5,1 4,2 82,4
Trajanje enega obrata (v dnevih) 71 86 121,1

 
Vir: Bilanci stanja in uspeha podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
V tabeli 11 vidimo, da je koeficient obračanja obratnih sredstev v letu 2000 znašal 3,3, kar 
pomeni, da so se obratna sredstva obrnila 3,3-krat v letu. Naslednje leto je bil koeficient 
obračanja obratnih sredstev manjši za 18,2%. Na to zmanjšanje je vplivalo povečanje 
prihodkov za 1,4% v letu 2001, medtem ko so se povprečna obratna sredstva povečala za 
25,7% glede na leto prej. Trajanje obrata obratnih sredstev se je tako iz 109 dni v letu 2000 
podaljšalo na 134 dni v letu 2001, kar pomeni, da so se obratna sredstva v letu 2001 obrnila 25 
dni kasneje kot v letu 2000.  
 
Povečanje povprečnih zalog za 129,7% v letu 2001, je negativno vplivalo na povečanje 
koeficienta obračanja zalog, ki je leta 2000 znašal 5,0, leta 2001 pa se je zmanjšal za 56%. 
Trajanje obrata zalog se je povečalo za 127,2% v letu 2001 glede na predhodno leto.  
 
Koeficient obračanja kratkoročnih terjatev je v letu 2000 znašal 5,1, v letu 2001 pa 4,2 in se je 
glede na prejšnje leto zmanjšal za 17,6%. Trajanje obrata kratkoročnih terjatev se je tako iz 71 



 21

dni v letu 2000 podaljšalo na 86 dni v letu 2001, kar pomeni, da so se kratkoročne terjatve v 
letu 2001 obrnile 15 dni kasneje kot v letu 2000. Ta podatek pove, da so se dnevi vezave 
kratkoročnih terjatev podaljšali za 21,0% in so kupci v letu 2001 plačevali v povprečju 15 dni 
kasneje kot v letu 2000, kar je za podjetje neugodno. Velikost in gibanje koeficientov 
obračanja obratnih sredstev, zalog in kratkoročnih terjatev do kupcev so na uspešnost 
poslovanja podjetja Kroj d.d. leta 2001 vplivali negativno. 
 
 
5.  ANALIZA POSLOVNIH FUNKCIJ PODJETJA  
 
5.1.  Analiza zaposlenih  
 
V analizi poslovanja spremljamo zaposlene, da bi ugotovili kako zaposleni in spremembe pri 
zaposlenih vplivajo na uspešnost poslovanja. Zaposleni predstavljajo posebno interesno 
skupino v podjetju, ki tako kot ostale interesne skupine v podjetju zasledujejo svoje cilje. Za 
zaposlene so najpogostejši cilji določena raven življenjskega standarda, kvaliteta življenja, 
zadovoljstvo pri delu, osebna rast in razvoj. Učinkovitost zaposlenih se izraža v nizkih stroških 
dela in materiala na enoto proizvoda, v učinkovitem izkoriščanju delovnih sredstev, v 
spoštovanju dogovorjenih rokov, v ustrezni kakovosti izdelkov in storitev, v številu inovacij in 
koristnih predlogov (Zupan, 1994, str. 96).  
 
Temeljna naloga podjetja oziroma kadrovske funkcije v podjetju je najti takšne delavce, ki 
bodo s svojo sposobnostjo najbolje opravili določeno delo ter drug drugega tako dopolnjevali, 
da bo delo opravljeno z največjim učinkom, ob čim manjšem potrošku delovne sile (Žnidaršič-
Kranjc, 1995, str. 61-62).  
 
Pomembno je, da zaposlujemo ravno pravšnje število delovne sile glede na obseg poslovanja. 
V nasprotnem primeru lahko prihaja do prezaposlenosti, kar posledično privede do napak v 
poslovnem procesu ali pa do nepravočasnega izpolnjevanja obveznosti posameznega 
zaposlenega.  
 
Da bi lahko ugotovili, kako zaposleni in spremembe zaposlenih vplivajo na uspešnost, 
ocenjujem zaposlene po vidikih, ki pomembneje določajo uspešnost poslovanja: 
- obseg in struktura zaposlenih, 
- dinamika zaposlenih, 
- izkoriščanje delovnega časa in 
- tehnična opremljenost dela. 
 
5.1.1.  Obseg in struktura zaposlenih  
 
Število zaposlenih zajema vse zaposlene, ki imajo s podjetjem sklenjeno delovno razmerje, ne 
glede na to ali so v podjetju prisotni ter delajo ali ne. Poleg podatka o številu zaposlenih, ki 
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kaže stanje v nekem trenutku, je smiselno spremljati tudi izobrazbeno strukturo zaposlenih in 
njeno spreminjanje (Bošnjak, 2000, str. 24). 
 
Tabela 12 prikazuje, da so v obeh obravnavanih letih prevladovali zaposleni iz starostne 
skupine od 30 do 40 let, sledili pa so jim zaposleni iz starostne skupine od 40 do 50 let. 
Povprečna starost leta 2000 je znašala 37,4 let in se je v letu 2001 povečala za 1,3%. Takšna 
starostna struktura zaposlenih je glede na naravo dela pričakovana, vendar neustrezna. Nižja 
povprečna starost zaposlenih pozitivno vpliva na optimalni dolgoročni razvoj podjetja, saj bo 
podjetje dlje časa lahko izkoriščalo znanje svojih zaposlenih. 
 
Tabela 12: Pregled zaposlenih po starosti v podjetju Kroj d.d. na dan 31.12. 2000 in 31.12. 
2001 
 

            2000               2001 Starost 
Število % Število % 

I01/ 00 

20 do 30 let 9 12,5 8 12,3 88,9
30 do 40 let 42 53,8 28 43,1 66,7
40 do 50 let 24 30,8 24 36,9 100,0
50 do 55 let 2 2,6 5 7,7 250,0
55 let in več 1 1,3 0 0,0 0,0
Skupaj 78 100,0 65 100,0 83,33
Povprečna starost 37,4 37,9  101,3

 
Vir: Kadrovska evidenca podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
Skupno število zaposlenih se je v letu 2001 zmanjšalo za 16.7% oziroma za 0,5 odstotne točke 
glede na leto 2000, kar je v skladu s prilagajanjem podjetja gospodarskim razmeram v 
Sloveniji ter gospodarski politiki na področju tekstilne in usnjarsko predelovalne dejavnosti. 
 
V tabeli 13 sem prikazala obseg in strukturo zaposlenih na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
Tabela 13: Obseg in struktura (v %) zaposlenih v podjetju Kroj d.d. po dejanski 
izobrazbi na dan 31.12.2000 in 31.12.2001 
 

            2000               2001  
Stopnja izobrazbe Število % Število % 

I 01/00 

II. stopnja izobrazbe 10 12,8 8 12,3 80,0
III. stopnja izobrazbe 8 10,3 6 9,2 75,0
IV. stopnja izobrazbe 48 61,5 37 56,9 77,1
V. stopnja izobrazbe 8 10,3 9 13,9 112,5
VI. stopnja izobrazbe 3 3,9 2 3,1 66,7
VII. stopnja izobrazbe 1 1,2 3 4,6 300,0
Skupaj 78 100,0 65 100,0 83,3

 
Vir: Kadrovska evidenca podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
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Izobrazbena struktura v podjetju Kroj d.d. se je leta 2001 glede na leto 2000 nekoliko 
spremenila, kar je prikazano v tabeli 13. V letu 2001 že lahko opazimo postopno izboljšanje 
kvalifikacijske strukture zaposlenih. Podjetje ima največ zaposlenih s IV. stopnjo izobrazbe. 
Tako stanje lahko obrazložimo s samim procesom dela v podjetju, kjer je potrebno precej 
ročnega dela. V letu 2001 se je število zaposlenih z IV. stopnjo izobrazbe zmanjšalo za 25% v 
primerjavi z letom 2000. Obseg zaposlenih s V. stopnjo se je povečal v letu 2001 za 12,5% 
glede na predhodno leto, medtem ko je obseg zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe v letu 2000 
znašal 1,2% in se je v naslednjem letu povečal za 3,4 odstotne točke. 
 
5.1.2.  Dinamika zaposlenih 
 
Dinamika zaposlenih nam kaže upadanje oziroma večanje števila zaposlenih kot tudi 
intenzivnost menjavanja osebja. Glavni pripomoček pri spremljanju in ocenjevanju dinamike 
zaposlenih je bilanca gibanja zaposlenih. Vsaka fluktuacija v podjetju ima negativne posledice. 
Produktivnost novih delavcev je navadno nižja, saj se morajo delavci privaditi na novo delovno 
okolje in novo delo, kar pa negativno vpliva na uspešnost poslovanja. 
 
                                                            odhodi zaposlenih v obdobju 
Koeficient fluktuacije odhodov  =  ---------------------------------------- 
                                                            povprečno število zaposlenih 
 
Normalno fluktuacijo povzročajo upokojitve zaposlenih, nesreče vseh vrst, poklicne bolezni, ki 
povzročajo invalidsko upokojevanje, pa tudi zahteve po drugačnem delu in vse tiste opustitve 
dela, ki izvirajo iz vzrokov, ki niso vezani na podjetje (Pučko, 1999, str. 38). Dokler so vzroki, 
ki povzročajo fluktuacijo le tisti, ki povzročajo normalno fluktuacijo, podjetje ne bo ukrepalo. 
 
                                                            prihodi  - odhodi  v obdobju 
Koeficient neto fluktuacije     =      ---------------------------------------- 
                                                            povprečno število zaposlenih 
 
V koeficientu neto fluktuacije so zajete zamenjave zaposlenih zaradi nezadovoljstva s pogoji 
dela, medsebojnimi razmerji in splošnimi razmerami v kolektivu, zaradi neurejenih 
stanovanjskih pogojev, slabega gospodarskega stanja podjetja, neustreznega nagrajevanja in 
podobno. Vedno, ko nastaja fluktuacija zaradi notranjih vzrokov, gre za pojav neto fluktuacije.  
 
Neto fluktuacija navadno velja za  negativen pojav, saj povzroča podjetju stroške, ki bi se jim 
bilo moč izogniti in velja za dober kazalec slabe organizacije in slabega gospodarjenja 
podjetja.  
 
Novo zaposlene delavce je potrebno rekrutirati, razporediti na delo, uvesti in usposobiti za 
delo, kar povzroča podjetju določene stroške. Novinec praviloma določen čas ne dosega tiste 
ravni produktivnosti dela kot prejšnji izkušeni delavec. Zato je uspeh dela v enoti, kjer se 
novinec pojavlja, slabši (Pučko, 1999, str. 39). 
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                                                            prihodi  + odhodi v obdobju 
Koeficient bruto fluktuacije    =      ---------------------------------------- 
                                                            povprečno število zaposlenih 
 
Stopnja bruto fluktuacije je samostojni kazalec, saj nam sama po sebi brez primerjav omogoča 
oceniti, ali gre v podjetju pri dinamiki zaposlenih za problemski položaj ali ne (Pučko, 1999, 
str. 38). 
 
Tabela 14: Stopnja fluktuacije zaposlenih v podjetju Kroj d.d. v letih 2000 in 2001 
 
Element 2000 2001 I01/ 00 
Prihodi med letom 2 5 250,0
Odhodi med letom 17 18 105,9
Povprečno število zaposlenih v obdobju 86 72 83,7
Koeficient bruto fluktuacije (v %) 22,1 31,9 144,3
Koeficient neto fluktuacije (v %) -17,4 -18,1 104,0

 
Vir: Kadrovska evidenca podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
Iz tabele 14 lahko razberemo, da je v letu 2001 delovno razmerje prenehalo 18 zaposlenim. 
Eden se je upokojil, 12 delavcev se je prezaposlilo, dvema je bilo prekinjeno delovno razmerje 
za določen čas in trije so bili odpuščeni. Na novo so zaposleni trije pripravniki ter dva delavca 
za določen čas. 
 
V podjetju Kroj d.d. je koeficient bruto fluktuacije zelo visok, saj predstavlja 22,1% v letu 
2000, v letu 2000 pa se je še povečal za 44,3%, kar je posledica stalnega spreminjanja števila 
delavcev v podjetju. V podjetju Kroj d.d. je stalnost zaposlenih zelo slaba. Koeficient neto 
fluktuacije je v obeh opazovanih letih negativen, v letu 2001 pa se je glede na leto 2000 
povečal za 4%, saj je podjetje odpustilo več delavcev, kot pa jih je na novo zaposlilo.  
 
5.1.3.  Izkoriščanje delovnega časa 
 
Zaposleni predstavljajo delovni potencial podjetja, ki ga lahko izkoristimo boljše ali slabše. 
Kako dobro ga izkoristimo je odvisno od izkoriščanja delovnega časa, ki je na voljo 
zaposlenim (Pučko, 1999, str.39). V podjetju obstaja povezava med izkoriščanjem delovnega 
časa v podjetju in njegovo uspešnostjo poslovanja. Zaradi tega moramo spremljati in ocenjevati 
izkoriščanje delovnega časa, na podlagi izdelane bilance koledarskega sklada delovnega časa. 
Na temelju te bilance lahko izračunamo stopnjo izkoriščanja delovnega časa (Pučko, 1999, str. 
40): 
 
                                                                 število opravljenih plačanih delovnih ur 
Stopnja izkoriščanja delovnega časa = ---------------------------------------------------- 
                                                                    možni koledarski sklad delovnih ur 
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V tabeli 15 je prikazana izkoriščenost delovnega časa v podjetju Kroj d.d. v letih 2000 in 2001. 
Vidimo lahko, da se je stopnja izkoriščenosti delovnega časa v letu 2001 zmanjšala za 2,3% 
glede na leto prej. Takšno zmanjšanje izkoriščenosti delovnega časa, čeprav v majhnem 
obsegu, je negativno vplivalo na poslovno uspešnost podjetja v obravnavanih letih. Višjo 
stopnjo izkoriščanja delovnega časa lahko podjetje doseže z znižanjem odsotnosti zaradi 
bolezni in izboljšanjem pogojev dela. 
            
Tabela 15:  Izkoriščenost delovnega časa v podjetju Kroj d.d. za leti 2000 in 2001 
 

            2000               2001 Element 
 Obseg   % Obseg   % 

I01/ 00 

1. Možni sklad delovnih ur 179.163,50 100,0 152.475,00 100,0 85,1
2. Opravljene plačane ure 139.908,00 78,1 116.391,50 76,3 83,2
3. Izgubljene ure 39.255,50 21,9 36.083,50 23,7 91,9
Stopnja izkoriščenosti 
delovnega časa  (v %) 

78,1 76,3  97,7

 
Vir: Kadrovska evidenca podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
5.1.4.  Tehnična opremljenost dela 
 
Tehnična opremljenost dela 1 (T.O.D. 1) nam pove, s kakšno vrednostjo osnovnih sredstev na 
zaposlenega razpolaga podjetje. Opredeljena je z razmerjem med nabavno vrednostjo osnovnih 
sredstev in številom zaposlenih, kjer upoštevamo delavce v proizvodnji oziroma v oddelku, 
kjer so osnovna sredstva. V veliki meri pojasnjuje razlike v produktivnosti dela med podjetji. 
Tehnična opremljenost 2 (T.O.D. 2) pa je opredeljena kot razmerje med nabavno vrednostjo 
opreme in številom zaposlenih.  
 
Empirične raziskave kažejo na visoko povezanost med tehnično opremljenostjo in  
produktivnostjo dela. Čim višja je tehnologija, tem višja je tudi tehnična opremljenost dela. 
Višja tehnologija pa zahteva tudi višjo stopnjo mehanizacije produkcijskega procesa, ki 
bistveno skrajšuje delovni čas na enoto proizvoda in s tem povečuje produktivnost (Žnidaršič-
Kranjc, 1995, str. 216). Boljša  tehnična opremljenost dela pomeni, da podjetje uporablja 
novejša delovna sredstva, zato pričakujemo večjo produktivnost. 
 
Iz tabele 16 lahko vidimo, da se je količnik tehnične opremljenosti dela 1 (T.O.D. 1) leta 2001 
v primerjavi z letom 2000 izboljšal za 4,5%, je posledica zmanjšanja povprečnega števila 
zaposlenih v letu 2001 in dezinvestiranja v podjetju. Količnik tehnične opremljenosti dela 2 
(T.O.D. 2) pa se je znižal za 12,4% v letu 2001 glede na leto 2000, zaradi zmanjšanja nabavne 
vrednosti opreme za skoraj 27%. 
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Tabela 16: Tehnična opremljenost dela v podjetju Kroj d.d. v letih 2000 in 2001  
 
Element        2000        2001  I01/ 00 
1. Nabavna vrednost osnovnih sredstev (v 000 SIT)      946.069      827.931 87,5  
2. Nabavna vrednost opreme (v 000 SIT)      376.813      276.343 73,3  
3. Povprečno število zaposlenih   86 72 83,7

 T.O.D. 1  (v 000 SIT) (1:3) 11.001 11.499 104,5
 T.O.D. 2  (v 000 SIT) (2:3) 4.382 3.838 87,6

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
5.2. Analiza nabave  
 
Nabava je ena temeljnih funkcij poslovnega procesa podjetja, katere naloga je zagotoviti tiste 
surovine, material, sestavne dele in tuje storitve v pravi količini in primernem sortimentu, po 
ustreznih cenah ter pravočasno. Z analizo nabave podjetje ugotavlja kakšno je dejansko stanje 
ter vzroke, okoliščine in dejavnike, ki so vplivali na takšno stanje. Analiziramo lahko celotno 
nabavno poslovanje ali pa posamezne nabavne prvine. V nabavo spada tudi raziskovanje 
nabavnega trga, oblikovanje politike nabave, planiranje nabave, sklepanje nabavnih pogodb, 
količinsko in kakovostno prevzemanje dobavljenega blaga, skladiščenje, evidentiranje in 
analiziranje nabave.  
 
Uspešnost poslovanja podjetja je pogosto odvisna od hitrosti, pravočasnosti in kakovosti in 
izvršitve nabave (Potočnik, 1998a, str. 11). Nabava je torej tisti del reprodukcijskega procesa v 
podjetju v katerem se denarni kapital spreminja v predmete dela, ki bodo v naslednji fazi 
predelani v proizvode. Ker predmete dela ne kupujemo v gotovini, temveč se dobavo plača šele 
po sprejetju in prevzemu, nastaja med tema dvema začetnima fazama reprodukcijskega procesa 
zamik, ki se pokaže kot dolg dobaviteljem. 
 
5.2.1. Struktura nabave 
 
Obseg nabave moramo spremljati in ocenjevati po vrednosti. Povečan obseg nabave lahko 
vpliva na uspešnost najprej tako, da poveča zaloge, zaradi česar se poveča tudi potreba po 
dodatnih virih financiranja. Oboje povzroči večje stroške zalog in financiranj po eni strani, po 
drugi pa napihne vložena sredstva in povzroči napetost v bilanci, kar lahko povzroči motnje v 
reprodukciji z dodatnimi negativnimi vplivi na uspešnost (Lipovec, 1978, str. 72). 
 
Kot vidimo iz tabele 17 se delež uvoza zmanjšuje, in sicer se je delež uvoza znižal za 1,1 
odstotne točke v letu 2001 glede na leto 2000. Delež domače nabave pa se je povečal iz 74,8% 
na 75,9%. 
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Tabela 17: Struktura nabave (v %) po trgih v podjetju Kroj d.d. v letih 2000 in 2001 
 
Element  2000 2001 I01/ 00 
Domači trg  74,8 75,9 101,5
Tuji trg  25,2 24,1 95,6
Skupaj  100,0 100,0 -

 
Vir: Podatki nabavne službe podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 2001. 
 
5.2.2.  Nabavne poti in dobavitelji 
 
Z izbiro nabavnih poti poskuša podjetje doseči najnižje skupne nabavne stroške ne glede na 
število posrednikov. Na izbiro nabavnih poti vpliva nabavna logistika, ki izbira in ugotavlja 
najprimernejše fizično gibanje izdelkov do skladišč podjetja (Potočnik, 1998b, str. 72).  
 
Uspešnost poslovanja je odvisna od dobaviteljev združbe. Izbira dobaviteljev je povezana z 
oblikovanjem prodajnega sortimenta. Odločitve o izbiri dobaviteljev se nanašajo na njihovo 
število, lokacijo ter možno trajno poslovno sodelovanje. 
 
Spremembe v porazdelitvi dobaviteljev po deležu nabave so izredno pomembne, saj je 
prevelika koncentracija dobav na malo število dobaviteljev poslovno nevarna, na drugi strani 
pa veliko število dobaviteljev z malimi dobavami ne omogoča dosegati ugodnih nabavnih 
pogojev (Pučko, 1999, str. 48). 
 
Glavni kriterij pri odločitvi za izbiro nabavne poti je cena, poleg tega pa upoštevajo tudi 
prilagodljivost dobavitelja. Na domačem trgu ima podjetje tri večje dobavitelje, ki 
predstavljajo skupno 41,2% prometa. Na tujem trgu sta dva večja dobavitelja za blago, pri 
katerih se izvede skupno 56% vseh letnih nakupov. Največji domači dobavitelj podjetja Kroj  
d.d. je bilo v letu 2000 podjetje Merinka Maribor d.d., saj je imelo 38,4% delež med vsemi 
domačimi dobavitelji, največji tuji dobavitelj pa je bilo podjetje Gore W.L. iz Nemčije, ki je 
imelo med tujimi dobavitelji 51,9% delež. V letu 2001 se je podjetju Merinka Maribor d.d. 
delež med domačimi dobavitelji zmanjšal za 17,1 odstotnih točk, medtem ko je med tujimi 
dobavitelji podjetje Gore W.L. ohranilo približno enak delež.  
 
5.2.3.  Primerjava obveznosti do dobaviteljev in terjatev do kupcev 
 
Pri oblikovanju nabavne politike je potrebno upoštevati povezanost nabavne in prodajne 
funkcije. Med nabavno in prodajno funkcijo se pojavlja zamik, ki se odraža v prodajnih  
zalogah. Kupec blaga ponavadi ne izvrši plačila takoj po prevzemu, ampak z nekim časovnim 
zamikom. Ta čas mora podjetje samo financirati prodane količine proizvodov. Po eni strani 
mora zato podjetje skrbeti za čim manjše zaloge, vendar pa mora biti sposobno v najkrajšem 
času zadovoljiti potrebam kupca (Bošnjak, 2000, str. 27).  
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Terjatve do kupcev se nanašajo na prodane proizvode in storitve. V njih ni le vrednost 
nabavljenih surovin in materiala, ampak je bila v njihovo izdelavo vložena dodana vrednost, 
zato mora biti vrednost prodaje večja od vrednosti nabave (Pučko, 1999, str. 45). 
 
Tabela 18: Obseg obveznosti do dobaviteljev in terjatev do kupcev podjetja Kroj d.d. za 
leti 2000 in 2001 (v 000 SIT) 
 
Element  2000 2001 I01/ 00 
Prihodki od prodaje 409.688 415.522 101,4
Povprečne terjatve do kupcev 79.658 98.673 123,9
Povprečne obveznosti do kupcev 50.297 64.795 128,8
Koeficient obračanja terjatev do kupcev 5,1 4,2 82,4
Dnevi vezave terjatev 71 86 121,1
Koeficient obračanja obveznosti do 
dobaviteljev 

8,1 6,4 79,0

Dnevi vezave obveznosti 45 57 123,9
 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
Iz tabele 18 vidimo, da se je povprečna vrednost terjatev do kupcev v letu 2001 glede na leto 
2000 povečala za 23,9%. Koeficient obračanja terjatev do kupcev je v letu 2000 znašal 5,1, kar 
pomeni, da so se terjatve do kupcev obrnile 5,1-krat v letu, v naslednjem letu pa 4,2-krat. 
Vrednost koeficienta obračanja terjatev do kupcev se je v letu 2001 zmanjšala za 17,6% glede 
na leto prej. Dnevi vezave terjatev so se iz 71 dni v letu 2000 povečali na 86 dni v letu 2001, 
kar za podjetje ni ugodno, saj bo terjatve dobilo 15 dni kasneje kot v letu 2000. Povprečne 
obveznosti do dobaviteljev so se v letu 2001 povečale za 28,8% glede na leto 2000, koeficient 
obračanja obveznosti do dobaviteljev pa se je zato zmanjšal za 21%. V letu 2000 je znašal 8,1, 
kar pomeni, da so se obveznosti do dobaviteljev obrnile 8,1-krat, medtem ko je v letu 2001 
znašal 6,4, torej so se obveznosti obrnile 6,4-krat. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev so 
se povečali iz 45 dni v letu 2000 na 57 dni v letu 2001, kar je za podjetje ugodno, saj je  
podjetje moralo obveznosti plačati 12 dni kasneje kot v prejšnjem letu. Kljub temu, da so se 
dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev podaljšali v letu 2001, so še vedno krajši od dni 
vezave terjatev do kupcev, je moralo podjetje Kroj d.d. poravnati svoje obveznosti skoraj 
mesec dni prej, kot je dobilo poravnane terjatve. Povprečno so v podjetju Kroj d.d. plačilni roki 
prekoračeni za skoraj dva meseca.  
 
5.3.  Analiza proizvodnje 
 
Proizvodnja je osrednja poslovna funkcija pri kateri se prvine poslovnega procesa pretvarjajo v 
poslovne učinke, hkrati pa najobsežnejša funkcija glede na obseg nalog. Proizvodnja 
predstavlja spreminjanje delovnih predmetov pod vplivom delovne sile in delovnih sredstev v 
proizvode in storitve, ki so namenjeni trgu. To spreminjanje se udejanja v proizvodnem 
procesu, ki je sestavni del proizvodnje (Bošnjak, 2000, str. 28). 
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Namen analize proizvodnje je v boljšem odločanju o proizvodnih problemih, kar neposredno 
vpliva na povečanje učinkovitosti in izkoriščenosti proizvodnega procesa.  
 
5.3.1.  Analiza stroškov proizvodnje 
 
Stroški imajo vedno pomemben vpliv na poslovni uspeh in s tem na uspešnost poslovanja 
podjetja. To velja zato, ker imajo skoraj vsa dogajanja v podjetju svoj odraz v nastalih stroških 
(Pučko, 1999, str. 59). Pomagajo nam ocenjevati vrednostno plat proizvodnje. Podjetja morajo  
pri svojem poslovanju skrbeti za primerno raven stroškov, saj lahko le ob primerni ravni 
stroškov vzdržujejo konkurenčnost na trgu. 
 
Tabela 19 : Stroški proizvodnje podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 2001 (v 000 SIT) 
 

2000 2001 Vrsta stroškov 
 Vrednost % Vrednost % 

I01/ 00 

Stroški materiala 168.546 36,5 204.584 42,7 121,4
Stroški storitev 42.203 9,1 75.548 15,7 179,0
Amortizacija 35.073 7,6 24.400 5,1 69,6
Stroški dela 193.950 41,9 166.678 34,8 85,9
Nabavna vrednost prodanega 
blaga 

18.867 4,1 6.377 1,3 33,8

Drugi stroški 3.636 0,8 1.818 0,4 50,0
Skupaj stroški proizvodnje 462.275 100,0 479.405 100,0 103,7

 
Vir: Bilanca uspeha podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
Iz tabele 19 lahko razberemo, da so se stroški proizvodnje podjetja Kroj d.d. v letu 2001 realno 
povečali za 3,7%. Največji delež med stroški imajo stroški materiala, stroški dela in stroški 
storitev, ki skupaj zavzemajo 93,2% delež v letu 2001. Stroški storitev so se v letu 2001 glede 
na leto 2000 povečali za 79,0%, stroški materiala pa za 21,4%. Povečanje stroškov v letu 2001 
je vplivalo na poslabšanje uspeha poslovanja. 
 
5.4.  Analiza prodaje  
 
Prodajna funkcija je ena izmed temeljnih funkcij proizvodnih organizacij, ki zagotavlja 
pretvarjanje izdelkov ali storitev v denar, s čimer zagotavlja nepretrganost celotnega 
poslovnega procesa. Gre za sintezo prodaje izdelkov in storitev ter medsebojno odvisnih delnih 
nalog, ki jih opravljajo za to usposobljeni nosilci v prodajnem procesu (Lipičnik, Pučko, 
Rozman, 1991, str. 12-16). 
 
Prodaja mora na temelju preučevanja prodajnega trga usmerjati proizvodnjo, hkrati pa 
pridobivati kupce za proizvode oziroma storitve podjetja ob primerni prodajni ceni, ob 
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ustreznem pospeševanju prodaje ter ob uporabi ustreznih prodajnih poti in metod. S prodajo 
prehajajo proizvodi v last kupcev. Njihova vrednost se podjetju pretvori sprva največkrat v 
terjatev do kupca, kasneje s plačilom pa v obliko denarnih sredstev (Pučko, 1999, str. 70).  
 
Prodajna funkcija skrbi za prodajo proizvodov in storitev ter vključuje razpošiljanje ponudb, 
sprejemanje naročil, kompletiranje pošiljk, fakturiranje in izterjavo terjatev. 
 
Obseg prodaje je odvisen od objektivnih dejavnikov (koliko so potencialni kupci pripravljeni 
nabavljati), družbenih dejavnikov (po kakšnih kriterijih bomo usmerjali in v kakšnih oblikah 
bomo opravljali prodajo) in subjektivnih dejavnikov (koliko je prodajno osebje iznajdljivo, 
prizadevno in sposobno) (Lipovec, 1978, str. 114). 
 
5.4.1.  Struktura prodaje po trgih  
 
Struktura prodaje po prodajnih trgih omogoča ocenjevati vpliv strukturnih sprememb na 
poslovno uspešnost. Poslovni uspeh, ki se ga da doseči na različnih trgih, je različen. Če se 
veča delež prodaje na manj obetavnih trgih, to ne bo imelo ugodnega vpliva na poslovno 
uspešnost podjetja. Strukturo prodaje podjetja Kroj d.d. prikazujem v tabeli 20. 
 
Tabela 20: Struktura prodaje podjetja Kroj d.d. doma in v tujini v letih 2000 in 2001 (v 
000 SIT) 

            2000               2001  
Element Vrednost % Vrednost % 

I01/ 00 

Prodaja doma 409.075 99,9 415.522 100,0 101,6
Prodaja v tujini 614 0,1 0 0,0 0,0
Skupaj 409.689 100,0 415.522 100,0 101,4

 
Vir: Podatki prodajne službe podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
V tabeli 20 lahko vidimo, da je podjetje Kroj d.d. v letu 2001 nehalo izvažati v tujino, zaradi 
zelo slabega povpraševanja, na kar je nakazovala že slaba prodaja v letu prej. V letu 2000 je 
delež prodaje v tujino v celotni prodaji znašal 0,1%. Prodaja doma se je v letu 2001 v 
primerjavi z predhodnim letom povečala za 1,6%, ker je podjetje Kroj d.d. v letu 2001 dobilo 
naročila od večjih kupcev. V letu 2001 so največ uniform prodali Ministrstvu za notranje 
zadeve RS, Pošti Slovenije d.o.o. in Slovenskim železnicam d.d.. 
 
5.4.2.  Struktura prodaje po kupcih 
 
Kupci so izjemno pomembna določljivka poslovne uspešnosti podjetja. Zato je potrebno 
spremljati, kdo so naši kupci in kolikšen je obseg naše prodaje posameznemu med njimi. Za 
uspešnost poslovanja je pomembno vedeti tudi, kakšna je trajnost poslovnih vezi našega 
podjetja z njimi (Pučko, 1999, str. 73). 
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Tabela 21: Struktura kupcev podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 2001 (v %) 
 
Kupec  2000 2001 I01/ 00 
Pošta Slovenije  5,4 % 21,9 % 405,6
Ministrstvo za notranje zadeve RS  10,0 % 21,4 %  214,0
Slovenske železnice d.d.   0,7 % 14,0 % 2000,0
Carinska uprava RS  7,4 % 6,1 % 82,4
Petrol d.d.   10,3 % 5,2 % 50,5
Ministrstvo za obrambo RS   3,3 % 3,8 % 115,2
Gasilska oprema d.o.o. 2,3 % 3,3 % 143,5
Casino Portorož  4,3 % 3,2 % 74,4
Telekom Slovenije d.d.   0,4 % 1,2 % 300,0
RTV Slovenija   1,4 % 0,3 % 21,4
Individualni kupci   0 % 3,0 % 0,0
Drugi kupci  54,5 % 16,6 % 30,5

 
Vir: Podatki prodajne službe podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
 
Iz tabele 21 je razvidno, da sta bila v letu 2001 največja kupca Pošta Slovenije in Ministrstvo 
za notranje zadeve RS, ki predstavljata 43,3 % delež v skupnem deležu vseh kupcev. V 
primerjavi z letom 2000 lahko vidimo, da se kupci podjetja Kroj d.d. ne udeležujejo z enakimi 
deleži, saj podjetjem ni potrebno kupovati uniform vsako leto. To predstavlja za podjetje velik 
problem, saj prihajajo do svojih kupcev izključno na podlagi javnih razpisov, kjer se spopadajo 
z močno konkurenco. V prihodnje naj bi podjetje Kroj d.d. zaradi vedno večje konkurence 
začelo z proizvodnjo za individualnega kupca, za kar so že kupili novo tehnologijo, vendar pa 
za tako proizvodnjo trenutno nimajo dovolj naročil. Na področju izboljšanja prodaje bo moralo 
podjetje Kroj d.d. zavzeti bolj trženjski pristop. 
 
5.4.3.  Dinamika prodaje 
 
Dinamiko prodaje spremljamo z obsegom prodaje v zaporednih krajših časovnih intervalih. 
Gre nam predvsem za ugotovitev enakomernosti in ritmičnosti prodaje. Odklon v ritmu prodaje 
vpliva na obseg zalog izdelkov in terjatev, kar vpliva neposredno na uspešnost poslovanja 
(Bošnjak, 2000, str. 31).  
 
Neenakomerna razporeditev prodaje v času povzroča večje stroške in več težav za delo 
prodajnega osebja. Na enakomernost prodaje lahko vplivajo objektivni in subjektivni 
dejavniki. S preučevanjem odmikov v enakomernosti prodaje spoznavamo naravo vzrokov 
zanje. Največkrat odmiki vplivajo na obseg zalog gotovih proizvodov, na obseg terjatev do 
kupcev, na potrebno višino potrebnih virov financiranja in končno na višino stroškov 
poslovanja podjetja (Pučko, 1999, str. 72). 
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Podjetje Kroj d.d. se srečuje s težavami zaradi neenakomerne prodaje. Tako kot pri nabavi 
materiala, tako tudi pri prodaji gotovih proizvodov prihaja do tega problema zaradi načina 
pridobivanja naročil. Glavni vir naročil so javni razpisi, na katere se podjetje prijavi. Na ta 
način ne dobi vseh želenih naročil. Prodaja oblek za individualnega kupca pa še vedno ni 
zaživela, saj do sedaj niso vlagali sredstev v promocijo podjetja in je njihova prepoznavnost 
zelo slaba. To se seveda zrcali v prodaji podjetja. 
 
5.5.  Analiza financiranja  
 
Analiza financiranja je proces spoznavanja iz vidika problematike financiranja, lahko bi tudi 
rekli, da ugotavljamo finančno zdravje podjetja. V praksi se večkrat pojavi problem, ko 
nekateri kazalci kažejo ugodno finančno sliko podjetja, drugi pa manj ugodno ali celo slabo 
finančno sliko podjetja. V takih primerih je dokaj zahtevno razsoditi, kakšno je podjetje s 
finančnega vidika. 
 
Finance so v poslovanju podjetja vezni element med vsemi poslovnimi področji, saj imajo 
namreč vse poslovne odločitve (proizvodne, investicijske, tržne) takšne ali drugačne finančne 
posledice, k se skupaj izražajo na ravni podjetja. Dobra koordinacija med posameznimi deli 
poslovanja podjetja in finančno funkcijo pomeni pomemben prispevek k uspešnosti podjetja 
(Mramor, 1993, str. 22). 
 
Funkcija financiranja skrbi za pridobivanje sredstev, vračanje sredstev virom sredstev, 
planiranje in vlaganje finančnih sredstev, razporejanje finančnih rezultatov na posamezne 
interesne udeležence in preoblikovanje sredstev (Bošnjak, 2000, str. 32). Poznamo pasivno 
financiranje, ki se ukvarja s preskrbo finančnih sredstev, ter aktivno financiranje, ki se ukvarja 
z vlaganjem finančnih sredstev v druge oblike sredstev podjetja. 
 
V nadaljevanju sem se osredotočila na obseg in strukturo obveznosti do virov sredstev, 
plačilno sposobnost in finančno stabilnost podjetja Kroj d.d.. 
 
5.5.1.  Obseg in struktura virov financiranja  
 
Z obsegom in strukturo ugotavljamo iz kakšnih virov podjetje nabavlja finančna sredstva, 
kakšna so razmerja med viri, poleg tega pa hkrati ocenjujemo ustreznost virov. Velik pomen 
ima način financiranja poslovanja. Vsa sredstva, ki jih ima podjetje, morajo biti enaka vsem 
obveznostim do virov sredstev. Gre za temeljno ravnovesje, ki ga je najti v podjetju, razvidno 
pa je iz bilance stanja sredstev in virov sredstev.  
 
Bilanca premoženja vedno zagotavlja formalno ravnovesje med sredstvi in obveznostmi do 
virov sredstev. Znotraj tega formalnega ravnovesja pa lahko gre za velika in pomembna 
neravnovesja. Opazovanje financiranja je osredinjeno predvsem na odkrivanje možnih 
neravnovesij, ki imajo svoj vpliv na poslovno uspešnost in na raven tveganja, ki mu je 
poslovanje podjetja izpostavljeno (Pučko, 1999, str. 81). 
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Tabela 22: Obseg (v 000 SIT) in struktura (v %) virov financiranja v podjetju Kroj d.d. v 
letih 2000 in 2001  
 

            2000               2001  
Element Vrednost % Vrednost % 

I01/ 00 

Kapital 716.542 90,4 722.750 83,1 100,9
Dolgoročne rezervacije 0 0,0 0 0,0 0,0
Dolgoročne obveznosti 0 0,0 4.608 0,5 0,0
Kratkoročne obveznosti 76.082 9,6 141.419 16,3 185,9
Pasivne časovne razmejitve 0 0,0 874 0,1 0,0
Skupaj 792.624 100,0 869.651 100,0 109,7

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
Iz tabele 22 je razvidno, da se je vrednost obveznosti do virov sredstev v letu 2001 realno 
povečala za 9,7% glede na njeno vrednost v letu 2000. Podjetje Kroj d.d. ni imelo dolgoročnih 
rezervacij v nobenem obdobju. Kapital je postavka, ki je imela v obeh letih največji delež v 
pasivi. Vrednost kapitala se je leta 2001 v primerjavi z letom 2000 povečala za manj kot 1%, 
kratkoročne obveznosti pa so se povečale za 85,9%. 
 
Da bi lažje ugotovila, kolikšne deleže virov podjetja predstavljajo lastni in koliko tuji viri, sem 
v tabeli 23 združila posamezne postavke iz tabele 22. Pri ocenjevanju strukture obveznosti do 
virov sredstev se naslanjamo na izračunavanje dveh samostojnih kazalcev, stopnje 
kapitalizacije in stopnje zadolženosti, ki nam omogočata takoj oblikovati sodbo o obstoju 
problemskega položaja. Za oba kazalca velja, da naj bi bila njuna vrednost blizu 50% (Pučko, 
1999, str. 83). 
 
Finančna varnost oziroma stopnja kapitalizacije nam kaže delež oziroma odstotek kapitala 
v celotni pasivi podjetja. Velikost kazalnika 1 oziroma 100% bi pomenila, da podjetje nima 
dolgov in da so vsa sredstva financirana s kapitalom podjetja. Finančno je podjetje varno kadar 
je delež trajnega kapitala zmanjšan za morebitno izgubo, v celotni višini poslovnih sredstev 
50% ali več. Za to obstaja utemeljitev v tem, da naj bi bila zadolženost pokrita s kapitalom, ker 
so s tem tuje naložbe v podjetju varnejše. 
 
Velikost tega kazalnika pove, kolikšna je finančna odvisnost podjetja od zunanjih virov 
financiranja in ta podatek je zanimiv tako za lastnike kapitala kot tudi za posojilodajalce 
(banke, kupce obveznic). Manjša je zadolžitev oziroma večji je kazalnik, manjši je odliv 
denarja podjetja za vračilo glavnic in obresti oziroma manjše je tveganja pri posojilodajalnem 
poslu (Hočevar, Igličar, Zaman, 2001, str. 408). Višja stopnja kapitalizacije pa za družbo vedno 
ne pomeni ugodnejšega finančnega položaja, saj je razmerje med lastniškimi in dolžniškimi 
viri odvisno od vrste dejavnikov, na primer od posebnosti dejavnosti, od sestave sredstev, od 
razvojnih teženj družbe, od delitve poslovnega rezultata.  
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Stopnjo kapitalizacije izračunamo s pomočjo naslednjega obrazca (Bošnjak, 1999, str. 83): 
 
                                          lastni viri 
Stopnja kapitalizacije  = ---------------    
                                            vsi viri 
 
Stopnja zadolženosti oziroma delež dolgov v financiranju kaže na to, kolikšen del sredstev 
podjetja je financiran s tujimi viri oziroma dolgovi. Delež dolgov pove, kolikšna je finančna 
odvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja. Ta podatek je zanimiv za posojilodajalce in 
lastnike kapitala. Za posojilodajalce je pomembno, da je vrednost tega kazalca čim manjša, saj 
to zmanjšuje tveganje glede vračila glavnice in obresti. Ker so obresti fiksen odhodek 
financiranja, je pri veliki zadolženosti veliko tveganje, da podjetje v primeru poslabšanja 
poslovanja ne bo zmožno normalno plačevati obresti in vračati dolgov.  
 
Velik delež kapitala v financiranju, oziroma nizka stopnja zadolženosti zmanjšuje tveganje pri 
poslovanju, po drugi strani pa managerjem lahko dela težave pri doseganju želenega donosa na 
kapital, ki jim ga postavljajo lastniki. Če obrestna mera na dolgoročna posojila nižja od 
pričakovane donosnosti kapitala lastnikov, se podjetju do določene mere splača povečati 
zadolženost. Na drugi strani obresti zmanjšujejo davčno osnovo oziroma davke na dobiček, 
dividende pa se izplačujejo iz čistega dobička. Zato je primerjalna donosnost kapitala pri 
podjetju, ki se financira le s kapitalom, nižja kot pri podjetju, ki se financira tudi z dolgovi 
(Igličar, Hočevar, 1997, str. 232).  
 
                                          tuji viri 
Stopnja zadolženosti  = ---------------                                        
                                          vsi viri 
  
V tabeli 23 prikazujem finančno varnost oziroma stopnjo kapitalizacije ter stopnjo zadolženosti 
podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 2001.   
 
Tabela 23 : Finančna varnost in stopnja zadolženosti podjetja Kroj d.d. v letih 2000 in 
2001  
 
Element 2000 2001 I01/ 00 
Lastni viri (v 000 SIT) 716.542 722.750 100,9
Tuji viri (v 000 SIT) 76.082 146.901 193,1
Skupaj viri (v 000 SIT) 792.624 869.651 109,7
Finančna varnost (v %)  90,4 83,1 91,9
Stopnja zadolženosti (v %)  9,6 16,9 176,0

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
Kot lahko vidimo v tabeli 23, je stopnja kapitalizacije v letu 2001 znašala 90,4%, kar ni v 
skladu s splošno veljavnim pravilom o 50% udeležbi lastnih in tujih virov. V primerjavi s 
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predhodnim letom se je zmanjšala za 7,3 odstotne točke oziroma se je njena vrednost znižala 
za 8,1%. Vzrok za tako visoko stopnjo kapitalizacije je v velikem obsegu lastnih virov. Stopnja 
zadolženosti pa je v letu 2001 znašala 16,9% in se je v primerjavi z letom 2000 povečala za 
76,0%. Vzrok za povečanje stopnje zadolženosti je predvsem v povečanju vrednosti tujih virov 
v letu 2001 glede na leto 2000, za 93,1%. Če bi podjetje financiralo svoje poslovanje predvsem 
s tujimi viri, bi lahko imelo težave s stabilnostjo poslovanja. Trdim lahko, da se je podjetje 
obnašalo zelo konzervativno z vidika financiranja s sredstvi. Podjetje vodi zelo netvegano in 
pasivno finančno politiko in se preveč financira samo z lastnimi viri. 
 
Iz zgornje ugotovitve lahko sklepamo, da se podjetje usmerja predvsem v lastniško financiranje 
poslovanja. Nizka stopnja zadolženosti pomeni, da podjetje svoje poslovanje le v manjši meri 
financira s tujimi viri sredstev, za katere bi moralo v primeru neugodnih razmer na finančnem 
trgu plačevati visoke obresti in bi se s tem povečali stroški poslovanja. Po drugi strani pa si s 
tem ne ustvarja optimalnih pogojev za razvoj, saj ne izkorišča prednosti, ki jih ta način 
financiranja lahko nudi. 
 
5.5.2.  Plačilna sposobnost  
 
Plačilna sposobnost podjetja je sposobnost podjetja poravnati plačilne obveznosti ob roku 
zapadlosti. To je sposobnost razpolaganja z ustreznimi likvidnostnimi sredstvi, ko so ta 
potrebna. Plačilno sposobnost podjetja, nam pokaže primerjava kratkoročnih sredstev in 
kratkoročnih obveznosti. 
 
Likvidnost podjetja lahko zagotavljamo preko primarnih in sekundarnih virov. Primarno 
likvidnost zagotavljata dva vira, ki naj bi podjetju priskrbela denar v normalnih okoliščinah, 
brez motenj v poslovanju. Prvi vir zajema denar in kratkoročne investicije. Ta sredstva so 
najbolj likvidna, vendar pa najmanj donosna, zato se njihovo držanje mnogim podjetjem zdi 
predrago. Drugi, za mnoga podjetja najpomembnejši vir likvidnosti, je dostop do kratkoročnih 
kreditov. Možnost teh je v največji meri odvisna od finančnega položaja in velikosti podjetja. 
Sekundarni viri likvidnosti v poslovanje podjetja vnašajo določene motnje. Možnosti za 
povečanje denarnega toka so: odlašanje plačil dobaviteljem, nižja cena proizvodov in 
ugodnejši plačilni pogoji (Parkinson, Kallberg, 1993, str. 290). 
 
Kazalniki plačilne sposobnosti so posebej zanimivi za posojilodajalce, predvsem za odobritev 
kratkoročnih posojil. Za poslovodstvo pa so kazalniki pomembni zato, ker lahko precenijo 
ugled pri posojilodajalcih, to je kreditno sposobnost podjetja. Manjša je vrednost teh 
kazalnikov, večje je tveganje posojilodajalca, da bo od podjetja dobil vrnjeno glavnico in 
pripadajoče obresti. Manjša je kreditna sposobnost podjetja, težje bo podjetje dobilo posojilo in 
večja bo obrestna mera tega posojila (Hočevar, Igličar, Zaman, 2001, str. 415). 
 
Plačilna sposobnost je lahko nezadostna, optimalna ali prekomerna. Če je podjetje sposobno 
zagotoviti potrebna denarna sredstva za poravnavo zapadlih obveznosti v vsakem trenutku, 
govorimo o optimalni plačilni sposobnosti. Takrat je koeficient plačilne sposobnosti 1. V 
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primeru, ko podjetje ni zmožno poravnati zapadlih obveznosti z razpoložljivimi sredstvi, 
govorimo o nezadostni plačilni sposobnosti. Takrat pa je koeficient plačilne sposobnosti manjši 
od 1. Pri prekomerni plačilni sposobnosti pa je koeficient plačilne sposobnosti večji od 1.  
 
Likvidnost običajno ocenjujemo s tremi kazalci (Pučko, 1999, str. 90): 
 
                                                         obratna sredstva 
Količnik  obratne likvidnosti = ------------------------------- 
                                                      kratkoročne obveznosti 
 
                                                                  obratna sredstva - zaloge 
Količnik  hitrega preizkusa likvidnosti = -------------------------------- 
                                                                   kratkoročne obveznosti 
 
                                                                    denarna sredstva + prodajljivi vrednosti papirji 
Količnik  ostrega preizkusa likvidnosti = ------------------------------------------------------------- 
                                                                                       kratkoročne obveznosti 
 
Količnik obratne likvidnosti naj bi dosegal vrednost vsaj 2 po izkustvenem načelu, če naj bi šlo 
za podjetje, ki ima primerno raven likvidnosti. Količnik hitrega testa likvidnosti naj bi po 
izkustvu znašal vsaj 1, medtem ko naj bi količnik ostrega preizkusa likvidnosti znašal vsaj 0,5. 
 
Gre za statične kazalce likvidnosti, kar pomeni, da je lahko podjetje v nekem trenutku likvidno, 
v drugem pa je lahko že nelikvidno, na primer, če mu v plačilo zapade večji račun. Če bi želela 
ugotoviti dejansko plačilno sposobnost, bi morala likvidnost spremljati in ocenjevati tudi z 
dinamičnega vidika. Spremljati bi morala, koliko likvidnih sredstev bo podjetje imelo v 
določenem obdobju in koliko obveznosti bo v tej dobi zapadlo v plačilo. Ta izračun je 
nemogoč, saj nimam podatkov za takšno analizo, zato se bom morala zadovoljiti z 
izračunanimi kazalci likvidnosti. 
 
Tabela 24: Kazalci plačilne sposobnosti podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 
31.12.2001  
 
Element 2000 2001 I01/ 00 
Vrednostni papirji in denarna sredstva (v 000 SIT) 60.501 9.070 15,0
Obratna sredstva – zaloge (v 000 SIT) 96.905 131.605 135,8
Obratna sredstva (v 000 SIT) 175.784 299.324 170,3
Kratkoročne obveznosti (v 000 SIT) 76.082 141.419 185,9
Koeficient obratne likvidnosti 2,3 2,1 91,3
Koeficient hitrega preizkusa likvidnosti 1,3 0,9 69,2
Koeficient ostrega preizkusa likvidnosti 0,8 0,1 12,5

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
Iz tabele 24 je razvidno, da je bila vrednost količnika obratne likvidnosti v obeh letih večja od  
minimalne vrednosti 2. V letu 2000 je količnik obratne likvidnosti znašal  2,3, v letu 2001 pa 
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se znižal za 8,7% in dosegel vrednost 2,1. Vrednost koeficienta hitrega preizkusa likvidnosti je 
v letu 2000 znašala 1,3, v letu 2001 pa se je znižala na 0,9. V letu 2001 podjetje Kroj d.d. ni 
dosegalo priporočljive minimalne vrednosti 1. Zmanjšanju tega količnika je botrovalo 
predvsem povečanje vrednosti zalog v letu 2001 za 112,7%. Koeficient ostrega preizkusa 
likvidnosti je znašal 0,8 v letu 2000, potem pa se je v letu 2001 znižal na 0,1, kar pomeni, da je 
nižji od priporočene vrednosti. Podjetje Kroj d.d. je imelo v letu 2001 težave z likvidnostjo, kar 
je povzročalo težave pri poravnavanju svojih obveznosti ob njihovi zapadlosti. 
 
5.5.3.  Finančna stabilnost  
 
Finančno ravnotežje je izraz dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja in s tem temeljni 
finančni cilj. Najpomembnejši kazalec dolgoročnega finančnega ravnovesja je finančna 
stabilnost (Bošnjak, 2000, str. 34). Finančno stabilnost lahko opredelimo kot kratkoročno in 
dolgoročno finančno stabilnost. Kratkoročna finančna stabilnost podjetja pomeni sposobnost 
podjetja, da se iz kratkoročnega finančnega neravnotežja povrne v kratkoročno finančno 
ravnotežje, ki je pogoj kratkoročne plačilne sposobnosti. Kot dolgoročno finančno stabilnost pa 
razumemo sposobnost podjetja, da se iz dolgoročnega neravnotežja povrne v dolgoročno 
ravnotežje, ki je pogoj dolgoročne plačilne sposobnosti. 
 
V tabeli 25 prikazujem kazalce finančne stabilnosti podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001. 
Kazalci so izračunani na določen dan, zato se lahko njihova vrednost hitro spremeni. 
 
Tabela 25: Finančna stabilnost podjetja Kroj d.d. za leti 2000 in 2001  
 
Element 2000 2001 I01/ 00 
1. Kapital (v 000 SIT) 716.542 722.750 100,9
2. Dolgoročne rezervacije (v 000 SIT) 0 0 0,0
3. Dolgoročne obveznosti (v 000 SIT) 0 4.608 0,0
4. Zaloge (v 000 SIT) 78.841 167.719 212,7
5. Stalna sredstva (v 000 SIT) 569.977 561.632 98,5
6. Dolgoročne terjatve (v 000 SIT) 0 0 0,0
7. Dolgoročni viri (v 000 SIT) (1+2+3) 716.542 727.358 101,5
8. Dolgoročna sredstva (v 000 SIT) (5+6) 569.977 564.632 98,5
9. Koeficient finančne stabilnost (7/(8+4)) 1,10 0,99 90,0
10. Koeficient samofinanciranja (1/8) 1,26 1,28 101,6
11. Koeficient kreditne sposobnosti (7/8) 1,26 1,29 102,4

 
Vir: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12.2000 in 31.12.2001. 
 
Koeficient finančne stabilnosti je opredeljen kot razmerje med dolgoročnimi viri 
dolgoročnimi sredstvi. To razmerje nam pove, v kolikšni meri so dolgoročno vezana sredstva 
in zaloge v podjetju financirana iz dolgoročnih lastnih in tujih virov. Več kot je dolgoročnih 
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virov glede na dolgoročna sredstva, bolj je podjetje finančno stabilno. Finančna stabilnost je 
rezultat dolgoročne rentabilnosti in likvidnosti podjetja. Vrednost količnika finančne stabilnosti 
mora biti okoli 1, če hoče podjetje finančno stabilno poslovati. Zato tudi lahko trdimo, da je ta 
kazalec samostojni kazalec. Če je vrednost tega količnika pod 1, bo podjetje zelo verjetno 
imelo težave pri ohranjanju likvidnosti, kajti del dolgoročno vezanih sredstev financira s 
kratkoročnimi viri. Količnik finančne stabilnosti naj tudi ne bi presegal vrednosti 1 (Pučko, 
1999, str. 89). Če jo presega, to pomeni, da podjetje del kratkoročnih sredstev financira z 
dolgoročnimi viri, kar je praviloma nesmotrno, saj so dolgoročni viri ponavadi dražji. Finančna 
stabilnost se je v letu 2001 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala za 10%. Leta 2001 je 
znašala 0,99, kar pomeni da so tega leta skoraj vsa dolgoročna sredstva in zaloge financirali iz 
dolgoročnih virov. 
 
Koeficient samofinanciranja prikazuje sposobnost podjetja, da samo financira svoje 
poslovanje. Podjetje je samofinancirano, ko je koeficient enak 1, saj v tem primeru podjetje z 
lastnimi viri pokrije vsa stalna sredstva. Iz tabele 25 je razvidno, da znaša koeficient 
samofinanciranja 1,26 v letu 2000 in 1,28 v letu 2001. Do povečanja samofinanciranja je prišlo 
zaradi povečanja lastnega kapitala in zmanjšanja stalnih sredstev. 
                    
Koeficient kreditne sposobnosti kaže stopnjo kritja stalnih sredstev z dolgoročnimi lastnimi 
in tujimi viri. Podjetje je kreditno sposobno, če svoja stalna sredstva v celoti financira iz 
dolgoročnih virov. Takrat je vrednost kazalca kreditne sposobnosti višja od 1. Velikost tega 
kazalca je ponavadi večja od stopnje samofinanciranja, saj je števec razširjen na vse 
dolgoročne vire sredstev. Iz tabele lahko vidimo, da se je stopnja kreditne sposobnosti se je v 
letu 2001 glede na leto 2000 povečala za 2,4% in je v letu 2001 znašala 1,29. Podjetje je bilo v 
obeh obdobjih kreditno sposobno.  
 
 
6. UGOTOVLJENA PROBLEMSKA STANJA IN MOŽNE REŠITVE 
 
Za podjetje Kroj d.d. bi priporočala postopek reorganizacije podjetja. Pokazalo se je, da je 
podjetje hitro pada v krizo. Najpogostejši znaki krize so padanje donosnosti, slabšanje 
likvidnosti, padanje obsega prodaje, strah vodilnega managementa, velika fluktuacija 
managementa, padanje tržnega deleža in pomanjkanje planiranja in strateškega razmišljanja. 
Pojav krize terja hitro in učinkovito ukrepanje. Zamenjava glavnega direktorja je v takih 
primerih nujnost. Prav tako je potrebno vzpostaviti močan centralni finančni nadzor. To 
pomeni, da je potrebno zagotoviti izračunavanje napovedi denarnih tokov, vzpostaviti 
kratkoročno vrednostno načrtovanje, spoznati strukturo variabilnih in fiksnih stroškov ter 
vzpostaviti nadzor nad kapitalnimi izdatki (Prašnikar, 1992, str. 68).  
 
Organizacijske spremembe dajejo rezultate le, če so v povezavi z izvajanjem učinkovite 
proizvodno-tržne strategije. V podjetju Kroj d.d. je eden od vzrokov za krizo podjetja 
pomanjkanje strateškega razmišljanja na relaciji proizvod-trg. Podjetje bi moralo znova 
pretehtati svojo proizvodno tržno strategijo. Strategija dolgoročne ozdravitve ponuja tri rešitve 
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in sicer: strategija razvoja novega produkta (novi proizvodi k starim kupcem), strategija 
osvajanja novih trgov (obstoječi produkti k novim kupcem), strategija diverzifikacije 
(usmerjenost k novim poslovnim dejavnostim). Podjetje bo moralo razmisliti, kako naj se upre 
močni konkurenci. Predvsem se bodo morali usmeriti v diverzifikacijo svojih proizvodov. Ta 
možnost je realna, ker ima podjetje stroje za izdelavo moških oblek po meri, vendar pa se tukaj 
pokaže problem zaposlenih, ki niso usposobljeni za tako proizvodnjo. Podjetje bo moralo 
ugotoviti optimalno zaposlitveno sestavo in jo tudi uresničiti. Več pozornosti bi morali 
posvetiti dodatnemu izobraževanju delavcev. 
 
Likvidacija sredstev ali dezinvestiranje podjetja je zelo pomembna strategija za podjetje v 
krizi. Podjetje Kroj d.d. je že začelo z dezinvestiranjem, ko je prodalo del poslovnih prostorov 
v Ljubljani. Poleg tega pa mora podjetje znižati stroške. Predvsem je potrebno znižati stroške 
materiala in stroške dela. 
 
Seveda pa bo podjetje Kroj d.d. potrebovalo tudi načrt, ki vključuje ustrezen tržni splet za vse 
vrste proizvodov. Na tem področju je zelo šibko, kar se kaže tudi v zelo slabi prepoznavnosti 
njihove blagovne znamke. Najhitreje podjetja v krizi ukrepajo na področju prodaje ter cen svoji 
proizvodov. Seveda je za uspeh potrebno tudi motiviranje prodajnega osebja. Oblikovanje cen 
je za podjetja v krizi kritično, ker je dobiček podjetja v veliki meri odvisen od prodajnih cen. 
Pozornost je na dvigu cen. Potrebno je ugotoviti, na katerih področjih je mogoče povečati cene 
in za koliko je mogoče povečati cene.  
 
V finančni politiki podjetja Kroj d.d. bodo morali deloma spremeniti sistem financiranja in z 
večjim poudarkom na dolgoročnejšem zadolževanju, saj imajo za to več kot dovolj ugodne 
razmere. Pri tem bodo z najetjem dolgoročnejših posojil izkoristili ugodnejše posojilne pogoje 
in znižali stroške kapitala glede na drago kratkoročno kreditiranje, še zlasti pri kratkoročnih 
obveznostih do dobaviteljev. K izboljšanju razmerja dolgoročnih obveznosti v obveznostih do 
virov sredstev sili tudi potreba po izboljšanju trenutne denarne razpoložljivosti podjetja. S tem 
bi dobili še ugodnejše razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi za 
kvalitetnejše pokrivanje zalog. 
 
Izjemno pomembno bo nenehno razvijanje novih in prepoznavnih proizvodov, ki se bodo 
morali prilagajati potrebam in zahtevam potrošnikov, njihovim željam. To pa ne bo lahko 
zaradi velike mobilnosti potrošnikov in vedno bolj pogoste uporabe internetnih tehnologij, kar 
bo potrošnikom omogočalo široko razgledanost in dobro poznavanje raznovrstnih proizvodov. 
Za uspešno reševanje teh zahtev, za proizvodnjo proizvodov z večjim deležem dodane 
vrednosti in za prilagoditev razmeram in zahtevam trga bo podjetje moralo predvsem 
pravočasno pridobiti informacije o zahtevah trga in spremljati razvojne trende. Povezovati se 
bo moralo s svojimi dobavitelji zaradi izmenjave raznovrstnih informacij. Sredstva bo moralo 
vlagati v lasten razvoj, promocijo in razne oblike trženja in tudi tržiti lastno znanje.  
 
Podjetje Kroj d.d. se nahaja v panogi, ki beleži vsako leto slabše poslovne rezultate, tako v 
Sloveniji, kot tudi v vsej Evropi. Podjetje se bo moralo pripraviti na vstop v Evropsko unijo, ko 
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bo vstopilo na trg, kjer je konkurenca še močnejša. Pred vstopom v Evropsko unijo, bi podjetje 
že moralo rešiti osnovne probleme in tako bi lažje premostilo nove probleme, ki bodo takrat 
nastali. Potrebno bi bilo tudi razmisliti o preselitvi proizvodnje na trge s cenejšo delovno silo, 
saj bo to potrebno, če se bodo hoteli kosati s tako močno konkurenco. Veliko pozornost bo 
moralo podjetje posvetiti poglabljanju znanja in usposobljenosti zaposlenih, razvoju in 
raziskavam, modernizaciji in racionalizaciji proizvodnje ter k agresivnemu trženju, kar vodi k 
optimizaciji poslovnega izida. 
 
 
SKLEP  
 
Ocena poslovanja podjetja Kroj d.d. je pokazala, da je podjetje v letih 2000 in 2001 poslovalo 
rentabilno, vendar pa podjetju grozi nerentabilnost v prihodnjih letih, če vodilni v podjetju ne 
bodo začeli uvajati določenih sprememb v poslovanje.  
 
Poslovni uspeh podjetja se je izkazal preko ustvarjenega dobička v obeh opazovanih letih, tako 
leta 2000 in 2001, vendar pa je iz opazovanega razvidno, da je bil dobiček v letu 2000 višji od 
dobička leta 2001. V letu 2001 je prišlo do zmanjšanja dobička za 14,2% v primerjavi z letom 
prej. Vzroke gre iskati v hitrejši rasti celotnih odhodkov glede na rast celotnih prihodkov. 
 
Analiza prihodkov za leto 2001 nam je pokazala rast celotnih prihodkov za 4,9% glede na leto 
2000. Delež poslovnih prihodkov v letu 2001 predstavlja 95,7% vseh prihodkov, od tega 
največji delež pri ustvarjanju poslovnih prihodkov v letu 2001 predstavljajo čisti prihodki od 
prodaje s 81,8% deležem. Na drugi strani pri odhodkih zasledimo, da so se v letu 2001 v 
primerjavi z letom prej, odhodki povečali za 5,2%. Poslovni odhodki v strukturi vseh 
odhodkov predstavljajo 95,6%. 
 
Poslovanje je bilo v obeh letih ekonomično, saj je bila pokritost celotnih odhodkov s celotnimi 
prihodki v obeh poslovnih letih večja od 1. Tudi primerjava produktivnosti dela v letu 2001 v 
primerjavi z letom 2000 pokazala trend rasti in sicer za 25%, saj je podjetje v letu 2001 
ustvarilo več prihodkov z manj zaposlenimi kot leta 2000. Večja rast produktivnosti je torej 
posledica zmanjšanja števila zaposlenih, v primerjavi s povečanjem obsega dela ter 
ustvarjenim prihodkom podjetja. Analiza poslovanja nam je pokazala, da je podjetje Kroj d.d. v 
letu 2001 ustvarilo 7 mio SIT celotnih prihodkov na zaposlenega oziroma 6,7 mio SIT čistih 
prihodkov na zaposlenega.  
 
Analiza stalnih sredstev je pokazala, da ima podjetje visok delež osnovnih sredstev in v njih 
visok delež zgradb in opreme, kar negativno vpliva na uspešnost poslovanja. V letu 2001 je 
prišlo tudi do dezinvestiranja zaradi prodaje zemljišča. V podjetju pa je tudi zelo visoka stopnja 
odpisanosti osnovnih sredstev, kar pomeni, da podjetje ni namenjalo celotnih sredstev, zbranih 
z amortizacijo, za nakup novih osnovnih sredstev. 
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Analiza gibljivih sredstev je pokazala porast vseh gibljivih sredstev, kar je negativno vplivalo 
na uspešnost poslovanja. Prav tako pa je negativno vplivalo na uspešnost poslovanja tudi 
povečanje zalog in povečanje kratkoročnih terjatev do kupcev. Posledično pa se je povečal čas 
obračanja obratnih sredstev v letu 2001 glede na leto 2000. 
 
V podjetju Kroj d.d. je prisotna težnja povsem po odpustitvi nekvalificiranih delavcev. Kljub 
skupnemu zmanjšanju števila zaposlenih v opazovanem obdobju pa se je izobrazbena struktura 
le malo izboljšala. Zmanjšanje števila zaposlenih je pozitivno vplivalo na uspešnost 
poslovanja. Po starosti ima podjetje star kolektiv, vendar pa premalo vlagajo v nove in bolj 
izobražene kadre, kar je na dolgi rok neugodno. 
 
Povprečne terjatve do kupcev so se v letu 2001 povečale za 23,9%, povprečne obveznosti do 
dobaviteljev pa za 28,8% glede na leto 2000. Podjetje Kroj d.d. mora poravnati svoje 
obveznosti skoraj mesec dni prej, kot dobi poravnane terjatve. To vpliva negativno na 
uspešnost poslovanja.  
 
Stroški proizvodnje so se v letu 2001 realno povečali za 3,7%. Prodaja  se je v letu 2001 glede 
na leto prej povečala za 1,6% na domačem trgu, v tujino pa podjetje v tem letu ni izvažalo več. 
Prodaja se je že prejšnja zmanjševala, zaradi vse močnejše konkurence na tujih trgih. Močna 
konkurenca pa podjetje Kroj d.d. ogroža tudi na domačem trgu. 
 
Stopnja kapitalizacije je v obeh letih presegala vrednost 0,5, kar pomeni, da vsi tuji viri pokriti 
z lastnimi viri. V primerjavi s predhodnim letom se je stopnja kapitalizacije leta 2001 znižala 
za 8,1% in je znašala 90,4%. Podjetje je imelo posebno nizek kazalec ostrega preizkusa 
likvidnosti, ki je v letu 2001 dosegel vrednost 0,1. Leta 2001 je finančna stabilnost znašala 
0,99, kar pomeni da so tega leta skoraj vsa dolgoročna sredstva in zaloge financirali iz 
dolgoročnih virov. Podjetje ni imelo v nobenem od obravnavanih obdobij finančnih težav. 
Lahko bi rekli, da ima podjetje preveč mrtvega kapitala, ki bi ga bilo smiselno uporabiti za 
donosnejše naložbe. 
 
Ob zaključku diplomskega dela moram poudariti, da sem analizo poslovanja izdelala v okviru 
določenih omejitev, ki izhajajo iz omejenega obsega diplomskega dela in iz omejenega dostopa 
do nekaterih podatkov. Za popolnejšo oceno uspešnosti poslovanja podjetja bi potrebovala tudi 
nekaj praktičnih izkušenj s področja analize poslovanja, kljub temu pa sem poskušala ugotoviti 
in pojasniti nekaj problemov, ki so spremljali podjetje v obravnavanem obdobju.  
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4. Bilanca uspeha podjetja Kroj za leto 2001. 
5. Kadrovska evidenca podjetja Kroj za leto 2000. 
6. Kadrovska evidenca podjetja Kroj za leto 2001. 
7. Priloge k bilanci stanja podjetja Kroj za leti 2000 in 2001. 
8. Priloge k bilanci uspeha podjetja Kroj za leti 2000 in 2001. 
9. Podatki prodajne službe podjetja Kroj za leti 2000 in 2001. 
10. Podatki nabavne službe podjetja Kroj za leti 2000 in 2001. 
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Priloga 1: Bilanca uspeha za obdobje 1.1. – 31.12.2000 in 1.1. – 31.12.2001 podjetja Kroj d.d. 
po tekočih cenah in preračun na cene v letu 2001 (v 000 SIT) 
 

Tekoče cene Stalne cene Element 
2000 2000 2001 

A. Čisti prihodki iz prodaje 377.941 409.688 415.522
I. Čisti prihodki na domačem trgu 377.375 409.075 412.522
II. Čisti prihodki na tujem trgu 566 614 0
B. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 39.311 42.613 69.282
C. Vrednost usredstevnih lastnih proizvodov 3.270 3.545 1.087
Č. Drugi prihodki od poslovanja 0 0 0
D. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 380.522 412.486 485.891
E. Stroški blaga, materiala in storitev 211.820 229.613 286.509
I. Nabavna vrednost prodanega blaga 17.405 18.867 6.377
II. Stroški material 155.482 168.542 204.584
III. Stroški storitev 38.933 41.658 75.548
F. Stroški dela 178.921 193.950 166.678
I. Stroški plač 123.241 133.593 105.172
II. Stroški socialnega zavarovanja in pokojninskega zavarovanja 24.078 26.101 20.809
III. Drugi stroški dela 31.602 34.257 40.697
G. Amortizacija 32.355 35.073 24.400
H. Odpisi obratnih sredstev 73 79 0
I. Drugi odhodki poslovanja 3.281 3.557 1.818
J. DOBIČEK (IZGUBA) IZ POSLOVANJA (45.927) (49.785) 6.486
K. Prihodki iz dobička podjetij v skupini 0 0 0
L. Prihodki iz dobička drugih povezanih podjetij 0 0 0
M. Prihodki od drugih deležev v dobičku 1.087 1.178 573
N. Prihodki iz obresti in drugi prihodki financiranja 5.052 5.476 4.988
O. Odpisi dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb 1.617 1.753 2.777
P. Stroški obresti in drugi odhodki financiranja 11.647 12.625 17.879
R. DOBIČEK (IZGUBA) IZ REDNEGA DELOVANJA (53.052) (57.508) (8.609)
S. Izredni prihodki 59.805 64.829 16.282
Š. Izredni odhodki 288 312 1.662
T. CELOTNI DOBIČEK (IZGUBA) 6.465 7.008 6.011
U. Davki iz dobička 0 0 0
V. ČISTI DOBIČEK (IZGUBA) POSLOVNEGA LETA 6.465 7.008 6.011
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Priloga 2: Bilanca stanja podjetja Kroj d.d. na dan 31.12. v letih 2000 in 2001 po tekočih cenah 
in preračun na cene v letu 2001 (v 000 SIT) 
 

Tekoče cene Stalne cene Element 
2000 2000 2001 

A. STALNA SREDSTVA 532.689 569.977 561.632 
I. Neopredmetena osnovna sredstva 6.524 6.981 8.028 
1. Dolgoročno vračunljivi stroški 0 0 1.193 
2. Druge dolgoročno razmejene postavke 6.524 6.981 6.835 
II. Opredmetena osnovna sredstva 495.835 530.543 542.194 
1. Zemljišča 44.717 47.847 37.652 
2. Gradbeni objekti 292.788 313.283 418.830 
3. Oprema 54.901 58.744 76.372 
4. Osnovna sredstva v pripravi 97.287 104.097 3.589 
5. Predujmi za osnovna sredstva 6.142 6.572 5.751 
III. Dolgoročne finančne naložbe 25.473 27.256 105 
1. Druge delnice in deleži 25.368 27.144 0 
2. Dolgoročno dana osnovna sredstva 105 112 105 
IV. Popravek kapitala 4.857 5.197 11.305 
B. GIBLJIVA SREDSTVA 208.081 222.647 308.019 
I. Zaloge 73.683 78.841 167.719 
1. Material 51.834 55.462 76.822 
2. Nedokončana proizvodnja 1.835 1.927 0 
3. Proizvodi 18.817 20.134 89.934 
4. Trgovsko blago 1.197 1.281 963 
II. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 0 
III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja 77.288 82.698 130.128 
1. Kratkoročne terjatve do kupcev 73.973 79.151 123.373 
2. Druge kratkoročne terjatve 2.756 2.949 6.441 
3. Trgovsko blago 559 598 314 
IV. Kratkoročne finančne naložbe 43.833 46.901 8.695 
1. Kratkoročni depoziti 40.168 42.979 0 
2. Depoziti za nakup vrednostnih papirjev 3.665 3.922 8.695 
V. Denarna sredstva 12.430 13.300 375 
1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki 40 43 74 
2. Denarna sredstva v bankah 12.390 13.257 301 
VI. Aktivne časovne razmejitve 847 906 1.102 
1. Kratkoročno odloženi stroški in odhodki 847 906 1.102 
Izvenbilančna sredstva 23.648 25.303 39.447 
SREDSTVA 740.770 792.624 869.651 
A. KAPITAL 669.665 716.542 722.750 
I. Osnovni kapital 265.346 283.920 265.346 
II. Vplačani presežek kapitala 0 0 194 
III. Rezerve 52.795 56.491 52.795 
IV. Preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let (70.602) (75.544) (58.617) 
1. Preneseni dobiček iz prejšnjih let 553 592 7.018 
2. Prenesena izguba iz prejšnjih let (71.155) (76.136) (65.635) 
V. Revalorizacijski popravek kapitala 415.661 444.757 463.032 
1. Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala 362.817 388.214 406.788 
2. Revalorizacijski popravek vplačanega presežka kapitala 0 0 4 
3. Revalorizacijski popravek rezerv 44.856 47.996 51.692 
4. Revalorizacijski popravek prenesenega dobička (izgube) 7.988 8.547 4.548 
VI. Nerazdeljeni čisti dobiček (izguba) iz poslovanja 6.465 6.918 0 
B. Dolgoročne rezervacije 0 0 0 
C. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 0 0 0 
Č. Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 0 0 4.608 
D. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 10.313 11.035 32.121 
1. Kratkoročno dobljena posojila pri bankah 10.313 11.035 32.121 
E. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 60.792 65.047 109.298 
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 46.864 50.144 82.725 
2. Kratkoročne obveznosti do delavcev 11.198 11.982 12.047 
3. Kratkoročne obveznosti do države 1.878 2.009 9.336 
4. Kratkoročne obveznosti za predujme 292 312 2.954 
5. Druge kratkoročne obveznosti  560 599 2.236 
F. Pasivne časovne razmejitve 0 0 874 
1. kratkoročno vnaprej vračunani stroški in odhodki 0 0 874 
Viri izvenbilančnih sredstev 23.648 25.303 39.447 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 740.770 792.624 869.651 
 
 
 


