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UVOD 
 
 
Podjetja opravljajo svoje dejavnosti, da bi dosegla določen cilj. Vsako izmed njih si postavi 
svoj cilj, k doseganju katerega je usmerjeno poslovanje. Nekatera si postavijo osnovnega, to 
je preživetje, medtem ko si druga postavijo višje cilje, kot so zadovoljevanje zahtev in potreb 
lastnikov in zaposlenih pa tudi skrb za potrošnike in okolje. 
 
Družbe pa se na poti k doseganju ciljev srečujejo s težavami, ki so povezane z gospodarsko-
ekonomskimi, naravnimi in politično-pravnimi dejavniki. Cilj bodo dosegla samo tista 
podjetja, ki se bodo uspela prilagoditi zahtevam trga, torej tista, ki bodo uspešna. Neuspešna 
podjetja pa bodo izginila z obličja Zemlje. Za obstoj družbe ter doseganje ciljev pa podjetje 
potrebuje informacije o svojem poslovanju ter podatke o zunanjem okolju. Pomembne 
informacije, ki omogočajo boljše prilagajanje okolju in razmeram na trgu, pa podjetje dobi z 
analizo poslovanja. 
 
Kaj sploh je analiza poslovanja? To je proces spoznavanja konkretnega poslovanja podjetja, 
da bi učinkoviteje odločali o njem in s tem v večji meri dosegli njegov cilj. Pri analizi gre 
torej tako za ocenjevanje, kakor tudi za planiranje poslovanja. Z analizo poslovanja vodstvo 
podjetja išče problemske situacije v družbi ter nato še rešitve ugotovljenih problemov. Uprava 
podjetja s pomočjo informacij, ki jih dobi z analizo, sprejema poslovne odločitve. Odločitve 
določajo dejavnosti, s katerimi vodstvo meni, da bo doseglo zastavljene cilje. V primeru 
nepopolnih oziroma napačnih informacij so seveda te odločitve neustrezne, kar vodi k 
nedoseganju ciljev. Podjetje lahko zabrede v hude finančne težave, čemur sledi stečaj in nato 
propad. Prav zato je kvalitetno opravljanje dela analitske službe nujno. Analiza poslovanja 
vsebuje naslednje elemente: predmet opazovanja, namen, cilj ter metodo analize.  
 
Predmet opazovanja je seveda konkretno podjetje. V mojem primeru sem analiziral 
poslovanje družbe LIK-STOLIK d.o.o. v letu 2001 ter primerjal rezultate s poslovnim letom 
2000. Prav tako sem primerjal učinkovitost poslovanja v primerjavi z drugimi tekmeci v 
panogi. 
 
Namen analize je večstransko določen, in sicer ekonomsko (analiza poslovanja naj bi 
pomagala izboljšati ekonomsko uspešnost poslovanja podjetja LIK-STOLIK), organizacijsko 
(organizacija omogoča dosegati smotrnost doseganja ciljev) in uporabniško (namen analize 
poslovanja je odvisen od interesov uporabnikov konkretne analize, torej od uprave družbe). 
 
Cilj analize poslovanja je, spoznati predmet poslovanja in ugotoviti prednosti in slabosti. V 
moji analizi gre torej za ugotavljanje prednosti in slabosti družbe LIK-STOLIK. 
 
Poznamo več metod analize. Moja metoda je temeljila na pregledu literature o analizi 
poslovanja ter zbiranju, izračunavanju ter ocenjevanju podatkov o poslovanju podjetja LIK-
STOLIK. Glavni vir podatkov so bili računovodski izkazi ter poslovno poročilo podjetja. 
 
V računovodskih izkazih so podatki izraženi vrednostno ter s tem podvrženi vplivom 
inflacije. Zato je treba podatke iz preteklih let inflacionirati z ustreznim indeksom cen. Pri 
svoji analizi sem podatke iz leta 2000 popravil z indeksom cen na drobno. Vendar pa moramo 
pri uporabi indeksov biti pozorni, saj se nekateri podatki v računovodskih izkazih nanašajo na 
tokove (izkaz uspeha), nekateri pa na stanja (bilanca stanja). 
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V izkazu uspeha sem kot revalorizacijski faktor upošteval indeks cen na drobno, ki primerja 
povprečne cene predhodnega leta (v mojem primeru leta 2000) s povprečnimi cenami 
tekočega leta (torej leta 2001). Ta indeks je znašal 109,4. Podatke iz leta 2000 sem torej 
pomnožil z 1,094. V bilanci stanja pa sem kot revalorizacijski faktor upošteval indeks, ki 
primerja rast cen na drobno decembra 2001 z rastjo cen decembra 2000. Ta indeks je znašal 
107,0, zato sem podatke iz leta 2000 pomnožil z 1,070. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na devet poglavij. V prvem poglavju sem predstavil podjetje 
LIK-STOLIK ter napisal še nekaj podatkov o celotnem sistemu LIK. Drugo poglavje je 
namenjeno analizi uspešnosti družbe, torej izračunu kazalcev donosnosti, ekonomičnosti in 
produktivnosti. V tretjem poglavju sem analiziral poslovni uspeh. Posebej sem analiziral 
poslovni izid, prihodke in odhodke. Četrto poglavje je namenjeno analizi sredstev - stalnih in 
gibljivih. V petem poglavju sem ugotavljal uspešnost poslovanja z vidika finančne funkcije 
ter izračunal ustrezne kazalce. V šestem poglavju sem analiziral obseg, strukturo in dinamiko  
zaposlenih ter izračunal izkoriščenost delovnega časa. Zadnja tri poglavja pa so namenjena 
analizi nakupne, proizvodne in prodajne funkcije. Diplomsko delo sem zaključil s sklepom, 
kjer sem povzel pomembnejše rezultate analize. 
 
 
1. PREDSTAVITEV PODJETJA 
 
 
1.1. ZGODOVINSKI RAZVOJ SISTEMA LIK 
 
Začetek družbe LIK in s tem seveda tudi podjetja LIK-STOLIK sega v leto 1948. Tistega leta 
so združili tehnične kapacitete treh žag na kočevskem območju. Tovarna je stala na isti 
lokaciji, kot stoji še danes. Primarna dejavnost je bilo žaganje lesa, poleg tega pa so se 
ukvarjali tudi s proizvodnjo zabojčkov za sadje. 
 
Leta 1953 je bila zgrajena mizarska delavnica kot prvi korak k industrijski proizvodnji 
pohištva. Ta stavba je dvajset let pozneje postala dom proizvodnje Tripp-Trapp stolov. Kljub 
temu pa je vse do leta 1965 največji del proizvodnje še vedno predstavljal nepredelan žagan 
les. 
 
Obdobje med 1966 in 1978 je bilo obdobje velikih investicij. Zgrajeni so bili: nova žaga (leta 
1968), saj je stara pogorela, obrat za proizvodnjo in oplemenitenje ivernih plošč (leta 1970) 
ter tovarna pohištva in lakirnica leta 1973. Cilj teh vlaganj je bil, povečati delež pohištva in 
finalnih proizvodov. Te investicije so omogočile, da se je leta 1974 začela proizvodnja 
kolonialnih stolov za ZDA in Tripp-Trapp stolov za Stokke Fabrikker. S tem pa investicij še 
ni bilo konec, saj so leta 1985 začeli s proizvodnjo lameliranih plošč. Danes je to ena 
največjih tovrstnih proizvodenj v Srednji Evropi. 
 
V obdobju med 1978 in 1990 je LIK postal največji jugoslovanski proizvajalec šolskega 
pohištva. 90% proizvodnje je prodal na takratnem domačem trgu. Vendar pa je bil zaradi 
osamosvojitvene vojne leta 1991 jugoslovanski trg za vedno izgubljen. Leta 1992 so zaradi 
slabih prodajnih rezultatov prenehali s proizvodnjo kolonialnih stolov. Prav izguba 
jugoslovanskega tržišča je LIK najbolj prizadela. Zaradi preživetja je bila nujna preusmeritev 
podjetja na nova, zahodna tržišča. Danes družbe sistema LIK izvozijo na zahodnoevropsko 
tržišče 93% njihove proizvodnje. Večino izvoza predstavlja izvoz stolov Tripp-Trapp, ki jih 
izdeluje LIK-STOLIK. To podjetje je paradni konj sistema LIK. 
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1.2. PREDSTAVITEV SISTEMA LIK 
 
Sedanja oblika je nastala leta 1998. Krovno podjetje je LIK d.d. Le-ta je edini lastnik štirih 
družb z omejeno odgovornostjo: LIK Žaga d.o.o., LIK Lamelirnica d.o.o., LIK-STOLIK 
d.o.o. in LIK-VIO d.o.o. (k slednji je bila leta 2001 pripojena  družba LIK Pohištvo d.o.o.). Te 
poslujejo kot samostojni pravno-ekonomski subjekti, vendar so programsko povezane skozi 
predelavo lesne mase in storitvene dejavnosti. Družba LIK ima kot matična družba osnovno 
nalogo postavljanja in realizacije ciljev, strategij in poslovne politike sistema LIK. Operativno 
opravlja storitve na področju financ, računovodstva, marketinga, razvoja, zunanje-
trgovinskega poslovanja ter splošno-kadrovskih zadev.  
 
LIK ima kompletno proizvodno verigo na enem mestu - žago, tovarno lameliranih plošč, 
tovarno pohištva in proizvodnjo stolov (STOLIK). Trenutno je v vseh družbah sistema LIK 
zaposlenih 592 delavcev. 
 
Slika 1: Lastniška struktura kapitala sistema LIK na dan 31.12.2001                  

Zunanji lastniki
(36,50%)

Notranji lastniki
(57,10%)

Sklad lastnih delnic
(6,50%)

  Vir: Letno poročilo sistema LIK za leto 2001. 
 
Osnovni kapital LIK d.d. je na dan 31.12.2001 znašal 449.412.000 SIT. Izdanih je bilo 
449.412 delnic. Zunanji lastniki so: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja d.d. (9,2-odstotni delež v kapitalu), Slovenski odškodninski sklad d.d. (9,2%), 
Slovenska razvojna družba d.d. (7,9%), BPD FIDA d.o.o. (5,1%) in Trgoles d.o.o. (5,0%). 
Notranji lastniki pa so trenutno zaposleni in upokojeni delavci. 
 
Organi upravljanja LIK d.d. so: uprava (v kateri so 3 člani), nadzorni svet (ki ga sestavlja 6 
članov) ter skupščina delničarjev. Organa upravljanja v hčerinskih podjetjih pa sta skupščina 
(člani skupščine so hkrati tudi člani uprave LIK d.d.) ter direktor družb z omejeno 
odgovornostjo. 
 
 
1.3. PREDSTAVITEV PODJETJA LIK-STOLIK  
 
LIK-STOLIK d.o.o. je hčerinsko podjetje družbe LIK Lesna Industrija Kočevje d.d. (LIK d.d.  
je stoodstotni lastnik omenjenega podjetja). LIK-STOLIK je bil ustanovljen leta 1991 z 
reorganizacijo bivšega podjetja Slovenijales LIK Kočevje. V sodni register je vpisan pod 
vložno številko 1/10941/00. Osnovni kapital podjetja je na dan 31.12.2001 znašal 
35.827.222,22 SIT. Podjetje se ukvarja s proizvodnjo stolov, izdelanih pretežno iz lesa pa tudi 
drugih materialov. Šifra podrazredne dejavnosti je 36.110 (proizvodnja sedežnega pohištva). 
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Prelomno za LIK-STOLIK je bilo leto 1973, ko je firma Stokke iz Norveške prenesla del 
proizvodnje stolov Tripp-Trapp v podjetje. Navkljub dolgi prisotnosti na trgu se stol še vedno 
dobro prodaja. Dokaz uspešnosti stola je oblika, ki je vsa leta ostala ista. So pa bile v teh letih 
opravljene številne tehnološke in kvalitetne izboljšave.  
 
Tripp-Trapp je stol posebne konstrukcije, ki ima dve sedežni plošči vpeti v stojalo. Ko je 
otrok majhen, sedi na zgornji, manjši plošči in ima noge na spodnji, večji plošči. Z otrokovo 
rastjo se plošči pomikata navzdol do tedaj, ko otrok odraste in spodnja plošča prevzame 
funkcijo sedala.  
 
Poleg stola Tripp-Trapp je družba leta 2000 razširila proizvodni program še s stolom 
Pendulum, primernim tako za opremo pisarn kot tudi kuhinj in jedilnic. Le-ta je narejen iz 
masivnega bukovega lesa. Izvirna konstrukcija omogoča enostavno spreminjanje položaja 
sedeža, zato se stol lahko prilagaja različnim višinam mize. 
 
LIK-STOLIK ima proizvodne kapacitete za 300.000 stolov letno. 85% potrebnih surovin je 
slovenskega izvora in sicer predvsem iz okolice Kočevja.  
 
Leta 2002 je podjetje praznovalo pomemben dogodek. Pozimi leta 2001 je bil namreč 
proizveden  tri milijonti stol Tripp-Trapp. Na prireditev v čast tega dogodka, ki je potekala  od 
23. do 25. maja 2002, so prišli tudi predstavniki podjetja Stokke.  
 
V družbi LIK-STOLIK je trenutno zaposlenih 106 delavcev (v tej številki niso všteti invalidi, 
zaposleni v družbi LIK-VIO). 70% vseh delavcev je žensk. Doseženi čisti dobiček je leta 
2001 znašal več kot 24 milijonov SIT. Podjetje neposrednega konkurenta stolu Tripp-Trapp 
sicer nima, a se v boju za tržni delež spopada z drugimi proizvajalci sedežnega pohištva, med 
katerimi so: LIKO Vrhnika, KLI Logatec, Novoles Novo mesto in drugi. 
  
 
2. ANALIZA  USPEŠNOSTI  POSLOVANJA 
 
 
Uspešnost poslovanja nam odgovarja na vprašanje, kako se uresničuje temeljno načelo 
gospodarjenja (t. i. 'minimax' načelo), ki ga lahko izrazimo na dva načina: doseči dani rezultat 
z minimalno možno porabo sredstev ali pa z danimi sredstvi doseči maksimalni možni 
rezultat (Tekavčič, 1995, str. 67). 
 
                                                               rezultat 
Uspešnost torej lahko zapišemo kot:  ____________ 
                                                               sredstva     

 
Rezultat predstavlja merjeno količino, sredstva pa so merilo rezultata. Ker pa je taka 
opredelitev preširoka, mero uspešnosti izrazimo z več kazalci uspešnosti poslovanja. Ti 
kazalci so produktivnost dela, ekonomičnost in rentabilnost (donosnost). Prvi trije kazalci so 
med seboj povezani s tem, da je produktivnost najožji, donosnost pa najširši kazalec. Du 
Pontov sistem povezanih kazalcev pokaže, da bo donosnost poslovnih sredstev večja, čim 
večja bo ekonomičnost oziroma, čim večja bo produktivnost dela (ob predpostavki, da se 
giblje v enaki smeri kot ekonomičnost). V okviru analize uspešnosti podjetja LIK-STOLIK 
sem najprej analiziral donosnost, nato pa še ekonomičnost ter produktivnost. 
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2.1. ANALIZA DONOSNOSTI POSLOVANJA 
 
Donosnost (oziroma rentabilnost) je temeljni pokazatelj uspešnosti poslovanja podjetja. Ta 
kazalec je izražen v odstotkih. Meri predvsem zunanjo uspešnost poslovanja, čeprav vsebuje 
tudi informacije o notranji uspešnosti ter številne druge. Zato je tudi najpogosteje uporabljan 
kazalec uspešnosti poslovanja. Je hkrati kazalec, ki ga investitorji najbolj upoštevajo. 
Poznamo več vrst količnikov donosnosti. 
 
Osrednji kazalec je količnik donosnosti lastnega kapitala. Ta količnik je v literaturi označen 
tudi kot rentabilnost kapitala (v angleščini ROE – Return on Equity). Donosnost oziroma 
rentabilnost lastnega kapitala je opredeljena kot razmerje med dobičkom in zanj vloženim 
povprečnim kapitalom. Vendar pa je tako opredeljena donosnost zanimiva predvsem z vidika 
lastnikov, saj rentabilnost kapitala prikaže kolikšen donos na vložena sredstva je ustvarilo 
podjetje (Tekavčič, 1995, str. 67). Čim večji je količnik, tem večji dobiček je bil ustvarjen na 
enoto vloženega kapitala. Čim večji je torej količnik ROE, uspešneje je podjetje poslovalo. 
Sam sem ta količnik izračunal kot razmerje med čistim dobičkom in povprečno vrednostjo 
lastnega kapitala.  
 
Vendarle pa se pri količniku ROE pojavlja težava, in sicer ta, da ne poznamo natančne 
vrednosti vloženega lastnega kapitala (izjema je delniška družba, ki ji delnice kotirajo na 
borzi). Ker LIK-STOLIK ni delniška družba, sem pri računanju količnika upošteval 
računovodsko vrednost kapitala iz bilance stanja, čeprav ta seveda bolj ali manj odstopa od 
tržne vrednosti. 
 
Ker so udeleženci v podjetju poleg lastnikov še drugi, je priporočljivo izračunati še druge 
kazalce uspešnosti. Z vidika podjetja kot celote je smiselno izračunati tudi količnik 
donosnosti poslovnih sredstev, ki ga opredelimo kot razmerje med dobičkom in povprečno 
vloženimi poslovnimi sredstvi (Tekavčič, 1995, str. 67). Temu količniku rečemo rentabilnost 
sredstev in meri uspešnost celotnega podjetja (v angleški literaturi poznajo ta kazalec kot 
ROA – Return on Assets). Sam sem količnik donosnosti poslovnih sredstev izračunal kot 
razmerje med čistim dobičkom in povprečnimi poslovnimi sredstvi.  
 
Tabela 1: Izračun donosnosti lastnega kapitala in poslovnih sredstev podjetja LIK-STOLIK    
f        d.o.o. v letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi              
grtrrr          (v 000 SIT) 

LIK–STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 
1. Čisti dobiček 24.282 62.273 39,0 497.727 
2. Povpr. vrednost lastnega  
    kapitala 

647.117 562.350 115,1 13.155.385 

3. Povpr. poslovna sredstva 1.206.592 1.182.060 102,1 23.527.712 
4. Donosnost lastnega  
     kapitala (v %)  

3,8 11,1 34,2 3,8 

5. Donosnost poslovnih  
     sredstev (v %)  

2,0 5,3 37,7 2,1 

Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001, Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001           
        ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
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Iz tabele 1 je razvidno, da je donosnost lastnega kapitala v podjetju leta 2001 znašala 3,8%, 
donosnost poslovnih sredstev pa 2,0%. Če podatka primerjamo s panogo, vidimo, da je LIK-
STOLIK dosegel skoraj enake rezultate kakor tudi druga podjetja v panogi. Torej bi lahko iz  
te primerjave sklepali, da je bilo poslovanje družbe z vidika donosnosti, povprečno uspešno. 
 
Če pa primerjamo velikost obeh količnikov donosnosti družbe LIK-STOLIK v letih 2000 in 
2001, pa je slika povsem drugačna. Po podatkih iz tabele se namreč vidi, da se je donosnost 
lastnega kapitala glede na leto 2000 zmanjšala za skoraj 66%, donosnost poslovnih sredstev 
pa za več kot 62%. Če je torej leta 2000 vsakih 100 SIT vloženega kapitala lastnikom prineslo 
11,1 SIT, je leta 2001 donos znašal samo še 3,8 SIT. Ta rezultat je posledica upada dobička 
podjetja LIK-STOLIK glede na leto 2000, prav tako pa se je povečala tudi povprečna 
vrednost poslovnih sredstev. V družbi se je torej zmanjšala rentabilnost kapitala (donos na 
vložena sredstva) kakor tudi rentabilnost sredstev, kar pomeni, da se je zmanjšala uspešnost 
podjetja kot celote.  
 
 
2.2. ANALIZA EKONOMIČNOSTI POSLOVANJA 
 
Ekonomičnost opredelimo kot razmerje med ustvarjeno količino poslovnih učinkov in vsemi 
porabljenimi prvinami poslovnega procesa, pri čemer porabljene prvine poslovnega procesa 
izrazimo vrednostno kot stroške. Ekonomičnost nam pove, koliko enot proizvoda ustvari ena 
denarna enota proizvodnih prvin. Meri notranjo uspešnost poslovanja. Koeficient 
ekonomičnosti naj bi bil večji od 1. Poslovanje podjetja je uspešnejše, čim večja je 
ekonomičnost. Večja ekonomičnost poslovanja pomeni, da je podjetje doseglo večjo količino 
poslovnih učinkov na enoto stroškov oziroma, da je določeno količino poslovnih učinkov 
ustvarilo z manjšimi stroški. Ekonomičnost poslovanja podjetja lahko analiziramo na 
različnih ravneh: na ravni podjetja kot celote, na ravni posamezne poslovne enote in podobno. 
Za vsako raven obstajajo posebni kazalci ekonomičnosti.  
 
Na ravni podjetja je priporočljivo spremljati in ocenjevati ekonomičnost poslovanja predvsem 
z naslednjim kazalcem: 
 
                                                celotni prihodki 
količnik ekonomičnosti I  =  _________________ 

                                                                 celotni odhodki 

 
Ta količnik, imenovan količnik celotne gospodarnosti, nam prikaže koliko celotnih prihodkov 
je podjetje doseglo na 100 SIT celotnih odhodkov. Za večjo preglednost lahko izračunamo 
tudi delne ekonomičnosti (Tekavčič, 1995, str. 70): 
 
                                                                   redni prihodki 
količnik ekonomičnosti II  =  ________________ 

                                                                   redni odhodki 
 
                                                                    poslovni prihodki 
količnik ekonomičnosti III  =  ___________________ 

                                                                    poslovni odhodki 
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Tabela 2: Ekonomičnost poslovanja podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001 ter        
g                 primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Prihodki poslovanja 1.400.935 1.243.083 112,7 20.372.578 109,9 
2. Prihodki financiranja 41.434 14.180 292,2 549.467 93,3 
3. Redni prihodki (1 + 2) 1.442.369 1.257.263 114,7 20.922.045 109,4 
4. Celotni prihodki  1.445.390 1.259.102 114,8 21.400.201 113,1 
5. Odhodki poslovanja 1.326.168 1.108.032 119,7 20.259.200 112,2 
6. Odhodki financiranja 89.196 87.208 102,3 1.627.472 144,1 
7. Redni odhodki (5 + 6) 1.415.364 1.195.240 118,4 21.886.672 114,0 
8. Celotni odhodki 1.415.684 1.195.282 118,4 22.148.924 112,9 
9. Kol. ekonom. 1 1,021 1,053 96,9 0,966 100,1 
10. Kol. ekonom. 2 1,019 1,052 96,9 0,956 95,9 
11. Kol. ekonom. 3 1,056 1,122 94,1 1,006 97,9 
Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g     stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Če pogledamo rezultate, prikazane v tabeli, vidimo, da je podjetje leta 2001 poslovalo 
ekonomično, saj so vsi trije količniki večji od 1. V primeru količnika ekonomičnosti 1, ki 
primerja celotne prihodke s celotnimi odhodki, velja, da je podjetje na vsakih 100 SIT 
odhodkov doseglo 102,1 SIT prihodkov. Vendar pa hkrati tudi velja, da je družba poslovala 
manj ekonomično kakor predhodno leto. Vsi trije količniki namreč dosegajo nižje vrednosti, 
kot so jih leta 2000. Tistega leta je LIK-STOLIK na vsakih 100 SIT celotnih odhodkov 
dosegel 105,3 SIT celotnih prihodkov. Torej se je količnik celotne gospodarnosti zmanjšal za 
3%. Razlog je ta, da je leta 2001 stopnja rasti celotnih odhodkov presegala stopnjo rasti 
celotnih prihodkov.  
 
Izračunani količniki ekonomičnosti poslovanja povprečnega podjetja v panogi pokažejo, da je 
le-to poslovalo neekonomično, saj sta prva dva količnika ekonomičnosti dosegla vrednost 
manjšo od 1. To pomeni, da je povprečno podjetje leta 2001 na vsakih 100 SIT skupnih 
odhodkov pridelalo samo 96,6 SIT celotnih prihodkov. Torej je družba LIK-STOLIK 
poslovala bolj ekonomično kakor večina tekmecev v panogi.   
 
 
2.3. ANALIZA PRODUKTIVNOSTI DELA 
 
Produktivnost izračunamo z razmerjem med proizvedeno količino poslovnih učinkov in zanjo 
vloženim delovnim časom ali ustreznim recipročnim kazalcem (Tekavčič, 1995, str. 68). V 
tem primeru je kazalec produktivnosti naslednji: 
 
                                                      pridobljena količina proizvodov ali storitev            
količnik produktivnosti dela  =  __________________________________________ 
                                                                porabljena količina dela  

 
Kazalec produktivnosti nam torej pove, koliko enot poslovnih učinkov smo pridobili z enoto 
porabljenega dela. Čim večji je količnik, uspešneje je podjetje poslovalo. Produktivnost je 
kazalec notranje uspešnosti poslovanja. Na produktivnost vplivajo številni faktorji, ki jih 
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lahko združimo v pet velikih skupin: tehnično-tehnološki (tehnična delitev dela), 
organizacijski (izraba delovnega časa), človeški (sistem motiviranja delavcev) naravni 
(klimatski pogoji) in družbeni dejavniki (obstoječi družbeno-ekonomski sistem) (Pučko, 
1999, str. 103). 
 
Pri spremljanju in ocenjevanju produktivnosti dela se srečujemo s težavami ugotavljanja  
kazalcev v primeru heterogenega proizvodnega programa. Splošna rešitev za reševanje tega 
problema je uporaba pogojnih enot za izražanje obsega uresničenih poslovnih učinkov, ali pa 
uporaba stalnih cen. Izraženo količino dela pa je moč izražati s povprečnim številom 
zaposlenih v podjetju  ali pa s številom opravljenih delovnih ur (Pučko, 1999, str. 102). 
  
Sam sem obseg pridobljenih poslovnih učinkov izrazil s poslovnimi prihodki, obseg 
porabljenega dela pa s povprečnim številom zaposlenih iz delovnih ur. Tako sem izračunal 
koliko poslovnih prihodkov je v poslovnem letu v povprečju ustvaril en zaposleni. 
 
Tabela 3: Izračun produktivnosti dela  v podjetju LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001  
                  ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Prihodki poslovanja 1.400.935 1.243.083 112,7 20.372.578 109,9 
2. Povprečno število 
zaposlenih iz delovnih ur  

111 79 140,5 2.410 
 

107,1 

3. Produktivnost dela        12.621,0 15.735,2 80,2 8.453,4 102,7 
Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g       stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Če primerjamo izračun produktivnosti dela podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001 
vidimo, da se je le-ta zmanjšala, in sicer za približno 20%. Ta rezultat je posledica povečanja 
povprečnega števila zaposlenih, ne pa upada poslovnih prihodkov, saj so se le-ti glede na leto 
2000 povečali. Rast števila zaposlenih pa je posledica povečanja števila delavcev, ki so 
zaposleni v lakirnicah. Pred letom 2001 so bili zaposleni v lakirnicah obravnavani znotraj 
družbe LIK Pohištvo. Tega leta pa so podjetje LIK Pohištvo pripojili k družbi LIK-VIO, zato 
so lakirnice sistema LIK organizacijsko prešle v podjetje LIK-STOLIK. Če je torej leta 2000 
en zaposleni pridelal v povprečju 15,7 milijonov SIT poslovnih prihodkov, je ta isti delavec 
leta 2001 pridelal v povprečju samo še 12,6 milijonov SIT. 
 
Če pogledamo še rezultate panoge vidimo, da je en zaposleni leta 2001 pridelal v povprečju 
8,4 milijonov SIT poslovnih prihodkov. Produktivnost je bila torej nižja kot v družbi LIK-
STOLIK. Se je pa produktivnost dela v panogi glede na leto 2000 povečala za 2,7%.  
 
 
3.  ANALIZA  USPEHA POSLOVANJA 
 
 
Analizirati poslovni uspeh pomeni spremljati in ocenjevati uspeh, ki ga podjetje dosega, pri 
tem ugotavljati odklone med doseženim in določenimi osnovami, ocenjevati te odklone in 
luščiti problemske položaje (Pučko, 1999, str. 92). Analiza poslovnega uspeha je 
najpomembnejši del analize poslovanja. Temeljni smisel poslovanja združbe je namreč prav 
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ustvarjanje poslovnega uspeha. Tukaj pa pridemo do problema, kaj poslovni uspeh sploh je. 
Lahko je čisti ali pa kosmati dobiček, kratkoročni ali pa dolgoročni dobiček. Torej pridemo do 
ugotovitve, da obstaja razlika med ekonomsko in računovodsko izraženim poslovnim 
uspehom.  
 
Čeprav je namen analize poslovanja ugotoviti ekonomski uspeh, pa je to za krajše poslovno 
obdobje možno samo pri tistih podjetjih, katerih delnice kotirajo na borzi. Ker je podjetje 
LIK-STOLIK družba z omejeno odgovornostjo nima izdanih delnic. Zato sem poslovni uspeh 
analiziral s pomočjo računovodsko izkazanega dobička. 
 
Računovodstvo ugotavlja poslovni uspeh z izdelavo bilance stanja. Z izrazom bilanca stanja 
označujemo (Turk, 1980, str. 185): 
1. dvostranski računovodski izkaz stanja, 
2. izkaz stanja aktive in pasive ali sredstev in obveznosti do njihovih virov. 
 
Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo družbe pripraviti letno poročilo. To obsega 
računovodske izkaze ter poslovno poročilo za poslovno leto. Računovodski izkazi ter 
poslovno poročilo morajo prikazovati resnično stanje premoženja in poslovni izid podjetja. Za 
izdelavo letnega poročila je odgovorna uprava družbe. Osnovni namen letnega poročila je, 
predstaviti delničarjem, kako dobičkonosno je naložen njihov denar. Poleg delničarjem pa je 
seveda poročilo namenjeno tudi drugim uporabnikom, recimo državi, javnosti, zaposlenim 
(Kavčič, 1998, str. 7).  
 
Pri analizi poslovnega uspeha podjetja LIK-STOLIK sem najprej analiziral poslovni izid, nato 
pa še prihodke in odhodke. V okviru analize poslovnega izida pa sem tudi izračunal delež 
čistega dobička v poslovnih prihodkih. 
 
 
3.1. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
 
Poslovni izid je med najpomembnejšimi ekonomskimi kategorijami s katerimi merimo 
uspešnost poslovanja družbe. Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki. Če so prihodki 
v določenem obdobju večji od odhodkov, je poslovni izid pozitiven, v nasprotnem primeru pa 
negativen. Le-ta lahko, če je dolgotrajen, povzroči nelikvidnost in celo propad podjetja. 
Analiza poslovnega izida je pomembna tudi zato, ker večina drugih kazalnikov s katerimi  
osvetljujemo uspešnost podjetij temelji prav na poslovnem izidu. 
 
Slovenski računovodski standardi poznajo dve glavni vrsti poslovnega izida na ravni podjetja 
(Kavčič, 1995, str. 55) in sicer: 
1.   temeljne vrste poslovnega izida, kamor sodijo dobiček, čisti dobiček in izguba ter 
2. druge vrste poslovnega izida, kamor sodijo prispevek za kritje iz prodaje proizvodov in     

storitev, kosmati dobiček iz prodaje proizvodov in storitev, razlika v ceni iz prodaje        
trgovskega blaga in dohodek, ki je novoustvarjena vrednost v podjetju. 

 
Osebno sem kot poslovni izid izračunal dobiček ter čisti dobiček. Čisti dobiček je dobiček 
podjetja, zmanjšan za davek na dobiček. Ta dobiček podjetje razdeli zaposlenim, lastnikom, 
oziroma ga uporabi za povečanje osnovnega kapitala. Čisti dobiček omogoča širitev 
poslovanja.   
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Tabela 4: Izračun dobička podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001 ter primerjava s  
                 povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Prihodki poslovanja 1.400.935 1.243.083 112,7 20.372.578 109,9 
2. Odhodki poslovanja 1.326.168 1.108.032 119,7 20.259.200 112,2 
A. Dobiček oz. izguba iz  
     poslovanja (1 – 2) 

74.767 135.051 55,4 113.378 23,9 

3. Prihodki financiranja 41.434 14.180 292,2 549.467 93,3 
4. Odhodki financiranja 89.196 87.208 102,3 1.627.472 144,1 
B. Dobiček oz. izguba iz   
     financiranja (3 – 4) 

-47.762 -73.028 65,4 -1.078.005 199,4 

5. Izredni prihodki 3.021 1.837 164,5 478.156 81,5 
6. Izredni odhodki 320 42 761,9 262.252 62,8 
C. Dobiček oz. izguba iz  
      izrednih dogodkov 
            (5 – 6) 

2.701 1.795 150,5 215.904 127,5 

D. CELOTNI DOBIČEK 
             (A + B + C)    

29.706 63.818 46,6 -748.723  

E. ČISTI DOBIČEK 24.282 62.273 39,0 497.727 107,4 
F. ČISTA IZGUBA - - - 1.269.979 342,8 
Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g       stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Leto 2001 je LIK-STOLIK dosegel pozitiven poslovni izid. Doseženi čisti dobiček (torej 
dobiček po odbitku davkov) je znašal več kot 24 milijonov SIT. V primerjavi s predhodnim 
letom, se je čisti dobiček zmanjšal za 61%. 
 
Podjetje je doseglo pozitiven poslovni izid zaradi dobička iz poslovanja. Prihodki iz 
poslovanja so namreč presegali odhodke iz poslovanja. Iz tabele 4 je razvidno, da prav izid 
poslovne dejavnosti najbolj vpliva na uspešnost poslovanja. Kljub pozitivnemu izidu 
poslovne dejavnosti pa primerjava z letom 2000 pokaže, da je podjetje tistega leta poslovalo 
uspešneje. Leta 2001 je bil namreč doseženi dobiček iz poslovanja za 44,6% manjši. Vzrok 
manjšega dobička je ta, da so se odhodki iz poslovanja glede na leto 2000 bolj povečali kot so 
se povečali prihodki iz poslovanja. Iz tabele 4 je tudi razvidno, da je bil doseženi dobiček iz 
poslovanja leta 2001 nižji od povprečja panoge. 
 
Tudi večina ostalih podjetij v panogi je zaključila poslovno leto 2001 s pozitivnim izidom 
poslovne dejavnosti. Zaskrbljujoč pa je podatek, da se je dobiček iz poslovanja zmanjšal za 
76,1% glede na predhodno poslovno leto. Vzrok je isti kakor pri podjetju LIK-STOLIK, to je 
stopnja rasti odhodkov iz poslovanja, ki je presegla stopnjo rasti  poslovnih prihodkov. 
 
Izid finančne dejavnosti podjetja LIK-STOLIK je bil v letu 2001 negativen kakor tudi leto 
poprej. Vendar pa je razveseljiva novica ta, da so se v primerjavi z letom 2000 prihodki iz 
financiranja bolj povečali kot odhodki (predvsem zaradi prihodkov od obresti do drugih 
podjetij v skupini LIK). Prihodki od financiranja so se povečali za več kot 190%, medtem ko 
je rast odhodkov znašala samo 2,3%. Zaradi tega je izguba iz financiranja občutno manjša 
kakor leta 2000.  
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Druga podjetja v panogi so na področju finančne dejavnosti poslovala slabše od združbe LIK-
STOLIK, saj so pridelala višjo izgubo. Le-ta se je glede na leto 2000 še povečala. Prav izguba 
iz financiranja je vplivala na negativen celotni dobiček panoge. 
 
LIK-STOLIK je leta 2001 dosegel pozitiven izid izrednih dogodkov, saj so bili izredni 
prihodki višji od izrednih odhodkov. Vendar pa je dobiček iz izrednih dogodkov relativno 
majhen in nima prevelikega vpliva na celotni dobiček. Tudi tekmeci so večinoma dosegli 
pozitiven izid izrednih dogodkov. Doseženi dobiček iz izrednih dogodkov panoge je bil celo 
višji od dobička iz poslovanja. 
 
Celotni in čisti dobiček podjetja LIK-STOLIK sta predvsem odvisna od izida poslovne 
dejavnosti, zato sta se gibala skladno z dobičkom iz poslovanja. Ker se je dobiček iz 
poslovanja glede na leto 2000 zmanjšal, se je zmanjšal tudi celotni dobiček. Res je podjetju 
uspelo tudi zmanjšati izgubo iz financiranja, a za manj, kot se je zmanjšal dobiček iz 
poslovanja.  
 
Kljub manjšem čistem dobičku v primerjavi z letom 2000, so lahko pri podjetju LIK-STOLIK 
zadovoljni s poslovanjem. Podjetje je namreč doseglo najboljši rezultat znotraj skupine LIK. 
Samo še podjetje LIK Žaga je doseglo pozitiven poslovni izid. Sicer pa LIK-STOLIK že 
nekaj let dosega pozitivne rezultate poslovanja in s tem pokriva izgube drugih družb sistema 
LIK. Celotni sistem je leta 2001 prijavil dobiček v višini 2.915.000 SIT. Zaradi davka od 
dobička v višini 6.756.000 SIT pa je nato celo padel v izgubo v višini 3.841.000 SIT. 
 
Tudi primerjava s panogo pokaže, da je LIK-STOLIK posloval uspešno. Nekateri tekmeci so 
namreč poslovno leto 2001 zaključili z izgubo. 
 
V tabeli 5 pa sem prikazal delež čistega dobička v poslovnih prihodkih. Prav tako sem 
primerjal doseženi rezultat s povprečnim podjetjem v panogi. 
 
Tabela 5: Delež čistega dobička v poslovnih prihodkih podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih   
                 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT)          

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 
1. Čisti dobiček 24.282 62.273 39,0 497.727 
2. Prihodki poslovanja 1.400.935 1.243.083 112,7 20.372.578 
3. Delež dobička v posl.  
    prih. (v %)  

1,7 5,0 34,0 2,4 

Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance stanja in       
        bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Iz tabele lahko razberemo, da se je delež dobička  v poslovnih prihodkih glede na predhodno 
poslovno obdobje zmanjšal, in sicer za 66%. K temu je najbolj prispeval upad čistega 
dobička. Prihodki iz poslovanja so se sicer  povečali, a je bila njihova stopnja rasti manjša od 
stopnje upada čistega dobička. Če primerjamo dobljeni rezultat s povprečnim podjetjem v 
panogi (s tistimi podjetji, ki so leto 2001 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom) vidimo, da 
je bil delež čistega dobička v poslovnih prihodkih družbe LIK-STOLIK glede na panogo 
manjši za 0,7 odstotne točke. 
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3.2. ANALIZA PRIHODKOV 
 
Računovodstvo razčleni prihodke na (Hočevar, Igličar, 1996, str. 79): 
1. redne prihodke (te naprej razčlenjuje na prihodke iz poslovanja in prihodke iz financiranja), 
2. izredne prihodke.  
 
Prihodki poslovanja predstavljajo zmnožek prodanih količin proizvodov in storitev ter 
njihovih prodajnih cen. V vseh razvitih državah se prihodki iz poslovanja ugotavljajo na 
osnovi zaračunane prodaje (fakturirane realizacije). To pomeni, da so prihodki uresničeni 
tedaj, ko podjetje svoje proizvode pošlje kupcu in izstavi račun. Torej ni pomembno ali je bila 
prodaja plačana, temveč ali je kupec prejel blago. Iz vrednosti prihodkov so izločeni prometni 
davek in morebitni popusti. 
 
Prihodki iz financiranja so prihodki v zvezi s finančnimi naložbami določenega podjetja. Taki 
prihodki so recimo prihodki od prejetih obresti za dana posojila in kredite. 
 
Izredni prihodki pa so posledica izrednih dogodkov v podjetju. Nastajajo ob izrednem 
povečanju sredstev ali izrednem zmanjšanju obveznosti do virov sredstev 
 
Tabela 6: Obseg in dinamika prihodkov podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001 ter  
                  primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Prihodki poslovanja 1.400.935 1.243.083 112,7 20.372.578 109,9 
2. Prihodki financiranja 41.434 14.180 292,2 549.467 93,3 
3. Izredni prihodki 3.021 1.837 164,5 478.156 81,5 
4. Celotni prihodki             1.445.390 1.259.102 114,8 21.400.201 113,1 

Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g       stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Tabela 7: Delež posameznih vrst prihodkov podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v vseh prihodkih v  
                  letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v  %) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 2001 
1. Prihodki poslovanja 96,9 98,7 95,2 
2. Prihodki financiranja 2,9 1,1 2,6 
3. Izredni prihodki 0,2 0,2 2,2 
4. Celotni prihodki             100,0 100,0 100,0 
Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g       stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Skupni prihodki podjetja LIK-STOLIK so se glede na leto 2000 povečali, in sicer za 14,8%. 
Iz tabele 6 je razvidno, da so se povečale vse tri skupine prihodkov. Največ (za 192%) so se 
povečali prihodki iz financiranja, ki pa vendarle za podjetje niso zelo pomembni, saj 
predstavljajo samo 2,9% vseh prihodkov. Največji delež prihodkov od financiranja 
predstavljajo prihodki od obresti do podjetij v skupini LIK v višini 30 milijonov SIT. Prav 
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rast te skupine prihodkov je botrovala k rasti prihodkov iz financiranja, saj leta 2000 podjetje 
LIK-STOLIK iz tega naslova ni imelo prihodkov.  
 
Iz tabele 7 je razvidno, da največji delež v skupnih prihodkih podjetja LIK-STOLIK 
predstavljajo prihodki poslovanja. To je razumljivo, saj gre za izrazito proizvodno orientirano 
podjetje (proizvodnja in prodaja stolov). Znotraj te skupine prihodkov so najpomembnejši 
prihodki od prodaje proizvodov na tujem trgu (1.327 milijonov SIT) ter prihodki od prodaje 
blaga in materiala med podjetji v skupini LIK. Rast teh dveh skupin prihodkov je tudi najbolj 
prispevala k rasti prihodkov iz poslovanja. Podjetje LIK-STOLIK največji delež svoje 
proizvodnje proda na tujem trgu, in sicer norveškemu podjetju STOKKE. Ker je podjetju 
uspelo povečati prodajo v tujino, so se seveda povečali tudi prihodki iz poslovanja. Prav tako 
se je povečala prodaja proizvodov znotraj sistema LIK. Glede na leto 2000 so se zmanjšali 
prihodki od prodaje proizvodov na domačem trgu zaradi manjšega obsega prodaje stolov na 
slovenskem tržišču. Tudi za druga podjetja v panogi je značilno, da največji delež vseh 
prihodkov predstavljajo prav prihodki iz poslovanja. 
  
Struktura vseh prihodkov, v kateri prihodki poslovanja predstavljajo skoraj 97%, kaže na 
proizvodni značaj podjetja LIK-STOLIK. Obstoj podjetja je torej odvisen od uspešnosti 
proizvodne in prodajne funkcije v podjetju. Prav tako je očitna odvisnost družbe od podjetja 
STOKKE. Menim, da bi družba morala najti nove skupine kupcev ter povečati prodajo na 
slovenskem trgu. Leta 2000 so sicer začeli s proizvodnjo stola PENDULUM, ki pa (še) ni 
naletel na topel sprejem pri slovenskih kupcih. 
 
Obseg izrednih prihodkov je znašal okrog 3 milijone SIT. Šlo je za prejeto odškodnino iz 
naslova okvare stroja. 
 
Prav tako je iz tabele 6 razvidno, da so se tudi večini drugim podjetjem povečali skupni 
prihodki (za 13%), in sicer zaradi rasti poslovnih prihodkov. Za razliko od družbe LIK-
STOLIK, pa so se večini podjetjem v panogi prihodki iz financiranja in izredni prihodki glede 
na leto 2000 zmanjšali. Iz višine ustvarjenih prihodkov je tudi razvidno, da je LIK-STOLIK 
majhna družba v primerjavi s povprečnim podjetjem v panogi. Zaradi tega ima družba 
omejene proizvodne zmogljivosti, vendar pa se prav majhna podjetja lažje prilagajajo 
zahtevam kupcev.  
 
 
3.3. ANALIZA ODHODKOV 
 
Odhodki so nasprotje prihodkov in skupno z njimi oblikujejo poslovni izid. Podobno kakor 
prihodke tudi odhodke računovodstvo členi na (Hočevar, Igličar, 1996, str. 73): 
1. redne odhodke (te nadalje členi na odhodke poslovanja in odhodke financiranja), 
2. izredne odhodke.  
 
Odhodki poslovanja so stroški (brez obresti), ki se nanašajo na prodane proizvode in storitve, 
ter nabavna vrednost trgovskega blaga in materiala.  
 
Odhodki financiranja so povezani s financiranjem poslovanja poslovnega sistema. Za to vrsto 
odhodkov je značilno, da ne upoštevamo vračila glavnic dolga, temveč samo obresti. 
Poznamo dve vrsti odhodkov financiranja, in sicer odhodke zaradi danih obresti za prejeta 
posojila in kredite ter druge odhodke financiranja (na primer odpis finančnih naložb). 
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Izredni odhodki pa so odhodki, ki nastajajo zaradi izrednega zmanjševanja sredstev ali 
izrednega povečevanja obveznosti do virov sredstev.  
 
Tabela 8: Obseg in dinamika odhodkov podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001  
                  ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Odhodki poslovanja 1.326.168 1.108.032 119,7 20.259.200 112,2 
2. Odhodki financiranja 89.196 87.208 102,3 1.627.472 144,1 
3. Izredni odhodki 320 42 761,9 262.252 62,8 
4. Celotni odhodki            1.415.684 1.195.282 118,4 22.148.924 112,9 
Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g       stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Tabela 9: Delež posameznih vrst odhodkov podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v vseh odhodkih v  
                  letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v  %) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 2001 
1. Odhodki poslovanja 93,7 92,7 91,5 
2. Odhodki financiranja 6,3 7,3 7,3 
3. Izredni odhodki 0,0 0,0 1,2 
4. Celotni odhodki             100,0 100,0 100,0 
Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g       stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Iz tabele 8 je razvidno, da so se skupni odhodki družbe LIK-STOLIK glede na leto 2000 
povečali (rast je znašala 18,4%). Tudi za panogo kot celoto je značilen porast celotnih 
odhodkov, in sicer za 12,9%. 
 
K rasti odhodkov analiziranega podjetja je najbolj prispeval porast odhodkov iz poslovanja, ki 
predstavljajo daleč največji delež vseh odhodkov (skoraj 94%). Tako visok delež odhodkov iz 
poslovanja ni presenetljiv. Ti odhodki se nanašajo na prodane proizvode ter na nabavo blaga 
in materiala. Ker podjetje največji del prihodkov ustvari s prodajo stolov, je razumljivo, da 
tudi večina odhodkov nastane prav zaradi proizvodne in prodajne funkcije. Ker je podjetje 
uspelo povečati prodajo glede na leto 2000, so se povečali tudi odhodki iz poslovanja (zaradi 
povečanih stroškov prodanih proizvodov ter stroškov nabavljenih materialov). Ne glede na, to 
pa je bila rast odhodkov iz poslovanja vendarle previsoka. Relativno previsoki odhodki 
poslovanja so posledica visokih materialnih stroškov (zaradi nabave kvalitetnih surovin) ter 
stroškov dela (plače). 
 
Tudi če pogledamo celotno panogo vidimo, da večino odhodkov (91,5%) predstavljajo prav 
odhodki poslovanja. Za povprečno podjetje v panogi sicer velja, da so se odhodki poslovanja 
povečali manj, kakor so se isti odhodki povečali podjetju LIK-STOLIK, a razlika ni velika. 
Pomembnejši je podatek, da so prihodki poslovanja družbe LIK-STOLIK večji od odhodkov 
poslovanja, kar zagotavlja pozitiven poslovni izid. Po drugi strani pa se morajo v podjetju 
zamisliti nad dejstvom, da so se odhodki poslovanja bolj povečali, kot so se poslovni 
prihodki. Če se bo tak trend nadaljeval tudi v prihodnje se lahko zgodi, da bodo doseženi 
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celotni odhodki presegali skupne prihodke, kar bo avtomatično vodilo k negativnemu 
poslovnemu uspehu. 
 
Odhodki financiranja podjetja LIK-STOLIK predstavljajo 6,3% vseh odhodkov. Čeprav so se 
odhodki iz financiranja glede na leto 2000 povečali, se je njihov delež v strukturi zmanjšal, 
zaradi rasti odhodkov poslovanja. Porast obsega odhodkov financiranja je posledica odpisa 
dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb. Tu je šlo za odpis kredita do podjetja LIK 
Pohištvo v višini 40 milijonov SIT, saj ta družba ne obstaja več. To je občutno več, kot je 
znašal odpis dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb leta 2000. Tistega leta je podjetje 
LIK-STOLIK namreč odpisalo za 20 milijonov SIT finančnih naložb. 
 
Delež odhodkov iz financiranja povprečnega podjetja v panogi je znašal 7,3%. Glede na leto 
2000 se je obseg teh odhodkov povečal za 44%.  
 
Obseg izrednih odhodkov družbe LIK-STOLIK je znašal 320.000 SIT. Od tega je bilo za 
314.000 SIT odhodkov iz prejšnjih let. Odhodki iz prejšnjih let predstavljajo obveznosti iz 
prejšnjih obdobij v višini 36.000 SIT ter odhodke iz naslova Davčne uprave RS v višini 
278.000 SIT. Zaradi majhnega obsega izredni odhodki nimajo bistvenega vpliva na višino 
celotnih odhodkov.  
 
Za panogo je značilno, da izredni odhodki niso tako nepomembni kakor pri podjetju LIK-
STOLIK. Njihov delež v skupnih odhodkih je leta 2001 znašal 1,2%. 
 
Na poslovno uspešnost podjetja LIK-STOLIK torej najbolj vplivajo odhodki iz poslovanja. V  
podjetju bi morali zato še posebej skrbno analizirati in spremljati prav to skupino odhodkov, 
še posebej stroške dela in nabavnega materiala.  
 
Da ugotovim obseg in stopnjo rasti stroškov blaga in materiala ter stroškov dela, sem 
analiziral odhodke iz poslovanja. V tabeli 10 sem predstavil obseg in dinamiko, v tabeli 11 pa 
strukturo teh odhodkov. 
 
Tabela 10: Obseg in dinamika odhodkov poslovanja podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih       
g                   2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Stroški blaga,  
    materiala in storitev 

1.032.738 885.355 116,6 12.961.598 108,9 

2. Stroški dela 257.493 183.408 140,4 5.911.032 116,9 
3. Amortizacija 33.414 33.399 100,0 1.112.767 133,4 
4. Odpisi obratnih    
    sredstev 

47 93 50,5 151.639 87,7 

5. Rezervacije 0 0 - 6.050 302,5 
6. Drugi odhodki  
     poslovanja 

2.476 5.777 42,9 116.114 115,9 

7. Odhodki poslovanja 1.326.168 1.108.032 119,7 20.259.200 112,2 
Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g       stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
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Tabela 11: Delež posameznih vrst odhodkov poslovanja v celotnih poslovnih odhodkih         
g               podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim  
gffg               podjetjem v panogi (v %) 

LIK-STOLIK POVP. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 2001 
1. Stroški blaga,    
    materiala in storitev 

77,9 79,9 64,0 

2. Stroški dela 19,4 16,6 29,2 
3. Amortizacija 2,5 3,0 5,5 
4. Odpisi obratnih   
    sredstev 

0,0 0,0 0,7 

5. Rezervacije 0,0 0,0 0,0 
6. Drugi odhodki  
     poslovanja 

0,2 0,5 0,6 

7. Odhodki poslovanja 100,0 100,0 100,0 
Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance              
g       stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Največji delež odhodkov poslovanja predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev. Delež 
le-teh znaša 77,9%. Glede na leto 2000 se je obseg teh stroškov povečal za 16,6 %. Tako 
visoki stroški so deloma posledica dejstva, da podjetje nabavlja visoko kvaliteten les (bela 
bukev) ter kvalitetne surovine in repromaterial. Samo na ta način se zagotavlja kvaliteta 
stolov, ki jo zahteva kupec, torej firma STOKKE. Tudi za panogo je značilno, da prevladujejo 
stroški blaga, materiala in storitev, a je njihov delež nekoliko manjši kot pri podjetju LIK-
STOLIK in znaša 64%. Tudi rast te skupine stroškov je bila v primerjavi z obravnavanim 
podjetjem manjša. 
 
Prav tako predstavljajo velik problem podjetju LIK-STOLIK stroški dela. Tu gre za izplačane 
plače ter druge stroške, kot so odpravnine in nagrade. Podobno kakor stroški blaga, so se tudi 
stroški dela glede na leto 2000 povečali, in sicer za 40,4%. Za druga podjetja v panogi velja, 
da stroški dela predstavljajo skoraj 30% vseh odhodkov iz poslovanja. Tako visoki stroški so 
predvsem posledica izplačanih plač. Glede na leto 2000 so se ti stroški še povečali. Prav 
visoki stroški dela zmanjšujejo konkurenčnost slovenskih podjetij na evropskem tržišču. V 
državah Vzhodne Evrope je povprečna plača v lesni industriji nižja. Zaradi tega dejstva  
mnoga zahodnoevropska podjetja začenjajo s proizvodnjo v tem delu Evrope. Tudi podjetje 
STOKKE se pripravlja na proizvodnjo stolov v Romuniji. 
 
 
4.  ANALIZA  SREDSTEV 
 
 
Vsako podjetje ima v reprodukcijskem procesu angažirana sredstva. Sredstva lahko 
opredelimo kot ekonomske dejavnike, ki jih upravlja podjetje in katerih vrednost je lahko 
objektivno določiti v trenutku pridobitve. V podjetju se vedno soočajo s vprašanjem, koliko 
sredstev angažirati, da bo proizvodni proces potekal nemoteno, hkrati pa bo ekonomsko 
učinkovit. Minimax načelo določa, da je treba doseči dani rezultat z minimalno možno porabo 
sredstev ali pa z danimi sredstvi doseči maksimalni možni rezultat (Perčič, 1995, str. 77). Prav 
zato je v podjetju potrebna tudi analiza sredstev. 
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Pod pojmom sredstva torej razumemo vse tisto, kar ima določeno podjetje v lasti. Poznamo 
dve veliki skupini sredstev, in sicer stalna sredstva ter gibljiva sredstva (Osteryoung, 
Newman, Davies, 1997, str. 30).  
 
Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na določen trenutek prikazuje bilanca stanja. 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki so ga podjetja dolžna narediti po Zakonu o 
gospodarskih družbah. 
 
Obseg in dinamiko celotnih sredstev sem prikazal v tabeli 12, strukturo sredstev pa v tabeli 
13. Pri analizi sem uporabil podatke iz bilance stanja, kjer je velikost sredstev prikazana z 
neodpisano oziroma knjižno vrednostjo.   
 
Tabela 12: Obseg in dinamika poslovnih sredstev podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12.  
                    v letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Stalna sredstva 367.885 370.245 99,4 14.993.229 105,1 
2. Gibljiva sredstva 734.297 940.758 78,1 8.554.643 92,6 
3. Celotna sredstva  1.102.182 1.311.003 84,1 23.547.872 100,2 
Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Na dan 31.12.2001 je podjetje LIK-STOLIK razpolagalo z 1.102 milijonov SIT poslovnih 
sredstev. Glede na leto 2000 so se celotna sredstva zmanjšala za 16%, kar je predvsem 
posledica zmanjšanja gibljivih sredstev, ne pa toliko stalnih sredstev. 
 
Tabela 13: Delež posameznih vrst sredstev v celotnih sredstvih podjetja LIK-STOLIK d.o.o.                 
                    na dan 31.12. v letih 2000 in 2001 (v %) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 2001 
1. Stalna sredstva 33,4 28,2 63,7 
2. Gibljiva sredstva 66,6 71,8 36,3 
3. Celotna sredstva  100,0 100,0 100,0 
Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Če pogledamo strukturo celotnih sredstev, vidimo, da levji delež (66,6%) odpade na gibljiva 
sredstva. Leta 2000 je bil delež gibljivih sredstev v celotnih sredstvih še višji, in sicer je 
znašal 71,8%. Ker pa so se gibljiva sredstva zmanjšala za več, kot so se stalna, je upadel tudi 
njihov delež v celotnih sredstvih.  
 
Primerjava strukture sredstev podjetja LIK-STOLIK s panogo pokaže ravno obraten delež 
posameznih vrst sredstev v celotnih sredstvih. Za povprečno podjetje v panogi je značilno, da 
prevladujejo stalna sredstva (njihov delež znaša 63,7%), medtem ko delež gibljivih sredstev 
znaša samo 36,3 odstotkov. 
 
Pri analizi celotnih sredstev sem najprej analiziral stalna, nato pa še gibljiva sredstva. 
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4.1. ANALIZA STALNIH SREDSTEV 
 
Stalna sredstva predstavljajo dolgoročno premoženje podjetja. Glede na obliko delimo stalna 
sredstva na: 
- opredmetena osnovna sredstva, 
- neopredmetena dolgoročna sredstva, 
- popravek kapitala in  
- dolgoročne finančne naložbe. 
 
Opredmetena osnovna sredstva so stvari, ki jih podjetje poseduje, da lahko z njimi opravlja 
svojo dejavnost. Med sredstva podjetja so vključena po neodpisani vrednosti. Nabavna 
vrednost opredmetenega osnovnega sredstva je nakupna vrednost, povečana za vse stroške, ki 
jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za uporabo. Glede na stanje 
razlikujemo opredmetena osnovna sredstva v uporabi in opredmetena sredstva v pripravi 
(Hočevar, Igličar, 1996, str. 29). 
 
Opredmetena osnovna sredstva v uporabi so stvari, ki so sposobne za uporabo, ne glede na to 
ali so dejansko uporabljene. Poznamo več vrst opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi, in 
sicer: zemljišča, zgradbe, opremo, dolgoletne nasede in osnovno čredo. Za zemljišča je 
značilno, da se ne amortizirajo, ker njihova doba koristnosti ni določljiva (Hočevar, Igličar, 
1996, str. 28). 
 
Opredmetena osnovna sredstva v pripravi so stvari, ki so v stopnji usposabljanja za uporabo 
in za katere je mogoče utemeljeno pričakovati, da bodo usposobljene za uporabo. Mednje 
uvrščamo zaloge investicijskega materiala, investicijska dogajanja v teku ali pa terjatve na 
osnovi investicij (Pučko, Rozman, 1996, str. 60). 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva so naložbe v pridobitev materialnih pravic ali 
dolgoročno vračunani stroški, ki se pojavljajo v zvezi s poslovanjem. Obsegajo (Hočevar, 
Igličar, 1996, str. 30):  
- dolgoročne stroške razvijanja, 
- naložbe v patente, licence, blagovne znamke, 
- naložbe v dobro ime (goodwill). 
 
Popravek kapitala obsega odkupljene lastne delnice ter nevplačani vpisani kapital. 
 
Dolgoročne finančne naložbe so naložbe podjetja v drugo podjetje za daljši rok (daljši od leta 
dni). Namenjena so pridobivanju prihodkov od financiranja in drugim koristim oziroma 
ohranjanju in povečevanju vrednosti vloženih sredstev. Dolgoročne finančne naložbe 
obsegajo (Hočevar, Igličar, 1996, str. 32): 
- naložbe v kapital (v delnice) drugih poslovnih enot, 
- dana posojila, 
- dane pologe in varščine. 
 
Obseg stalnih sredstev podjetja LIK-STOLIK sem prikazal v tabeli 14, strukturo teh sredstev 
pa v tabeli 15. V bilanci stanja so stalna sredstva razčlenjena na dolgoročne finančne naložbe, 
popravek kapitala in osnovna sredstva; le-ta pa zajemajo neopredmetena dolgoročna sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva. 
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Tabela 14: Obseg in dinamika stalnih sredstev podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v  
                    letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Neopredmetena   
    dolgoročna sredstva 

2.146 4.988 43,0 193.904 65,8 

2. Opredmetena osnovna  
     sredstva 

355.838 354.662 100,3 12.204.949 111,4 

3. Osnovna sredstva          
            (1 + 2) 

357.984 359.650 99,5 12.398.853 110,2 

4. Dolgoročne finančne  
     naložbe 

9.901 10.595 93,4 2.526.449 85,7 

5. Popravek kapitala 0 0 - 67.927 97,3 
6. Stalna sredstva            
       (3 + 4 + 5) 

367.885 370.245 99,4 14.993.229 105,1 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Tabela 15: Struktura stalnih sredstev podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v letih 2000  
                    in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v %) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 2001 
1. Neopredmetena  
    dolgoročna sredstva 

0,6 1,3 1,3 

2. Opredmetena osnovna  
    sredstva 

96,7 95,8 81,4 

3. Osnovna sredstva          
          (1 + 2) 

97,3 97,1 82,7 

4. Dolgoročne finančne   
     naložbe 

2,7 2,9 16,8 

5. Popravek kapitala 0,0 0,0 0,5 
6. Stalna sredstva 
       (3 + 4 + 5) 

100,0 100,0 100,0 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Tabela 15 pokaže, da večino (96,7%) stalnih sredstev podjetja LIK-STOLIK predstavljajo 
opredmetena osnovna sredstva. Ta podatek ni presenetljiv, saj gre za proizvodno podjetje, 
zato potrebuje zemljišče, proizvodne prostore ter stroje in drugo opremo. Glede na leto 2000 
se je obseg opredmetenih osnovnih sredstev še nekoliko povečal.  
 
Večino opredmetenih osnovnih sredstev so leta 2001 predstavljale zgradbe (vrednost le-teh je 
znašala 211 milijonov SIT) ter oprema (118 milijonov SIT). Podjetje pa ima v lasti tudi 
6.827m2 zemljišč v vrednosti 25 milijonov SIT. Vlaganja v opremo so leta 2001 znašala več 
kot 16 milijonov SIT. Tu je šlo za: nove nabave (vrtalni stroj, brusilka, nanašalec in sušilec 
laka, pisarniško pohištvo, garderobne omare in še nekaj druge opreme), zmanjšanje popravka 
vrednosti zaradi podaljšanja dobe koristnosti v znesku 3 milijone SIT (ventilator za lakirno 
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kabino, frekvenčni pretvornik, litoželezni ventil) ter odpis osnovnih sredstev v vrednosti 5 
tisoč tolarjev. Vlaganja v objekte pa so znašala 12 milijonov SIT (adaptacija zgradbe). 
 
Delež neopredmetenih dolgoročnih sredstev je zanemarljiv, saj podjetju ni treba vlagati v 
razvoj novih patentov in blagovnih znamk. Glede na leto 2000 se je obseg neopredmetenih 
sredstev zmanjšal za 57%. 
 
Pri dolgoročnih finančnih naložbah gre za vlaganja podjetja v druge delnice, in sicer v portfelj 
vrednostnih papirjev, ki ga upravlja družba BDP FIDA d.o.o. Ljubljana in predstavlja delnice 
podjetja Komet d.d. Metlika v višini 7.059 delnic in ELMO d.d. v višini 1 delnice. 
 
Primerjava obsega vseh stalnih sredstev družbe v obeh primerjalnih letih, pokaže majhen 
upad obsega teh sredstev glede na 2000. Upad je posledica zmanjšanja dolgoročnih finančnih 
naložb ter neopredmetenih sredstev, medtem ko se je obseg opredmetenih osnovnih sredstev 
povečal za 0,3%. 
 
Tudi v panogi večji del stalnih sredstev predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, zaradi 
proizvodnega značaja panoge. Razlika glede na družbo LIK-STOLIK se pokaže v veliko 
večjem deležu dolgoročnih finančnih naložb (panoga 16,8%, LIK-STOLIK 2,7%). Obseg 
vseh stalnih sredstev v panogi se je glede na leto 2000 povečal, in sicer za 5%.  
 
 
4.1.1 ANALIZA OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Osnovna sredstva so dolgoročno vezani del sredstev podjetja. Ta sredstva so praviloma 
prisotna več let v proizvodnem procesu in prek amortizacije prenašajo svojo vrednost na 
proizvode in storitve. Na uspešnost poslovanja vplivajo tako, da določajo obseg zmogljivosti 
družbe, stroške ter v veliki meri tudi hitrost obračanja vloženih sredstev (Pučko, 1999, str. 
27). 
 
Osnovna sredstva so torej stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v poslovnem procesu 
postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in ki se v svojo prvotno pojavno obliko 
vračajo praviloma v obdobju, daljšem od leta dni (Hočevar, Igličar, 1996, str. 26). Prav zaradi 
vpliva teh sredstev na uspešnost poslovanja jih je vredno analizirati.  
 
V okviru osnovnih sredstev sem analiziral obseg in strukturo ter stopnjo odpisanosti osnovnih 
sredstev. 
 
 
4.1.2. ANALIZA OBSEGA IN STRUKTURE OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Podatke o obsegu osnovnih sredstev podjetja dobimo v bilanci stanja. Ker podatki v bilanci 
stanja izražajo knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev, se moramo pri analizi le-teh 
zavedati, da ta vrednost bolj ali manj odstopa od stvarne (tržne vrednosti). 
 
Obseg in dinamiko osnovnih sredstev sem analiziral prek tabele 16, medtem ko sem strukturo 
teh sredstev prikazal v tabeli 17. Osnovna sredstva zajemajo neopredmetena dolgoročna 
sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Slednja nadalje obsegajo nepremičnine ter opremo 
in druga sredstva. 
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Tabela 16: Obseg in dinamika osnovnih sredstev podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. 
g                   v letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Neopredmetena   
    dolgoročna sredstva 

2.146 4.988 43,0 193.904 65,8 

2. Opredmetena osnovna  
     sredstva 

355.838 354.662 100,3 12.204.949 111,4 

a. Nepremičnine 236.974 231.246 102,5 9.320.945 103,5 
b. Oprema in druga   
     opredmetena sredstva 

118.864 123.415 96,3 2.884.004 148,0 

3. Osnovna sredstva        
            (1 + 2) 

357.984 359.650 99,5 12.398.853 110,2 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Tabela 17: Struktura osnovnih sredstev podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v letih     
g                   2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v %) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 2001 
1. Neopredmetena  
    dolgoročna sredstva 

0,6 1,4 1,5 

2. Opredmetena osnovna     
     sredstva 

99,4 98,6 98,5 

a. Nepremičnine 66,2 64,3 75,2 
b. Oprema in druga   
     opredmetena sredstva 

33,2 34,3 23,3 

3. Osnovna sredstva 
              (1 + 2) 

100,0 100,0 100,0 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Kakor je razvidno iz tabele 17, večino osnovnih sredstev (99,4%) podjetja LIK-STOLIK 
sestavljajo opredmetena osnovna sredstva. Razlog je seveda proizvodna orientiranost 
podjetja. Za proizvodnjo pa so potrebne tako nepremičnine (zgradbe) kakor tudi proizvodni 
stroji in druga oprema. Večji del odpade prav na nepremičnine. 
 
Delež neopredmetenih dolgoročnih sredstev je zanemarljivo majhen (komaj 0,6%). Obseg teh 
sredstev se je v primerjavi z letom 2000 še zmanjšal, saj podjetje ne vlaga v patente in licence 
oziroma razvoj blagovne znamke. 
 
Če primerjamo rezultate s panogo, vidimo, da tudi tu večino osnovnih sredstev predstavljajo 
prav opredmetena sredstva. Ta panoga (proizvodnja sedežnega pohištva) je pač izrazito 
proizvodno usmerjena panoga, zato za opravljanje primarne dejavnosti podjetja nujno 
potrebujejo nepremičnine in stroje. Vsekakor pa majhen delež neopredmetenih sredstev kaže 
na problemsko situacijo slovenske pohištvene industrije (malo patentov, nizki izdatki za 
uveljavljanje blagovnih znamk ter s tem posledično zaostajanje za tujo konkurenco). 
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4.1.3. ANALIZA ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV 
 
Značilnost osnovnih sredstev je zastarevanje. Zastarevanje je ekonomski pojav, ki ga ne 
moremo natančno meriti. Posredno ga izražamo z odpisanostjo osnovnih sredstev. Seveda 
praviloma obstaja večja ali manjša razlika med stopnjo odpisanosti in stopnjo zastarelosti 
osnovnih sredstev, kajti odpisanost je posledica politike amortiziranja teh sredstev, ki se ji ne 
posreči vedno uveljavljati popolne skladnosti z zastarevanjem osnovnih sredstev (Pučko, 
1999, str. 31). Odpisanost osnovnih sredstev ocenjujemo s pomočjo stopnje odpisanosti, ki se 
izračuna po naslednji formuli: 
                                                    odpisana vrednost osnovnih sredstev 
stopnja odpisanosti  =  ____________________________________  * 100 
                                                     nabavna vrednost osnovnih sredstev 

 
Nasprotje stopnji odpisanosti pa je stopnja neodpisanosti osnovnih sredstev, ki jo izrazimo 
tako: 
                                                        neodpisana vrednost osnovnih sredstev 
stopnja neodpisanosti  =  _____________________________________  * 100 
                                                           nabavna vrednost osnovnih sredstev 

 
Neodpisana vrednost je razlika med nabavno vrednostjo osnovnih sredstev in odpisano 
vrednostjo le-teh. Pri tem pa se moramo zavedati, da stopnja neodpisane vrednosti osnovnih 
sredstev ne izraža povsem natančno njihove funkcionalne sposobnosti, saj je tudi ta odvisna 
od politike amortiziranja.  
 
Osnovna sredstva izrazimo po nabavni in ne neodpisani vrednosti. Turk in Melavc (1994, str. 
465) pravita, da če bi jih obračunali po neodpisani vrednosti, potem bi bil, pri drugih 
nespremenjenih okoliščinah, ta koeficient iz leta v leto manjši, saj bi imela dana osnovna 
sredstva zaradi amortizacije čedalje manjšo neodpisano vrednost. Nabavna vrednost pa 
popolneje izraža njihovo zmogljivost.  
 
Ker neopredmetena osnovna sredstva predstavljajo samo 0,6% osnovnih sredstev podjetja 
LIK-STOLIK, sem izračunal stopnjo odpisanosti opredmetenih sredstev. 
 
Tabela 18: Stopnja odpisanosti in stopnja neodpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev       
g                    podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v letih 2000 in 2001 (v 000 SIT) 

LETO ELEMENTI 
2001 2000 I01/00 

1. Nabavna vrednost 987.199 970.934 101,7 
2. Popravek vrednosti 631.361 616.271 102,4 
3. Neodpisana vrednost 355.838 354.663 100,3 
4. Stopnja odpisanosti (v %) 63,9 63,5 100,6 
5. Stopnja neodpisanosti (v %) 36,1 36,5 98,9 
Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001. 
 
Kakor lahko vidimo iz tabele 18, se stopnja odpisanosti glede na predhodno poslovno leto ni 
bistveno spremenila. Nabavna vrednost opredmetenih sredstev se je povečala, saj je podjetje  
nabavilo novo opremo (vlaganja v opremo so znašala 16 milijonov SIT) in revaloriziralo 
obstoječo (z revalorizacijo se zadrži realna vrednost sredstev kljub inflacijskim vplivom). 
Nabavna vrednost zemljišč in zgradb pa se je povečala zaradi revalorizacije. 
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Kljub temu, da se stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev ni bistveno povečala, 
pa le-ta znaša kar 63,9%. To pomeni, da ima podjetje relativno zastarelo opremo in zgradbe. 
Pri proizvodnji stolov so se pogosto pojavljali zastoji prav zaradi zastarele tehnološke 
opreme. Problem predstavljajo določeni proizvodni stroji, ki so stari, in zato podvrženi 
okvaram. Podjetje si nakupa novih strojev še ni uspelo privoščiti. 
 
 
4.2. ANALIZA GIBLJIVIH SREDSTEV 
 
Poslovni proces se odvija skozi več faz. V procesu pa praviloma nastajajo določene 
prekinitve, saj se poslovni proces na več mestih začasno zaustavlja, kar povzroča nastanek 
raznih zalog. Le-te so bodisi materialne (recimo zaloge surovin, materiala, gotovih 
proizvodov,…) ali nematerialne (zaloge terjatev in zaloge denarnih sredstev). Z eno besedo 
vse naštete zaloge pojmujemo kot obratna sredstva, ki skupaj s kratkoročnimi finančnimi 
naložbami tvorijo gibljiva sredstva (Pučko, 1999, str. 76). 
 
 
4.2.1. ANALIZA OBSEGA IN STRUKTURE GIBLJIVIH SREDSTEV 
 
Poznamo več vrst gibljivih sredstev. Glede na obliko jih razvrstimo na (Hočevar, Igličar, 
1996, str. 33): 
1. zaloge 
2. terjatve iz poslovanja  
3. kratkoročne finančne naložbe 
4. denarna sredstva 
5. aktivne časovne razmejitve   
 
Zaloge obsegajo: material v najširšem pomenu, drobni inventar, nedokončano proizvodnjo ter 
proizvode in trgovsko blago. Zaloge so torej tista opredmetena sredstva, namenjena prodaji v 
okviru rednega poslovanja, ki so v postopku proizvajanja oziroma ki naj bi bila porabljena pri 
proizvajanju proizvodov ali opravljanju storitev namenjenih prodaji (Hočevar, Igličar, 1996, 
str. 34). 
 
Terjatev je na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovana pravica, zahtevati od 
določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravilo kake storitve. Poznamo  
dolgoročne in kratkoročne terjatve. Dolgoročna terjatev je tista, ki zapade v plačilo v roku, 
daljšem od leta dni, kratkoročna terjatev pa zapade v največ letu dni (Hočevar, Igličar, 1996, 
str. 40). 
 
Kratkoročne finančne naložbe so naložbe sredstev združbe v druga podjetja z vnaprej 
določenim pogodbenim rokom, ki ne sme biti daljši od 12 mesecev (Hočevar, Igličar, 1996, 
str. 41). Denarna sredstva zajemajo gotovino in pologe v bankah in drugih finančnih 
ustanovah (Hočevar, Igličar, 1996, str. 42).  
 
Aktivne časovne razmejitve pa zajemajo kratkoročno odložene stroške (to so tisti stroški, ki 
ob nastanku še ne bremenijo nobene dejavnosti) in prehodno nezaračunane prihodke. To so 
prihodki, ki so že vplivali na poslovni izid, vendar še niso bili plačani in jih tudi še ni bilo 
mogoče komu zaračunati (Hočevar, Igličar, 1996, str. 42).  
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Tabela 19: Obseg in dinamika gibljivih sredstev podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v  
                    letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Zaloge 128.961 126.792 101,7 3.657.528 99,0 
2. Dolgoročne terjatve iz   
     poslovanja 

0 0 - 60.376 82,0 

3. Kratkoročne terjatve iz  
     poslovanja 

142.722 186.574 76,5 3.555.315 105,0 

4. Denarna sredstva 1.153 9.277 12,4 345.379 118,9 
5. Aktivne časovne  
     razmejitve 

4.099 1.831 223,9 23.756 161,2 

6. Obratna sredstva  
   (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

276.935 324.449 85,4 7.642.354 102,4 

7. Kratkoročne finančne  
     naložbe 

457.362 616.309 74,2 912.289 51,2 

8. Gibljiva sredstva  
            (6 + 7) 

734.297 940.758 78,1 8.554.643 92,6 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Tabela 20: Struktura gibljivih sredstev podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v letih      
g                   2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v %) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 2001 
1. Zaloge 17,6 13,5 42,7 
2. Dolgoročne terjatve iz   
     poslovanja 

0,0 0,0 0,7 

3. Kratkoročne terjatve iz  
     poslovanja 

19,4 19,8 41,6 

4. Denarna sredstva 0,1 1,0 4,0 
5. Aktivne časovne  
     razmejitve 

0,6 0,2 0,3 

6. Obratna sredstva  
   (1 + 2 + 3 + 4 +5) 

37,7 34,5 89,3 

7. Kratkoročne finančne  
     naložbe 

62,3 65,5 10,7 

8. Gibljiva sredstva  
            (6 + 7) 

100,0 100,0 100,0 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Obseg gibljivih sredstev podjetja LIK-STOLIK se je glede na leto 2000 zmanjšal. K temu je 
najbolj prispevalo zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb, ki pa so kljub temu še vedno 
predstavljale največji delež gibljivih sredstev (in sicer 62,3%). Obratna sredstva pa so 
predstavljala 37,7% vseh gibljivih sredstev.  
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Obratna sredstva sestavljajo zaloge, dolgoročne in kratkoročne terjatve iz poslovanja, denarna 
sredstva in aktivne časovne razmejitve. Delež zalog v vseh gibljivih sredstvih je znašal 
17,6%. Tu je šlo za zaloge materiala v vrednosti 73 milijonov SIT, zaloge nedokončane 
proizvodnje (32 milijonov SIT) ter zaloge dokončanih proizvodov (23 milijonov SIT). Obseg 
zalog se je glede na leto 2000 povečal, kar ni ugodno zaradi stroškov, povezanih s 
skladiščenjem zalog. Najbolj so se povečale zaloge nedokončane proizvodnje. Podjetje nima 
dolgoročnih terjatev, saj ne daje takih posojil. Največji delež obratnih sredstev predstavljajo 
kratkoročne terjatve iz poslovanja. Največji delež kratkoročnih terjatev pa so leta 2001 
predstavljale kratkoročne terjatve na tujem trgu v višini 111 milijonov SIT (to so terjatve do 
podjetja STOKKE). Poleg teh je podjetje imelo še 3,6 milijonov SIT kratkoročnih terjatev do 
drugih podjetij v skupini LIK, 1,8 milijonov SIT kratkoročnih terjatev na domačem trgu ter 26 
milijonov SIT drugih kratkoročnih terjatev. Dobra novica za podjetje je, da so uspeli 
zmanjšati obseg kratkoročnih terjatev iz poslovanja glede na leto 2000, in sicer za 23,5%. To 
je bilo doseženo z izterjavo terjatev do drugih podjetij v skupini (leta 2000 je namreč ta 
skupina terjatev znašala več kot 21 milijonov SIT). Pri aktivnih časovnih razmejitvah pa je šlo 
za kratkoročno odložene stroške. Večji del teh (4.082.000 SIT) predstavlja vstopni DDV za 
davčno obdobje, januar 2002 (datum prejetega računa), poleg tega je imela družba še za 17 
tisoč SIT terjatev do banke za pozitivne obresti. 
 
Kakor vidimo iz tabele 19, je podjetje LIK-STOLIK zmanjšalo obseg celotnih obratnih 
sredstev za 14,6%. Ta rezultat je posledica zmanjšanja kratkoročnih terjatev iz poslovanja.  
 
Pri kratkoročnih finančnih naložbah je šlo za kratkoročna posojila drugim podjetjem v 
skupini. Največji delež posojil je bil dan podjetju LIK Lamelirnica (210 milijonov SIT) ter 
matični družbi, LIK Kočevje d.d. (214 milijonov SIT). Obseg kratkoročnih naložb podjetja 
LIK-STOLIK se je glede na leto 2000 zmanjšal. Glavni razlog je bil ta, da je družba LIK-
STOLIK leta 2000 dala kratkoročno posojilo podjetju LIK Pohištvo v višini 216 milijonov 
SIT. Leta 2001 posojilo ni bilo potrebno, zaradi pripojitve tega podjetja k družbi LIK-VIO. 
Povečal pa se je obseg posojil družbi LIK Lamelirnica zaradi finančnih težav le-te. 
 
Tudi v panogi se je obseg gibljivih sredstev zmanjšal. Za razliko od družbe LIK-STOLIK je 
za panogo značilno, da je delež kratkoročnih finančnih naložb v gibljivih sredstvih veliko 
manjši, in sicer znaša 10,7%. Kar 89,3% vseh gibljivih sredstev pa predstavljajo obratna 
sredstva. Tu gre predvsem za zaloge (42,7% vseh gibljivih sredstev) ter kratkoročne terjatve 
iz poslovanja (41,6%). Menim, da je tako velik delež zalog zaskrbljujoč, kajti zaloge so 
povezane z določenimi stroški, ki ob enakih prihodkih pomenijo slabši poslovni izid. Tako 
velik obseg zalog tudi opozarja na težave slovenske pohištvene industrije pri prodaji izdelkov. 
Velik obseg kratkoročnih terjatev pa pomeni, da stranke vse kasneje poravnajo svoje 
obveznosti, kar povečuje negotovost poslovanja.  
 
 
4.2.2 ANALIZA HITROSTI OBRAČANJA OBRATNIH SREDSTEV 
 
Gibljiva sredstva poleg kratkoročnih finančnih naložb sestavljajo še obratna sredstva. 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 obliko praviloma 
vračajo v obdobju, krajšem od leta dni (Hočevar, Igličar, 1996, str. 26).  
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Za obratna sredstva je torej značilno obračanje. Če hoče podjetje opravljati določene 
dejavnosti, nujno potrebuje obratna sredstva. Le-ta krožijo v podjetju, saj se iz začetne 
denarne oblike spreminjajo najprej v zaloge surovin in materiala, potem v obliko 
nedokončane proizvodnje, nato v gotove proizvode ter na koncu prek terjatev do kupcev  
zopet v denarna sredstva. Krožni tok obratnih sredstev v proizvodnem procesu lahko 
prikažemo tako (Pučko, 1999, str. 76): 
 
denarna sredstva  ─► zaloge surovin in materiala  ─► zaloge nedokončane proizvodnje 
             ▲                                                                                                | 
              |                                                                                                 ▼     
terjatve do kupcev              ◄──────                 zaloge gotovih proizvodov                               
                        
Hitrost prehajanja obratnih sredstev iz ene oblike v drugo vpliva na trajanje enega cikla. Vsak 
cikel se pokriva z dokončanjem poslovnega procesa. Več ciklov ko podjetje opravi, večkrat 
ustvarja poslovne učinke. Zaradi tega je hitrost obračanja obratnih sredstev pomemben 
dejavnik uspešnosti poslovanja. 
 
Hitrost obračanja merimo s količnikom obračanja. Ta je opredeljen tako (Pučko, 1999, str. 
79): 
                                                                 promet v obdobju   
količnik obračanja  =  ______________________________________ 

                                                      povprečno stanje obratnih sredstev 
 
Večji je količnik obračanja, hitreje se sredstva obračajo, zato je podjetje bolj likvidno. Pri 
svojih izračunih sem za promet v obdobju vzel poslovne odhodke družbe, povprečno stanje 
obratnih sredstev pa sem izračunal iz velikosti obratnih sredstev na začetku in koncu obdobja. 
 
V primeru nizkega količnika mora podjetje zmanjšati obseg sredstev. To se lahko doseže z 
bolj zaostreno kreditno politiko (slabši kreditni pogoji), kar pa seveda negativno vpliva na 
prodajo družbe (Osteryoung, Newman, Davies, 1997, str. 64). 
 
Ugotovljeni količniki obračanja obratnih sredstev pa nam tudi omogočajo hitro ugotoviti, 
kako dolgo traja obrat teh sredstev. Povezava med trajanjem obrata in količnikom obračanja 
je naslednja (Pučko, 1999, str. 80): 
 
                                                         število dni v letu 
trajanje obrata  =   ___________________________________ 

                                           količnik obračanja obratnih sredstev 

 
Za število dni v letu se ponavadi jemlje 360 dni. 
 
Izračunani koeficienti obračanja in trajanje obrata obratnih sredstev podjetja LIK-STOLIK so 
prikazani v tabeli 21. Izračunal sem koeficient obračanja in trajanje enega obrata vseh 
obratnih sredstev,  kratkoročnih terjatev in zalog. Pri količniku obračanja terjatev zamenjamo 
povprečno stanje obratnih sredstev s povprečnimi kratkoročnimi terjatvami v obdobju, pri 
količniku obračanja zalog pa zamenjamo povprečno stanje obratnih sredstev s povprečnimi 
zalogami. 
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Tabela 21: Izračun koeficientov obračanja in trajanja obrata podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v   
                   letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT)  

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 
1. Odhodki poslovanja 1.326.168 1.108.032 119,7 20.259.200 
2. Povpr. obratna sredstva 300.692 304.854 98,6 4.113.795 
3. Koeficient obračanja   
     obratnih sredstev 

4,410 3,635 121,3 4,925 

4. Trajanje obrata obratnih  
     sredstev (dni) 

81,6 99,0 82,4 73,2 

5. Povprečne kratkoročne  
    terjatve 

164.648 171.153 
 

96,2 3.470.664 

6. Koeficient obračanja  
     kratkoročnih terjatev 

8,055 6,474 124,4 5,837 

7. Trajanje obrata  
     kratkoročnih terjatev       
                 (dni) 

44,7 55,6 80,4 61,6 

8. Povprečne zaloge 127.876 110.367 115,9 3.676.000 
9. Koeficient obračanja   
     zalog 

10,370 10,039 103,3 5,511 

10. Trajanje obrata zalog 
(dni) 

34,7 35,9 96,7 65,3 

Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001, Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001   
        ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Če primerjamo količnike obračanja podjetja LIK-STOLIK v obeh letih vidimo, da so se le-ti 
povečali. To pomeni, da se je povečala uspešnost poslovanja podjetja, saj je trajanje enega 
obrata v primerjavi s predhodnim letom krajše tako pri obratnih sredstvih, kakor tudi pri 
kratkoročnih terjatvah in zalogah. 
 
Koeficienta  obračanja obratnih sredstev in kratkoročnih terjatev sta se povečala za več kot 
20%, koeficient obračanja zalog pa za 3,3%. Iz navedenega sledi, da so se sredstva hitreje 
obračala, zato se je likvidnost družbe LIK-STOLIK povečala. V podjetju so opravili več 
ciklov glede na preteklo leto ter s tem večkrat ustvarili poslovne učinke.  
 
Primerjava rezultatov s panogo pokaže, da je doseženi količnik obračanja obratnih sredstev 
podjetja LIK-STOLIK manjši, zato pa sta količnika obračanja kratkoročnih terjatev in zalog 
višja od povprečja panoge. To pomeni, da je družba poslovala bolj likvidno od večine 
konkurentov. Tako je recimo trajanje enega obrata pri kratkoročnih terjatvah podjetja LIK-
STOLIK znašalo samo 44 dni, medtem ko je bila doba vezave terjatev v panogi kar 61 dni. Še 
uspešneje glede na panogo je bilo poslovanje podjetja z zalogami (doba vezave zalog podjetja 
LIK-STOLIK je znašala 34 dni, v panogi pa so bile zaloge vezane v povprečju 65 dni). Ker se 
je, kakor sem že omenil, tudi količnik obratnih sredstev podjetja LIK-STOLIK glede na leto 
2000 povečal (pa čeprav je še vedno nižji kot povprečni panožni količnik), lahko zaključim, 
da je bilo poslovanje podjetja v poslovnem letu 2001 glede hitrosti obračanja obratnih 
sredstev zelo uspešno. 
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5. ANALIZA FINANCIRANJA 
 
 
Financiranje je, za razliko od drugih faz poslovnega procesa, delni proces, ki je prisoten pri 
odvijanju vseh ostalih delnih procesov. Rečemo lahko, da napaja vse druge procese s 
potrebnimi finančnimi sredstvi. Zato pravimo, da se v financiranju na določen način odraža 
celota poslovanja družbe. 
 
Financiranje podjetja delimo na dva velika dela, in sicer na pasivno in aktivno financiranje. 
Pasivno financiranje se nanaša na preskrbo finančnih sredstev, aktivno financiranje pa pomeni 
vlaganje finančnih sredstev v druge oblike sredstev podjetja. Aktivno financiranje torej 
ustvarja sestav sredstev firme, pasivno pa sestav obveznosti do virov sredstev. 
 
Vsa sredstva, ki jih neko podjetje ima morajo biti enaka vsem obveznostim do virov sredstev. 
Gre za temeljno bilančno ravnovesje. Le-to je razvidno iz bilance stanja sredstev in virov 
sredstev. Ta bilanca je zato izhodiščna dokumentacijska osnova za opazovanje financiranja v 
podjetju (Pučko, 1999, str. 81). V okviru analize financiranja podjetja LIK-STOLIK sem 
najprej analiziral obveznosti do virov sredstev, nato pa še plačilno sposobnost in finančno 
stabilnost. 
 
 
5.1. ANALIZA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Spremljanje in ocenjevanje obveznosti do virov sredstev nam pokažeta od katerih virov 
nabavlja podjetje finančna sredstva, kakšno sestavo sredstev ima in koliko je ta sestava 
ustrezna (Pučko, 1999, str. 81). Obveznosti do virov sredstev prikazuje pasivna stran bilance 
stanja. Iz nje je razvidno, kolikšen del sredstev oziroma premoženja je v lasti upnikov družbe, 
koliko pa družba za premoženje, ki ga ima, še dolguje različnim upnikom, na primer 
dobaviteljem, zaposlenim, državi.  
 
Tabela 22: Obseg in dinamika obveznosti do virov sredstev podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na       
                    dan 31.12. v letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi                         
                    (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Kapital 680.001 655.719 103,7 13.242.047 101,3 
2. Dolgoročne rezervacije 0 0 - 244.780 98,8 
3. Dolgoročne obveznosti 0 11.442 - 2.021.753 120,2 
4. Kratkoročne obveznosti 421.672 643.462 65,6 7.837.108 94,2 
- iz financiranja 241.796 244.778 98,8 3.244.841 93,4 
- iz poslovanja 179.876 398.684 45,1 4.592.267 94,7 
5. Pasivne časovne  
    razmejitve 

509 379 134,3 202.184 108,1 

6. Skupaj obveznosti do   
     virov sredstev  

1.102.182 1.311.004 84,1 23.547.872 100,2 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK  na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
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V bilanci stanja so navedene naslednje obveznosti podjetij: kapital, dolgoročne rezervacije, 
dolgoročne obveznosti, kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve. Poznamo 
dvoje vrst kratkoročnih obveznosti, in sicer kratkoročne obveznosti iz financiranja in 
kratkoročne obveznosti iz poslovanja. 
 
Iz tabele 22 je razvidno, da je kapital podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 znašal 680 
milijonov SIT. To pomeni, da je družba 61,7% (tolikšen je namreč delež kapitala v celotnih 
obveznostih do virov sredstev) vseh sredstev financirala z lastnimi viri. Obseg kapitala se je 
glede na leto 2000 povečal za 3,7%. Podjetje je torej še dodatno zmanjšalo obseg tujih virov. 
 
Poleg kapitala predstavljajo so pomembna postavka vseh obveznosti do virov sredstev 
kratkoročne obveznosti (delež teh je znašal 38,3%). Obseg kratkoročnih obveznosti se je 
glede na leto 2000 zmanjšal za 35%, in sicer zaradi zmanjšanja kratkoročnih obveznosti iz 
poslovanja (upad teh je znašal 55%), medtem ko so se obveznosti iz financiranja zmanjšala za 
1,2%. Zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je posledica zmanjšanja obveznosti 
do drugih podjetij v skupini LIK. Le-te pa še vedno predstavljajo največji delež obveznosti iz 
poslovanja. Največji delež kratkoročnih obveznosti iz financiranja pa predstavlja posojilo pri 
banki NLB d.d. – divizija Dolenjska v višini 182 milijonov SIT. 
 
Pri pasivnih časovnih razmejitvah gre za vnaprej vračunane stroške. To so stroški revidiranja 
podjetja Ripro d.o.o. Velenje.  
 
Za panogo velja, da je imelo povprečno podjetje veliko večji obseg obveznosti do virov 
sredstev, vendar pa ne smemo pozabiti, da tudi večji obseg sredstev. Tu kapital predstavlja 
56,2% vseh obveznosti. Porast kapitala glede na leto 2000 znaša 1,3%. Druga pomembna 
postavka pa so, kakor tudi pri podjetju LIK-STOLIK, kratkoročne obveznosti. Dejstvo, da  
kar 46% vseh obveznosti povprečnega podjetja v panogi predstavljajo tuji viri je dokaj  
zaskrbljujoče. Podjetje naj namreč ne bi imelo preveč tujih virov, saj to ogroža  stabilnost 
poslovanja (obstaja možnost, da ne bo moglo vrniti vseh dolgov). 
 
Pri analizi obveznosti do virov sredstev lahko izračunamo še dva kazalca, in sicer stopnjo 
kapitalizacije in stopnjo zadolženosti. Ta dva samostojna kazalca  nam omogočata ugotavljati 
problemske situacije v združbi (Pučko, 1999, str. 83). 
 
Stopnjo kapitalizacije izračunamo tako: 
    trajni viri                             trajni viri 
______________        oz.        ______________ 
      vsi viri                                tuji viri 
 
Stopnjo kapitalizacije sem izračunal kot razmerje med trajnimi viri in vsemi viri. 
 
Stopnja zadolženosti pa je opredeljena kot odnos: 
    tuji viri                              tuji viri 
____________        oz.        ______________ 
     vsi viri                             trajni viri 
 
Stopnjo zadolženosti pa sem izračunal kot razmerje med tujimi viri in vsemi viri. Izračun 
stopnje kapitalizacije in stopnje zadolženosti podjetja LIK-STOLIK sem prikazal v tabeli 23. 
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Tabela 23: Stopnji kapitalizacije in zadolženosti podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v  
                    letih 2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Trajni viri 680.001 655.719 103,7 13.242.047 101,3 
2. Tuji viri 422.181 655.285 64,4 10.305.825 98,7 
3. Viri skupaj 1.102.182 1.311.004 84,1 23.547.872 100,2 
4. Stopnja kapitalizacije 

(v %) 
61,7 50,0 123,4 56,2 101,1 

5. Stopnja zadolženosti  
(v %) 

38,3 50,0 76,6 43,8 98,6 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Stopnja kapitalizacije naj bi znašala vsaj 0,5, če jo računamo z vsemi viri v imenovalcu, in 
vsaj 1,0, če jo računamo le s tujimi viri v imenovalcu. Takrat podjetje ne bi imelo več kot 
polovico obveznosti do tujih virov sredstev. V nasprotnem primeru, pa bi bila značilna visoka 
tveganost naložb v to podjetje, kar bi se moralo poznati na ceni tujih virov, ki bi morali biti 
nesprejemljivo visoki z vidika možnosti za donosno poslovanje (Pučko, 1999, str. 83). 
 
Stopnja kapitalizacije podjetja LIK-STOLIK je leta 2001 znašala 61,7%, kar je porast glede 
na leto 2000 (tistega leta je stopnja kapitalizacije znašala 50%). To pomeni, da je imelo 
podjetje okrog 62% lastnih virov (torej takšnih, ki jih ni potrebno vrniti). Stopnja 
kapitalizacije je torej presegala izkustveno vrednost, ki znaša 0,5. Delež lastnih virov v panogi 
je manjši, in sicer znaša 56,2%. V nasprotju z podjetjem LIK-STOLIK, se je glede na leto 
2000 delež lastnih virov povečal za samo 1,1%.  
 
Izračun stopnje kapitalizacije in stopnje zadolženosti nam pokaže, da je družba LIK-STOLIK 
leta 2001 v večji meri financirala poslovanje z lastnimi viri. To pomeni, da se je podjetje 
vedlo dokaj konzervativno in se je odreklo izkoriščanju finančnega vzvoda. Prednost takega 
financiranja pa je, da je varneje, zato je podjetje bolj neodvisno pri svojih odločitvah.  
 
 
5.2. ANALIZA PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
 
Plačilna sposobnost (oziroma likvidnost) pomeni, da je družba v danem trenutku sposobna 
poplačati vse svoje obveznosti. Pokaže, ali so posamezne vrste sredstev usklajene z 
obveznostmi do virov sredstev. Plačilna sposobnost je torej kratkoročna finančna stabilnost.  
 
Plačilna nesposobnost pa je nesposobnost podjetja, poravnati v plačilo zapadle obveznosti. 
Razlikujemo kratkoročno in dolgoročno plačilno nesposobnost (Novak, 2001, str. 26). 
 
Razlogov, da podjetje postane plačilno nesposobno, je več, med glavne pa sodijo: premajhen 
znesek lastnega kapitala, slabo organizirano računovodstvo, neučinkovito obvladovanje 
stroškov, pomanjkljivosti v poslovnih funkcijah (prodaja, proizvodnja, financiranje,…) ter 
vzroki, ki so pravnega značaja. Podjetje, ki postane nelikvidno, se izpostavi hudi nevarnosti, 
da bo šlo v stečaj in likvidacijo. 
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Likvidnost družbe običajno ocenjujemo s tremi kazalci. Lahko govorimo o likvidnosti treh 
stopenj. Gre za naslednje tri kazalce (Pučko, 1999, str. 90): 
                                                         obratna sredstva                                                             
količnik obratne likvidnosti  =  _________________________ 

                                                     kratkoročne obveznosti         

                                                    
                                                                     obratna sredstva - zaloge                                                          
količnik hitrega preizkusa likvidnosti  =  ___________________________ 

                                                                      kratkoročne obveznosti         
 
                                                      denarna sredstva + hitro unovčljivi vrednostni papirji                                                             
količnik denarne likvidnosti  =  ____________________________________________________ 

                                                                        kratkoročne obveznosti         
 
Količnik obratne likvidnosti naj bi dosegal vrednost vsaj 2, če naj bi šlo za podjetje, ki ima 
primerno raven likvidnosti. Tu moramo upoštevati, da visoka vrednost tega kazalca še ne 
zagotavlja plačilne sposobnosti, če zaloge niso prodane ali pa računi kupcev niso plačani 
pravočasno (Brigham, 1992, str. 698). Količnik hitrega preizkusa likvidnosti naj bi znašal vsaj 
1. Ta količnik je vredno računati, ker so zaloge, ki se upoštevajo v izračunu količnika obratne 
likvidnosti, razmeroma nelikvidna sredstva. Količnik denarne likvidnosti pa nam pokaže, ali 
lahko podjetje pokrije kratkoročne obveznosti s svojimi najbolj likvidnimi sredstvi. Njegova 
vrednost naj bi znašala vsaj 0,5. Vsi trije količniki za podjetje LIK-STOLIK so prikazani v 
tabeli 24. 
 
Tabela 24: Kazalci likvidnosti podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v letih 2000 in      
g                   2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT) 

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 
1. Obratna sredstva 276.935 324.449 85,4 7.642.354 
2. Obratna sredstva – zaloge 147.974 197.657 74,9 3.984.826 
3. Denarna sredstva 1.153 9.277 12,4 345.379 
4. Kratkoročne obveznosti 421.672 643.462 65,6 7.837.108 
5. Količnik obratne  
    likvidnosti  

0,667 0,504 132,3 0,975 

6. Kol. hitrega preizkusa  
    likvidnosti  

0,351 0,307 114,3 0,508 

7. Količnik denarne  
    likvidnosti  

0,003 0,014 21,4 0,044 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Količnik obratne likvidnosti, ki naj bi torej dosegal vsaj vrednost 2, je bil za podjetje LIK-
STOLIK daleč pod to vrednostjo, in sicer je znašal 0,667. To pomeni, da je bilo poslovanje 
podjetja nelikvidno. Res pa je, da se je likvidnost podjetja glede na leto 2000 povečala, saj je 
tistega leta vrednost količnika znašala samo 0,504. 
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Količnik obratne likvidnosti celotne panoge je dosegel večjo vrednost, kar pomeni, da je bila 
likvidnost večine podjetij v panogi večja. A je bil tudi količnik obratne likvidnosti celotne 
panoge, nižji od  vrednosti 2, ki predstavlja neko primerno raven likvidnosti. 
 
Količnik hitrega preizkusa likvidnosti podjetja LIK-STOLIK je leta 2001 znašal 0,351. To je 
zopet manj od vrednosti, ki bi jo po izkustvenem načelu moral dosegati ta količnik. 
Primerjava s panogo pokaže, da so bila druga podjetja večinoma uspešnejša. Vendar tudi za  
panogo velja, da je bila vrednost količnika hitrega preizkusa likvidnosti manjša od 1. 
 
Zadnji kazalec, ki sem ga izračunal, je količnik denarne likvidnosti. Izračun pokaže, da je le-
ta zopet nižji od zahtevane vrednosti, ki znaša 0,5. Količnik se je glede na leto 2000 še znižal 
(za skoraj 80%). To pomeni, da je podjetje imelo manj likvidnih sredstev kot pa kratkoročnih 
obveznosti, kar seveda pomeni, da je bilo poslovanje podjetja LIK-STOLIK nelikvidno. 
Podjetje bo imelo težave pri pokrivanju kratkoročnih obveznosti. Tudi za celotno panogo 
velja, da je bil količnik manjši od 0,5. Vendar pa je bilo poslovanje tekmecev večinoma bolj 
likvidno od poslovanja družbe LIK-STOLIK, saj je količnik denarne likvidnosti panoge 
dosegel mnogo višjo vrednost. 
 
Poslovanje družbe LIK-STOLIK z vidika plačilne sposobnosti je bilo torej neuspešno. 
Podjetje je imelo težave z likvidnostjo zaradi velikega obsega kratkoročnih obveznosti. 
Razveseljiv pa je podatek, da se je obseg kratkoročnih obveznosti glede na leto 2000 
zmanjšal. Tudi ostala podjetja v panogi so večinoma poslovala nelikvidno. 
 
 
5.3. ANALIZA FINANČNE STABILNOSTI 
 
Analiza financiranja nam omogoča ugotoviti tudi finančno stabilnost podjetja. Ta nam pove, 
ali je podjetje plačilno sposobno na dolgi rok. Finančno stabilnost ocenjujemo s pomočjo 
količnika finančne stabilnosti, ki ga izračunamo tako (Pučko, 1999, str. 89): 
 
                                                       dolgoročni viri sredstev                                                             
količnik finančne stabilnosti  =  ___________________________ 

                                                     dolgoročno vezana sredstva         
 
Temu se reče tudi dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev. Količnik finančne stabilnosti je 
samostojni kazalec. Vrednost količnika naj bi znašala okrog 1, če hoče podjetje finančno 
stabilno poslovati. Če znaša vrednost pod 1, bo imelo podjetje zelo verjetno težave pri 
ohranjanju svoje likvidnosti, kajti del dolgoročno vezanih sredstev financira s kratkoročnimi 
viri. Najbolj smiselno pa je dolgoročno vezana sredstva financirati z dolgoročnimi viri. 
Količnik finančne stabilnosti pa naj tudi ne bi bistveno presegal vrednosti 1. Če jo presega, to 
pomeni, da ima podjetje preveč dolgoročnih virov sredstev, kar je nesmotrno, saj so 
dolgoročni viri sredstev dražji od kratkoročnih. Prav tako preveč angažiranih lastnih sredstev 
onemogoča združbi izkoriščati finančni vzvod, kar ima vpliv na nižjo donosnost lastnega 
kapitala od potencialno dosegljive. 
 
Izračun količnika finančne stabilnosti podjetja LIK-STOLIK sem prikazal v tabeli 25. Poleg 
tega kazalca sem izračunal tudi količnik finančne varnosti, stopnjo samofinanciranja in 
stopnjo kreditne sposobnosti. 
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Tabela 25: Kazalci finančne stabilnosti podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12. v letih     
g                   2000 in 2001 ter primerjava s povprečnim podjetjem v panogi (v 000 SIT)  

LIK-STOLIK POVPR. PODJETJE 
V PANOGI 

 
ELEMENTI 

2001 2000 I01/00 2001 
1. Kapital 680.001 655.719 103,7 13.242.047 
2. Dolgoročne obveznosti    
    + kapital 

680.001 667.161 101,9 15.263.800 

3. Osnovna sredstva 357.984 359.650 99,5 12.398.853 
4. Dolgoročna sredstva 367.885 370.245 99,4 15.053.596 
5. Dolgoročna sredstva       
    + zaloge 

496.846 497.037 99,9 18.711.124 

6. Finančna varnost          
           (1 : 3) 

1,899 1,823 104,2 1,068 

7. Finančna stabilnost               
           (1 : 4) 

1,848 1,771 104,3 0,879 

8. Stopnja samofinanciranja  
(2 : 4) 

1,848 1,802 102,6 1,014 

9. St. kreditne sposobnosti  
(2 : 5) 

1,369 1,342 102,0 0,816 

Vir: Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK na dan 31.12.2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance    
        stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
 
Količnik finančne varnosti podjetja LIK-STOLIK je leta 2001 znašal 1,899. Ker je kazalec 
večji od 1, pomeni, da podjetje s kapitalom pokrije vsa osnovna sredstva. Povprečno podjetje 
v panogi je poslovalo manj uspešno, vendar pa je tudi količnik finančne varnosti panoge, 
presegal vrednost, ki bi jo po izkustvenem načelu moral dosegati. 
 
Količnik finančne stabilnosti podjetja LIK-STOLIK je leta 2001 znašal 1,848, kar pomeni, da 
podjetje nima težav z likvidnostjo. Vendar pa vrednost kazalca, ki je višja 1, pokaže, da ima 
družba več dolgoročnih virov sredstev, kot bi bilo smotrno. Isti količnik, izračunan za celotno 
panogo, pa dosega vrednost, nižjo od 1, kar pomeni finančno nestabilnost poslovanja večine 
konkurenčnih podjetij. Večina tekmecev je torej imelo težave pri ohranjanju likvidnosti, saj so  
dolgoročno vezana sredstva financirala s kratkoročnimi viri 
 
Stopnja samofinanciranja podjetja LIK-STOLIK je leta 2001 znašala 1,848. Vrednost tega 
kazalca presega 1, kar pomeni, da podjetje financira vsa dolgoročna sredstva z lastnim 
kapitalom in ne s tujimi viri oziroma dolgovi. Povprečno podjetje v panogi je doseglo slabši 
rezultat, saj stopnja samofinanciranja panoge znaša samo 1,014.  
 
Zadnji kazalec, ki sem ga izračunal, je stopnja kreditne sposobnosti. Tudi vrednost tega  
kazalca presega 1, kar je seveda ugodno z vidika finančne stabilnosti. Na drugi strani pa je 
stopnja kreditne sposobnosti panoge znašala samo 0,816. 
 
Vsekakor je bilo poslovanje podjetja LIK-STOLIK z vidika finančne stabilnosti leta 2001 
zelo uspešno. Vsi izračunani kazalci so presegali vrednost 1, prav tako se je vrednost vseh 
kazalcev glede na poslovno leto 2000 povečala. Finančno je bila družba LIK-STOLIK  
mnogo bolj stabilna od večine drugih podjetij v panogi, saj so vrednosti izračunanih kazalcev 
presegale vrednosti kazalcev panoge. 
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6.  ANALIZA  ZAPOSLENIH 
 
 
Kadri, ki jih ima podjetje, pomenijo določen delovni potencial, ki ima praviloma velik vpliv 
na uspešnost poslovanja. To je razlog, da moramo zaposlene spremljati in ocenjevati z vseh 
tistih vidikov, ki pomembneje določajo uspešnost poslovanja (Pučko, 1999, str. 35). 
 
Dobro usposobljeni in motivirani kadri so osnova za razvoj podjetij. V času vse večjih zahtev 
po poslovni uspešnosti družb, ki zahteva učinkovito izkoriščenost vseh sredstev, ter vse večji 
potrebi po visoko strokovnih kadrih lahko pričakujemo vse večji pomen kadrovske službe 
znotraj podjetja. Podjetje bo moralo poleg učinkovitega proizvodnega procesa pridobiti 
ustrezne in visoko motivirane kadre (Vukasinović-Žontar, 2000, str. 187). 
 
Podjetje pa mora tudi v zadostni meri motivirati obstoječe zaposlene in s tem doseči njihovo 
angažiranje v delovnem procesu. Delo zaposlenih v družbi, ki ne dobiva priznanja ali je na 
določen način celo kaznovano, bo sčasoma povsem prenehalo (Pučko, 1999a, str. 269-270). 
 
 
6.1. ANALIZA OBSEGA ZAPOSLENIH 
 
Pri spremljanju in opazovanju obsega zaposlenih v združbi imamo na voljo več možnosti. 
Najširši podatek dobimo, če ugotavljamo število zaposlenih po kadrovski evidenci, ki 
preprosto zajema vse zaposlene, ki so v delovnem razmerju, ne glede na to, ali so prisotni na 
delovnem mestu ali ne. To pa ni edini možni način. Obseg delavcev lahko ugotovimo tudi z 
naslonitvijo na število delavcev, ki so prišli na delo v določenem dnevu. Seveda tako 
ugotovljen obseg zaposlenih praviloma ni enak tistemu, ugotovljenemu po spisku zaposlenih 
v kadrovski službi. Prav tako je možno ugotavljati število zaposlenih po delovnih mestih na 
določen trenutek. Pri ugotavljanju obsega zaposlenih pa se lahko naslonimo tudi na 
povprečno stanje zaposlenih v določenem obdobju. To povprečje  je možno izračunati na več 
načinov: iz stanj zaposlenih na koncu posameznih mesecev v letu, iz dnevnih stanj zaposlenih 
oziroma iz števila opravljenih delovnih ur. Zadnje nam omogoča oceniti dejanski delovni 
potencial, s katerim je podjetje ustvarjalo poslovne rezultate (Pučko, 1999, str. 36).  
 
V tabeli 26 sem prikazal skupno število zaposlenih podjetja LIK-STOLIK po kadrovski 
evidenci ter povprečno število zaposlenih iz delovnih ur. V tabeli 27 pa sem prikazal število 
zaposlenih v lakirnicah in proizvodnem oddelku. 
 
Tabela 26: Število zaposlenih oseb podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001 ter       
g                   primerjava s povprečnim podjetjem v panogi  

 
LIK-STOLIK 

POVPR. PODJETJE V 
PANOGI 

 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

2001 2000 I01/00 2001 I01/00 
1. Skupno število  
    zaposlenih 

136 100 136,0   

2. Povprečno število      
    zaposlenih iz delovnih ur  

111 79 140,5 2.410 
 

107,1 

Vir: Kadrovske evidence podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001 ter Zbirni statistični podatki in kazalniki iz   
        bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih družb. 
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Tabela 27: Število zaposlenih podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001 
LETO ELEMENTI 

 2001 2000 
1. Zaposleni invalidi družbe LIK-VIO d.o.o. 25 21 
2. Zaposleni v družbi LIK-STOLIK d.o.o. 84 79 
3. Zaposleni v lakirnicah LIK-STOLIK d.o.o. 27 0 

SKUPAJ 136 100 
Vir: Kadrovske evidence podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001. 
 
Kadrovsko politiko vseh odvisnih družb sistema LIK vodi matična družba LIK Kočevje d.d. 
Pri njenem kreiranju, predvsem pa pri operativnem zaposlovanju se dogovarja z družbami 
kakor tudi le-te med seboj. 
 
Če primerjamo skupno število zaposlenih podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001 vidimo, 
da se je le-to povečalo za 36% (iz 100 na 136 delavcev). Ta rezultat je predvsem posledica 
povečanja števila delavcev, ki so zaposleni v lakirnicah. Pred letom 2001 so bili zaposleni v 
lakirnicah obravnavani znotraj družbe LIK Pohištvo. Lani pa so zaradi organizacijskih 
razlogov lakirnice vseh družb sistema LIK prešle v družbo LIK-STOLIK.  
 
Iz tabele 27 je razvidno, da se je število zaposlenih v proizvodnji stolov  celo zmanjšalo (iz 84 
delavcev na 79), kar je predvsem posledica upokojitev. V podjetju ob trenutnem obsegu 
proizvodnje ni potrebe po večjem številu delavcev. Eden izmed ciljev uprave podjetja LIK-
STOLIK in tudi celotnega sistema LIK v prihodnjih letih je ohranitev podobnega števila 
zaposlenih.  
 
V podjetju se v zadnjem času skoraj ne srečujejo s fluktuacijo delovne sile, saj na Kočevskem 
vlada veliko pomanjkanje delovnih mest in možnosti zaposlitve skoraj ni. Vse večji problem 
pa postaja povečevanje delavcev s statusom invalida, ki se zaradi zmanjšane delovne 
zmožnosti čedalje težje vključujejo v proizvodni proces. Prav tako je eden od problemov, s 
katerim se srečujejo v podjetju LIK-STOLIK in tudi v drugih družbah sistema veliko število 
delavcev na bolniški. Odsotnost delavcev z dela je posledica objektivnih razlogov (nesreče pri 
delu, še posebej pri žaganju in obdelavi lesa) ter tudi subjektivnih razlogov (nezadovoljstvo z 
delovnimi razmerami). 
 
Iz tabele 27 je razvidno, da je 84 invalidov družbe LIK-VIO delalo v proizvodnji stolov. 
Podjetje LIK-VIO je ena izmed družb z omejeno odgovornostjo znotraj sistema LIK. To je 
družba posebnega pomena za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov. Zaradi zaposlovanja 
invalidov je družba deležna določenih davčnih olajšav. Vsi invalidi, zaposleni znotraj sistema, 
so formalno zaposleni v družbi LIK-VIO, ki jim izplačuje osebne dohodke, delajo pa na 
različnih delovnih mestih v drugih družbah znotraj sistema LIK. LIK-VIO obračuna stroške 
dela teh invalidov ostalim družbam. 
 
Za panogo velja, da večina podjetij zaposluje veliko večje število delavcev (v povprečju so 
imela ostala podjetja v panogi 2.410 zaposlenih). Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur 
družbe LIK-STOLIK je znašalo samo 111 delavcev, v celotnem sistemu LIK pa je bilo v 
povprečju zaposleno 592 delavcev. Primerjava števila zaposlenih nazorno prikaže, kako je 
družba LIK majhna v primerjavi z večino tekmecev. 
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6.2. ANALIZA STRUKTURE ZAPOSLENIH 
 
Glede strukture zaposlenih imamo na voljo številne kadrovske strukture. Vsaka izmed njih 
ima lahko določen vpliv na uspešnost poslovanja podjetja. Te strukture so recimo: struktura 
zaposlenih po izobrazbi, starostna struktura zaposlenih, spolna struktura zaposlenih, struktura 
zaposlenih po dolžini delovne dobe in še nekatere. V tabeli 28 sem prikazal strukturo 
zaposlenih podjetja LIK-STOLIK po izobrazbi. 
 
Tabela 28: Struktura zaposlenih podjetja LIK-STOLIK d.o.o. po izobrazbi na dan 31.12. v  
                    letih 2000 in 2001              

LETO IZOBRAZBA 
2001 % 2000 % I01/00 

1. Nekvalificirani 51 36,7 42 40,0 121,4 
2. Polkvalificirani 48 34,5 35 33,3 137,1 
3. Kvalificirani 28 20,2 21 20,0 133,3 
4. Srednja šola 12 8,6 7 6,7 171,4 
5. Višja šola 0 0,0 0 0,0 - 
6. Visoka šola 0 0,0 0 0,0 - 

SKUPAJ 139 100,0 105 100,0 132,4 
Vir: Kadrovske evidence podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001. 
 
Podjetje LIK-STOLIK se, kakor tudi vse družbe sistema LIK, skozi vsa leta srečuje s 
problemom nizke izobrazbene strukture zaposlenih. Prevladuje delež nekvalificiranih in 
polkvalificiranih delavcev. Delež prvih je leta 2001 v celotni izobrazbeni strukturi podjetja 
znašal 36,7%, delež drugih pa 34,5%. Skupni delež teh dveh skupin je torej znašal več kot 
70%. Nizka izobrazbena struktura delavcev je posledica same narave dela, saj pri izdelavi 
stolov visoka strokovna usposobljenost ni potrebna. Kljub temu pa preseneča podatek o zelo 
majhnem številu delavcev s končano vsaj srednjo šolo (le 12 zaposlenih). Ker se vse družbe 
sistema LIK srečujejo s problemom nizke izobrazbene strukture delavcev, uprava načrtuje na 
kadrovskem področju dodatno izobraževanje zaposlenih ter pridobitev potrebnih kvalifikacij 
proizvodnih delavcev. 
 
 
6.3. ANALIZA DINAMIKE ZAPOSLENIH 
 
Dinamiko zaposlenih spremljamo s pomočjo bilance dinamike zaposlenih, ki nam pokaže vsa 
povečanja in zmanjšanja števila zaposlenih v združbi pa tudi fluktuacijo osebja. Fluktuacijo 
ocenjujemo s pomočjo bruto količnika fluktuacije (Pučko, 1999, str. 38): 
 
                                                  število zamenjanega osebja v obdobju 
bruto količnik fluktuacije  =  ______________________________________ 
                                                 povprečno število zaposlenih v obdobju 

 
Če ta količnik pomnožimo s 100, dobimo stopnjo bruto fluktuacije, ki nam omogoča oceniti 
ali gre v podjetju pri dinamiki zaposlenih za problemski položaj ali ne. Če je stopnja bruto 
fluktuacije nižja od 3,8%, problemskih situacij v podjetju ni. V podjetju namreč določena 
stopnja fluktuacije vedno obstaja. Tu mislimo na upokojitve zaposlenih, nesreče in opustitve 
dela, ki izvirajo iz vzrokov, ki niso vezani na družbo. Stroškom, ki nastajajo zaradi te 
fluktuacije, se podjetje ne more izogniti. 
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Probleme podjetju predstavlja neto fluktuacija zaposlenih. Ta nastaja zaradi vzrokov znotraj 
družbe kot so: prenizke plače, slabi delovni odnosi, majhne možnosti za napredovanje in 
drugi. Ti vzroki so subjektivne narave. Neto fluktuacija torej predstavlja stroške, ki bi sem jim 
podjetje lahko izognilo. Podjetje mora namreč nadomestiti osebje, ki je odšlo. Nove zaposlene 
je treba rekrutirati, uvesti na delo in izobraziti. Ker vse te dejavnosti predstavljajo strošek, 
neto fluktuacija negativno vpliva na uspešnost poslovanja (Pučko, 1999, str. 39). 
 
Tabela 29: Bilanca gibanja zaposlenih podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000 in 2001 

LETO ELEMENTI 
2001 2000 I01/00 

1. Stanje na dan 01.01. 100 89 112,4 
2. Prišli med letom 38 16 237,5 
3. Odšli med letom 2 5 40,0 
4. Stanje na dan 31.12. 136 100 136,0 
5. Povpr. število zaposlenih 111 79 140,5 
6. Bruto koeficient fluktuacije 0,018 0,063 33,3 
Vir: Kadrovske evidence podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001. 
 
Bruto koeficient fluktuacije je leta 2001 znašal 0,018, kar pomeni, da je stopnja bruto 
fluktuacije nižja od 3,8%. To pomeni, da se podjetje LIK-STOLIK tega leta ni srečalo z neto 
fluktuacijo zaposlenih. Torej družba ni imela stroškov, ki bi negativno vplivali na uspešnost 
poslovanja. Večina od 38 delavcev, ki so prišli med letom, je bila pred letom 2001 zaposlenih 
v lakirnicah družbe LIK Pohištvo. Fluktuacije v podjetju ni predvsem zaradi nerazvitosti 
kočevskega območja in s tem povezanim pomanjkanjem delovnih mest. Poleg tega gre za 
delavce z nizko izobrazbo, ki bi le stežka našli delo v kaki drugi panogi oziroma celo v kakem 
drugem podjetju, ki se ukvarja z izdelavo pohištva.  
 
Leta 2000 pa je stopnja bruto fluktuacije znašala 6,3%. Tega leta je torej bruto koeficient 
fluktuacije presegel vrednost 3,8%, kar kaže na prisotnost neto fluktuacije v podjetju. Po 
besedah vodje kadrovske službe pa naj bi bili vsi odhodi iz podjetja povezani z objektivnimi 
razlogi (upokojitev, služenje vojaškega roka,…) in ne s subjektivnimi.  
 
 
6.4. ANALIZA IZKORIŠČENOSTI DELOVNEGA ČASA 
 
V vsakem podjetju imajo zaposleni na voljo določen delovni čas. Le-ta pa ponavadi ni v celoti 
izkoriščen, kar seveda vodi k slabši uspešnosti poslovanja. Prav zato je potrebno analizirati 
izkoriščanje delovnega časa zaposlenih. Za analizo izkoriščanja delovnega časa je potrebno 
izdelati bilanco koledarskega sklada delovnega časa. Na temelju bilance lahko izračunamo 
stopnjo izkoriščanja delovnega časa, ki je opredeljena tako (Pučko, 1999, str. 40): 
 
                                                                                        število opravljenih plačanih delovnih ur 
stopnja izkoriščanja delovnega časa  =  ________________________________________  * 100 
                                                                                           možni koledarski sklad delovnih ur 

 

Vendar pa imajo tako izračunani kazalci določeno slabost, saj so opravljene plačane delovne 
ure rezultat določenega evidentiranja teh ur in niso nujno enake uram dejanskega dela 
zaposlenih. Izračunan stopnje izkoriščanja delovnega časa podjetja LIK-STOLIK sem 
prikazal v tabeli 30. 
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Tabela 30: Stopnja izkoriščanja delovnega časa podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000       
h                   in 2001 

LETO ELEMENTI 
2001 2000 I01/00 

1. Povpr. število zaposlenih 111 79 140,5 
2. Število delovnih dni v letu 261 261 100,0 
3. Možen koledarski sklad delovnih ur 

(1*2*8 ur) 
231.768 164.952 140,5 

4. Število plačanih opravljenih  
    delovnih ur 

201.328 133.304 144,4 

5. Stopnja izkoriščanja delovnega   
     časa (v %)  

86,9 80,8 107,5 

Vir: Kadrovske evidence podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001.        
 
Stopnja izkoriščanja delovnega časa je leta 2001 znašala 86,9%, kar pomeni, da so zaposleni 
namesto 8 delovnih ur delali samo 6,9 ure. Slabša izkoriščenost delovnega časa seveda vodi k 
slabši poslovni uspešnosti. Razveseljiv podatek za podjetje pa je, da je izkoriščenost 
delovnega časa višja, kot je bila leta 2000, ko je znašala 80,8%. 
 
 
7. ANALIZA NABAVE 
 
 
Potočnik (1992, str. 13) pravi, da je nabava poleg proizvodnje in prodaje, najpomembnejša 
funkcija v proizvodnih podjetjih. Njena temeljna naloga je preskrba podjetja s potrebnimi 
surovinami, izdelavnim materialom, energijo, pomožnim materialom pa tudi s stroji, 
napravami in drugim. 
 
LIK-STOLIK potrebuje za proizvodnjo enega stola Tripp-Trapp 0,009m3  bukovih elementov. 
Zahteva se visoko kvalitetna bela bukev, ker pri izdelavi niso možne korekture in mora biti 
izgled brezhiben. Osnovni dobavitelj (in sicer 80% vseh potrebnih elementov) je v okviru 
sistema LIK. Gre za podjetje LIK-Žaga. Manjši del (torej 20% elementov) pa LIK-STOLIK 
nabavlja na kočevsko-dolenjskem območju. 
 
LIK-STOLIK nabavlja vezane plošče v vrednosti 100 milijonov SIT. Gre za petplastne plošče 
iz bukovega lesa. Družba plošče kupuje pri podjetju Lesonit Ilirska Bistrica, nekaj malega pa 
uvaža iz Madžarske. Varovala (iz lesa in usnja) v vrednosti 30 milijonov SIT letno za LIK-
STOLIK izdelujejo kooperanti iz kočevske in ribniške občine. Varovala se dodajajo stolu 
Tripp-Trapp zaradi zagotavljanja večje varnosti majhnih otrok pri sedenju. Kovinske vezne 
elemente (tu gre za kovinske palice in specialne vijake) v vrednosti 30 milijonov SIT družba 
nabavlja pri podjetjih iz Slovenije. 
 
Nabava surovin in repromateriala je vezana pretežno na domači trg. Iz tujine LIK-STOLIK 
uvaža vezano ploščo, lepila, lake, lužila in razredčila, predvsem zaradi kvalitete, ki jo zahteva 
kupec stolov - firma STOKKE. Vrednost uvoza znaša približno 260 milijonov SIT na leto. 
Laki se uvažajo iz Nemčije v skupni vrednosti 120 milijonov SIT letno. Kontrola barve in 
lakov se vrši pri nanosu. 
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8. ANALIZA PROIZVODNJE 
 
 
Proizvodnjo v podjetju je mogoče spremljati na dva načina. Prvi vidik je naturalni oziroma 
količinski. Tu ugotavljamo proizvodnjo v različnih količinskih merskih enotah. Obstaja pa 
tudi možnost, da proizvodnjo ocenjujemo vrednostno. V tem primeru gre za njeno stroškovno 
vrednost. To pomeni, da spremljamo in ocenjujemo stroške proizvodnje v podjetju (Pučko, 
1999, str. 50). Količinski obseg proizvodnje podjetja LIK-STOLIK sem prikazal v tabeli 31. 
 
Tabela 31: Količinski obseg proizvodnje podjetja LIK-STOLIK d.o.o. po skupinah                
h                      proizvodov v letih 2000 in 20001 

LETO ELEMENTI 
2001 2000 I01/00 

1. Stoli Tripp-Trapp 246.066 218.912 112,4 
2. Stoli Pendulum 598 948 63,1 
3. Varovala, storitve, drugo 1.592 2.228 71,5 

SKUPAJ 248.256 222.088 111,8 
Vir: Letno poročilo podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001. 
 
Iz tabele je razvidno, da je najpomembnejši izdelek podjetja LIK-STOLIK stol Tripp-Trapp. 
Ta stol predstavlja 99% celotne proizvodnje. Glede na leto 2000 se je proizvodnja povečala za 
12,4% predvsem zaradi večjega povpraševanja po tem izdelku s strani podjetja STOKKE. 
Prav povečanje proizvodnje tega stola je prispevalo k povečanem obsegu celotne proizvodnje. 
Tabela 31 pokaže, da je proizvodnja stola Tripp-Trapp ključna dejavnost podjetja. LIK-
STOLIK s proizvodnjo tega izdelka zasede skoraj celotne kapacitete, ki jih ima na voljo 
(podjetje ima proizvodne kapacitete za 300.000 stolov letno).  
 
0,6% vse proizvodnje predstavlja proizvodnja varoval. Ta dodajajo stolu Tripp-Trapp na 
nekaterih trgih in sicer zato, da majhni otroci ne bi padli s stola. 
 
Stol Pendulum predstavlja le majhen delež celotne proizvodnje. Iz tabele 31 je razvidno, da se 
je proizvodnja v primerjavi z letom 2000 (tega leta se je začela proizvodnja teh stolov) še 
zmanjšala (za 37%).  
 
Proizvodnja stolov pa ne poteka brez težav, saj so se pogosto pojavljali zastoji zaradi zastarele 
opreme. Največji problem predstavljajo določeni stroji, ki so zelo stari ter podvrženi različnim 
okvaram. Tudi sami proizvodni prostori že so dotrajani. Problem prav tako predstavljajo 
visoki proizvajalni stroški prodanih količin. Ti so leta 2001 znašali 1.196.302 tisoč SIT. Glede 
na leto 2000 se je obseg teh stroškov povečal za kar 15%. Seveda so visoki proizvajalni 
stroški negativno vplivali na poslovno uspešnost. 
 
Cilji podjetja na proizvodnem področju v prihodnosti so: obvladovanje stroškov v proizvodnji 
in povečanje produktivnosti, obvladovanje zalog materiala, nedokončane proizvodnje in 
gotovih izdelkov in doseganje višjega nivoja kvalitete izdelkov. Prav tako uprava sistema LIK 
načrtuje investiranje v sodobnejšo tehnološko opremo. Predvidena so investicijska vlaganja 
celotnega sistema v višini milijon EUR, kar pa je pogojeno z višino dodatno pridobljenih 
finančnih sredstev. 
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9. ANALIZA PRODAJE 
 
 
Vsebina funkcije prodajanja je razpečevanje proizvodov oziroma storitev za plačilo. Prodaja 
povezuje proizvodnjo s porabo s tem, ko omogoča, da proizvodi dospejo k potrošnikom. 
Ključna naloga prodaje je pridobitev naročil, ki omogočajo proizvodnjo (Turk, 1993, str. 20). 
Ker je končni rezultat prodaje priliv denarnih sredstev v podjetje, je to na nek način najbolj 
kritična faza v poslovnem procesu. Prodaja je odvisna od objektivnih in subjektivnih 
dejavnikov. Obstoječe potrebe kupcev, razmere na prodajnem trgu, stopnja razvitosti 
gospodarstva ter gospodarski sistem in politika so pomembne objektivne določljivke prodaje. 
Bolj kot objektivni dejavniki so za spremljanje in ocenjevanje prodaje pomembni subjektivni. 
Mednje sodijo sposobnost in prizadevnost prodajalcev. Brez njihovih zmožnosti in 
prizadevnega dela je težko pričakovati uspešno prodajo proizvodov ali storitev podjetja 
(Pučko, 1999, str. 71).  
 
 
9.1. ANALIZA OBSEGA IN STRUKTURE PRODAJE 
 
Obseg prodaje opazujemo na temelju izdanih faktur za prodane proizvode ali storitve. Ker 
fakture vsebujejo tekoče prodajne cene, nam ta način spremljanja in ocenjevanja prodaje 
pomeni kategorijo, ki vsebuje vse slabosti tekočih cen. Samo ocenjevanje vrednostnega 
obsega prodaje zahteva izločanje vpliva inflacije. Običajen postopek izločanja vpliva inflacije 
je deflacioniranje (Pučko, 1999, str. 71).  
 
V okviru analize obsega in strukture prodaje sem najprej analiziral vrednostni obseg in 
strukturo prodaje po trgih, nato po skupinah proizvodov ter nazadnje še količinski obseg 
prodaje. 
 
Tabela 32: Vrednostni obseg  in struktura prodaje podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v letih 2000    
                    in 2001 po trgih (v 000 SIT in v %) 

LETO PRODAJA 
2001 % 2000 % I01/00 

1. Domači trg 14.777 1,1 15.077 1,2 98,0 
2. Izvoz 1.327.511 95,8 1.209.625 97,8 109,7 
3. V okviru LIK 43.843 3,1 11.666 1,0 375,8 
4. Skupaj čisti 
prihodki iz  prodaje 

1.386.131 100,0 1.236.368 100,0 112,1 

Vir: Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK leta 2001. 
 
Če pogledamo vrednostni obseg prodaje po trgih vidimo, da je bila velika večina (skoraj 96%) 
prihodkov dosežena z izvozom. Tu gre predvsem za prodajo stolov Tripp-Trapp podjetju 
STOKKE iz Norveške. Podjetje STOKKE je ta stol patentiralo, od leta 1973 pa poteka  
proizvodnja tudi v Sloveniji. Norveško podjetje skrbi za nadaljno prodajo teh stolov. Največji 
trgi so: Nemčija, Norveška, Japonska in Švica. V letu 2000 je LIK-STOLIK razširil 
proizvodni program s stolom Pendulum, katerega večji del proizvodnje prav tako prodaja 
podjetju STOKKE. Poleg izvoza je bil del prihodkov (3,1%) dosežen s prodajo drugim 
družbam sistema LIK, ostanek (to je 1,1%) pa s prodajo na domačem trgu. Tu gre za prodajo 
stolov Pendulum ter stolov Tripp-Trapp. Ker je podjetje LIK-STOLIK zaradi sodelovanja s 
firmo STOKKE izrazito izvozno naravnano, ni presenetljiv podatek, da gre za največjega 



                     41 
 

izvoznika v sistemu LIK. Izvoz podjetja LIK-STOLIK v višini 1.327 milijonov SIT je namreč 
predstavljal kar 47,1% izvoza proizvodov in storitev celotnega sistema LIK.  
 
Če pogledamo tabelo 32, vidimo, da so se skupni čisti prihodki iz prodaje glede na leto 2000 
povečali. To je posledica povečanega obsega prodaje stolov norveškemu partnerju ter 
povečanja prodaje znotraj sistema LIK.  
 
Tabela 33: Vrednostni obseg  in struktura prodaje podjetja LIK-STOLIK d.o.o. po skupinah      
                    proizvodov  v letih 2000 in 20001 (v 000 SIT in v %)        

LETO ELEMENTI 
2001 % 2000 % I01/00 

1. Stoli Tripp-Trapp 1.326.502 95,7 1.210.413 97,9 109,6 
2. Stoli Pendulum 4.287 0,3 6.744 0,5 63,6 
3. Varovala, storitve,    
    drugo 

55.342 4,0 19.211 1,6 288,1 

SKUPAJ 1.386.131 100,0 1.236.368 100,0 112,1 
Vir: Letno poročilo podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001. 
 
V tabeli 33 sem prikazal vrednostni obseg prodaje podjetja LIK-STOLIK po skupinah 
proizvodov. Seveda največji obseg prodaje predstavlja prodaja stolov Tripp-Trapp. Prihodki 
od prodaje teh stolov so se glede na leto 2000 povečal za 9,6%. K temu je poleg večjega 
količinskega obsega prodaje prispevala tudi za 1,7% višja dosežena povprečna prodajna cena. 
Povečali so se tudi prihodki od prodaje varoval. Ker ta dodajajo stolu Tripp-Trapp na 
določenih trgih, je seveda prodaja varoval v tesni povezavi s prodajo teh stolov. Le majhen 
delež čistih prihodkov pa je bil dosežen s prodajo stolov Pendulum. 
 
Tabela 34: Količinski obseg proizvodnje in prodaje podjetja LIK-STOLIK d.o.o. po skupinah  
                    proizvodov in trgih v letih 2000 in 2001 

STOLI PROIZVODNJA PRODAJA (1 + 2) 1. IZVOZ 2. DOMAČI TRG
Tripp-Trapp     

2000 218.912 219.187 216.296 2.891 
2001 246.066 245.838 244.270 1.568 

Pendulum     
2000 948 948 948 0 
2001 598 598 590 8 

Vir: Letno poročilo podjetja LIK-STOLIK v letih 2000 in 2001. 
 
V tabeli 34 sem prikazal še količinski obseg prodaje (in proizvodnje) podjetja LIK-STOLIK. 
Najpomembnejši proizvod podjetja je seveda stol Tripp-Trapp. Iz tabele se vidi, da se je 
prodaja le-tega glede na predhodno leto povečala. Povečanje prodaje je bilo doseženo 
zahvaljujoč večjemu povpraševanju po stolu s strani podjetja STOKKE, medtem ko se je 
prodaja na domačem trgu znižala (tu je zajeta prodaja v okviru sistema LIK kakor tudi drugim 
kupcem v Sloveniji). Prodaja drugim družbam z omejeno odgovornostjo se je sicer povečala, 
a se je zmanjšala prodaja na slovenskem trgu. Temu je botrovalo dejstvo, da gre za proizvod, 
ki je na tržišču že 29 let, in zato ni več tržno zelo zanimiv. Prav tako je stol namenjen točno 
določeni skupini kupcev (otrokom). Omeniti je tudi treba, da družba stola Tripp-Trapp ne 
oglašuje. V podjetju menijo, da oglaševanje ne bi bistveno vplivalo na povečanje prodaje na 
domačem trgu. Iz tabele je tudi razvidno, da je podjetju LIK-STOLIK leta 2001 uspelo 
prodati skoraj celotno proizvedeno količino stolov Tripp-Trapp.  
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Veliko manjši pa sta bili proizvodnja in prodaja drugega izdelka - stola Pendulum. Tudi tega 
večinoma izvažajo (torej prodajajo norveškemu podjetju STOKKE), medtem ko so na 
domačem trgu prodali samo 8 kosov.  
 
Uprava podjetja je že postavila nekaj ciljev na prodajnem področju. Ti so: povečanje obsega 
prodaje pri obstoječih kupcih, ustvarjanje novega kroga kupcev, predvsem manjših zaradi 
razpršenega tveganja, ter znižanje tveganja poslovanja s preverjanjem bonitete kupcev, 
zavarovanjem terjatev in dosledno izterjavo. 
 
 
9.2. ANALIZA KUPCEV 
 
Podjetje LIK-STOLIK proizvaja izključno za enega kupca, to je za podjetje STOKKE iz 
Spjelkavika na Norveškem. Za tega naročnika izdeluje stola Tripp-Trapp in Pendulum. 
Podjetje STOKKE prodaja stole prek svoje prodajne mreže v naslednjih državah: Nemčiji, 
Norveškem, Japonskem, Švici, Nizozemskem, Danskem, Švedskem in še v nekaterih državah 
v manjšem obsegu. Na novo pa organizira prodajo na nekaterih ostalih trgih. Proizvod 
zaenkrat še nima konkurence, STOKKE pa ga reklamira pretežno prek medicinskih revij. 
 
LIK-STOLIK prodaja stole prek podjetja SILVAAPIS d.o.o. Sodelovanje s firmo STOKKE 
se formalizira z letnimi pogodbami, v katerih se določijo letne količine in prodajne cene. 
Naročila se izvajajo glede na potrebe tujega partnerja oziroma plasmaja po posameznih trgih. 
 
Del proizvodnje je namenjen prodaji v okviru sistema LIK, torej drugim družbam z omejeno 
odgovornostjo. Le manjši del proizvodnje pa je namenjen prodaji na domačem trgu. V 
podjetju si v prihodnosti želijo povečati prodajo na slovenskem trgu, glavno vlogo pa naj bi 
imel stol Pendulum. 
 
 
SKLEP 
 
 
Analiza poslovanja družbe LIK-STOLIK je pokazala, da je podjetje poslovalo relativno 
uspešno. Res pa je, da je bilo poslovanje družbe leta 2000 z vidika večine kazalcev uspešneje. 
 
Najprej se bom ustavil pri doseženem dobičku, ki je za mnoge najpomembnejši kazalec 
poslovne uspešnosti. Podjetje je v obeh letih doseglo pozitiven poslovni izid. Res je, da se je 
čisti dobiček glede na leto 2000 zmanjšal, vendar pa primerjava s panogo pokaže, da je 
mnogo konkurentov poslovno leto 2001 končalo z izgubo. Pomemben podatek je tudi ta, da je 
družba LIK-STOLIK dosegla najboljši poslovni izid v sistemu LIK.  
 
Skupni prihodki so torej presegali celotne odhodke. Rast prihodkov je bila dosežena 
predvsem zaradi povečanja poslovnih prihodkov, ki so posledica večjega obsega prodaje. 
Problem predstavlja dejstvo, da je stopnja rasti odhodkov presegla stopnjo rasti prihodkov. 
Rast odhodkov pa je posledica visokih materialnih stroškov ter stroškov dela. Če hoče 
podjetje poslovati pozitivno tudi v prihodnje, mora vodstvo usmeriti pozornost na 
obvladovanje teh dveh skupin stroškov. 
 
Izračunani kazalci uspešnosti podjetja LIK-STOLIK leta 2001 so v primerjavi s panogo 
ugodni. Količniki ekonomičnosti so bili višji od 1, dosežena produktivnost je bila boljša od 
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večine konkurentov, medtem ko je bila donosnost poslovanja na ravni panoge. Vendar pa 
primerjava z letom 2000 pokaže, da je podjetje poslovalo manj uspešno, saj so tistega leta 
prav vsi izračunani kazalci dosegli višje vrednosti. 
 
Problem prav tako predstavlja relativno zastarela oprema in zgradbe. Pri proizvodnji stolov so 
se zato pogosto pojavljali zastoji zaradi zastarele tehnološke opreme. Še posebej so 
problematični nekateri stroji, ki so stari, in zato podvrženi okvaram. V podjetju se prav zato 
pripravljajo na nakup novih strojev. 
 
Uspešno pa je podjetje poslovalo z vidika hitrosti obračanja obratnih sredstev. Vsi trije 
izračunani količniki obračanja so se v primerjavi z letom 2000 povečali, kar pomeni, da se je 
povečala hitrost obračanja sredstev in s tem likvidnost. Tudi v primerjavi s tekmeci je podjetje 
poslovalo uspešno.  
 
Izračun količnikov plačilne sposobnosti nam pokaže, da je bilo poslovanje podjetja LIK-
STOLIK leta 2001 nelikvidno. Zato pa je podjetje poslovalo uspešno z vidika finančne 
stabilnosti. Pri analizi financiranja naj omenim še to, da največji del obratnih sredstev podjetja 
predstavlja kapital. To pomeni, da je družba večino sredstev financirala z lastnimi viri, kar 
zagotavlja večjo stabilnost poslovanja. 
 
Glede zaposlenih je največja težava, s katero se podjetje srečuje, nizka izobrazbena struktura 
delavcev. Fluktuacija ne predstavlja problema, in sicer zaradi nerazvitosti kočevskega 
območja in s tem povezane visoke stopnje brezposelnosti. 
 
Ker je LIK-STOLIK proizvodno podjetje, je analiza proizvodne in prodajne funkcije zelo 
pomembna. V primerjavi z letom 2000 se je obseg prodaje povečal, zato so se seveda 
povečali tudi prihodki iz prodaje. Prodaja stola Tripp-Trapp se kljub njegovi častitljivi starosti 
iz leta v leto povečuje, kar je predvsem posledica izvirne konstrukcije. Podjetje je proizvedlo 
že več kot tri milijone teh stolov, kar je prav gotovo zavidanja vreden podatek. Ker so s 
proizvodnjo drugega izdelka, to je stola Pendulum, pričeli šele leta 2000, je o njegovi tržni 
uspešnosti še prezgodaj govoriti. Problem, s katerim se družba srečuje na področju prodaje, je 
odvisnost od enega samega kupca, torej od podjetja STOKKE. Prav zato si podjetje poskuša 
pridobiti nove kupce. Vodstvo družbe upa, da bo prav stol Pendulum tu igral pomembno 
vlogo. 
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VIRI 
 
 

1. Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12.2001. 
2. Bilanca stanja podjetja LIK-STOLIK d.o.o. na dan 31.12.2000. 
3. Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 

leta 2001. 
4. Bilanca uspeha podjetja LIK-STOLIK d.o.o. v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 

leta 2000. 
5. Kadrovske evidence podjetja LIK-STOLIK d.o.o. za leto 2001. 
6. Kadrovske evidence podjetja LIK-STOLIK d.o.o. za leto 2000. 
7. Letno poročilo družbe LIK-STOLIK d.o.o. za leto 2001. 
8. Letno poročilo družbe LIK-STOLIK d.o.o. za leto 2000. 
9. Letno poročilo sistema LIK za leto 2001. 
10. Nekateri statistični podatki, stroški v zvezi z delom in drugi prejemki, obračun 

prispevkov. Gospodarska zbornica Slovenije, januar 2002.                                                       
[URL: http://www.gzs.si/si_nov/panorama/podjetnistvo/Prisp_jan02.htm]  

11. Nekateri statistični podatki, stroški v zvezi z delom in drugi prejemki, obračun 
prispevkov. Gospodarska zbornica Slovenije, februar 2001. 

      [URL: http://www.gzs.si/si_nov/panorama/podjetnistvo/Prisp_feb_01.htm] 
12. Zbirni statistični podatki in kazalniki iz bilance stanja in bilance uspeha gospodarskih 

družb za obdobje januar – december 2001. Ljubljana: Agencija Republike Slovenije za 
plačilni promet, 2002.   
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