
UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARJETKA REMAR 



  

 



  

UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

RAZVITOST FINANČNE FUNKCIJE V PODJETJU  
ADRIA MOBIL, D.O.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, maj 2004   MARJETKA REMAR 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IZJAVA 
 

 
Študentka MARJETKA REMAR izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga 
napisala pod mentorstvom mag. ALEŠA BERKA in dovolim objavo diplomskega dela na 
fakultetnih spletnih straneh.. 
 
 
V Ljubljani, dne 28.05.2004                               Podpis: 
 



KAZALO 
 
 
UVOD ....................................................................................................1 
1. PODJETJE IN FINANCE...............................................................2 

1.1 OPREDELITEV FINANC ...............................................................................................2 
1.2 OPREDELITEV FINANČNE POSLOVNE FUNKCIJE .............................................2 
1.3 RAZVOJ FINANČNE FUNKCIJE V PODJETJIH......................................................3 

2. RAZVITOST FINANČNE FUNKCIJE V PODJETJU ADRIA 
MOBIL, D. O. O. ..................................................................................4 

2.1 DEJAVNOST IN PODJETJE..........................................................................................4 
2.2 PODROČJA IN NAČIN PREUČEVANJA ....................................................................5 
2.3 ORGANIZIRANOST FINANČNE FUNKCIJE V PODJETJU ..................................5 

2.3.1 VLOGA FINANČNEGA DIREKTORJA V PODJETJU ...........................................6 
2.3.2 IZOBRAZBENA STRUKTURA.................................................................................8 
2.3.3 CILJ POSLOVANJA PODJETJA ...............................................................................8 
2.3.4 POVEZANOST POSLOVNIH FUNKCIJ.................................................................11 

2.4 KRITERIJI ODLOČANJA V FINANČNI FUNKCIJI ..............................................15 
2.4.1 KRITERIJI PRI ODLOČANJU O DOLGOROČNIH NALOŽBAH........................15 
2.4.2 STROŠKI KAPITALA ..............................................................................................19 
2.4.3 DOLGOROČNO FINANCIRANJE ..........................................................................21 
2.4.3.1 Model normalne razvrstitve finančnih virov (ang. Pecking Order Theory) ...........21 
2.4.3.2 Model optimalne strukture kapitala.........................................................................22 
2.4.4 DOLGOROČNO FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV ...............................24 
2.4.5 KRATKOROČNO FINANCIRANJE IN LIKVIDNOST .........................................25 
2.4.5.1 Kratkoročno financiranje.........................................................................................25 
2.4.5.2 Likvidnost................................................................................................................26 
2.4.6 PRILAGAJANJE INFLACIJI....................................................................................28 

2.5 INFORMIRANJE IN IZVAJANJE V FINANČNI FUNKCIJI .................................29 
2.5.1 INFORMIRANJE V FINANČNI FUNKCIJI............................................................29 
2.5.1.1 Viri informacij in spremljanje v konkurenčnih podjetjih ........................................30 
2.5.2 OBVLADOVANJE TVEGANJ.................................................................................32 
2.5.3 ZAGOTAVLJANJE PLAČILNE SPOSOBNOSTI...................................................36 
2.5.4 POMEN NAČRTOVANJA DENARNIH TOKOV ..................................................37 

3. TRENDI NA PODROČJU POSLOVNIH FINANC ...................39 
3.1 PRILAGAJANJE PODJETIJ........................................................................................39 

SKLEP.................................................................................................42 
LITERATURA ...................................................................................44 
VIRI .....................................................................................................47 
SLOVARČEK SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 





1 

UVOD 
Finančna poslovna funkcija ima v podjetju pomembno povezovalno vlogo. Njeno učinkovito 
delovanje je za uspešno poslovanje podjetja ključnega pomena. V prvi vrsti je pomembna sama 
organiziranost. Finančniki morajo biti ustrezno strokovno usposobljeni za izvajanje svojih 
nalog, pomembno je tudi, da znajo svoje strokovno znanje učinkovito uporabiti v praksi. 
Znanstveno področje poslovnih financ ponuja številne koncepte in kriterije, ki so jim v pomoč 
pri odločanju tako o dolgoročnih in kratkoročnih naložbah kot tudi pri odločanju o izbiri 
finančnih virov za njihovo financiranje, torej tako pri investicijskih kot tudi pri finančnih 
odločitvah. Pomembno je, da poslovni finančniki v podjetju teoretične koncepte in kriterije 
poznajo in jih pri uporabi smiselno prilagodijo okolju, v katerem podjetje deluje, saj jim ti 
omogočajo sprejemati optimalne odločitve. Ključnega pomena za uspeh je tudi ustrezno 
informiranje in izvajanje v finančni funkciji, kajti le prave in pravočasne informacije nudijo 
ustrezno osnovo za odločanje. Zelo pomembna naloga finančne funkcije je tudi zagotavljanje 
plačilne sposobnosti in obvladovanje tveganj. Poleg vseh nalog, ki sodijo v področje 
financiranja in učinkovitega upravljanja s premoženjem podjetja, pa so finance vezni element 
med vsemi poslovnimi področji. Vse poslovne odločitve imajo namreč takšne ali drugačne 
finančne posledice, ki se skupaj izražajo na ravni podjetja. 
 
V sodobni teoriji in praksi poslovnih financ je razvito izredno veliko modelov, metod in tehnik 
finančnega upravljanja in analiziranja, razpoložljiv je velik nabor instrumentov financiranja, 
izbora naložb in zavarovanja pred tveganji, obstaja pa tudi veliko empiričnih raziskav, iz 
katerih lahko razberemo obnašanje podjetij v različnih državah.  
 
Glede na to, da je bilo v Sloveniji doslej narejenih relativno malo empiričnih raziskav o 
finančnem upravljanju naših podjetij, je namen mojega diplomskega dela preučiti stanje na 
področju poslovnih financ v enem izmed slovenskih podjetij, Adrii Mobil, proizvodnja,  
trgovina in storitve, d.o.o.. To stanje primerjam s trenutnim stanjem na tem področju v 
Sloveniji, ki ga je s pomočjo ankete raziskala Sekcija za poslovne finance Slovenskega inštituta 
za revizijo (SIR) v sodelovanju z Raziskovalnim centrom Ekonomske fakultete (RCEF).  
 
Diplomsko delo sestavljajo trije sklopi. V prvem delu so opisane finance, finančna poslovna 
funkcija in njen razvoj v podjetjih. Drug sklop je namenjen oceni razvitosti finančne funkcije v 
preučevanem podjetju. Stanje na področju poslovnih financ je preučevano s treh vidikov, z 
vidika organiziranosti, kriterijev odločanja ter informiranja in izvajanja. Na področju 
organiziranosti finančne poslovne funkcije je opredeljena vloga finančnega direktorja, 
izobrazbena struktura, cilj poslovanja in povezanost poslovnih funkcij v podjetju. Na področju 
uporabe kriterijev odločanja je prikazana uporaba le-teh pri investicijskih in pri finančnih 
odločitvah. Delo poskuša ugotoviti tudi kakovost informiranja in obvladovanja tveganj ter 
učinkovitost pri zagotavljanju plačilne sposobnosti in načrtovanju denarnih tokov. Razvitost 
posameznih področij v podjetju je nato primerjana z ostalimi slovenskimi podjetji in 
teoretičnimi izhodišči, ki so navedena na začetku vsakega poglavja. V tretjem sklopu so 
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prikazani nekateri trendi, ki se pojavljajo v praksi na področju poslovnih financ. Na tej podlagi 
je podanih tudi nekaj namigov, v katero smer bi bilo v podjetjih smiselno delovati. 
 

1. PODJETJE IN FINANCE 

1.1 OPREDELITEV FINANC 
 
Finance si običajno razlagamo kot gospodarjenje z denarjem. Le-to pomeni pretehtano uporabo 
denarja z namenom, da bi dosegli čim boljše učinke v poslovanju in omogočili nemoteno 
poslovanje tako, da bo zagotovljena potrebna likvidnost sredstev, plačilna sposobnost in 
finančna stabilnost (Šibič, 1996, str. 5). 
 
Iz splošne definicije financ sledi, da gre za sistem, ki vključuje obtok denarja, odobravanje in 
najemanje kreditov, investiranje in storitve bančnega sistema (Stevenson, 1980, str. 5). Poleg 
tega gre tu za pojem, ki ga imenujemo financiranje. Preprosto povedano, financirati pomeni 
zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti. Z vidika poslovnih financ so zato finance predvsem 
načini, s katerimi je mogoče pridobiti finančna sredstva in metode, s katerimi se s temi 
finančnimi sredstvi upravlja in razporeja (Mramor, 1993, str. 20). 
  
V preteklosti, ko veda o financah še ni bila razvita, je prevladovalo splošno mnenje, da so 
finance umetnost. Občutek za pravi trenutek in razumne odločitve, ki so ga dobri finančniki 
imeli, je veljal za prirojeno lastnost posameznika. Pomen finančnega znanja je z razvojem 
financ hitro narasel. Pomembno je, da se finančne odločitve sprejemajo na osnovi ažurnih in 
natančnih informacij, ki so vključene v razne modele odločanja, pri tem pa je pomemben tudi 
»občutek«, ki je pridobljen predvsem z izkušnjami, kot dejavnik dobrih finančnih odločitev 
(Mramor, 1993, str. 19-20). 
 
Vodilno načelo financ v podjetju je povečanje vrednosti podjetja s priskrbo potrebnega denarja 
z najnižjimi možnimi stroški, pri čemer se seveda cilji podjetij različnih organizacijskih oblik 
med seboj lahko precej razlikujejo (Weston, Brigham, 1993, str. 10-30). 
 

1.2 OPREDELITEV FINANČNE POSLOVNE FUNKCIJE 
 
Finančna funkcija je ena temeljnih poslovnih funkcij. Podjetje, ki je ne obvladuje, izgublja del 
svojih konkurenčnih prednosti. Najpomembnejša značilnost finančne funkcije je tesna 
povezanost z drugimi temeljnimi poslovnimi funkcijami, saj ima vsaka poslovna odločitev 
finančne posledice (Kodeks, 1998). 
 
Finančna funkcija združuje elemente financiranja in gospodarjenja s finančnimi sredstvi ter iz 
financiranja izhajajočimi finančnimi odnosi povezanih in medsebojno odvisnih delnih nalog. 
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Le-te opravljajo za to usposobljeni nosilci v posebnem poslovnofunkcijskem procesu. 
Finančno funkcijo bi lahko na kratko opredelili kot celoto s finančnim upravljanjem 
medsebojno povezanih odvisnih delnih nalog, ki jih opravljajo za to usposobljeni nosilci nalog 
v posebnem poslovno funkcijskem finančnem procesu (Ivanko, 1992, str. 274). 
 
Med naloge finančne poslovne funkcije sodi iskanje finančnih virov, ki so po strukturi ročnosti 
primerna za zagotovitev potrebnih dolgoročnih in kratkoročnih naložb podjetja. Ustrezni 
finančni viri morajo biti čim cenejši, saj podjetje ob dani donosnosti naložb dosega boljše 
rezultate poslovanja in tako dodatno prispeva k povečevanju vrednosti podjetja (Berk, 2003, 
str. 18). Finančni direktor naj bi v skladu z osnovnimi nalogami skrbel tudi za uporabo 
primernih kriterijev odločanja o novih dolgoročnih naložbah podjetja, ki so podjetju na voljo. 
Hkrati mora skrbeti tudi za skladnost naložb s poslanstvom in vizijo podjetja. Poleg 
zagotavljanja primernih finančnih virov in odločanja o dolgoročnih naložbah pa finančni 
oddelek s ciljem doseganja boljših poslovnih rezultatov povezuje vse ostale poslovne funkcije 
v podjetju (Brealy, Myers, 2000, str. 5-8).  
 

1.3 RAZVOJ FINANČNE FUNKCIJE V PODJETJIH 
 
Finančna funkcija v podjetjih razvitih tržnih gospodarstev se je v zadnjih desetletjih zelo 
spremenila. Do šestdesetih let se je ta poslovna funkcija omejevala predvsem na financiranje 
poslovanja. Glavni problemi, ki jih je pri tem poskušala rešiti, so bili: pridobiti zadosten obseg 
vseh finančnih sredstev, po čim nižji ceni in v ustrezni ročni strukturi. Skladno s tako 
zastavljenim poslovnim področjem, se je tudi proučevanje poslovnih financ omejevalo na trg 
denarja in kapitala ter finančne institucije, kjer so se finančna sredstva lahko pridobila, in na 
tako imenovana »načela« financiranja podjetja. Načela financiranja podjetja so bila pravzaprav 
skup pravil, ki so se izoblikovala na podlagi slabih in tudi nekaterih dobrih preteklih praktičnih 
izkušenj (Weston, Brigham, 1993, str. 6-8; Mramor, 1997, str. 1). 
 
V začetku in sredini petdesetih let se je začel proces prenašanja makro in mikroekonomskega 
analitičnega instrumentarija na področje financ. Tako je prišlo do vrste pomembnih spoznanj 
(neto sedanja vrednost, premoženjska teorija), ki so sprožila proces izredno hitrega 
vzporednega razvoja teorije v nekaterih vejah financ (določanje cen tveganih naložb, določanje 
cen terjatev s pogojem), med njimi tudi teorije poslovnih financ. Teoretična dognanja so se 
izredno hitro prenašala v prakso in postopno se je razvijal širok analitični instrumentarij, 
katerega uporaba je pomembno spremenila podjetniško finančno funkcijo. Finančna funkcija se 
je tudi razširila na nekatera ostala poslovna področja, predvsem na področje kratkoročnih in 
dolgoročnih poslovnih naložb ter čim bolj optimalnega upravljanja z njimi. Vedno bolj razvit 
analitični instrumentarij omogoča sprejemanje poslovnih odločitev, ki temeljijo na rezultatih 
teoretičnih in empiričnih raziskav, in katerih končni namen je boljše sledenje cilju poslovanja 
podjetja (Weston, Brigham, 1993, str. 6-8; Mramor, 1997, str. 1). 
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2. RAZVITOST FINANČNE FUNKCIJE V PODJETJU ADRIA 
MOBIL, D. O. O. 

2.1 DEJAVNOST IN PODJETJE  
 
Podjetje Adria Mobil, d.o.o. spada na področje predelovalne dejavnosti, podpodročje 
proizvodnja vozil in plovil, oddelek proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
(Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002). Obseg proizvodnje znotraj oddelka proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic je v zadnjih letih naraščal, kljub temu pa se je število 
zaposlenih zmanjšalo (Statistični letopis Republike Slovenije, 2002, str. 315-319). Podjetje v 
Sloveniji nima konkurence, toda to še zdaleč ne pomeni, da je monopolist. Glede na to, da 
skoraj celotno proizvodnjo izvozi (99 odstotkov; od tega večina prodaje odpade na trg 
Evropske unije), je zanj izrednega pomena konkurenca na tujih trgih. Na področju proizvodnje 
prikolic so njegovi glavni konkurenti Hobby, Bürstner, Dethlefs, Knaus, Fendt, Kabe in 
Carvelair.  Adria Mobil, d.o.o. se je v letu 2003 uvrstila med prvih pet proizvajalcev prikolic v 
petih zahodnoevropskih državah, med prvih deset pa kar v desetih. Največ, kar 1.231 prikolic, 
so v letu 2003 prodali na Danskem in s tem dosegli 21-odstotni tržni delež ter se uvrstili na 
drugo mesto po številu prodanih prikolic. Na področju proizvodnje avtodomov so njihovi 
glavni konkurenti Bürstner, Dethlefs, Hymer in Laika. Tudi na tem področju je Adria Mobil, 
d.o.o. močno prisotna v evropskem prostoru (AM, 2004).  
 
Podjetje Adria Mobil, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993 kot naslednik podjetja Adria 
Caravan, d.d.. Najbolj je poznano po proizvodnji počitniških prikolic, katerim je v letu 1998 
dodalo še program avtodomov. Podjetje je trenutno v 100 % lasti zaposlenih in je 100 % 
lastnik podjetij Adria Caravan-Novo mesto, d.o.o., Adria Caravan-Danska, Aps in Adria Plus, 
d.o.o.. Je tudi 76 % lastnik podjetja Adria Event, d.o.o., ki je konec leta 2003 začelo izdelovati 
motorne čolne in jadrnice, ter 80 % lastnik podjetja Podgorje-Šentjernej, d.o.o.. Na Hrvaškem 
je podjetje ustanovilo podjetje Adria More, d.o.o. in kupilo počitniški kamp v Pakoštanih blizu 
Zadra, kar predstavlja korak k trženju njihovega počitniškega programa. Ustanovili so tudi 
podjetje Adria Mobil Schweiz, GmbH v Švici, ki se ukvarja s prodajo in trženjem njihovih 
izdelkov. V Veliki Britaniji so 50-odstotni lastnik podjetja Fleetwood, Ltd, ki izdeluje 
počitniške prikolice višjega cenovnega razreda. V podjetju od leta 1995 beležijo pozitivno rast 
obsega poslovanja. Od leta 1996 ves čas dosegajo 23 do 30 odstotno letno rast prometa, 
odpirajo številna delovna mesta in so se, po besedah direktorice Sonje Gole, trdno umestili med 
pet vodilnih izdelovalcev prikolic in avtodomov na evropskem trgu. Na prehodu v novo 
tisočletje so le tri slovenska podjetja ustanovila več delovnih mest kot Adria Mobil, d.o.o., dve 
leti kasneje pa so postali pomembna dolenjska gazela. Leto 2003 so zaključili s 160 milijoni 
evri prometa, prodali so blizu 5.500 počitniških prikolic in 5.000 avtodomov ter začeli tudi s 
proizvodnjo počitniških hišic. V matičnem podjetju je bilo v februarju 2004 660 zaposlenih 
(Novak, 2004, str. 10). Proizvodni program podjetja je izrazito sezonskega značaja, z viškom v 
pomladanskih mesecih, temu je prilagojeno tudi poslovno leto, ki poteka od začetka julija 
tekočega leta do konca junija prihodnjega leta. Vizija Adrie Mobil, d.o.o. je postati eden 
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vodilnih proizvajalcev proizvodov za prosti čas in uveljaviti blagovno znamko ADRIA kot 
sinonim za kakovost in prosti čas v Evropi in širše (Adria, 2003; Interna dokumentacija, 2004). 
Primerjava podatkov o poslovanju oddelka »Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic« in Adrie Mobil, d.o.o. pokaže, da je bilo proučevano podjetje nadpovprečno 
uspešno, dosegalo je namreč nadpovprečne stopnje rasti obsega proizvodnje in uspešnosti v 
svojem oddelku in hkrati ves čas intenzivno na novo zaposlovalo usposobljene kadre. 
 

2.2 PODROČJA IN NAČIN PREUČEVANJA 
 
Razvitost finančne funkcije v podjetju je prikazana na treh področjih, na področju 
organiziranosti finančne funkcije, področju kriterijev odločanja v finančni funkciji ter na koncu 
še informiranja in izvajanja v finančni funkciji. Na vsakem področju je narejena primerjava 
stanja v obravnavanem podjetju, s stanjem v drugih slovenskih podjetjih, ter s teoretičnimi 
izhodišči, ki so predstavljena po posameznih področjih.  
 
Do ocene stanja na področju poslovnih financ v slovenskih podjetjih je prišla Sekcija za 
poslovne finance Slovenskega inštituta za revizijo, ki je izvedla anketo (Berk, 2003). V njej je 
bilo zajetih 135 slovenskih podjetij, od katerih je 85 manjših, to je tistih, ki imajo do 50 
zaposlenih in 50 večjih podjetij, se pravi tistih, ki imajo več kot 50 zaposlenih. Glede na to, da 
Adria Mobil, d.o.o. s 660 zaposlenimi spada med velika podjetja, je pri ocenjevanju razvitosti 
finančne funkcije v podjetju narejena primerjava s stanjem v večjih podjetjih. Za oceno stanja 
razvitosti finančne funkcije sem po vzoru zgoraj omenjene ankete tudi sama sestavila 
vprašalnik, na katerega so v podjetju odgovorili, in mi je služil za pripravo ocene  razvitosti 
finančne funkcije. Pri sestavi vprašalnika mi je bila v pomoč tudi raziskava, ki sta jo med 
ameriškimi podjetji izvedla John R. Graham in Campbell R. Harvey (2001). Anketa, ki jo je 
izvedla Sekcija za poslovne finance Slovenskega inštituta za revizijo, je bila izvedena v letu 
2002, medtem, ko se ugotovitve za izbrano podjetje nanašajo na stanje na področju finančne 
funkcije v letu 2003. Glede na to, da se spremembe na področju poslovnih financ ne dogajajo s 
tako hitrostjo, da bi se stanje v roku enega leta lahko pomembno spremenilo, se v nalogi 
predpostavlja, da so rezultati obeh anket med seboj popolnoma prilagodljivi.  
 

2.3 ORGANIZIRANOST FINANČNE FUNKCIJE V PODJETJU 
 
Naloge finančne funkcije morajo biti opravljene v večjem ali manjšem obsegu za vsako 
podjetje, ni pa nujno, da so vse opravljene v finančni službi ali celo znotraj podjetja. To je 
posledica dejstva, da je finančna funkcija »mehki delni sistem« in je ostre meje z ostalimi 
poslovnimi funkcijami nemogoče opredeliti. Vsaka organizacijska enota ima neke pravice in 
seveda tudi odgovornosti na področju financiranja. Neopredeljenost teh pravic in odgovornosti 
v podjetju pa ne pomeni samo neustrezne organiziranosti finančne funkcije, temveč pomeni 
tudi neustrezno organiziranost poslovanja celotnega podjetja, kar se kaže v slabšem 
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izkoriščanju sredstev in slabšanju njegove konkurenčne moči. V posameznih organizacijskih 
rešitvah se torej številne naloge finančne funkcije opravljajo zunaj finančne službe kot 
organizacijske enote, saj s sredstvi podjetja razpolagajo tisti, ki podpisujejo pogodbe in 
naročilnice (Bergant, 2003, str. 59). 
 

2.3.1 VLOGA FINANČNEGA DIREKTORJA V PODJETJU 
 
Naloge finančnega direktorja so se v preteklosti navezovale na finančni vidik poslovnih 
odločitev, ki jih je sprejel management za proizvodnjo in prodajo. Vključevale so pravočasnost 
zagotavljanja denarja, njegove ustrezne višine in čim nižje cene za financiranje investicij, 
proizvodnje, prodaje in ostalih poslovnih stroškov. S časom je vse bolj postajalo jasno, da 
prevelika specializacija poslovnih funkcij slabo vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. V tem 
pogledu se je finančna funkcija pokazala kot tista, ki je najtesneje povezana z vsemi ostalimi 
funkcijami, saj imajo skoraj vse poslovne odločitve takšne ali drugačne finančne posledice. 
Postajala je vedno bolj pomemben povezovalni element poslovanja. To je večalo pomen 
finančnega direktorja in njegove skupine, delež vodilnega managementa sodobnih podjetij s 
finančno izobrazbo pa se je močno povečal. Naloge, ki jih opravlja finančni direktor in njegova 
skupina, lahko strnemo v naslednjih pet točk (Levy, Sarnat, 1988, str. 3): 
 opredeljevanje tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih stroškov in koristi, povezanih z 

uporabo sredstev podjetja, 
 identificiranje virov sredstev in ugotavljanje njihovih stroškov, 
 izbor tistih virov sredstev in tiste uporabe sredstev, s katerimi se najbolje sledi cilj 

poslovanja podjetja, 
 upravljanje s kratkoročnimi in dolgoročnimi naložbami podjetja in 
 ocenjevanje tveganja in donosnosti vsake poslovne aktivnosti. 

 
Na podlagi zgoraj opredeljenih nalog lahko povzamemo, da sta glavni nalogi finančnega 
direktorja in njegove skupine ustrezno financirati poslovanje in nadzirati učinkovitost uporabe 
sredstev podjetja. Iz vsebine nalog finančnega direktorja sledi, da predstavlja zelo pomemben 
sestavni del vodstva podjetja. Njegova pozicija v podjetju je prikazana na Sliki 1. 
 
V velikih korporacijah je vodja finančne službe (ang. Treasurer) odgovoren za nadzor nad 
denarjem, zbiranjem oziroma pridobivanjem sredstev in vzdrževanjem odnosov z bankami, 
lastniki in ostalimi investitorji, ki imajo vrednostne papirje podjetja (Slika 1). Poleg vodje 
finančne službe velika podjetja zaposlujejo tudi glavnega računovodja (ang. Controller), ki 
pripravlja računovodska poročila, nadzira računovodstvo in izpolnjevanje davčnih obveznosti 
podjetja. Vodja finančne službe in glavni računovodja imata torej različne funkcije, medtem ko 
je prvi odgovoren za pridobivanje in upravljanje s sredstvi, je drug odgovoren, da je denar v 
podjetju učinkovito uporabljen (Brealy, Myers, 2000, str. 5-8). Njun nadrejeni je finančni 
direktor (ang. CFO – Chief Fianancial Officer), ki ju nadzira, hkrati pa je odgovoren za 
finančno politiko, podjetniško planiranje, izbor naložb, upravljanje s kratkoročnimi in 
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dolgoročnimi naložbami in upravljanje s tveganji v podjetju. Ponavadi je član uprave in eden 
od njenih podpredsednikov (Slika 1) (Weston, Brigham, 1993, str. 13; Brigham, 1998, str. 13). 
 
Slika 1: Finančni direktor v velikih korporacijah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: prirejeno in dopolnjeno po Brealy, Myers, 2000, str. 7; Weston, Brigham, 1993, str. 13. 
 
Finančni direktor je torej oseba, ki je v podjetju odgovorna za investicijske in finančne 
odločitve. Finančne odločitve zadevajo zagotavljanje virov finančnih sredstev, potrebnih za 
poslovanje podjetja. Investicijske odločitve pa obsegajo aktivnosti v zvezi s porabo finančnih 
sredstev, z namenom opravljanja dejavnosti podjetja in doseganja cilja poslovanja podjetja 
(Brealey, Myers, 2000, str. 6).   
 
Številna podjetja, predvsem manjša, imajo kljub teoretičnim priporočilom, da naj bi bili 
računovodska in finančna enota organizirani ločeno, ti dve enoti organizirani skupno, brez 
notranje delitve. Takšno stanje ni priporočljivo. Finančna funkcija in računovodstvo sta med 
seboj sicer zelo povezana, vendar se njuni vlogi v poslovnem procesu bistveno razlikujeta. 
Finančna funkcija je poslovna funkcija, medtem ko je računovodstvo kontrolna funkcija (Šibič, 
1996, str. 7). V podjetju Adria Mobil, d.o.o. se tega zavedajo, zato imajo finančno in 
računovodsko enoto organizirani ločeno. V Sloveniji je takih podjetij relativno malo, velika 
večina jih ima namreč ti dve enoti organizirani skupno, brez notranje delitve (Berk, 2003, str. 
21). 
 
Na področju kakovosti nadzora finančne funkcije v Adrii Mobil, d.o.o., obstajajo v podjetju 
potencialno šibke točke. Podpisnici zaključnega računa sta glavna direktorica in 
računovodkinja. Finančna enota sama analizira svojo uspešnost in meri svoj prispevek k celotni 
uspešnosti poslovanja podjetja, kljub temu, da imajo službo, imenovano »Controlling in 
informatika«. Zelo podobne razmere se kažejo tudi v ostalih slovenskih podjetjih. Nadzor 

Podpredsednik - Finančni direktor  
(ang. CFO – Chief Financial Officer) 
Odgovoren za: 
 finančno politiko, 
 podjetniško planiranje, 
 izbor naložb, 
 upravljanje z kratkoročnimi in dolgoročnimi naložbami,
 upravljanje s tveganji. 

Vodja finančne službe 
(ang. Treasurer) 
Odgovoren za: 
 upravljanje z denarjem, 
 pridobivanje sredstev, 
 odnose z bankami. 

Glavni računovodja  
(ang. Controller) 
Odgovoren za: 
 pripravo računovodskih izkazov, 
 računovodstvo, 
 davke. 

Upravni odbor 

Predsednik

Podpredsednik – 
Direktor prodaje 

Podpredsednik – 
Direktor proizvodnje
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finančne funkcije je namreč v našem prostoru na splošno slab (Berk, 2003, str. 21). Teorija 
priporoča uvedbo funkcije »kontrolinga«, ki analizira uspešnost finančne funkcije in meri njen 
prispevek k uspešnosti podjetja kot celote, in se tako oddaljuje od samoocenjevanja. 
 

2.3.2 IZOBRAZBENA STRUKTURA 
 
Zelo pomemben pogoj za uspešno izvajanje funkcije poslovnih financ je pravilna 
usposobljenost finančnika. Pomembno je poznavanje modelov, metod in tehnik finančnega 
upravljanja in analiziranja, ter sposobnost implementacije le-teh v praksi.  
 
Oseba, odgovorna za finance v Adrii Mobil, d.o.o., ima visoko ekonomsko izobrazbo in se 
dodatno izobražuje na specialističnem študiju. Finančna dela opravlja že deset let. V financah 
so poleg vodje zaposlene še štiri osebe, od katerih imajo tri srednješolsko, ena pa visokošolsko 
izobrazbo. Oseba, odgovorna za finance, ni član ožjega kolegija.  
 
Glede stopnje izobrazbe, tako vodilne osebe kot tudi ostalih zaposlenih v financah, se podjetje 
ne razlikuje od slovenskega povprečja, saj ima po raziskavi sodeč kar 87 odstotkov vodilnih 
finančnikov v večjih podjetjih vsaj visokošolsko izobrazbo, med ostalimi zaposlenimi v 
finančnih enotah pa jih je večina s srednješolsko izobrazbo. Odstopanje pa se kaže pri članstvu 
v ožjem kolegiju, saj je v kar 85 odstotkih večjih slovenskih podjetij oseba, odgovorna za 
finance, član ožjega kolegija.  
 

2.3.3 CILJ POSLOVANJA PODJETJA 
 
Poslovne finance poleg osnovne delitve nalog vsebujejo dvojnost: skrb za plačilno sposobnost 
podjetja1 in koordinacija med vsemi poslovnimi področji z namenom doseganja cilja 
poslovanja podjetja. Za obe funkciji velja, da ju je možno uspešno izvajati samo, če je jasno 
opredeljen cilj poslovanja podjetja (Mramor, 1998, str. 363). 
 
Tako v teoriji kot tudi v praksi so se v preteklosti pojavljala zelo različna mnenja o tem, kaj je 
cilj poslovanja podjetja. To ni nenavadno, saj je na primer s poslovanjem sodobne delniške 
družbe povezano veliko število ljudi (zaposleni v podjetju, management, lastniki, upniki, 
lokalna skupnost, politične organizacije itd.), ki imajo kot posamezniki ali pa povezani v takšne 
ali drugačne organizacijske oblike vsak svoj cilj v zvezi s poslovanjem tega podjetja. 
Upoštevanje vseh teh ciljev bi bilo izredno kompleksno in na sedanji stopnji razvoja znanja 
praktično tudi nemogoče. V praksi se je zato pojavila vrsta nekakšnih posrednih ciljev, ki naj bi 
bolj ali manj uspešno odražali vse te cilje ljudi, povezanih s poslovanjem podjetja. 
Management posameznega podjetja se je odločil, da bo sledil enemu izmed njih, saj je bil 
domnevno najustreznejši (Mramor, 1997, str. 2-5). V ekonomski teoriji in praksi se je 
                                                 
1 V literaturi z anglosaškega področja običajno označujejo to funkcijo »zakladništvo« (treasury). 
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najpogosteje navajalo: maksimiranje dobička, maksimiranje prodaje, maksimiranje tržnega 
deleža, doseganje zadovoljive ravni dobička, preživetje in stabilna raven dobička (Levy, 
Sarnat, 1988, str. 4).  
 
Vsak izmed zgoraj naštetih ciljev ima vrsto pomanjkljivosti, ki lahko vodijo do napačnih 
poslovnih odločitev. Tako je na primer dobiček, ki je bil najpogosteje uporabljen, 
računovodska kategorija, ki je v večji ali manjši meri odvisna od računovodske politike 
podjetja. Hkrati je to kategorija, ki temelji na preteklosti, za podjetje in njegove lastnike pa je 
bistvena prihodnost. Poleg tega se lahko podjetje v želji po večjem dobičku usmeri v bolj 
tvegane posle in s tem poveča verjetnost izgube in celo ogrozi obstoj podjetja. Pri tem cilju je 
nedorečen tudi časovni okvir. Kratkoročno povečanje dobička je namreč za podjetje precej 
enostavno, denimo z odprodajo zalog, osnovnih sredstev in naložb (White, 2003, 767 str.).  
 
Osrednje mesto v podjetju, ki posluje v tržnem gospodarstvu, ima lastniški kapital. Le-ta je 
ključen za samo ustanovitev podjetja. Po tem, ko je podjetje ustanovljeno, pa prevzema 
največje tveganje v zvezi z njegovim poslovanjem. Iz tega logično sledi zaključek, da so 
primarni cilji v zvezi s poslovanjem podjetja tisti, ki jih zasledujejo vlagatelji, ki so naložili 
lastniški kapital, torej lastniki. Toda tudi ti morajo pri doseganju svojih ciljev upoštevati 
omejitve, ki jim jih postavljajo cilji ostalih ljudi oziroma skupin ljudi, povezanih s poslovanjem 
podjetja (Weston, Brigham, 1993, str. 13-30). 
 
Običajno se predpostavlja, da je vsem lastnikom skupen cilj maksimiranje koristnosti, ki jim jo 
lastniška naložba v podjetje prinaša. Hkrati se predpostavlja, da se lastniki razumno obnašajo 
takrat, ko jim maksimiranje premoženja pomeni tudi maksimiranje koristnosti. Tako obstaja za 
vse lastnike skupni cilj poslovanja podjetja maksimiranje njihovega premoženja, le-to pa se 
maksimira takrat, ko se maksimira tržna vrednost enote lastniškega kapitala podjetja, na primer 
delnice, če govorimo o delniški družbi. S tem se odpravlja tudi dilema kratkega in dolgega 
obdobja, maksimizira se namreč trenutna tržna vrednost delnice (Mramor, 1997, str. 2-5). 
 
Dejstvo, da se premoženje lastnikov maksimira takrat, ko se maksimira tržna vrednost enote 
lastniškega kapitala podjetja, je mogoče teoretično dokazati (Mramor, 1991, str. 35-65). Toda 
številna podjetja maksimizacije vrednosti lastniškega kapitala kljub temu ne smatrajo za 
osnovni cilj poslovanja. V tem primeru gre predvsem za manjša podjetja. Še posebej se 
odsotnost tega cilja kaže pri družinskih podjetjih, pri katerih gre ponavadi za prepletanje dveh 
motivov, in sicer za maksimizacijo dohodka po davkih in doseganje oziroma možnost 
zasledovanja želenega življenjskega sloga (Weston, Brigham, 1993, str. 14-30; Osteryoung et 
al., 1997, str. 12). 
 
Razhajanja med ciljem poslovanja podjetij se pojavijo tudi, če primerjamo velika evropska in 
ameriška podjetja. Pri določanju cilja poslovanja v evropskih podjetjih pomembno vlogo igrajo 
vse glavne interesne skupine, vključene v poslovni proces, medtem ko so pri velikih ameriških 
korporacijah v ospredju interesi kapitalističnih lastnikov. Rezultati ankete, ki jo je opravil 



10 

Yoshimori (1995) kažejo, da podjetja, ki delujejo izven anglosaksonskega področja, v 
splošnem poudarjajo skrb za vse zaposlene, ki jih obravnavajo kot ključni dejavnik 
konkurenčnih prednosti in pri tem čutijo odgovornost do socialnega okolja, v katerem delujejo.  
 
V Sloveniji poleg dejavnikov, ki delujejo v nam bližjih gospodarskih ureditvah2, zelo vplivajo 
posebnosti odprave družbene lastnine, velik vpliv delavcev na odločanje v podjetjih, 
sprememba gospodarskega sistema ipd. (Mramor, Valentinčič, 2001, str. 64-93). Na podlagi 
tega ne moremo pričakovati skladnosti z ameriško poslovno-finančno prakso, temveč lahko 
pričakujemo, da so v ospredju in bolj poudarjeni drugi cilji poslovanja.  
 
V Adrii Mobil, d.o.o. so kot zelo pomembne cilje svojega poslovanja navedli (Tabela 1): 
dobičkovnost poslovanja, obstoj podjetja in vrednost podjetja. Kot nekoliko manj pomemben 
cilj navajajo plačilno sposobnost, še manj pa se jim zdi pomembna neodvisnost od zunanjih 
virov financiranja. Primerjava z rezultati raziskave med slovenskimi podjetji pokaže veliko 
razliko pri oceni pomembnosti ciljev vrednost in obstoj podjetja, ki ju v Adrii Mobil, d.o.o. 
rangirajo kot najpomembnejša, medtem ko ju ostala slovenska podjetja v povprečju uvrščajo 
šele na četrto mesto po pomembnosti. Na drugi strani neodvisnost od zunanjih virov 
financiranja tako Adria Mobil, d.o.o. kot tudi ostala podjetja vrednotijo z enakim številom točk, 
toda glede na vrednotenje drugih ciljev je razvidno, da ga Adria Mobil, d.o.o. vrednoti kot 
najmanj pomemben cilj, medtem ko je za druga podjetja ta cilj pomembnejši kot vrednost in 
obstoj podjetja.  
 
Tabela 1: Cilj poslovanja podjetja  
 

OCENA CILJ 
Adria Mobil Slovenska podjetja  

(povprečje)* 
Plačilna sposobnost   4 4,18 
Dobičkovnost poslovanja 5 3,3 
Obstoj podjetja 5 2,86 
Neodvisnost od zunanjih virov financiranja podjetja 3 3,09 
Vrednost podjetja (delnice oz. deleži) 5 2,86 

Opomba: 1 – najmanj pomembno; …; 5 – najbolj pomembno 
*Rezultati so zaradi primerljivosti prevedeni na petstopenjsko lestvico. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 

 
Visoka osredotočenost k cilju maksimizacije vrednosti podjetja  v Adirii Mobil, d.o.o. bi  lahko 
pomenila boljše upoštevanje teoretičnih izhodišč in večjo podobnost ameriškim korporacijam 
kot ostala slovenska podjetja. Pripisovanje velikega pomena maksimizaciji vrednosti podjetja 
je skladno tudi z relativno nizkim vrednotenjem neodvisnosti od zunanjih virov financiranja. 
Če podjetje zasleduje pravice lastnikov, se je namreč pripravljeno zadolževati do te mere, da se 
mejni stroški finančne stiske in stroškov agentov izenačijo z mejnimi prednostmi cenejšega, 
davčno spodbujenega zadolževanja (Brigham, Daves, 2002, str. 501). Uporaba dolga pri 
financiranju management prisili k sprejemanju učinkovitejših poslovnih odločitev, saj v 
nasprotnem primeru upniki vršijo pritisk zaradi poplačila ogroženega dolga (Wruck, 1990, str. 

                                                 
2 Slovenska gospodarska zakonodaja je bila oblikovana po kontinentalnem in ne anglosaksonskem vzoru. 
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419-444). Na podlagi tega je mogoče zaključiti, da je razvrstitev pomembnosti ciljev 
poslovanja v podjetju Adria Mobil, d.o.o. optimalnejša kot v večini ostalih slovenskih podjetij, 
saj v končni fazi vodi k sprejemanju učinkovitejših poslovnih odločitev. 
 

Tabela 2: Pomen poslovno-finančnih načel 
 

OCENA POSLOVNO-FINANČNO NAČELO 
Adria Mobil Slovenska podjetja   

(povprečje) 
Plačilna sposobnost   4 4,71 
Dobičkovnost  5 4,12 
Zmanjševanje tveganja v poslovanju 4 4,10 
Ohranjanje poslovne samostojnosti podjetja 4 3,86 

Opomba: 1 – nepomembno; …; 5 – zelo pomembno. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 

 
Pri vrednotenju poslovno-finančnih načel (Tabela 2) ni bistvenih razhajanj med Adrio Mobil, 
d.o.o. in ostalimi slovenskimi podjetji. Nekoliko odstopanj se kaže le pri oceni pomembnosti 
plačilne sposobnosti, ki jo Adria Mobil, d.o.o. vrednoti  kot nekoliko manj pomembno kot 
ostala podjetja, in pri dobičkovnosti, kjer je stanje ravno obrnjeno. Tovrstno odstopanje od 
slovenskega povprečja je bilo razvidno že pri opredeljevanju cilja poslovanja (Tabela 1). Tako 
proučevano podjetje kakor tudi ostala podjetja, nobenemu poslovno-finančnemu načelu ne 
pripisujejo manj kot 80 odstotkov maksimalne ocene pomembnosti, iz česar sledi, da v 
Sloveniji podjetja poslovno-finančna načela dobro upoštevajo oziroma se jih zavedajo. 
 

2.3.4 POVEZANOST POSLOVNIH FUNKCIJ 
 
Uspešnost poslovanja podjetja je v veliki meri odvisna od usklajenega delovanja in razvoja 
posameznih funkcij znotraj podjetja, ki zaradi narave procesov pripada finančni funkciji (Šibič, 
1996, str. 8). 
 
Povezava finančne poslovne funkcije z računovodstvom 
 
Računovodstvo je proces, katerega cilj je izdelava računovodskih podatkov o preteklih 
poslovnih dogodkih (Usenik, 2001, str. 109). Ti podatki so za finančnike nepogrešljivi, saj je iz 
njih mogoče izluščiti koristne informacije za prihodnost. Naloga financ je namreč, da na 
podlagi obstoječih podatkov, ki jih priskrbi računovodstvo, načrtuje prihodnje poslovanje s 
finančnega stališča. Iz tega sledi, da sta ti dve funkciji zelo povezani in finance brez 
računovodstva dejansko ne morejo obstajati, saj je načrtovanje prihodnosti brez poznavanja 
trenutnega stanja praktično nemogoče. Močna povezanost med tema dvema funkcija je 
najverjetneje tudi razlog, da sta računovodska in finančna enota v številnih manjših podjetij 
organizirani skupno, brez notranje delitve (Bergant, 2003, str. 51). 
 
Podatki, ki jih pripravijo računovodje, so osnovne informacije, na katerih temeljijo finančne 
odločitve. S finančnega vidika obstaja vrsta uporabnikov računovodskih podatkov, ki morajo 



12 

čim bolje oceniti prihodnost. Računovodski podatki so s tega vidika zelo pomembni, čeprav 
prikazujejo predvsem pretekle dogodke in sedanje stanje. Z namenu ustrezno prilagoditvijo 
takih podatkov je namreč mogoče bistveno bolje oceniti prihodnost in kasneje primerjati 
predvidevanja z dejanskimi rezultati. Najpogosteje uporabljani računovodski izkazi poslovanja 
s strani finančnikov so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida in izkaz 
denarnih tokov3 (Mramor, 1993, str. 154-164). V Sloveniji so velika in srednja podjetja v 
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi računovodskimi standardi 
(SRS) zavezana k izdelavi bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza finančnega izida in 
izkaza gibanja kapitala. Ti izkazi so nujni sestavni del letnega poročila podjetij (SRS, 2002; 
ZGD, 2004). K izdelavi izkaza denarnih tokov podjetja po zakonu niso obvezana, vendar je 
izdelovanje tega izkaza priporočljivo, saj predstavlja pomemben vir informacij, ki jih v 
podjetju potrebujejo pri odločanju in načrtovanju. 
 
Povezava finančne funkcije z nabavno funkcijo 
 
Finančna funkcija je z nabavno funkcijo neposredno povezana. Sodelovanje in usklajeno 
delovanje obeh je še posebej pomembno v obdobjih velike nelikvidnosti. Splošna nelikvidnost 
lahko namreč celo onemogoči poravnavanje obveznosti do dobaviteljev. Posledica tega so 
lahko ustavljene dobave, kar v proizvodnih podjetjih lahko povzroči izpad v proizvodnji, v 
trgovskih pa pomanjkanje blaga.  
 
Sodelovanje finančne in nabavne funkcije poteka na številnih področjih. Finance morajo čim 
hitreje dobiti podatke o prejetih računih, tako da ostane dovolj časa za iskanje najustreznejšega 
načina poravnave obveznosti. Na drugi strani je dolžnost nosilcev finančne funkcije vodenje 
evidenc na način, ki omogoča funkciji nabave ažurne in točne informacije o stanju obveznosti 
do dobaviteljev. Priporočljiva je takšna povezava, ki nosilcem nabavne funkcije omogoča 
vpogled v finančne podatke. Povezanost med funkcijama je pomembna tudi pri finančnem 
planiranju. To je ugotavljanje potrebnih sredstev za določeno časovno obdobje. Pomembna 
osnova za to je plan nabave, ki mora biti usklajen s planom prodaje. Funkciji sodelujeta tudi pri 
določanju plačilnih pogojev in rokov plačil dobaviteljem. Nabavna funkcija mora finančni 
omogočiti vpogled v pogodbe z dobavitelji (Šibič, 1996, str. 8-10).  
 
Povezava finančne funkcije s prodajno funkcijo 
 
Povezava finančne in prodajne funkcije je ravno tako neposredna in predvsem v obdobjih 
finančne nediscipline in nelikvidnosti zelo pomembna za uspešno poslovanje podjetja. Nosilci 
finančne funkcije opozarjajo prodajo na slabe plačnike in sodelujejo pri izterjavi oziroma 
poplačilu terjatev. 
 
Tudi sodelovanje finančne in prodajne funkcije poteka na številnih področjih. Prodajna 
funkcija finančni posreduje podatke o prodaji, finančna funkcija pa ji mora omogočiti 
                                                 
3 Glej poglavje 2.5.1 Informiranje v finančni funkciji. 
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kontinuiran in neposreden vpogled v stanje terjatev, specifikacijo priliva oziroma stanje 
poslovnega partnerja. Funkciji skupaj načrtujeta tudi denarne pritoke. Plan prodaje za določeno 
obdobje namreč predstavlja osnovo za plan pritokov sredstev, s tem pa osnovo za finančni 
plan. Finančna funkcija s prodajno sodeluje pri dogovarjanju o prodajnih plačilnih pogojih in 
rokih plačil. Za podjetje je ugodno, če so le-ti krajši od nakupnih plačilnih rokov, saj se s tem 
skrajša cikel denarja (Osteryoung et al., 1997, str. 63-67). V primeru, da kupci zamujajo pri 
poravnavanju obveznosti, finančna funkcija opravi obračun zamudnih obresti in skupaj s 
prodajo skrbi za njihovo izterjavo. Funkciji sodelujeta tudi na področju zavarovanja prodajnih 
poslov. Finančna funkcija ugotovi boniteto novega kupca iz podatkov poslovnega okolja, v 
katerem kupec deluje (Šibič, 1996, str. 10-12). 
 
Povezava finančne funkcije s trženjem 
 
Da podjetje uspešno sledi svojim ciljem, mora med tema dvema funkcijama nujno potekati 
tesno sodelovanje. Potrebno je namreč ves čas ugotavljati smiselnost oziroma upravičenost 
posameznih akcij trženja. Ugotoviti je potrebno na primer, ali stroški reklamiranja pokrivajo 
njegove koristi, ali vlaganje v blagovno znamko prinaša zadovoljivo prepoznavnost in koristi 
povezane z njo, ali celovit projekt celostne podobe prinaša zadovoljstvo vseh akterjev in koristi 
ipd. (Interna dokumentacija, 2004). Največja težava pri povezovanju oziroma komunikaciji 
med financami in trženjem v podjetju je različno razumevanje in razlaga posameznih pojmov. 
To pripelje do različnih rešitev istih problemov, kar povzroči ovire pri komunikaciji, nesoglasja 
in nasprotovanja med njima (Dougherty, 1992, str. 179). V nadaljevanju so predstavljene 
glavne ovire pri njunem povezovanju. 
 
Pomembna ovira je osredotočenost na različne interesne skupine. Tržniki morajo upoštevati 
udeležence na trgu, kot so kupci, dobavitelji in konkurenca, finančniki pa se v večji meri 
osredotočiti na lastnike in institucije, ki jim zagotavljajo kapital. Druga stvar je razhajanje pri 
vrednotenju blagovnih znamk. Vrednost blagovne znamke se na primer upošteva pri prevzemih 
in se v bilanci stanja nato izkazuje v obliki dobrega oziroma slabega imena, ter tako posredno 
vpliva na donosnost kapitala. Finančniki in tržniki sodelujejo tudi pri vrednotenju naložb, le-te 
finančniki najpogosteje ocenjujejo z metodo NSV. Tržniki se, na drugi strani, ne strinjajo z 
uporabo diskontiranih denarnih tokov, saj »čista« metoda NSV ne dopušča možnosti 
vključevanja vrednosti realnih opcij (Trigeorgis, 2000, 427 str.; Kulatilaka, Marcus, 1992, str. 
92-100). Razhajanja med funkcijama se pojavljajo tudi pri odločanju o višini zalog dokončanih 
proizvodov. Finančniki v želji po znižanju stroškov pritiskajo na držanje optimalne višine 
zalog, tržniki pa v želji po takojšnji zadovoljitvi vseh zahtev kupcev zahtevajo držanje višjih 
zalog. Pomembno je, da se teh potencialno konfliktnih situacij v podjetju zavedajo in jih ves 
čas odpravljajo, saj je le tako mogoče priti do optimalnih rešitev in zagotavljati uspešno 
poslovanje (Ruyter, Wetzels, 2000, str. 210). 
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Povezava finančne funkcije s proizvodno funkcijo 
 
Finančna funkcija je s proizvodnjo tesno povezana. Že sama odločitev o tem, v katera osnovna 
sredstva in v kakšni višini bo podjetje vlagalo, določa način in obseg proizvodnje v podjetju. 
Poleg tega je naloga finančne funkcije ugotoviti, kateri so tisti izdelki, ki se jih, glede na 
stroške, ki jih povzroča njihova proizvodnja in prihodki, ki jih prinašajo, v podjetju izplača 
proizvajati, oziroma katerim izdelkom je smiselno dati prednost. 
 
Funkciji morata na primer sodelovati  pri usklajevanju koeficienta obračanja sredstev v 
proizvodnji, optimiziranju zalog nedokončane proizvodnje, načrtovanju razvoja proizvodov, 
uvajanju nove tehnologije in nabavi novih osnovnih sredstev (Interna dokumentacija, 2004). 
Pri tem se med njima pojavljajo nasprotujoči si interesi, tehnologi v proizvodnji na primer 
načrtujejo opremo, ki je primerna za proizvodnjo, ni pa nujno, da je tudi ekonomsko 
upravičena. Usklajevanje in sodelovanje je torej izrednega pomena tudi na tem področju. 
 
Pomen povezanosti funkcij 
 
Povezanost med finančno in vsemi ostalimi funkcijami je pomembna za uspešno finančno 
planiranje, ki pomeni ugotavljanje potrebnih sredstev za določeno časovno obdobje. 
Pomembno je tudi za zagotavljanje usklajenega delovanja vseh poslovnih funkcij v podjetju in 
sledenje enotnemu cilju na vseh področjih poslovanja. Da funkcije v podjetju lahko uspešno 
sodelujejo in s tem pomembno prispevajo k uspešnem poslovanju celotnega podjetja, je 
izjemnega pomena, da med njimi obstaja zaupanje, zavestno sodelovanje v smeri skupnega 
cilja celotnega podjetja, soodvisnost, in da so zaposleni sposobni razumeti stališča sodelavcev 
iz drugih področij (Ruyter, Wetzels, 2000, str. 210-211). 
 
Poleg sodelovanja z drugimi funkcijami znotraj podjetja, mora finančnik spremljati in poznati 
tudi dogajanja v gospodarstvu nasploh4. Pri svojih odločitvah mora upoštevati inflacijska 
pričakovanja, višino obrestnih mer in njihove morebitne spremembe, gibanje deviznih tečajev, 
položaj panoge v kateri podjetje posluje, svetovne trende na področju cen pomembnih surovin 
in ostale dejavnike, ki bi utegnili vplivati na poslovanje podjetja (Mramor, 2002). 
 
Finančna funkcija je torej najpomembnejši povezovalni element v podjetju, ki mora spremljati 
in usklajevati vse vidike poslovanja podjetja in ves čas spremljati dogajanje v notranjem in 
zunanjem okolju podjetja. Iz tega sledi tudi delitev pristojnosti za posamezne odločitve z 
drugimi oddelki v podjetju. 
 
Odločanje o odobritvi in najemu kratkoročnih posojil, o predčasnem vračilu posojil in 
poravnavi obveznosti iz poslovanja ter analiziranje za potrebe financiranja je v proučevanem 
podjetju v izključni pristojnosti finančne enote (Tabela 3). Pri odločitvah o preoblikovanju 
strukture financiranja podjetja in o predvidenih dolgoročnih naložbah si le-ta pristojnost deli z 
                                                 
4 Več o tem v poglavju 2.5.1.1 Viri informacij in spremljanje v konkurenčnih podjetjih. 



15 

vodstvom. Pri odločanju o plačilu predujmov si pristojnost deli z nabavo, pri odločanju o 
podaljšanju plačilnih rokov kupcem in o izterjavi rednih in zamudnih obresti  pa s prodajo 
(Interna dokumentacija, 2004).  

Tabela 3: Izključna pristojnost finančne enote za posamezne odločitve 
 

IZKLJUČNA PRISTOJNOST (DA ali NE) 
Slovenska podjetja  
(povprečje - v %) 

ODLOČITEV 
Adria Mobil 

DA  NE 
Odločanje o plačilu predujmov NE 40,8 59,2 
Odločanje o podaljšanju plačilnih rokov kupcem NE 22 78 
Odločanje o odobritvi kratkoročnih posojil DA 54 46 
Odločanje o najemu kratkoročnih posojil DA 59,2 40,8 
Odločanje o predčasnem vračilu posojil DA 72 28 
Odločanje o poravnavi obveznosti iz poslovanja DA 76 24 
Odločanje o izterjavi rednih in zamudnih obresti NE 74 26 
Odločanje o preoblikovanju strukture financiranja podjetja NE 42 58 
Analiziranje za potrebe financiranja DA 88 12 
Odločanje o predvidenih dolgoročnih naložbah NE 14 86 

Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 
 
Pri večjih slovenskih podjetjih finančna enota v povprečju nekoliko več sodeluje s prodajnim 
oddelkom na področju posojilne politike, medtem ko so odločitve na tem področju v 
proučevanem podjetju v izključni pristojnosti finančne enote. Na drugi strani ima v večini 
slovenskih podjetjih finančna enota izključno pristojnost pri odločitvah o izterjavi rednih in 
zamudnih obresti, v Adrii Mobil, d.o.o. pa si finančna enota na tem področju deli pristojnost s 
prodajnim oddelkom. Na ostalih področji je stopnja delitve pristojnosti med finančno in 
ostalimi enotami v obeh primerih na podobnem nivoju.  
 

2.4 KRITERIJI ODLOČANJA V FINANČNI FUNKCIJI 
 
Finančniki podjetij pri svojem delu uporabljajo najrazličnejše kriterije, ki jim pomagajo pri 
odločanju. V tem poglavju so navedeni in v določeni meri tudi opisani najpomembnejši med 
njimi.  
 

2.4.1 KRITERIJI PRI ODLOČANJU O DOLGOROČNIH NALOŽBAH 
 
Praviloma nimajo nobene druge poslovne odločitve takega vpliva na prihodnje poslovanje 
podjetja, kot odločitve o dolgoročnih naložbah (npr. nova tovarna, nova proizvodna linija itd.). 
Te naložbe imajo namreč dolgoročni pozitivni ali negativni učinek na uspešnost poslovanja in 
ena sama odločitev o večji dolgoročni naložbi lahko prinese podjetju v naslednjih letih uspeh, 
upad uspešnosti ali pa celo propad. Priprave na odločitve o tovrstnih dolgoročnih naložbah so 
običajno razmeroma dolge in vsestranske, skrbno pa se tudi spremlja učinke naložb in jih 
primerja z načrtovanimi. Nekatera odstopanja je namreč mogoče odpraviti, druga pa pomenijo 
nova spoznanja, ki jih podjetja upoštevajo pri prihodnjih odločitvah o dolgoročnih naložbah, 
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seveda če odstopanja niso takšna, da povzročijo propad podjetja (Brigham, Daves, 2002, str. 
373; Mramor, 1993, str. 319). 
 
Zaradi pomembnosti odločitev o dolgoročnih naložbah večina podjetij določi in vodi postopek, 
imenovan investicijski program, ki pripelje do odločitve. Osnovna delitev procesa obsega šest 
korakov (Mramor, 1993, str. 321-340). Prvi je ustvarjanje zamisli o dolgoročnih naložbah 
podjetja. Pri tem je zlasti pomembna odprtost vodstva podjetja do novih zamisli ter odprte poti 
obveščanja in sporazumevanja med različnimi ravnmi upravljanja s podjetjem. Drugi korak je 
oblikovanje kakovostnih predlogov. Gre za kakovostne zamisli z vidika uspešnosti in 
dolgoročne usmeritve podjetja. Podjetje lahko spodbuja ta korak z ustrezno izgrajenim 
sistemom nagrajevanja. Temu sledi zbiranje ustreznih informacij, kjer se za predloge, ki so v 
skladu s strategijo podjetja in so potencialno uspešni, zbere vse potrebne informacije za končno 
analizo in oceno. Informacije morajo omogočati kakovostno oceno finančne in tržne uspešnosti 
ter proizvodne možnosti posameznih predlogov. Naslednji korak je sistematična analiza in 
ocena predlogov, pri čemer podjetje lahko uporablja različne kriterije. Praviloma je ta korak 
najbolj zapleten in tudi najbolj odgovoren za uspešno dolgoročno investiranje podjetja, zato je 
v nadaljevanju natančneje razčlenjen. Na podlagi rezultatov, ki jih da sistematična analiza in 
ocena predlogov, se v podjetju odločijo o posamezni dolgoročni naložbi, sledi izvedba in 
spremljanje rezultatov. 
 
Za opredelitev ustreznosti oziroma neustreznosti dolgoročne naložbe podjetja se v praksi 
uporabljajo različni kriteriji, najprimernejši so: neto sedanja vrednost, popravljena notranja 
stopnja donosa, notranja stopnja donosa, indeks donosnosti, navadna doba vračanja, 
diskontirana doba vračanja, ter v manjši meri računovodska donosnost (Brigham, Daves, 2002, 
str. 375-392). 
 
Neto sedanjo vrednost (NSV) (ang. NPV – Net Present Value) dolgoročne naložbe ugotovimo 
tako, da neto denarne tokove (NDT), ki jih bo naložba prinašala v prihodnosti s pomočjo 
diskontega faktorja5, prevedemo na sedanjo vrednost. Če je sedanja vrednost denarnih tokov 
dolgoročne naložbe večja od sedanje vrednosti investicijskih izdatkov, je neto sedanja vrednost 
pozitivna, kar pomeni, da je investicijski projekt sprejemljiv (Brigham, Daves, 2002, str. 379-
380).  
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Popravljena notranja stopnja donosa (NSD) (ang. MIRR – Modified Internal Rate of Return) je 
kriterij pri katerem se za vse investicijske izdatke izračuna sedanjo vrednost na dan začetka 
investicije, za vse neto denarne pritoke (NDT) od naložbe pa se izračuna prihodnja vrednost na 
dan zaključka življenjske dobe projekta. Pri tem je zahtevana stopnja donosa enaka tehtanemu 
                                                 
5 Diskontni faktor je enak tehtanemu povprečju stroškov kapitala (WACC). Razložen je v poglavju 2.4.2 Stroški 
kapitala. 
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povprečju stroškov kapitala. V končni fazi pa se izračuna NSD tako prilagojenih denarnih 
tokov, ki se imenuje popravljena NSD.  NSD je diskontna stopnja, pri kateri je sedanja vrednost 
pričakovanih denarnih pritokov projekta enaka sedanji vrednosti investicijskih izdatkov 
projekta oziroma je NSV projekta enaka nič. Če je NSD večja od tehtanega povprečja stroškov 
kapitala, je investicijski projekt sprejemljiv. Ta metoda daje sicer enake rezultate kot metoda 
NSV v vseh primerih, razen kadar gre za velike razlike v obsegu investicije pri medsebojno 
izključujočih projektih. 
 
V praksi je pogostokrat uporabljena tudi notranja stopnja donosa (NSD) (ang. IRR – Internal 
Rate of Return), ki je, ravno tako kot popravljena NSD, relativna mera in tako nekaterim 
ravnateljem bolje razumljiva. NSD upošteva vse denarne tokove projekta, je relativna mera in 
nam daje informacijo o varnostni meji projekta, toda  kljub temu ni popolnoma zanesljiv 
kriterij za odločanje. Razlog je v tem, da se pri izračunu NSD diskontira denarne tokove z NSD, 
čeprav mora diskontna stopnja odražati zahtevano donosnost naložbe, ob upoštevanju strukture 
kapitala. Poleg tega se pri izračunu predpostavlja reinvestiranje denarnih prejemkov po NSD do 
konca življenjske dobe projekta. Ta metoda daje tudi več možnih rezultatov, ko imamo 
izmenjujoče pozitivne in negativne pričakovane neto denarne tokove od naložbe (Levy, Sarnat, 
1988, str. 205-220). Kot odgovor na slabosti metode NSD je, podobno kot metoda popravljene 
NSD, nastala metoda indeks donosnosti (ang. PI – Profitability Index). Izračuna se tako, da se 
sedanjo vrednost pričakovanih denarnih pritokov deli s sedanjo vrednostjo pričakovanih 
denarnih odtokov. Kaže relativno donosnost in daje enake rezultate kot NSV, razen kadar gre za 
velike razlike v obsegu investicije pri medsebojno izključujočih projektih, ko metoda ne 
upošteva pravilno obsega investicije. 
 
V praksi je dokaj pogosto uporabljena tudi navadna doba vračanja (ang. Payback Period), ki 
nam pove, koliko časa (koliko let) je potrebno za to, da se sredstva, vložena v investicijo, 
povrnejo. Slabost te metode je, da ne upošteva časovne vrednosti denarja in denarnih tokov6 po 
letu povračila. Prvo slabost odpravlja diskontirana doba vračanja, ki pa še vedno ne upošteva 
denarnih tokov po letu povračila. Nobena od teh dveh metod ne zagotavlja popolne informacije 
o prispevku investicije k vrednosti podjetja, zato lahko pripeljeta do napačne odločitve 
(Brigham, Daves, 2002, str. 390-392).  
 
Kriterij NSV je med obravnavanimi najbolj ustrezen. Navadna in diskontirana doba vračanja ne 
upoštevata denarnih tokov po trenutku, ko se investicija povrne. Navadna doba vračanja in 
računovodska donosnost ne upoštevata časovne vrednosti denarja, NSD pa ne upošteva prave 
diskontne stopnje. Popravljena NSD sicer to slabost odpravlja, vendar v določenih primerih še 
vedno prihaja do razhajanj z NSV. Kriterij NSV je poleg tega tudi lažje izračunljiv kot NSD. Je 
hkrati tudi edini izmed vseh kriterijev, ki daje najpomembnejšo informacijo: povečanje tržne 
vrednosti podjetja, ki nastane zaradi naložbe v določen projekt (Antunovič, 1999, str. 92). 

                                                 
6 Denarni tok je za potrebe odločanja o dolgoročni naložbi opredeljen kot čisti dobiček, povečan za nedenarne 
odhodke (na primer amortizacijo) (Kodeks, 1998). V primeru, da podjetje trenutno beleži izgubo, je potrebno 
denarni tok  prilagoditi tudi za časovni odlog plačila davka od dobička pravnih oseb. 
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Neposredno ob upoštevanju oportunitetnih stroškov kaže na povečanje premoženja lastnikov 
podjetja, v primeru, ko se podjetje odloči za posamezno naložbo in se projekt uresniči v skladu 
s predpostavkami. 
 
Tabela 4: Kriteriji pri odločanju o dolgoročnih naložbah  
 

OCENA KRITERIJ 
Adria Mobil Slovenska podjetja   

(povprečje) 
Neto sedanja vrednost (NSV) 5 3,63 
Notranja stopnja donosa (NSD) 4 3,51 
Popravljena interna stopnja donosa 4 2,48 
Doba vračanja vloženih sredstev 5 3,72 
Računovodska donosnost (dobiček/knjiž. vr.) 4 2,62 
Indeks donosnosti 2 2,87 

Opomba: 1 – ne uporabljamo; …; 5 – največkrat uporabljamo. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 

 
Iz Tabele 4 je razvidno, da tako Adria Mobil, d.o.o. kot tudi ostala slovenska podjetja pri 
odločanju o dolgoročnih naložbah najpogosteje uporabljajo dobo vračanja vloženih sredstev in 
NSV, obstaja pa razlika v višini ocen. Medtem ko v Adria Mobil, d.o.o. oba kriterija ocenjujejo 
z maksimalno oceno, jima ostala podjetja v povprečju pripisujejo manj kot 75 odstotkov 
maksimalne ocene. Nekoliko bolj izenačena je višina ocen  NSD, ki je tako v Adrii Mobil, 
d.o.o. kot tudi v ostalih podjetjih po pogostosti uporabe na tretjem mestu. Pri pogostosti 
uporabe popravljene NSD in računovodske donosnosti se kažejo velike razlike, Adria Mobil, 
d.o.o. jima pripisuje kar 80 odstotkov maksimalne ocene pogostosti uporabe, medtem ko ocena 
v ostalih podjetjih doseže komaj okoli 50 odstotkov maksimalne vrednosti. Nekoliko razhajanj 
v ocenah pomembnosti je tudi pri indeksu donosnosti, ki je v Adrii Mobil, d.o.o. najmanjkrat 
uporabljen kriterij, ostala podjetja pa ga uvrščajo na četrto mesto po pogostosti uporabe.  
 
V preučevanem podjetju vsem kazalcem, z izjemo enega, pripisujejo višje ocene kot ostala 
slovenska podjetja, kar pomeni, da pri odločanju o dolgoročnih naložbah le-te ocenjujejo s 
pomočjo več kriterijev kot je sicer praksa v naših podjetjih. To je zagotovo dobro, saj ima s 
tem podjetje boljšo informacijo o smiselnosti izvedbe načrtovanih naložb. Na dobro razvitost 
finančne funkcije kaže tudi zelo pogosta uporaba kriterija NSV, saj je le-ta najoptimalnejši 
kriterij pri odločanju o dolgoročnih naložbah. Hkrati pa v podjetju pogosto uporabljajo 
računovodsko donosnost, za katero teorija navaja največ pomanjkljivosti. Ne uporablja namreč 
denarnih tokov, temveč dobičke, in ne uporablja tehnike diskontiranja dobičkov na sedanji čas. 
 
Vzrok zelo pogoste uporabe kriterijev dobe vračanja in NSV v Adrii Mobil, d.o.o. so 
enostavnost, dostopnost podatkov in zanesljivost, kar pomeni, da se v podjetju za naložbe 
dejansko odločajo na osnovi finančnih dejavnikov. Ostala slovenska podjetja so v raziskavi 
najpogosteje navajala tradicijo v podjetju in dozdevno najmanjše tveganje, kar  nakazuje na 
uporabo nefinančnih in intuitivnih dejavnikov pri odločanju o naložbah (Berk, 2003, str. 28). 
 
Dodaten argument, ki potrjuje, da se v Adrii Mobil, d.o.o. zavedajo pomembnosti vpliva 
velikih naložb na prihodnje poslovanje, je uporaba investicijskega programa pri odločanju o 
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izvedbi ali zavrnitvi posamezne dolgoročne naložbe. Ta postopek uporablja le polovica večjih 
podjetij v Sloveniji. To, poleg vrste in pogostosti uporabe kriterijev odločanja o dolgoročnih 
naložbah, kaže na relativno dobro razvitost finančne funkcije v obravnavanem podjetju 
 

2.4.2 STROŠKI KAPITALA 
 
Pojem kapital v financah označuje vse dolgoročne vire financiranja podjetja, to so navadni in 
prednostni lastniški kapital, dolgoročni dolg in finančni zakup. Stroški kapitala pomenijo ceno 
dolgoročnih in trajnih virov financiranja podjetja (in s tem tudi ceno financiranja dolgoročnih 
naložb), popravljeno za učinke davkov in stroškov pridobitve določene vrste kapitala. Le delno 
so pod nadzorom oziroma vplivom podjetja, saj so nekatere vhodne spremenljivke, kot na 
primer obrestne mere in davčne stopnje, določene eksogeno. Podatek o stroških kapitala je 
ključen pri odločanju o sprejetju ali zavrnitvi nove dolgoročne naložbe, pri tem namreč 
upoštevamo tehtano povprečje stroškov kapitala (ang. WACC - Weighted Average Cost of 
Capital). To pomeni, da ugotovimo tehtano povprečje različnih virov financiranja, ne glede na 
dejanski način financiranja konkretne dolgoročne naložbe (Mramor, 2002).  
 
Prvi korak pri izračunavanju stroškov kapitala je določitev stroškov posameznih vrst kapitala, 
ob upoštevanju učinkov davkov in stroškov pridobitve določene vrste kapitala. Drugi korak pa 
predstavlja izračun tehtanega aritmetičnega povprečja stroškov kapitala ob upoštevanju dane 
strukture kapitala podjetja: 
 

WACC = wd*rd*(1-t) + wps*rps + ws*rs + we*re, [2]
 
kjer predstavlja:  
rd*(1-t) = strošek dolga po davkih, 
rs  = strošek zadržanih dobičkov, 
rps = strošek prednostnih delnic, 
re = strošek novoizdanih navadnih delnic, 
wi = delež posamezne vrste kapitala v celotnem kapitalu podjetja. 
 
 

Ocena realnih letnih stroškov kapitala v Adrii Mobil, d.o.o. se dokaj razlikuje od slovenskega 
povprečja (Tabela 5). Ocena stroškov kratkoročnih kot tudi dolgoročnih domačih posojil 
presega povprečje ocen ostalih podjetij. Višjih stroškov ne moremo opravičevati z višjim 
tveganjem, kajti Adria Mobil, d.o.o. je nadpovprečno uspešno podjetje, ki v zadnjih letih 
dosega visoke stopnje rasti. Razliko med stroški kratkoročnih in dolgoročnih posojil v Adrii 
Mobil, d.o.o. ocenjujejo na 0,5 odstotne točke, medtem ko ostala podjetja stroške obeh virov 
ocenjujejo na isti ravni. Rezultati slovenskih podjetij presenečajo, saj bi glede na te rezultate 
morala biti krivulja donosnosti v Sloveniji vodoravna. Krivulja donosnosti je lahko vodoravna 
takrat, ko so v gospodarstvu visoke obrestne mere in se pričakuje njihov skorajšnji padec, ki 
izniči večje obrestne mere, ki jih posojilodajalci zahtevajo zaradi večjega tveganja ročnosti 
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dolgoročnih posojil, to pa za Slovenijo v času izvedbe ankete ni več veljalo (Berk, 2003, str. 
29; Bilten BS, januar 2004).  
 
Zelo velika razlika, skoraj 4-odstotne točke, se kaže pri oceni stroškov navadnega lastniškega 
kapitala, le-te Adria Mobil, d.o.o. ocenjuje kot najvišje izmed vseh finančnih virov. Iz tega 
sledi, da v podjetju upoštevajo enake dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje premij, kot na trgih, 
ki so obravnavani v sodobnih teoretičnih učbenikih, kar pa ne velja za ostala slovenska 
podjetja. Očitno v Sloveniji še vedno v določeni meri obstaja miselnost iz prejšnje gospodarske 
ureditve, ko je vladalo prepričanje, da navadnemu lastniškemu kapitalu ni potrebno zagotavljati 
višjih, za tveganje prilagojenih stopenj donosnosti (Berk, 2003, str. 28). Adria Mobil, d.o.o. pri 
tujih posojilih navaja spremenljive obrestne mere, ostala podjetja pa fiksne. V proučevanem 
podjetju torej tako stroške kratkoročnih kot tudi dolgoročnih tujih posojil vrednotijo na 
približno isti ravni7, ta je v začetku leta 2004 znašala približno 3,1 odstotke (Interna 
dokumentacija, 2004). Ostala slovenska podjetja v povprečju stroške kratkoročnih virov 
vrednotijo malenkost (0,1 odstotne točke) nižje, dolgoročne pa kar za 1,7-odstotne točke višje 
kot proučevano podjetje. Stroške dolgoročnega najema oboji ocenjujejo na približno isti ravni. 
 
Tabela 5: Ocene realnih letnih stroškov virov financiranja podjetja (v odstotkih) 
 

OCENA VIR FINANCIRANJA 
Adria Mobil Slovenska podjetja  

(povprečje) 
Kratkoročna posojila – domača 7 6 
Kratkoročna posojila – tuja 3M EURIBOR8 + 1 3 
Dolgoročna posojila – domača 7,5 6 
Dolgoročna posojila – tuja 6M EURIBOR + 1 4,88 
Dolgoročni najem 8 8,17 
Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (izdane obveznice) 8  
Navadni lastniški kapital 10 6,13 

Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 
 
Razlike pri ocenjevanju višine stroškov navadnega lastniškega kapitala ter razmerje med 
stroški lastniškega kapitala in dolga med Adrio Mobil, d.o.o. in ostalimi slovenskimi podjetji 
kažejo, da proučevano podjetje stroške finančnih virov vrednoti bolj realno. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Izenačenost stroškov dolgoročnih in kratkoročnih tujih posojil v proučevanem podjetju je posledica izenačenosti 
6 in 3 mesečnega EURIBOR-a v proučevanem obdobju, ki je nastala zaradi padajočih obrestnih mer v evro 
območju (Evropska centralna banka, 2004).  
8 EURIBOR  (ang: Euro Interbank Offered Rate) je obrestna mera, po kateri si sredstva, denominirana v evrih, 
med sabo posojajo banke z najvišjo boniteto in služi kot referenčna obrestna mera za enotedenske ter 1, 2, …, 12-
mesečne depozite oziroma kredite, denominirane v evrih (Veselinovič, 2001).  
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2.4.3 DOLGOROČNO FINANCIRANJE 
 
Podjetja za financiranje dolgoročnih naložb lahko uporabijo različne vrste kapitala. V teoriji 
obstajata dva modela, ki poskušata razložiti, katero vrsto kapitala bo podjetje v določeni 
situaciji izbralo za financiranje določene dolgoročne naložbe. Eden zagovarja tezo, da podjetje 
pri tem zasleduje ciljno oziroma optimalno strukturo kapitala, ki jo želi imeti, drugi pa razlaga, 
da podjetje vire financiranja dolgoročnih naložb izbira v skladu z normalno razvrstitvijo 
finančnih virov. 
 
2.4.3.1 Model normalne razvrstitve finančnih virov9 (ang. Pecking Order Theory) 
 
Model normalne razvrstitve finančnih virov  zagovarja tezo, da podjetje nima opredeljene 
ciljne strukture kapitala. V svoji najenostavnejši obliki pravi, da kadar notranji viri podjetja ne 
zadostujejo za financiranje investicij in poravnavo obveznosti iz naslova dividend, se le-to 
zadolžuje. Podjetje novih dolgoročnih naložb načeloma ne financira z vplačilom dodatnega 
navadnega lastniškega kapitala, razen kadar se lahko zadolži zgolj pod slabimi pogoji in bi 
imelo visoke stroške v primeru finančne stiske (Myers, 1984, str. 581). Podjetja po tej teoriji 
pri financiranju naložb najprej izkoristijo notranje vire, nato uporabijo dolg, zamenljiv dolg je 
uporabljen kot tretji in navadni lastniški kapital kot zadnja, najmanj privlačna možnost 
financiranja (Graham, Harvey, 2001, str. 215). 
 
Na izbiro strukture kapitala, zlasti na izbiro med notranjimi in zunanjimi viri financiranja ter 
med novim zadolževanjem in med izdajo delniškega kapitala, vpliva asimetrija informacij. Če 
imajo investitorji slabše informacije o vrednosti sredstev podjetja, potem je tržna vrednost 
lastniškega kapital napačna (prenizka). Z izdajo novih delnic novi delničarji tako pridobijo več 
kakor je NSV novega projekta, obstoječi delničarji pa utrpijo izgubo (Harris, Raviv, 1991, str. 
308). Izdaja navadnega lastniškega kapitala tako običajno povzroči odpor trenutnih lastnikov, 
ki se ne strinjajo z zmanjšanjem njihovega lastniškega deleža in zato ne potrdijo odločitve o 
izdaji novih delnic, to predstavlja dodatno oviro pri izdaji. Pridobitev kredita in izdaja 
vrednostnih papirjev sta povezana tudi s stroški pridobitve oziroma izdaje. Ti so dokaj visoki, 
kar podjetja odvrača od uporabe tega vira financiranja.  
 
Iz analize, ki sta jo na to temo opravila Myers in Majluf (1984, str. 187-221), izhajata dva 
osnovna zaključka. Prvič, če zanemarimo stroške finančne stiske, bo podjetje, ki ima možnost 
izdaje dolgoročnega dolga, le-tega izdalo raje kot lastniški kapital. Če na drugi strani obstajajo 
visoki stroški finančne stiske, se bo podjetje raje odločilo za izdajo novega navadnega 
lastniškega kapitala. Podjetje se sicer še vedno lahko odreče izdaji lastniškega kapitala, toda s 
tem koeficient zadolženosti postane zelo visok in obstaja velika verjetnost, da bo investicija 
omejena.  
 

                                                 
9 Nekateri avtorji jo prevajajo kot »teorija vrstnega reda«, glej na primer Petrič, 2000. 
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Po tej teoriji naj bi bila bolj dobičkonosna podjetja manj zadolžena, saj lahko črpajo več 
notranjih virov. Podjetja imajo namesto zunanjih virov kapitala rajši notranje vire in bodo 
uporabljala manj dolga, kot ga napoveduje tradicionalna razlaga10, ki temelji na tehtanju koristi 
dolga, stroškov agentov in finančne stiske (Harris, Raviv, 1991, str. 308).  
 
 
2.4.3.2 Model optimalne strukture kapitala 
 
Ta model zagovarja tezo, da management pri odločanju o financiranju dolgoročnih naložb 
upošteva in zasleduje optimalno strukturo kapitala (Shyam-Sunder, Myers, 1999, str. 226).  
 
Povečevanje deleža dolga v strukturi kapitala podjetja zaradi delovanja finančnega vzvoda11 
povečuje donosnost lastniškega kapitala, kadar je donosnost vseh sredstev podjetja večja od 
stroška dodatnega dolga, in nasprotno, zmanjšuje donosnost lastniškega kapitala, kadar so 
stroški dolga večji od donosnosti vseh sredstev podjetja. S povečevanjem dolga pa se povečuje 
tudi spremenljivost donosnosti oziroma tveganje lastniškega kapitala. Zato se vrednost enote 
navadnega lastniškega kapitala povečuje z rastjo dolga v strukturi kapitala do neke stopnje, ki 
se imenuje najugodnejša oziroma optimalna struktura kapitala, nato pa se začne zmanjševati 
(Petrič, 2000, str. 5-10). Pri optimalni strukturi kapitala WACC doseže minimalno vrednost, kar 
pomeni, da se ob tej strukturi hkrati maksimizira tržna vrednost enote lastniškega kapitala 
(Brigham, Daves, 2002, str. 511). Zadolževanje je torej dvorezen meč. Po eni strani podjetju 
omogoča prihranke pri financiranju, po drugi strani pa lahko pretirano zadolževanje vodi v 
stečaj (Antunovič, 1999, str. 218). 
 
Po teoriji izključevanja (ang. Trade-off Theory) je torej moč z dodatnimi, še vzdržnimi 
stopnjami zadolžitve in relativno manjšim financiranjem z lastnim kapitalom, dosegati višje 
stopnje donosa, dokler se mejni stroški finančne stiske in stroški agentov ne izenačijo z 
mejnimi prednostmi cenejšega, davčno spodbujenega12 zadolževanja (Brigham, Daves, 2002, 
str. 487-515). Uporaba dolga tudi zagotavlja bolj učinkovite poslovne odločitve managementa, 
saj v primeru slabših rezultatov upniki vršijo pritisk zaradi poplačila ogroženega dolga (Wruck, 
1990, str. 419-444). 
 
Delež lastniškega kapitala naj bi bil večji predvsem v podjetjih, pri katerih je večja verjetnost 
plačilne nesposobnosti, pri katerih so večji stroški finančne stiske in pri katerih je davek na 
dobiček manjši, taka podjetja imajo namreč manjšo potrebo po zmanjšanju davčne osnove na 
podlagi uporabe dolga. Povečanje deleža lastniškega kapitala pa spodbujajo tudi drugi 
dejavniki, na primer želja lastnikov po manjšem nadzoru poslovanja ali (subjektivne) ocene 
posojilodajalcev in drugih institucij o prevelikem finančnem tveganju podjetja. V podjetjih z 
večjimi možnostmi ugodnih naložb je delež lastniškega kapitala običajno večji zaradi potrebe 

                                                 
10 Glej poglavje 2.4.3.2 Model optimalne strukture kapitala. 
11 Glej poglavje 2.5.2 Obvladovanje tveganj. 
12 Obresti za plačilo dolga se odštevajo od davčne osnove podjetja. 
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po boljši prilagodljivosti naložbenim priložnostim (Brigham, Daves, 2002, str. 504; Levy, 
Sarnat, 1988, str. 358-362; Slovenski poslovnofinančni standardi, 2000).  
 
V Adrii Mobil, d.o.o. imajo določeno ciljno strukturo med dolgom in kapitalom. Pri določanju 
prave višine dolga upoštevajo vpliv stopnje zadolženosti na finančno fleksibilnost, rating 
podjetja, variabilnost prihodkov in denarnih tokov, davčne olajšave in transakcijske stroške 
najema dolga (Interna dokumentacija, 2004). Trenutna struktura kapitala tudi v ostalih 
slovenskih podjetjih vpliva na odločitve o novih zadolžitvah. Pozitivno, in v največjem obsegu 
v obeh primerih, na privlačnost novega zadolževanja vpliva tudi padanje realnih obrestnih mer 
ter pričakovane stopnje donosa novih dolgoročnih naložb. 

Tabela 6: Privlačnost virov financiranja podjetja 
 

OCENA VIR FINANCIRANJA 
Adria Mobil Slovenska podjetja  

(povprečje) 
Dolgoročno bančno posojilo 4 4,02 
Zadržani oz. preneseni dobiček 5 3,86 
Vplačilo dodatnega navadnega lastniškega kapitala 3 3,05 
Dolgoročni finančni najem 3 2,62 
Dolgoročni poslovni najem 3 2,38 
Zamenljivi dolg 3 2,18 

Opomba: 1 – neugodno; …; 5 – zelo ugodno. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 
 

V preučevanem podjetju se zadolžujejo takrat, ko pretekli dobički, torej notranji viri, ne 
zadostujejo za financiranje njihove dejavnosti, posojila pa vrednotijo kot privlačnejši vir 
financiranja od vplačila dodatnega navadnega lastniškega kapitala (Tabela 6). Iz tega je 
mogoče ugotoviti, da so viri financiranja dolgoročnih naložb v skladu z normalno razvrstitvijo 
finančnih virov v sodobni poslovno-finančni teoriji. To pa ne velja za ostala slovenska 
podjetja. Raziskava med njimi je namreč pokazala, da kot najbolj privlačen vir financiranja 
ocenjujejo bančna posojila, zadržani dobički so bili navedeni kot drugi, sledijo vplačilo 
dodatnega navadnega lastniškega kapitala in obe vrsti najema. Donosne projekte torej ostala 
podjetja v prvi vrsti financirajo z novimi zadolžitvami. Nepričakovano je dejstvo, da tako 
Adria Mobil, d.o.o. kot ostala podjetja, najem vrednotijo kot manj privlačen vir financiranja kot 
dolg. Najem namreč predstavlja eno od oblik oziroma alternativo zadolžitvi.  
 
Glede na zgornje podatke, je mogoče zaključiti, da v Adrii Mobil, d.o.o. upoštevajo tako model 
normalne razvrstitve finančnih virov kot tudi model optimalne strukture kapitala. V podjetju 
imajo namreč na eni strani določeno ciljno strukturo kapitala, hkrati pa so viri financiranja 
dolgoročnih naložb v skladu z modelom normalne razvrstitve finančnih virov. To kaže na 
dejstvo, da je meja med obema modeloma v praksi precej zabrisana (podobne rezultate je dala 
tudi raziskava, ki sta jo izvedla Graham in Harvey (2001)). Podjetja pri izboru virov 
financiranja upoštevajo stroške le-teh, njihova višina pa je zagotovo povezana tudi z obstojem 
asimetrije informacij. Hkrati podjetja običajno določijo koeficient zadolžitve, preko katerega se 
zaradi prevelikega tveganja ne zadolžujejo.  
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2.4.4 DOLGOROČNO FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV 
 
Dolgoročno financiranje obratnih sredstev podjetja predstavlja nujni obseg kapitala za 
vzdrževanje nemotenega procesa poslovanja podjetja. Obratna sredstva imajo kljub temu, da 
gre za kratkoročne računovodske kategorije, dolgoročni značaj. Koliko teh sredstev je dejansko 
dolgoročnih, je odvisno od minimalnega stanja zalog in terjatev do kupcev, ki jih podjetje 
ohranja v času izven glavne sezone. Podjetje se lahko odloči za različne politike financiranja 
trajnih obratnih sredstev, torej za različno pokritje tega dela kratkoročnih sredstev z 
dolgoročnimi finančnimi viri. Zasleduje lahko politiko izenačevanja ročnosti, agresivno ali pa 
konzervativno politiko financiranja obratnega kapitala (Osteryoung, 1997, str. 134-139; 
Brigham, Daves, 2002, str. 722-725). 
 
Politika izenačevanja ročnosti zahteva natančno usklajenost rokov sredstev z roki naložb. S 
tem odpravlja nevarnost nelikvidnosti. Osnovna in stalna gibljiva sredstva13 se financira z 
dolgoročnimi viri, tisti del gibljivih sredstev, ki se pojavlja občasno, pa s kratkoročnimi viri. 
Agresivni pristop financiranja obratnih sredstev  se kaže v kršitvi zlatega bilančnega pravila14. 
To pomeni, da podjetje stalna gibljiva sredstva delno financira iz kratkoročnih obveznosti. 
Konzervativni pristop financiranja obratnih sredstev pa je nasprotje prejšnjega, v takšnem 
primeru namreč skušamo zagotoviti likvidnost za vsako ceno, tako da celotno premoženje 
financiramo z dolgoročnimi viri (Osteryoung, 1997, str. 134-139; Brigham, Daves, 2002, str. 
722-725).  

Tabela 7: Odvisnost odločitev o dolgoročnem financiranju obratnih sredstev 
 

OCENA DEJAVNIK 
Adria Mobil Slovenska podjetja 

(povprečje) 
Stroški dolgoročnih virov 4 4,04 
Željen obseg dolgoročnega financiranja obratnih sredstev 4 3,72 
Razpoložljivost dolgoročnih virov 5 3,71 
Razpoložljivost kratkoročnih virov 4 3,45 

Opomba: 1 – nepomembno; …; 5 – zelo pomembno. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 
 
V Adrii Mobil, d.o.o. je dolgoročno financiranje obratnih sredstev v največji meri odvisno od 
razpoložljivosti dolgoročnih virov, nekoliko manj pa od stroškov dolgoročnih virov, 
razpoložljivosti kratkoročnih virov in želenega obsega dolgoročnega financiranja obratnih 
sredstev (Tabela 7). Slovenska podjetja v povprečju nekoliko manjši pomen pripisujejo 
razpoložljivosti dolgoročnih virov, pri ostalih dejavnikih pa ni bistvenih razlik. 
 
Rezultati so v obeh primerih v nasprotju s teoretično razlago, ki kot glavni dejavnik izbire 
dolgoročnega dolga za financiranja obratnih sredstev izpostavlja želeni obseg dolgoročnega 
financiranja obratnih sredstev. Tega se v Adrii Mobil, d.o.o. zavedajo, navajajo namreč, da v 
podjetju nimajo opredeljene politike financiranja trajnih obratnih sredstev v svojih internih 

                                                 
13 Stalna gibljiva sredstva so tisti del gibljivih sredstev, ki je stalno prisoten v podjetju, npr. minimalne zaloge. 
14 Zlato bilančno pravilo pravi, da morajo biti viri po roku razpoložljivosti in po višini enaki vloženim sredstvom. 
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aktih. Hkrati pa dodajajo, da na odločitev med dolgoročno in kratkoročno zadolžitvijo vpliva 
izenačevanje ročnosti, dolgoročno pa se v določenih primerih zadolžujejo tudi zato, da 
zmanjšajo tveganje refinanciranja v »slabih časih«. Iz tega je mogoče povzeti, da podjetje v 
določeni meri sledi politiki izenačevanja ročnosti. 
 

2.4.5 KRATKOROČNO FINANCIRANJE IN LIKVIDNOST 
 
2.4.5.1 Kratkoročno financiranje 
 
Kratkoročno financiranje zajema odločitve o financiranju podjetja s kratkoročnimi dolgovi in 
drugimi kratkoročnimi obveznostmi. Kratkoročno financiranje ima v primerjavi z dolgoročnim 
nekatere prednosti. Med njimi so najpomembnejše: možnost hitrejše pridobitve, prilagodljivost 
potrebam, večja razpoložljivost in manjši stroški financiranja. Slabosti kratkoročnega 
financiranja v primerjavi z dolgoročnim pa sta zlasti veliko število obnavljanj ter večje 
tveganje glede spreminjanja stroškov financiranja in možnosti obnavljanja, kar vpliva na 
povečanje verjetnosti nastanka finančne stiske (Brigham, Daves, 2002, str. 726). 
 
Nameni, za katere se uporablja kratkoročno financiranje, so predvsem financiranje občasnega 
ali sezonskega povečanja obratnih sredstev, financiranje posameznih kratkoročnih poslov, 
začasnega časovnega neskladja med prejemki in izdatki, zmanjšanje povprečnih stroškov 
financiranja podjetja in zmanjšanje vpliva drugih upnikov na poslovanje (Kodeks, 1998). 
 
Podjetje ima na voljo več možnosti kratkoročnega financiranja. Nekateri viri se pri poslovanju 
pojavijo spontano, drugi pa ne. Med prve se uvrščajo obveznosti iz poslovanja  in obveznosti 
do dobaviteljev, med druge pa kratkoročna bančna posojila ter komercialne zapise (Berk, 
Lončarski, Zajc, 2002, str. 246).  
 
Obveznosti iz poslovanja predstavljajo predvsem obveznosti do delavcev iz naslova 
neizplačanih plač, ta vir financiranja je posledica dejstva, da podjetja delavce plačujejo za 
pretekli mesec konec meseca ali pa na začetku novega meseca. Druga vrsta obveznosti iz 
poslovanja so obveznosti do države iz naslova obračunanih, a še neizplačanih davkov. 
 
Obveznosti do dobaviteljev največkrat predstavljajo največji posamezni del kratkoročnih 
finančnih virov, predvsem pri manjših podjetjih, katerim je dostop do drugih oblik otežen 
(Mramor, 1993, str. 278). Tovrstno financiranje je posledica odloženega plačila dobavljenega 
blaga. Dobavitelji namreč običajno ne zahtevajo takojšnjega plačila, ampak dajo podjetju na 
primer 30-dnevni plačilni rok.  
 
Pomemben vir kratkoročnega financiranja predstavljajo tudi kratkoročna bančna posojila. 
Posojilo je podjetju lahko odobreno v obliki kreditne linije, tu gre za odobritev zneska, s 
katerim lahko podjetje prostovoljno razpolaga. Druga možnost je obnavljajoče posojilo, tu gre 
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za kreditno linijo, ki jo banka ob dospetju v primeru korektnega poslovanja obnovi. Podjetje se 
poleg teh dveh oblik lahko odloči tudi za posojilo, ki ima dekurzivno ali anticipativno metodo 
obračunavanja obresti, je obročno ali pa obročno s prištetimi obrestmi, kar sicer bistveno 
poveča dejansko obrestno mero (Brigham, Daves, 2002, str. 727-729; Berk, Lončarski, Zajc, 
2002, str. 250-253).  
 
Komercialni zapisi so dolžniški vrednostni papir z dospetjem do devet mesecev. Ta kratkoročni 
vir financiranja praviloma uporabljajo le večja, znana podjetja (Kodeks, 1998). 

Tabela 8: Pomen posameznih virov kratkoročnega financiranja podjetja  
 

OCENA VIR KRATKOROČNEGA FINANCIRANJA 
Adria Mobil Slovenska podjetja  

(povprečje) 
Obv. do dob. z vključenimi kratkoročnimi komercialnimi krediti 5 4,13 
Obveznosti do delavcev 2 2,15 
Obveznosti do države 2 2,05 
Obveznosti iz naslova prejetih predujmov 3 2,03 
Obveznosti iz prejetih kratk. posojil ali izdanih kratk. vredn. papirjev 5 3,03 
Druge kratk. obv. brez PČR 3 1,79 
Kratkoročni poslovni najem  1 1,34 

Opomba: 1 – nepomemben; …; 5 – zelo pomemben. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 
 
V Adrii Mobil, d.o.o. najpomembnejše vire kratkoročnega financiranja predstavljajo 
obveznosti do dobaviteljev z vključenimi kratkoročnimi komercialnimi krediti ter obveznosti iz 
prejetih kratkoročnih posojil. Glede na to, da obveznosti do države v največji meri 
predstavljajo obveznosti iz naslova davkov, podaljševanje rokov plačil tu nikakor ni 
priporočljivo, podjetju lahko namreč povzroči velike težave. Obveznosti do delavcev v največji 
meri predstavljajo obveznosti iz naslova plač in podaljševanje rokov izplačil kmalu izzove 
nezadovoljstvo delavcev in sindikalne proteste. Adria Mobil, d.o.o. ju zato vrednoti kot zelo 
malo pomembna vira kratkoročnega financiranja. Tudi ostala slovenska podjetja zgoraj 
navedene vire vrednotijo zelo podobno. Podobnost med Adrio Mobil, d.o.o. in ostalimi podjetji 
se kaže tudi pri kratkoročnem poslovnem najemu, ta namreč v obeh primerih predstavlja 
najmanj pomemben vir kratkoročnega financiranja. Nekoliko razhajanj je mogoče opaziti pri 
obveznostih iz naslova predujmov in drugih kratkoročnih obveznostih brez pasivnih časovnih 
razmejitev, ki ju ostala podjetja v povprečju vrednotijo kot manj, Adria Mobil, d.o.o., pa kot 
bolj pomembna vira kratkoročnega financiranja kot obveznosti do države in delavcev. 
 
2.4.5.2 Likvidnost 
 
Pod pojmom likvidnost razumemo, kako hitro in s kakšnimi stroški se lahko posamezen del 
aktiv podjetja preoblikuje v denar kot najbolj likvidno obliko premoženja. Likvidna sredstva so 
poleg denarja še kratkoročne terjatve, ki jih je mogoče zanesljivo sproti preoblikovati v denar 
oziroma uporabljati za plačevanje (na primer plačilne ali kreditne kartice), pa tudi sproti 
unovčljivi vrednostni papirji in druge pravice do unovčljivih vrednostnih papirjev ali terjatev 
ter pravice do zamenjave unovčljivih vrednostnih papirjev ali terjatev (Kodeks, 1998). 
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Managerji, ki sledijo cilju maksimizacije tržne vrednosti lastniškega kapitala, bi morali v 
podjetju držati toliko likvidnih sredstev, da se mejni stroški držanja likvidnih sredstev izenačijo 
z mejnimi koristmi držanja le-teh. Stroški držanja likvidnih sredstev se kažejo v nižji 
donosnosti zaradi oportunitetnih stroškov. Hkrati obstajata dve glavni prednosti držanja 
likvidnih sredstev. Prvič, podjetje privarčuje pri transakcijskih stroških, ki nastanejo pri 
njihovem zbiranju,  in jim ni potrebno prodajati sredstev, da bi izvedli plačila. Drugič, podjetje 
lahko uporabi likvidna sredstva za financiranje aktivnosti in manjših naložb, če drugi viri 
financiranja v določenem trenutku niso dostopni, ali pa so predragi. Keynes (1957) prvo 
prednost držanja denarja imenuje transakcijski motiv za držanje denarja, drugo pa varnostni 
motiv za držanje denarja (Opler et al., 1999, str. 4). 
 
Teorije, ki se osredotočajo na stroške in koristi držanja denarja (ang. Trade-off Model of Cash 
Holdings), zagovarjajo tezo, da lahko podjetje ugotovi, ali drži dovolj likvidnih sredstev z 
vidika maksimizacije vrednosti kapitala ali ne. Toda dejstvo je, da ima management drugačen 
pogled na stroške in koristi držanja denarja kot lastniki. Managerji so nagnjeni k držanju 
prevelikega obsega likvidnih sredstev, ker s tem zmanjšajo tveganje plačilne nesposobnosti v 
podjetju in povečajo svojo neodvisnost pri odločanju. Zaradi tega pogosto dajejo preveč 
poudarka varnostnemu motivu za držanje likvidnih sredstev (Opler et al., 1999, str. 4). 
 
Alternativni pogled na model stroškov in koristi držanja denarja zagovarja tezo, da v podjetju 
ne obstaja optimalni obseg likvidnih sredstev. Ta teorija predpostavlja, da lahko podjetje v 
primeru, da potrebuje denar za izvedbo svojih načrtov, z nizkimi stroški izda vrednostne 
papirje. Četudi predpostavljamo, da ima podjetje optimalen obseg neto dolga, je popolnoma 
vseeno, če ima veliko likvidnih sredstev in veliko dolga, ali pa oboje drži na nizkem nivoju, 
pomembno je le, da ima optimalen obseg neto dolga. Toda po teoriji normalne razvrstitve 
finančnih virov, v podjetju ne obstaja optimalen obseg neto dolga. Podjetja se namreč zaradi 
asimetrije informacij raje zadolžujejo kot pa izdajajo dodaten kapital (Myers, Majluf, 1984). 
Podjetja se torej v primeru, če nimajo dovolj notranjih virov za financiranje investicijskih 
projektov, zadolžujejo. V primeru, da imajo dovolj notranjih virov, pa odplačujejo zapadle 
dolgove in/ali akumulirajo likvidna sredstva oziroma povečajo delež dobička, ki je razdeljen 
lastnikom. V skladu s to hipotezo je torej obseg likvidnih sredstev posledica zgoraj opisanih 
dejavnikov (Opler, et al. 1999, str. 13-14). 
 
Tabela 9: Pomembnost posamezne oblike likvidnostnih rezerv 
 

OCENA OBLIKA  LIKVIDNOSTNE  REZERVE 
Adria Mobil Slovenska podjetja  

(povprečje) 
V denarnih sredstvih 1 3,45 
V kratkoročnih finančnih naložbah 4 3,72 
Odobrenem okvirnem kreditu na TRR 5 3,34 
Odobrenem in neizkoriščenem posojilu 5 2,62 
V obljubljenem kratkoročnem posojilu kot stalni možnosti 3 2,97 

Opomba: 1 – nepomembno; …; 5 – zelo pomembno. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 
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Adria Mobil, d.o.o. ima likvidnostne rezerve predvsem v obliki odobrenih okvirnih kreditov na 
transakcijskem računu in odobrenih neizkoriščenih posojilih, pomembne se jim zdijo tudi 
kratkoročne finančne naložbe (Tabela 9). Nekoliko manj pomemben vir predstavljajo 
obljubljena kratkoročna posojila kot stalna možnost, najmanj pa denarna sredstva. Podjetja, 
vključena v raziskavo SIR/RCEF, na drugi strani kot najpogostejšo obliko likvidnih sredstev 
ocenjujejo kratkoročne finančne naložbe, nekoliko manj pogosti obliki sta denarna sredstva in 
odobrena okvirna posojila na računu. Redko se podjetja odločajo tudi za dogovore z bankami o 
možnosti najetja posojila. 
 
Glede na zgoraj navedene podatke, je mogoče zaključiti, da v Adrii Mobil, d.o.o. 
nadpovprečno dobro upravljajo z denarjem. V primerjavi z ostalimi preučevanimi podjetji 
namreč denarna sredstva glede na druge oblike likvidnostnih rezerv ocenjujejo kot relativno 
nepomemben vir kratkoročnega financiranja. Pogosto jih vlagajo v finančne naložbe, predvsem 
zakladne menice, depozite pri bankah in depozitne certifikate, ter jim tako zagotovijo večjo 
donosnost (Interna dokumentacija, 2004). Tovrsten način upravljanja z denarnimi sredstvi je 
zahtevnejši, saj mora finančnik ves čas usklajevati roke dospelosti naložb z nastajajočimi 
potrebami po denarnih sredstvih. Glede na to, da višino likvidnostnih rezerv v podjetju 
ocenjujejo na dovolj visoki ravni in jim torej zagotavlja nemoteno poslovanje, je mogoče 
zaključiti, da z njimi upravljajo nadpovprečno uspešno. 
 

2.4.6 PRILAGAJANJE INFLACIJI 
 
Inflacija pomeni erozijo kupne moči denarja in je običajen pojav v večini držav (Antunovič, 
1999, str. 43). Gre za dvig splošne ravni cen v gospodarstvu, ta dvig je lahko enkraten, lahko 
pa je rast cen prisotna dalj časa (Roter, 2003, str. 3). V Sloveniji se od 1. januara 1998  kot 
merilo inflacije uporablja stopnja rasti cen življenjskih potrebščin. Pred tem datumom pa se je 
kot merilo inflacije uporabljala stopnja rasti cen na drobno (Banka Slovenije, 2004). 
 
Podjetja se inflaciji lahko prilagajajo na različne načine. Glede na to, da je v Sloveniji le-ta 
višja in so posledično razmere bolj nestabilne kot na primer v Evropski uniji, se ji lahko 
izogibajo z vezavo pogodb na evro. Podjetja se lahko tveganju inflacije izogibajo tudi z 
vnaprejšnjim dogovarjanjem z dobavitelji in kupci o stalnih cenah za prihodnje obdobje. Druge 
možnost so tudi: podaljševanje rokov plačil, hitrejša izterjava dolgov, krajšanje plačilnih rokov 
kupcem, priznavanje dodatnih popustov za hitrejše plačevanje, zmanjševanje stroškov, 
najemanje posojil za poslovanje v tujini, prilagajanje uvoza izvoznim trgom, uporaba izvedenih 
finančnih instrumentov (Berk, 2003, str. 33). Izbira posamezne oblike je odvisna od velikost in 
pogajalske moči podjetja pa tudi od narave poslovanja.  
 
Adria Mobil, d.o.o. se relativno visoki in trajni inflaciji glede na dobavitelje in kupce prilagaja 
z vezavo pogodb na tuje valute, z vnaprejšnjim dogovarjanjem z dobavitelji o stalnih cenah za 
prihodnje obdobje, in s prilagajanjem uvoza izvoznim trgom. Ostala slovenska podjetja se, 
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sodeč po rezultatih raziskave SIR/RCEF, poleg vezave pogodb na tuje valute pogosto 
poslužujejo tudi povečevanja cen v domači valuti, kar posledično inflacijo nadalje zvišuje. 
Pogost  način je tudi vnaprejšnje dogovarjanje z dobavitelji o stalnih cenah za prihodnje 
obdobje. Nekatera podjetja se poslužujejo tudi drugih ukrepov, kot na primer podaljševanje 
rokov plačil, hitrejša izterjava dolgov, krajšanje plačilnih rokov kupcem, priznavanje dodatnih 
popustov za hitrejše plačevanje. Relativno malo podjetij pa uporablja prilagajanje uvoza 
izvoznim trgom. 
 
Načini prilagajanja inflaciji, ki jih uporablja Adria Mobil, d.o.o., v veliki meri sovpadajo z 
najpogostejšimi prijemi, ki jih uporabljajo ostala podjetja. Zelo dober način, ki ga v podjetju 
uporabljajo, je prilagajanje uvoza izvoznim trgom, s tem se hkrati izognejo tudi tečajnim 
tveganjem. Za podjetje je to področje izjemnega pomena, kar 99 odstotkov svojih izdelkov 
namreč izvozijo in so tako v veliki meri izpostavljeni tovrstnim tveganjem. 
 

2.5 INFORMIRANJE IN IZVAJANJE V FINANČNI FUNKCIJI 

2.5.1 INFORMIRANJE V FINANČNI FUNKCIJI 
 
Finančna funkcija je tesno povezana z računovodsko funkcijo, kar smo ugotovili že v poglavju 
2.3.4. Podatki iz računovodstva kot informacijske funkcije v veliki meri vplivajo na 
sprejemanje odločitev in izvajanje finančne funkcije. Ta vpliv je lahko neposreden (znotraj 
podjetja) ali posreden (preko tržne cene enote lastniškega kapitala, ki se je oblikovala tudi na 
osnovi podatkov iz računovodskih izkazov podjetja) (Duhovnik, 1998, str. 382). 
 
Vodstvu podjetja sta na razpolago računovodski izkaz, ki kaže finančno stanje podjetja na 
izbrani dan (bilanca stanja), in računovodski izkaz, ki predstavlja prihodke in odhodke ter s tem 
dobiček obračunskega obdobja (izkaz poslovnega izida). Ta dva izkaza pa ne izražata analize 
denarnih tokov in finančnega položaja podjetja. Obenem tudi ne pojasnjujeta medsebojne 
povezanosti. To je razlog, da ju mora spremljati vsaj še izkaz finančnih tokov. Le-ta v razvitih 
tržnih gospodarstvih že dolgo časa predstavlja eno od pomembnejših osnov za sprejemanje 
odločitev v podjetju. Ker pa imajo le redka podjetja toliko denarja, da lahko v posameznih 
obdobjih zanemarijo denarne tokove, se poleg tega v razvitem svetu čedalje bolj uveljavlja tudi 
izkaz denarnih tokov. Izkaz finančnih in izkaz denarnih tokov sta pripomogla k razširitvi 
informacijske osnove za sprejemanje odločitev (Duhovnik, 1998, str. 383-386). 
 
V Adrii Mobil, d.o.o. sestavljajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida mesečno, v tekočih 
cenah, tako v tolarjih kot v evrih. Takšen način je značilen tudi za  večino ostalih slovenskih 
podjetij.  
 
V podjetju ocenjujejo, da načrtovanje in ocenjevanje poslovanja zelo vpliva na uravnavanje 
prihodnje plačilne sposobnosti. Načrtovanje poslovanja je po njihovem mnenju tudi zelo 
pomemben dejavnik investicijske sposobnosti podjetja. To potrjuje tudi dejstvo, da mesečno 
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izračunavajo vse naslednje finančne kazalce: finančno vzvodje (dolgoročni dolg/kapital), delež 
kapitala v pasivi, pokritje obresti (dobiček iz poslovanja/obresti) in strukturo denarnih tokov. 
Nekoliko slabše pa je spremljanje uresničenosti dolgoročnih naložb, le-to namreč spremljajo 
občasno. V ostalih slovenskih podjetjih je stanje na tem področju zelo podobno, kar kaže na 
dokaj dobro upoštevanje teoretičnih priporočil v obeh primerih. 
 
2.5.1.1 Viri informacij in spremljanje v konkurenčnih podjetjih 
 
Ker podjetja delujejo v razmerah tržnega gospodarstva, so izpostavljena konkurenčnemu boju. 
To je razlog, da morajo neprestano spremljati razmere na trgu in se jim prilagajati. To zahteva 
zbiranje informacij iz različnih virov in spremljanje dogajanja v najširšem okolju podjetja. 
 
V Adrii Mobil, d.o.o. se zavedajo pomembnosti spremljanja poslovanja konkurenčnih podjetij, 
zato spremljajo gibanje številnih kazalcev. Kot najbolj pomembna ocenjujejo delež dobička iz 
poslovanja v prihodkih in donosnost sredstev. Veliko pozornosti posvečajo tudi obračanju 
zalog, terjatev do kupcev, donosnosti kapitala, deležu kosmatega dobička v prihodkih in 
obsegu investicijske dejavnosti. Ostala slovenska podjetja kot najpomembnejši kazalec, ki ga je 
pomembno spremljati pri konkurentih, ocenjujejo zadolženost, ta je v proučevanem podjetju 
šele na tretjem mestu po pomembnosti. Ta razlika v določeni meri kaže na upoštevanje modela 
normalne razvrstitve finančnih virov s strani proučevanega podjetja, iz česar sledi pripisovanje 
manjšega pomena neodvisnosti od zunanjih virov financiranja podjetja (Tabela 1), in s tem 
pripisovanje manjšega pomena zadolženosti. S tem sovpada tudi pripisovanje manjšega 
pomena deležu celotnega dobička v prihodkih glede na pomembnost deleža dobička iz 
poslovanja v prihodkih s strani proučevanega podjetja. Razlika se kaže tudi pri oceni 
pomembnosti donosnosti sredstev, deležu dobička iz poslovanja v prihodkih in deležu 
kosmatega dobička v prihodkih, ki so za ostala podjetja relativno manj pomembni kot za Adrio 
Mobil, d.o.o.. 

Tabela 10: Pripisovanje posameznega kazalca pri konkurenčnih podjetjih 
 

OCENA KAZALEC 
Adria Mobil Slovenska podjetja  

(povprečje) 
Obračanje zalog 4 3,14 
Obračanje terjatev do kupcev 4 3,67 
Donosnost lastniškega kapitala – ROE 4 3,20 
Donosnost sredstev  - ROA 5 3,06 
Zadolženost 3 3,94 
Obseg investicijske dejavnosti 4 3,5 
Delež celotnega dobička v prihodkih 3 3,61 
Delež dobička iz poslovanja v prihodkih 5 3,76 
Delež kosmatega dobička v prihodkih 4 2,96 

Opomba: 1 – nepomemben; …; 5 – zelo pomemben. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 

 
Tako kot v ostalih podjetjih, tudi  v Adrii Mobil, d.o.o. pri konkurentih pogosto spremljajo 
roke plačil, saj se zavedajo, da je to zelo pomembno. Težava pri tem je dejstvo, da so njihovi 
kupci v tujini, kar povzroča otežen dostop do tovrstnih podatkov, ki je hkrati tudi precej dražji. 
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Toda glede na to, da je plačilna disciplina v Evropski uniji, ki je njihov najpomembnejši trg, 
večja kot pri nas, to področje za proučevano podjetje ni zelo kritično. Pri poslovanju z 
Evropsko unijo je namreč izpostavljenost tveganju neplačila manjša kot pri nas (Ložar, 2003, 
str. 2). 
 
Adria Mobil, d.o.o. informacije o konkurentih največkrat pridobi iz specializiranih baz 
podatkov, pomembna vira sta tudi svetovalna podjetja in sredstva javnega obveščanja. Ostala 
slovenska podjetja informacije o konkurentih najpogosteje pridobivajo iz sredstev javnega 
obveščanja, kot pomemben vir ocenjujejo tudi specializirane baze podatkov, medtem ko 
svetovalna podjetja zanje niso pogost vir podatkov. 
 
Poleg informacij o konkurentih, morajo podjetja spremljati tudi druge vrste informacij. Kako 
pomembne so za podjetja posamezne izmed njih, je razvidno v Tabeli 11. 

Tabela 11: Pomembnost posameznih vrst informacij 
 

OCENA VRSTA INFORMACIJ 
Adria Mobil Slovenska podjetja 

(povprečje) 
Borzne informacije – domače 4 2,07 
Borzne informacije – tuje 3 1,80 
Informacije iz blagovnih borz 3 2,00 
Informacije o bančnih obrestnih merah 5 4,02 
Informacije o bančnih storitvah 5 3,55 
Informacije o deviznih tečajih 5 4,53 
Informacije o finančnem položaju vaših odjemalcev 5 4,31 
Informacije o finančnem položaju vaših dobaviteljev  5 3,60 
Informacije o zavarovalniških storitvah 4 2,91 
Informacije o storitvah borzno posredniških hiš 3 2,00 
Informacije o leasing storitvah 3 2,14 
Informacije o uspešnosti investicijskih skladov 4 1,79 
Informacije o emitiranju državnih vrednostnih papirjev 4 1,74 
Informacije o medpodjetniškem posojilnem trgu 5 2,30 

Opomba: 1 –nepomembne; …; 5 – zelo pomembne. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 

 
Primerjava ocen (Tabela 11) pokaže, da je relativna pomembnost posameznih vrst informacij v 
obeh primerih podobna. Razlog je najverjetneje v tem, da so vsa podjetja izpostavljena 
podobnim razmeram in tveganjem v gospodarstvu, zato so vsa prisiljena določene vrste 
informacij spremljati bolj pozorno kot ostale. Največjo pozornost zagotovo posvečajo tistim, ki 
lahko v največji meri vplivajo na njihovo poslovanje. V Adrii Mobil, d.o.o. vsem vrstam 
informacij pripisujejo višje ocene kot ostala podjetja, kar pomeni, da bolj pozorno spremljajo 
dogajanje v svojem najširšem okolju. Podrobno spremljanje dogajanja prinaša podjetju 
prednosti, saj lahko le tako dovolj hitro zazna dogajanja v okolju in se jim pravočasno in z 
najnižjimi stroški prilagodi. 
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2.5.2 OBVLADOVANJE TVEGANJ 
 
»Vsako dinamično podjetje ima "sui generis" - vgrajena tveganja za nastanek potencialnih 
poslovnih težav ali krize.« (Končina, Mirtič, 1999, str. 15) Tveganje ublažimo z dobrim 
načrtovanjem, težave, ki se kljub temu pojavljajo, pa odpravljamo z redno kontrolo (Rozman,  
Kovač, Koletnik, 1993, str. 77). 
 
Čeprav se zdi, da je tveganje nezaželeno in so mnogi prepričani, da bi bilo na svetu lepše brez 
njega, pa Peter F. Drucker, utemeljitelj teorije managementa, v zvezi s poslovnim tveganjem 
meni, da brez tveganja ni ne posla ne gospodarstva. Če bi namreč tveganje odpravili, bi se z 
gospodarstvom zgodilo nekaj najhujšega: postalo bi rigidno (Drucker, 1999). A poslovanje 
nikakor ne sme biti hazard, marveč vedno načrtovano in do predvidene ravni obvladovano 
poslovno tveganje. Načrtovanje in obvladovanje poslovnih tveganj, posebej tistih, ki lahko 
povzročijo podjetju resne težave ali krizo, je potemtakem stalna in glavna naloga managementa 
(Končina, Mirtič, 1999, str. 15). 
 
Tveganje v širšem smislu pomeni vsak dogodek, ki bi v podjetju utegnil povzročiti slabše 
finančno stanje od pričakovanega. Pojavlja se v petih glavnih oblikah. Finančno tveganje 
pomeni tveganje neugodne spremembe cen vrednostnih papirjev, deviznih tečajev, obrestnih 
mer, cen blaga na trgu. Kreditno tveganje je tveganje, da kreditojemalec ob dospetju ne bo 
sposoben izpolniti svojih finančnih obveznosti. Operativno tveganje pomeni izpostavljenost 
izgubam zaradi napak, ki jih podjetje naredi pri svojem poslovanju v okviru notranjih 
procesov. Tržno tveganje (ang. Market/Beta risk) pomeni tveganje spremenjenih razmerij na 
trgu kapitala, ki vplivajo na strošek kapitala podjetja. Strateško tveganje (ang. Strategic risk) je 
tveganje, ki se mu podjetje izpostavlja pri uresničevanju svojih strategij. Strategije, ki jih 
podjetja oblikujejo, so namreč v veliki meri povezane z negotovostjo o spremembi poslovnega 
okolja, preference, tehnologije idr. (Emblemsvag, Kjolstad, 2002, str. 846; Buehler, et.al. 
2003). 
 
Barrese in Scordis (2003, str. 29) navajata pravila, ki bi se jih morala podjetja držati pri 
upravljanju s tveganji: 
1. v podjetju obstaja taka organizacijska kultura, da so zaposleni natančno seznanjeni s 

kakšno stopnjo tveganja se je podjetje pripravljeno soočati in delujejo v smeri tega cilja, 
2. vodilni v podjetju definirajo in sporočajo sprejemljive stopnje tveganja ostalim v 

podjetju, 
3. na vseh ravneh v podjetju obstaja neposredna komunikacija, kar omogoča in olajša 

ocenjevanje tveganja in sprejetje ustreznih akcij, 
4. vzpostavljene so formalne in neformalne skupine, ki ugotavljajo kakšna so tveganja, ki 

jim je podjetje izpostavljeno in kakšne so možnosti upravljanja z njimi, 
5. vsi v podjetju uporabljajo enotne izraze za vrednotenje in identifikacijo tveganj, 
6. na ravni podjetja je vzpostavljena enota za upravljanje s tveganji, 
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7. podjetje sporoča glavna tveganja in načine upravljanja z njimi lastnikom in ostalim 
deležnikom, 

8. notranja revizija igra ključno vlogo pri vzpostavljanju in nadzoru aktivnosti na področju 
upravljanja s tveganji, 

9. uporabnikom prijazna orodja in lahko dostopni notranji svetovalci zagotavljajo vodenje 
zaposlenih pri uvajanju metod nadzora tveganja in 

10. podjetje uporablja raznolika orodja in tehnike  za upravljanje s tveganji. 
 
Podjetja obvladujejo tveganja na različne načine, najpogosteje preko strateškega in 
dolgoročnega načrtovanja in ustrezno delujočih notranjih kontrol. Tveganje je možno zmanjšati 
tudi s pomočjo uporabe zunajbilančnih finančnih instrumentov in zavarovanjem naložb pri 
zavarovalnicah. Poslužujejo se lahko zavarovanja plačil in podeljevanja pooblastil za 
razpolaganje s sredstvi v okviru finančnega načrta (Berk, 2003, str. 36). Pomembno je tudi 
spremljanje stopnje poslovnega in finančnega vzvoda. Stopnja poslovnega vzvoda meri tako 
imenovano poslovno tveganje podjetja, to je tveganje v podjetju, ko se le-to ne financira z 
dolgom. Poslovno tveganje se nanaša na negotovost prihodnjih donosnosti sredstev in je 
odvisno od številnih dejavnikov (stabilnosti povpraševanja po proizvodih ali storitvah podjetja, 
variabilnosti cen in strukture stroškov ipd.). Stopnja finančnega vzvoda pa meri finančno 
tveganje, le-to namreč pomeni dodatno tveganje (poleg poslovnega), ki ga nosijo lastniki 
podjetja, kot rezultat uporabe dolga za financiranje podjetja. Dolg namreč predstavlja 
obveznost, ki jo mora podjetje pokriti ne glede na poslovno uspešnost in ima enake učinke kot 
fiksni stroški pri ugotavljanju poslovnega tveganja.  
 
Podjetja lahko pri analiziranju tveganja posameznega projekta oziroma naložbe uporabljajo 
številne kvantitativne metode. Med njimi so v literaturi najpogosteje navedene: analiza 
občutljivosti, analiza možnih izidov, monte Carlo simulacija, metoda odločitvenega drevesa in 
model za določanje cen dolgoročnih naložb (CAPM – Capital Asset  Pricing Model) (Vose, 
2000, 418 str.; Berk, Lončarski, Zajc, 2002, str. 136-144). 
 
Prve štiri zgoraj navedene metode merijo samostojno tveganje projekta oziroma naložbe. To 
pomeni, da projekt gledamo ločeno od ostalih projektov v podjetju, kot če bi bil edini, ki ga 
imamo. Analiza občutljivosti je tehnika, ki pokaže spremembe v NSV projekta ob variiranju 
ene izmed spremenljivk, ob vsem ostalem nespremenjenem. Ta tehnika se sicer v praksi 
najpogosteje uporablja, vendar ima svoje pomanjkljivosti. Ne upošteva namreč občutljivosti 
NSV na spremembe ključnih spremenljivk, kakor tudi ne verjetnosti nastopa posamezne 
vrednosti vsake izmed ključnih spremenljivk. Te pomanjkljivosti odpravlja analiza možnih 
izidov. Upošteva tako občutljivost NSV na spremembe ključnih spremenljivk kot tudi 
verjetnostno porazdelitev teh spremenljivk. Prihodnji denarni tokovi naložbe so pri tej metodi 
ponavadi prikazani v obliki odločitvenega drevesa, kjer vsaka »veja na drevesu« predstavlja en 
možen izid in verjetnost njegovega nastanka. V podjetju nato denarne tokove, ponderirane z 
verjetnostjo njihovega nastanka seštejejo, in, ob upoštevanju časovne vrednosti denarja, 
ugotovijo pričakovano sedanjo vrednost (NSV) prihodnjih denarnih tokov naložbe. 
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Pomanjkljivost analize možnih izidov je v tem, da je ocenjevanje verjetnosti možnih izidov 
zelo zahtevno, možnosti pa je veliko. Ker običajno izberemo le nekatere izmed njih, je 
verjetnostna porazdelitev diskretna. Podrobneje izdelana analiza možnih izidov je monte Carlo 
simulacija, ki verjetnostne porazdelitve opredeli kot zvezne, hkrati pa s pomočjo korelacijskih 
koeficientov opredeli tudi dejanske povezave med spremenljivkami. (Jäckel, 2002, 222 str.; 
Osteryoung, 1997, str. 237-242; Brigham, Daves, 2002, str. 426-440).   
 
Metoda CAPM meri tržno tveganje projekta, kar pomeni tveganje z vidika investitorja, ki ima 
svoje premoženje zelo dobro razpršeno. Model podaja razmerje med tveganjem, ki ga 
posamezna naložba doprinese k tveganju premoženja, in zahtevano donosnostjo te posamezne 
naložbe:  

ri = rf+(rm- rf)βi, [3]
 
kjer predstavlja: 
r i  =   zatevano donosnost posamezne naložbe, 
rf  =  donosnost netvegane naložbe, 
(rm- rf)  =  tržno premijo za tveganje, 
βi  =  mero tveganja posamezne naložbe. 
 
Najoptimalnejša metoda merjenja tveganja je metoda CAPM, ki je hkrati tudi najzahtevnejša. 
Zahteva namreč poznavanje mere tveganja posamezne naložbe, le-to pa je velikokrat izredno 
težko oceniti. Ta metoda je zato uporabna samo v primeru velikih delniških družb z razpršenim 
lastništvom (Brigham, Daves, 2002, str. 301-306). 
 
Izmed kvalitativnih metod analiziranja tveganja v Adrii Mobil, d.o.o. analiziranje občutljivosti 
in analiziranje različnih scenarijev ocenjujejo kot najpomembnejši metodi, zato ju največkrat 
uporabljajo, nekoliko manj pomembni pa sta po njihovem mnenju metoda odločitvenega 
drevesa in monte Carlo simulacija (Tabela 12). Analiziranje različnih scenarijev je relativno 
pomembna metoda tudi pri ostalih podjetjih, občasno podjetja uporabljajo tudi metodo 
analiziranje občutljivosti, medtem ko ostalih skorajda ne uporabljajo. Analiziranje tveganja z 
metodo CAPM, ki velja za najoptimalnejšo metodo, v Adrii Mobil, d.o.o. ni mogoča, saj je le-
ta, kot je navedeno že zgoraj, uporabna le za javne delniške družbe. 

Tabela 12: Metode analiziranja tveganja  
 

OCENA METODA 
Adria Mobil Slovenska podjetja  

(povprečje) 
Metoda CAPM (ri=rf+(rm- rf)βi)  2,06 
Metoda odločitvenega drevesa 3 2,35 
Monte Carlo simulacija 3 1,36 
Analiziranje občutljivosti 4 3,14 
Analiziranje različnih scenarijev 4 3,77 

Opomba: 1 – nikoli; …;  5 – vedno. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 
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V Adrii Mobil, d.o.o. različna tveganja upoštevajo s prilagajanjem diskontne stopnje oziroma 
denarnih tokov specifičnim tveganjem projekta. Pri tem upoštevajo predvsem tveganja 
spremembe obrestnih mer in deviznega tečaja ter tveganje poslovnega cikla in nihanja bruto 
domačega proizvoda. Kar 99 odstotkov svojih izdelkov prodajo na tuje in tudi večina njihovih 
dobaviteljev je iz tujine,  zato so v veliki meri izpostavljeni tečajnim tveganjem. Uravnavajo jih 
predvsem z dobavljanjem materiala, surovin in polproizvodov iz istega valutnega območja, iz 
katerega so njihovi kupci.  
 
Tveganja, ki jim je podjetje pri svojem poslovanju izpostavljeno, je mogoče v veliki meri 
zavarovati tudi z uporabo izvedenih finančnih instrumentov. Najpogosteje se uporabljajo 
standardizirane (ang. futures) in nestandardizirane (ang. forward) terminske pogodbe, opcije 
(ang. option) ter zamenjave (ang. swap). Z uporabo teh instrumentov se lahko podjetje 
zavaruje pred tečajnim, obrestnim, ter številnimi drugimi tveganji, s katerimi se sooča pri 
vsakodnevnem poslovanju (Veselinovič, 2001). Adria Mobil, d.o.o. izvedenih finančnih 
instrumentov ne uporablja, toda glede na velik obseg poslovanja in tesno povezanost s tujino, 
ki prinaša dodatna tveganja, bi bilo zagotovo smiselno razmisliti o njihovi uporabi. 
 
Obvladovanje tveganj v proučevanem podjetju poteka preko strateškega in dolgoročnega 
načrtovanja, ustrezno delujočih notranjih kontrol, zavarovanj plačil in z razpolaganjem s 
sredstvi v okviru finančnega načrta. Podobno stanje je raziskava pokazala v ostalih slovenskih 
podjetjih, s to razliko, da le-ta posamezne metode uporabljajo v manjši meri.  
 
V podjetju spremljajo svoj poslovni in finančni vzvod. Stopnja poslovnega vzvoda (DOL – 
Degree of Operating Leverage) znaša 3,14, finančnega (DFL – Degree of Financial Leverage) 
pa 1,182. Stopnja poslovnega vzvoda meri vpliv spremembe prihodkov iz poslovanja na 
spremembo dobička iz poslovanja. Če se torej prihodki iz poslovanja pri trenutnih razmerah in 
obsegu poslovanja v Adrii Mobil, d.o.o. spremenijo za 1 odstotek, se dobiček iz poslovanja 
spremeni (v isti smeri kot prihodki) za 3,14 odstotkov. Stopnja finančnega vzvoda pove, za 
koliko odstotkov se spremeni celotni dobiček zaradi spremembe dobička iz poslovanja za en 
odstotek (Mramor, 1993, str. 220-223). Finančni vzvod torej meri finančno tveganje v podjetju, 
le-to nastane zaradi uporabe instrumentov financiranja kapitala podjetja, ki nosijo fiksno 
pogodbeno obveznost plačila donosa (obresti), torej predvsem zaradi uporabe dolga. Če se 
dobiček iz poslovanja v Adrii Mobil, d.o.o. spremeni za 1 odstotek, se celotni dobiček 
spremeni (v isti smeri kot dobiček iz poslovanja) za 1,182 odstotkov. Uporaba dolga torej 
praviloma povečuje čisti dobiček na enoto lastniškega kapitala, vendar pa se zaradi njegove 
uporabe poveča tudi tveganje naložbe.  
 
Spremljanje teh dveh kazalcev je zelo koristno, saj kažeta, kolikšnemu tveganju je podjetje 
izpostavljeno. Kljub temu pa je njuno spremljanje v slovenskih podjetjih še vedno slabo, niti 
polovica podjetij ju namreč ne spremlja.  
 



36 

Obvladovanje tveganj očitno sodi med strokovno pomanjkljivo obravnavano področje v sklopu 
finančne funkcije slovenskih podjetij. Precej neobičajni sta tako uporaba kvantitativnih metod 
analiziranja tveganja (Tabela 12) kot tudi spremljanje poslovnega in  finančnega vzvoda. V 
Adrii Mobil, d.o.o. vsaj občasno uporabljajo štiri izmed metod analiziranja tveganja, razna 
tveganja upoštevajo s prilagajanjem diskontnih stopenj oziroma denarnih tokov, in redno 
spremljajo svoj poslovni in finančni vzvod, kar kaže, da zelo dobro upoštevajo tveganja, ki so 
jim izpostavljeni.  
 

2.5.3 ZAGOTAVLJANJE PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
 
Bergant (2002, str. 135) izraz plačilna sposobnost definira kot načelo in tudi kot izraz 
sposobnosti podjetja, da razpolaga z ustreznimi likvidnimi sredstvi, kadar so le-ta potrebna. 
Podjetje mora pri svojih poslovnih odločitvah upoštevati temeljno načelo kratkoročne plačilne 
sposobnosti. To pomeni, da mora biti sposobno, da v kratkem roku zagotovi potrebna likvidna 
sredstva za pravočasno poravnavo obveznosti. Položaj, ko so prejemki v danem trenutku ali 
kratkem roku enaki ali večji od izdatkov za obveznosti, zapadle v plačilo, namreč 
opredeljujemo kot kratkoročno plačilno sposobnost podjetja (Kodeks, 1998).  
 
Podjetje mora pri svojih odločitvah upoštevati tudi temeljno načelo dolgoročne plačilne 
sposobnosti. To pomeni, da mora z ustrezno poslovno politiko zagotavljati plačilno sposobnost 
podjetja na dolgi rok. Na to lahko v podjetju neposredno vplivajo s povečevanjem ali 
zmanjševanjem lastniškega kapitala in njegove donosnosti, s povečevanjem ali zmanjševanjem 
stalnih sredstev, dolgoročnih finančnih naložb in terjatev, dolgoročnih dolgov, stalno vezanih 
kratkoročnih naložb, ter obvladovanjem tveganja, gledano dolgoročno (Kodeks, 1998).  
 
Kratkoročno ali dolgoročno je torej možno (in potrebno) načrtovati tako kratkoročno kot tudi 
dolgoročno plačilno sposobnost. Medtem ko je za zagotavljanje kratkoročne plačilne 
sposobnosti najpomembneje usklajevati materialne in finančne tokove, je z dolgoročnega 
vidika pomembno zagotoviti temeljne pogoje za lažje oziroma neovirano izvajanje tega 
usklajevanja (Bergant, 2002, str. 137). 
 
Adria Mobil, d.o.o. za zagotavljanje plačilne sposobnosti sprejema številne ukrepe. 
Najpomembnejši so (Tabela 13): najemanje kratkoročnih posojil, podaljševanje rokov plačil 
dobaviteljem, hitrejša izterjava terjatev, zmanjševanje zalog pri istem obsegu prodaje, 
povečevanje dobička in obvladovanje tveganja. Nekoliko manj pomembno je zanje 
povečevanje dolgoročnih dolgov, temu sledita zmanjševanje stalnih sredstev in pridobivanje 
predujmov. Ostala podjetja vsem ukrepom pripisujejo nižje ocene, toda primerjava le-teh 
pokaže, da je vrstni red pomembnosti posameznih ukrepov pri njih enak kot v proučevanem 
podjetju. Iz tega sledi, da proučevano podjetje zagotavlja plačilno sposobnost na zelo podoben 
način, kot ostala slovenska podjetja. Razlike v višini ocen pa je mogoče pripisati večji skrbi za 
zagotavljanje plačilne sposobnosti v preučevanem podjetju, v primerjavi z ostalimi. To je 
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logična posledica majhnega pomena denarnih sredstev kot oblike likvidnostnih rezerv (Tabela 
9) v Adrii Mobil, d.o.o.. Podjetje je tako prisiljeno posvečati več pozornosti ukrepom za 
zagotavljanje plačilne sposobnosti kot ostala podjetja, ki imajo več likvidnostnih rezerv v 
denarnih sredstvih. 

Tabela 13: Pomembnost ukrepov za zagotavljanje plačilne sposobnosti 
 

OCENA UKREPI 
Adria Mobil Slovenska podjetja  

(povprečje) 
Najemanje kratkoročnih posojil 5 2,80 
Podaljševanje rokov plačil dobaviteljem 5 3,65 
Hitrejša izterjava terjatev 5 4,49 
Zmanjševanje zalog pri istem obsegu prodaje 5 3,35 
Pridobivanje predujmov 3 2,39 
Povečevanje lastniškega kapitala 1 1,14 
Povečevanje dobička 5 2,82 
Zmanjševanje stalnih sredstev 3 2,18 
Povečevanje dolgoročnih dolgov 4 2,35 
Obvladovanje tveganja 5 2,88 

Opomba: 1 – nepomemben; …; 5 – zelo pomemben. 
Vir: Berk, 2003; lastna raziskava. 

 

2.5.4 POMEN NAČRTOVANJA DENARNIH TOKOV  
 
Koliko denarja je priteklo in koliko odteklo iz transakcijskega  računa podjetja v določenem  
časovnem obdobju, prikažemo z izkazom denarnih tokov. Pri denarnih tokovih gre torej za 
prejemke, ki pomenijo neposredno povečanje denarnih sredstev, in izdatke, ki pomenijo 
neposredno zmanjšanje denarnih sredstev (Hočevar, Igličar, 1995, str. 166). Razlika med 
prejemki in izdatki je čisti denarni tok, in pove, ali je bil pritok večji od odtoka in se je stanje 
na transakcijskem računu povečalo, ali pa je bil odtok večji od pritoka in se je stanje na 
transakcijskem računu zmanjšalo (Baloh, 2000, str. 7).  
 
Finančnik s pomočjo izkaza tekoče plačilne sposobnosti ugotavlja trenutno, t.j. dnevno plačilno 
sposobnost podjetja15. Tako lahko ugotovi trenutni presežek (primanjkljaj) denarnih sredstev in 
na podlagi tega, predvsem če ugotovi plačilno nesposobnost podjetja, ukrepa. Ker se šele na 
začetku dneva zave, da nujno potrebuje likvidna sredstva, so takšna sredstva ponavadi relativno 
draga. Finančne institucije namreč na zahtevo podjetja po dodatnih sredstvih niso pripravljene 
vnaprej in mu zaradi tega sredstva, ki mu jih (če mu jih sploh lahko) dodelijo, drago 
“zaračunajo”. Izkaz tekoče plačilne sposobnosti sam po sebi tudi ne omogoča donosnega 
nalaganja presežkov, saj finančnik ne ve, ali bo v naslednjih dneh sredstva, ki so v določenem 
trenutku presežki, potreboval ali ne. Zaradi vseh teh razlogov se je pojavila potreba po 
natančnem načrtu prejemkov in izdatkov, ki se razteza čim dlje v prihodnost (Baloh, 2000, 
str.16). Pri tem gre za načrtovanje likvidnosti v določenem krajšem časovnem obdobju, 
najpogosteje letno, lahko pa tudi tromesečno, mesečno ali pa celo dnevno (Javornik, 1995). 

                                                 
15 Načrtovanje tekoče likvidnosti in denarnih tokov se razlikuje v tem, da denarni tok načrtujemo za več obdobij (dni) vnaprej; 
izkaz tekoče plačilne sposobnosti pa govori samo o plačilni sposobnosti  na nek točno določen dan.  
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Kratkoročno prejemke in izdatke načrtujemo s pomočjo načrta denarnih tokov. To je po 
mnenju mnogih avtorjev najpomembnejši kratkoročni finančni načrt, saj omogoča pregled nad 
kratkoročno plačilno sposobnostjo podjetja. Njegov glavni cilj je določiti obdobja v 
prihodnosti, ko bo podjetje potrebovalo dodatne vire oz. bo lahko naložilo denarne presežke ter 
višino primanjkljajev oz. presežkov. Seveda se načrtovanje ne konča z ugotovitvijo 
neravnovesij, ampak moramo načrtovati tudi ukrepe, ki bodo ta neravnovesja odpravili 
(Vidovič, 1995, str. 94). Finančnik tako predvidi potrebo po dodatnih sredstvih, kar mu 
omogoča njihovo pridobitev, hkrati predvidi tudi to, kdaj bo sredstva lahko vrnil. S takšnim 
načrtom si podjetje pridobi zaupanje posojilodajalcev in zmanjša stroške financiranja. Obenem 
lahko predvidi obdobje presežka denarnih sredstev in  čas do nastopa le-tega izkoristi za izbiro 
najugodnejše oblike naložbe. V obeh primerih poveča uspešnost poslovanja (Mramor, 1993, 
str. 231).  
 
Načrt denarnih tokov je najpomembnejše sredstvo za pregled nad zagotavljanjem plačilne 
sposobnosti podjetja v prihodnosti, vendar pa je njegova izrazna moč in zanesljivost v celoti 
odvisna od kakovosti in zanesljivosti informacij, na katerih je zgrajen. Če so prihodnji 
kratkoročni denarni tokovi podjetja povezani z večjim tveganjem, lahko podjetje to tveganje 
zmanjša z izdelavo več načrtov denarnih tokov ob različnih predpostavkah ter si tako ustvari 
verjetnostno porazdelitev prihodnjih dogajanj (Johnson, 1987, str. 97). 
 
V Adrii Mobil, d.o.o. načrtu denarnih tokov pripisujejo zelo velik pomen, zavedajo se namreč, 
da je že veliko podjetij zašlo v resne težave in celo propadlo zaradi neustreznega oziroma 
pomanjkljivega načrtovanja na tem področju. Denarne tokove načrtujejo ob upoštevanju več 
dejavnikov: računovodskih podatkov, predvidenih blagovnih tokov v posameznih poslovnih 
funkcijah podjetja, upoštevajo pa tudi izkušnje in v končni fazi intuicijo. Načrtujejo jih za 
različno dolga obdobja: letno, četrtletno, mesečno in tedensko. Slovenska podjetja izkazu 
denarnih tokov v povprečju pripisujejo srednji do velik pomen. Pri načrtovanju največkrat 
upoštevajo računovodske podatke. Zanimiva je ugotovitev, da le polovica podjetij načrtuje 
denarne tokove za obdobje, ki je daljše od enega meseca.  
 
Proučevano podjetje sodeluje s šestimi bankami. Poleg plačilnega prometa uporabljajo tudi 
druge bančne storitve, predvsem garancije, akreditive in storitve investicijskega bančništva. 
Odnosi z bankami nastajajo tako na podlagi vnaprejšnjih dogovorov kot tudi ob nastanku 
potreb. Tudi ostala slovenska podjetja v povprečju sodelujejo z več bankami in uporabljajo več 
bančnih storitev. V večini primerov odnosi med njimi in bankami nastajajo ob nastanku 
potrebe. Stanje na področju sodelovanja z bankami je torej v Adrii Mobil, d.o.o. podobno 
slovenskemu povprečju, nekoliko se razlikujejo le v tem, da v proučevanem podjetje nekoliko 
več sodelovanja nastane na podlagi vnaprejšnjih dogovorov. 
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3. TRENDI NA PODROČJU POSLOVNIH FINANC 
 
Finančnik se srečuje s številnimi investicijskimi odločitvami in možnostmi, ki jih ima pri  tem, 
zato bi moral pravočasno zaznati možne alternative in ves čas iskati najboljše možnosti za 
vlaganje in zagotavljanje potrebnih sredstev. Prepoznati in preučiti bi moral tveganje, stroške, 
primernost in donos vsake investicijske alternative. Toda nove investicijske možnosti, 
spreminjajoča se zakonodaja, vse pogostejša uporaba interneta, tehnološki napredek in 
spremembe v gospodarstvu predstavljajo velike ovire in izzive, od finančnika namreč zahtevajo 
nova znanja in hitro prilagajanje. Poslovni finančniki na nove trende in izzive odgovarjajo z 
inovacijami. Zagotovo je obseg diplomskega dela mnogo preskromen, da bi bilo mogoče v 
njegovem okviru predstaviti vse izmed njih. V nadaljevanju so zato predstavljeni le nekateri 
trendi, izzivi in inovacije, ki so se v zadnjem času izkazali kot pomembni. S tem so nakazane 
tudi možne smeri raziskovanja in razvoja podjetij na tem področju. 
 
Po mnenju Schmolla (2003) naj bi glavni izzivi v financah do leta 2010 postali komunikacija, 
razporejanje kapitala, izboljšanje sistemov notranjih kontrol, obveščanje javnosti o dogajanju v 
podjetju, poenotenje finančnega poročanja podjetij in področje tehnologije. 
 

3.1 PRILAGAJANJE PODJETIJ  
 
Pomemben izziv, s katerim se na področju poslovnih financ srečujejo podjetja, je vzpostavitev 
take organiziranosti finančne funkcije, da so vsi procesi optimizirani na način, da podjetje 
zanje porabi čim manj časa, ljudi, denarja in drugih sredstev. Najbolj napredna podjetja to s 
centralizacijo finančnih aktivnosti, preoblikovanjem procesov in uvedbo avtomatiziranih 
orodij, kar hkrati omogoča učinkovitejšo izrabo človeških virov, v veliki meri že dosegajo. 
Centralizacija finančnih operacij podjetju omogoča izvajanje povečanega nadzora in pregleda 
nad denarnimi tokovi, zmanjševanje tveganj in stroškovno učinkovitejšo uporabo sredstev. 
Toda preoblikovanje in avtomatizacija procesov, ki se izvajajo v financah, povečujeta 
učinkovitost le pod pogojem, da sovpadata z uvajanjem novih tehnologij (Skerritt, 2003a). 
 
Veliko skrb v podjetjih predstavlja tudi zagotavljanje likvidnosti in omejitve na strani 
pridobivanja kreditov, saj zaradi slabše ekonomske rasti v zadnjih letih številna podjetja vse 
težje prihajajo do kreditov in si posledično zagotavljajo likvidnost. Le tista, ki so uvedla 
učinkovitejše načrtovanje denarnih tokov, se uspevajo učinkovito zadolževati in natančneje 
načrtovati potrebe po likvidnih sredstvih. Rešitev za učinkovito  načrtovanje denarnih tokov je 
razvoj sistema, ki zagotavlja zbiranje točnih in sprotnih informacij iz poslovnega sistema ter 
uporaba pravih analitičnih metod za njihovo ocenjevanje. Najbolj napredna podjetja so to 
uspela doseči z uporabo internetne (ang. web-based) tehnologije, ki zagotavlja 24-urno 
povezanost vseh enot podjetja in tako stalno pretakanje informacij med njimi (Skerritt, 2003a).  
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Prihaja tudi do sprememb pri poslovanju z bankami. Podjetja namreč niso več pripravljena 
zgolj najemati kreditov, ampak iščejo nove možnosti, predvsem v investicijskem bančništvu. 
Banke so se prisiljene tem trendom prilagajati in tako prihaja do pravičneje porazdeljenih 
zaslužkov med obema stranema (Skerritt, 2003a). Poleg tega številna, tudi manjša podjetja, 
poslujejo v več državah, kar zahteva sodelovanje s številnimi bankami ter posledično 
prilagoditev posebnim zahtevam, pravilom in zakonodaji, ki veljajo na posameznih območjih, 
kar je velikokrat zelo zahtevno. Dobrodošla rešitev za tovrstna podjetja je tako ukinitev 
številnih bančnih računov pri različnih bankah in prenos vseh denarnih sredstev na eno banko, 
pri kateri imajo odprt univerzalen račun. Le-ta se imenuje vodilna banka (ang. lead bank) in 
vzpostavlja in vzdržuje odnose z lokalnimi bankami, ki jih podjetje potrebuje pri svojem 
poslovanju na posameznih območjih. Smiselno je, da v vodilni banki določijo osebo, ki 
sodeluje s podjetjem kot svetovalec. Le-ta mora dobro poznati način poslovanja podjetja, saj 
mu le tako lahko primerno svetuje in sodeluje pri sprejemanju pravih odločitev pri upravljanju 
z denarjem. Za podjetje je ključnega pomena tudi sam izbor banke, ta mora biti dovolj 
kvalitetna, da lahko vedno zadovolji in izpolni zahteve in potrebe podjetja. Menjava banke je 
namreč zelo drag, kompleksen in dolgotrajen proces (Danko, Godvin, Goldberg, 2002, str. 5-
6). 
 
Pomemben trend v poslovnih financah je v zadnjem času postalo tudi izločanje posameznih 
delov izvajanja finančne funkcije. Podjetja, v želji po čim bolj uspešnem poslovanju, del 
finančnih operacij prepuščajo zunanjim izvajalcem, ki so strokovnjaki na posameznem 
področju. Izloči se lahko katera koli funkcija, na primer izbor dolgoročnih naložb, kratkoročno 
vlaganje presežnih denarnih sredstev ali poslovanje z bankami. Ponavadi se podjetje najprej 
odloči za izločitev funkcije izbora dolgoročnih naložb. Le-to namreč zahteva visoko 
kvalificirane strokovnjake, ki znajo raziskati investicijske možnosti in upravljati z 
investicijami. S tem, ko se podjetje odloči izločiti določeno funkcijo, se seveda ne sme odreči 
nadzoru nad tem delom poslovanja. Finančnik mora z zunanjem izvajalcem tesno sodelovati in 
zagotavljati sprejemanje odločitev, ki so v skladu s cilji, zahtevami in politiko podjetja. 
Številna podjetja izločajo vse tiste funkcije, pri katerih pričakujejo strokovno vodstvo in pomoč 
pri njihovem kakovostnem izvajanju. To omogoča, da se finančnik in podjetje osredotočijo na 
tisto področje dela, ki ga najbolje obvladajo (Danko, Godvin, Goldberg, 2002, str. 3-5). 
 
Vse hitrejše spremembe v okolju podjetja narekujejo tudi uporabo novih kriterijev odločanja o 
dolgoročnih naložbah. Tradicionalen pristop kot najoptimalnejši kriterij priporoča NSV, ki v 
svoji »čisti« obliki ne upošteva možnosti prilagajanja na spremembe po izvedbi oziroma 
zavrnitvi določene investicije. Toda  managerji se lahko ves čas odzivajo in prilagajajo na 
spremenjene razmere v okolju podjetja ter na ta način vplivajo na rezultate dolgoročne naložbe. 
Instrument, ki zajame možnosti odziva na spremenjene razmere, se imenuje realne opcije (ang. 
Real Options). Podjetje mora najprej identificirati vrste realnih opcij, ki so mu pri posamezni 
dolgoročni naložbi na razpolago. Včasih je smiselno upoštevati možnost izbire trenutka 
izvedbe investicije (ang. Investment Timing Options). Investicija lahko v določenih primerih 
ustvari možnost za izvedbo drugih potencialno dobičkonosnih investicij, ki sicer ne bi bile 
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mogoče (ang. Growth Option). To lahko pomeni povečanje proizvodnje v okviru obstoječih 
kapacitet, širitev na nove trge ali uvedbo novih proizvodov. V določenih primerih je smiselno 
upoštevati tudi opcije ukinitve proizvodnje (ang. Abandonment Options) in jih vključiti v 
pogodbe z odjemalci. Pri načrtovanju proizvodnih kapacitet je včasih smiselno upoštevati tudi 
možnost prilagoditve le-teh za proizvodnjo drugih proizvodov (ang. Flexibility Options). 
Identifikaciji realnih opcij sledi njihovo vrednotenje, podjetje ima pri tem na razpolago različne 
možnosti: uporabo diskontiranih denarnih tokov, brez upoštevanja vrednosti realnih opcij ali z 
upoštevanjem kvalitativne ocene vrednosti realnih opcij, uporabo metode odločitvenega 
drevesa, uporabo modela za vrednotenje finančnih opcij ter razvoj posebnega modela z 
uporabo tehnik finančnega inženiringa (Brigham, Daves, 2002, str. 462-478). Upoštevanje in 
vrednotenje realnih opcij pri odločanju o dolgoročnih naložbah je lahko zelo zahtevno, toda 
hkrati zelo uporabno, saj lahko pomembno vpliva na uspešnost podjetja. Sodeč po raziskavi, ki 
sta jo Graham in Harvey (2001) opravila v Združenih državah, različne tehnike realnih opcij 
uporablja že preko 26 odstotkov tamkajšnjih podjetij16. 
 
Na spremembe v finančni funkciji vse bolj vplivajo tudi nova tehnologija, intranet in internet. 
Podjetja lahko z uporabo intraneta in interneta v veliki meri olajšajo delo, znižajo stroške in 
pospešijo komunikacijo tako znotraj podjetja kot tudi s svojimi poslovnimi partnerji. Primer je 
uporaba elektronskega prikaza in plačevanja računov (ang. EBPP - Electronic Bill Presentment 
and Payment), ki v veliki meri skrajša čas, zniža poštne stroške in poveča učinkovitost 
poravnavanja medsebojnih obveznosti med poslovnimi partnerji. Uporaba novih tehnologij 
omogoča finančniku pridobiti več informacij in lažji ter boljši pregled nad poslovanjem  
celotnega podjetja (Gordon, Gordon, 2004, str. 241-242; Standwick, Standwick, 2001, str. 3-7). 
Ob tem pa ne smemo zanemariti dejstva, da to sovpada tudi z investiranjem tako v nakup in 
uvajanje tehnoloških novosti kot tudi v izobraževanje in uvajanje zaposlenih, da so jih sposobni 
uporabljati.  
 
Finančni direktorji v vseh gospodarskih sektorjih se trudijo izboljšati operacije in učinkovitost 
poslovanja. Povečati želijo kontrolo nad izvajanjem aktivnosti znotraj finančne funkcije. 
Podjetja se soočajo s proračunskimi in kadrovskimi omejitvami ter povečanimi zahtevami po 
kontroli poslovanja. Ključnega pomena zanje je, da sprejemajo prave odločitve in vseskozi 
izboljšujejo poslovanje. Z izbiro pravih virov, razvijanjem pravih pristopov in pravilnim 
izvajanjem aktivnosti, lahko finančni direktor doseže pomembne spremembe na področju 
učinkovitosti poslovanja podjetja kot celote. Pomemben pogoj za doseganje tega pa je 
nedvomno stalno spremljanje in pravočasno prilagajanje na novosti in izzive, ki se nenehno 
pojavljajo v poslovnem svetu (Skerritt, 2003b). 
 
 
 

                                                 
16 Raziskava, ki sta jo izvedla je vključevala 392 podjetij, različnih velikosti. Vključena so bila tako podjetja, 
katerih letni promet je manjši od 100 mio USD, kot tudi podjetja z letnim prometom preko 1 mia USD. 
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SKLEP 
 
Delo preučuje razvitost finančne funkcije v podjetju Adria Mobil, d.o.o. z vidika njene 
organiziranosti, kriterijev odločanja ter informiranja in izvajanja. Njena razvitost je ocenjena z 
vidika teoretičnih priporočil in na podlagi primerjave z drugimi slovenskimi podjetji. Na 
podlagi tovrstne primerjave je moč ugotoviti, da je finančna funkcija v preučevanem podjetju 
dobro razvita glede na siceršnje razmere v Sloveniji in gotovo predstavlja enega izmed 
pomembnih dejavnikov, ki prispevajo k veliki uspešnosti podjetja, tako doma kot tudi v tujini. 
V podjetju nadpovprečno dobro upoštevajo teoretična priporočila in pogosto uporabljajo 
številne metode in tehnike finančnega upravljanja in analiziranja. Na številnih področjih 
preučevanja je opaziti, da v podjetju pri odgovorih na vprašanja podajajo višje ocene kot ostala 
podjetja. To na primer pomeni uporabo številnejših kriterijev pri odločanju o dolgoročnih 
naložbah, pozornejše spremljanje informacij in uporabo večjega števila metod analiziranja 
tveganja. 
 
Na področju organiziranosti finančne funkcije so v podjetju tako pozitivna odstopanja od 
slovenskega povprečja kot tudi nekatere potencialno šibke točke. Kot pozitivno je mogoče 
oceniti ločeno organiziranost finančne in računovodske enote in sledenje cilju maksimizacije 
vrednosti podjetja. Potencialno šibke točke pa je moč zaznati predvsem pri nadzoru finančne 
funkcije, kjer bi bilo smiselno uvesti neodvisno službo »kontroling«, ki bi analizirala uspešnost 
na tem področju. Poleg tega bi bilo v podjetju, glede na pomembno vlogo finančnega 
direktorja, smiselno prilagoditi organizacijsko strukturo na način, da bi bil le-ta član ožjega 
kolegija. 
 
Na področju uporabe kriterijev odločanja v finančni funkciji v podjetju dobro upoštevajo 
teoretična izhodišča. V primeru večjih dolgoročnih naložb se odločajo na osnovi 
investicijskega programa, za opredelitev ustreznosti posamezne naložbe pa najpogosteje 
uporabljajo kriterij neto sedanje vrednosti. Takšen pristop uporabljajo le redka slovenska 
podjetja, številna imajo namreč na tem izredno pomembnem področju slabo razvito finančno 
funkcijo in namesto finančnih dejavnikov pri odločanju uporabljajo številne druge. Razhajanja 
je mogoče zaznati tudi pri vrednotenju stroškov kapitala, ki jih v preučevanem podjetju 
vrednotijo teoretično pravilneje kot večina slovenskih podjetij. Podjetje tudi zelo dobro 
upravlja z denarjem, sredstva namreč pogosto vlagajo v finančne naložbe in jim tako 
zagotavljajo večjo donosnost, hkrati pa uporabljajo več metod zagotavljanja plačilne 
sposobnosti podjetja. Kljub zelo dobri razvitosti finančne funkcije na področju uporabe 
kriterijev odločanja je moč zaznati potencialno šibko točko, ki bi jo bilo smiselno odpraviti. 
Podjetje namreč formalno nima opredeljene politike dolgoročnega financiranja obratnih 
sredstev, kljub temu, da se v praksi v veliki meri približujejo politiki izenačevanja ročnosti. 
Formalno določena politika dolgoročnega financiranja obratnih sredstev bi podjetju namreč 
omogočila boljši pregled in s tem tudi nadzor nad tveganji, ter jasno opredelila ravnanje na tem 
področju.  
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Področje informiranja in izvajanja v finančni funkciji je v preučevanem podjetju, podobno kot 
prva dva sklopa, relativno dobro razvito. V podjetju namreč redno spremljajo informacije iz 
svojega okolja, dobro upoštevajo tveganja, ki so jim izpostavljeni, dosledno skrbijo za 
zagotavljanje plačilne sposobnosti in se zavedajo velikega pomena načrtovanja denarnih tokov. 
 
Adria Mobil, d.o.o. je podjetje, ki ni uspešno zgolj v lokalnem okolju, ampak je pomemben 
akter na zahtevnem in velikem evropskem trgu. Kljub hudi konkurenci se je trdno umestilo 
med pet vodilnih proizvajalcev prikolic in avtodomov v Evropski uniji. K tako zavidljivi 
uspešnosti podjetja zagotovo v veliki meri prispevajo dobra organiziranost, jasna usmeritev k 
»pravim« ciljem, dosledna uporaba različnih kriterijev pri odločanju, sprotno informiranje in 
vestno izvajanje v finančni funkciji. Le-ta namreč, s ciljem doseganja boljših poslovnih 
rezultatov, povezuje vse ostale poslovne funkcije v podjetju. 
 
Kljub temu, da je finančna funkcija v podjetju Adria Mobil, d.o.o. dobro razvita, je potrebno 
stalno spremljanje inovacij in novih trendov na tem področju. Sposobnost sprotnega 
spremljanja dogajanja in ustrezno prilagajanje je namreč tisto, kar loči dobra od slabših 
podjetij. Adria Mobil, d.o.o. ima glede na trenutno stanje zagotovo možnost, da se s pravim 
pristopom tudi v prihodnosti uvršča med prve. 
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SLOVARČEK SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
Abandonment option – opcija opustitve 
Capital Asset Pricing Model – model določanja cen dolgoročnih naložb 
Chief Financial Officer – finančni direktor 
Controller – glavni računovodja 
Controling – kontroling 
Degree of Financial Leverage – stopnja finančnega vzvoda 
Degree of Operating Leverage – stopnja poslovnega vzvoda 
Electronic Bill Presentment and Payment – elektronski prikaz in plačevanje računov 
Euro Intrebank Offered Rate – medbančna obrestna mera izbranih svetovnih bank 
Flexibility Option – opcija prilagoditve 
Forward – nestandardizirana terminska pogodba 
Futures – standardizirana terminska pogodba 
Growth Option – opcija rasti 
Hazard – igra na srečo 
Invesment Timing Option – opcija določitve trenutka izvedbe investicije 
Internal Rate of Return – notranja stopnja donosa 
Lead Bank – vodilna banka 
Management – poslovodstvo 
Market/Beta Risk – tržno tveganje 
Modified Internal Rate of Return – popravljena notranja stopnja donosa 
Net Present Value – neto sedanja vrednost 
Option – opcija 
Payback Period – doba povračila 
Pecking Order Theory – model normalne razvrstitve finančnih virov oz. teorija vrstnega reda 
Profitability Index – indeks donosnosti 
Rating – boniteta 
Real option – realna opcija 
Strategic Risk – strateško tveganje 
Swap – zamenjava 
Trade-off Model of Cash Holdings – model stroškov in koristi držanja denarja 
Trade-off Theory – teorija izključevanja 
Treasurer – vodja finančne službe 
Treasury - zakladništvo 
Web-based (tecnology) - internetna (tehnologija) 
Weighetd Average Cost of Capital – tehtano povprečje stroškov kapitala 


