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UVOD  

Na uspeh poslovanja gospodarske družbe (v nadaljevanju družbe oz. podjetja) vplivata 

organizacija poslovanja v podjetju in okolje, v katerem deluje. Prvo praviloma proučujejo in 

nadzirajo menedžerji, ki v večjih podjetjih običajno niso lastniki. Na okolje menedžerji 

večinoma nimajo pomembnega vpliva, še posebej če pride do sprememb, ki so se dogajale 

predvsem v zadnjih dveh letih, ko so se številna gospodarstva znašla v recesiji. 

Uspešnost poslovanja podjetja se med drugim pokaže tudi v poslovnem izidu obdobja. Če je 

ta pozitiven (dobiček) in stalen v daljšem časovnem obdobju, to kaže na uspešnost podjetja in 

stabilnost poslovanja. Ker pa so v celotnem obdobju poslovanja podjetja nihanja, od 

uspešnejših do manj uspešnih let, menedžerji z različnimi metodami v skladu z zakonskimi 

določili ter navodili Slovenskih računovodskih standardov 2006 (v nadaljevanju SRS) 

upravljajo poslovni izid na posameznih postavkah računovodskih izkazov.  

Cilj tega diplomskega dela je predstaviti tehnike upravljanja poslovnega izida (v nadaljevanju 

upravljanje PI) z zgledi knjiženj na postavki opredmetenih osnovnih sredstev (v nadaljevanju 

OOS), ki so med dolgoročnimi sredstvi bilance stanja. V revidiranih letnih poročilih za 

obdobje med letoma 2000 in 2009 smo v štirih večjih slovenskih podjetjih poiskali podatke, 

ki bi lahko nakazovali tovrstno dejavnost. 

Namen diplomskega dela je opozoriti strokovno javnost, da utegne biti pojav upravljanja PI 

(angl. earnings management) prisoten tudi v Sloveniji. Omejila sem se na upravljanje PI, pri 

katerem menedžment uporablja sprejemljive metode, ki imajo ustrezno zakonsko podlago in 

so v skladu s SRS, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju 

MSRP) in davčno zakonodajo ter so hkrati lahko pomembne za razumevanje obravnavanih 

letnih poročil izbranih podjetij. 

Diplomsko delo obsega osem poglavij. Po uvodu je v drugem delu opredeljen pojem 

upravljanje PI. Diplomsko delo je osredotočeno na legalno plat upravljanja PI, pri čemer gre 

za izkoriščanje fleksibilnosti znotraj zakonodaje. Upravljanje PI namreč lahko  poteka tudi 

tako, da krši zakonodajo. Navedeni so motivi za upravljanje poslovnega izida ter področja, na 

katerih je upravljanje poslovnega izida najaktualnejše. Na koncu tega poglavja sledi kratek 

opis najpogosteje uporabljenih tehnik upravljanja PI v praksi.  

V tretjem poglavju je pregled izbranih poglavij Uvoda v SRS, katerih vsebina je pomembna 

za kasnejše obravnavanje izbranih letnih poročil slovenskih podjetij. Predstavljene so 

zakonske podlage in pravila za računovodenje, temeljne računovodske predpostavke ter vpliv 

sprememb računovodskih usmeritev, ocen in popravkov napak na poslovni izid.  

V nadaljevanju je poudarek na postavki OOS ter na vplivu izbranih posameznih 

računovodskih tehnik, ki se uporabljajo v okviru OOS, na izkaz poslovnega izida. V tem delu 
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je obravnavana tudi vključenost postavke OOS v davčni osnovi, ki se oblikuje v skladu z 

davčno zakonodajo. 

V petem delu so analize izbranih slovenskih podjetij, kjer so prikazani primeri, ki nakazujejo, 

da je v ozadju morebitno upravljanje PI na postavki OOS. Poudarjam, da je to le ena izmed 

možnih razlag in ne dokaz, da je do upravljanja PI sploh prišlo.  

V zaključku so predlogi za izboljšave v smislu preprečevanja nelegalnega upravljanja PI. 

Sledijo sklepne ugotovitve in poglavje o izbrani literaturi in virih. 

1 UPRAVLJANJE POSLOVNEGA  IZIDA (ANGL. EARNINGS 

MANAGEMENT) 

Čisti poslovni izid (angl. Earnings ali Bottom line ali Net income) je najpomembnejša 

postavka v izkazu poslovnega izida, saj je podlaga za ugotavljanje donosnosti (McKee, 2005, 

str. 1). To sta kot prva dokazovala Ball in Brown (1968, str. 176–177), ki sta empirično 

ugotovila, da gibanje poslovnega izida skozi daljše časovno obdobje pojasnjuje 

spremenljivost donosa delnic (sprememba vrednosti delnice).  

1.1 OPREDELITEV POJMA UPRAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA 

V literaturi je na voljo več različnih opredelitev pojma »upravljanje PI« (angl. Earnings 

management), ni pa veliko literature, ki bi celotno problematiko manipulacij ter prevar kot 

skrajne oblike na tem področju povezala v neko celoto in jo klasificirala. O tem so podrobneje 

pisali na primer Ronen in Yaari (2008), Mulford in Cominskey (2002) ter Stolowly in Breton 

(2000).  

Ronen in Yaari (2008, str. 25) sta razvrstila različne opredelitve upravljanja PI v tri skupine, 

in sicer v t. i. belo, sivo in črno. Razvrstitev temelji na stopnji transparentnosti poročil. Tabela 

1 prikazuje opredelitve po avtorjih, uvrščenih v posamezno skupino. 

Tabela 1: Različice opredelitev upravljanja PI po avtorjih 

Belo Sivo Črno 

Ronen and Sadan (1981), 

Demski, Patell in Wolfson 

(1984), Suh (1990), Demski 

(1998), Beneish (2001), 

Sankar in Subramanyam 

(2001) 

Fields, Lys in Vincent 

(2001), Scott (2003) 

Schipper (1989), Levitt 

(1998), Healy in Wahlen 

(1999), Chtourou, 

Bedard in Courteau 

(2001), Miller in 

Bahnson (2002) 

Vir: J. Ronen & V.Yaari, Earnings Management: Emerging Insights in Theory, 2008, str. 26 

Avtorji v beli skupini opisujejo upravljanje PI v primerih, ko menedžerji lahko izkoristijo 

fleksibilnost pri izbiri računovodskih usmeritev tako, da sestavijo transparentna poslovna 
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poročila. Avtorji v sivi skupini predstavljajo upravljanje PI kot izbiro računovodskih 

usmeritev, ki pomenijo ali ekonomsko učinkovitost ali pa kažejo preračunljivo vedenje 

menedžmenta. Avtorji v črni skupini izkoristijo upravljanje PI za prevare, s katerimi bi 

napačno prikazali računovodske izkaze.  

Opredelitev upravljanja PI, ki bi bila lahko splošno sprejeta, dajeta Healy in Wahlen (1999, 

str. 368): »Upravljanje PI se pojavi, ko menedžment uporabi presojo računovodskega 

poročanja in strukture transakcij, da bi prikrojil oz. spremenil računovodske izkaze in zavedel 

deležnike o dejanskem ekonomskem stanju podjetja ali vplival na tiste pogodbene izkupičke 

menedžerjev, ki so odvisni od predloženih računovodskih izkazov.« Ronen in Yaari (2008, 

str. 27) opozarjata na dve pomanjkljivosti te opredelitve: prvič, ni jasne meje med 

upravljanjem PI in normalnimi aktivnostmi, katerih učinek je izboljšanje PI; in drugič, vsako 

upravljanje PI še ne pomeni nujno zavajanja.  

Ronen in Yaari (2008, str. 27) menita, da je njuna opredelitev bolj izpopolnjena kot 

opredelitev Healyja in Wahlena. Razdeljena je na tri dele. V prvem delu opredeljuje 

upravljanje PI kot skupek menedžerskih odločitev, katerih posledica je neresnično poročanje 

o rezultatih na kratek rok. Samo menedžment je namreč tisti, ki ima informacijo o resničnem 

stanju v podjetju. Tovrstno delovanje je poznano kot maksimiranje vrednosti dobičkov. V 

drugem delu opredeljuje subjektivni vidik upravljanja PI, ki je lahko koristno (nakazuje 

bodočo vrednost denarnih tokov), škodljivo (prikriva kratkoročno ali dolgoročno dejansko 

vrednost) ali nevtralno (izkazuje kratkoročno dejansko vrednost). Tretji del ponazarja proces 

upravljanja PI v širšem smislu. Upravljanje PI se pojavi v fazi investicij in izdelave 

proizvoda, pred morebitnimi dobički, ali ko izbiramo računovodske usmeritve, ki vplivajo na 

velikost dobička ter na njihovo interpretacijo po tem, ko je dobiček realiziran.  

Podobnega mnenja, kot sta Ronen in Yaari, je tudi McKee, ki opredeljuje upravljanje PI kot 

»razumno in legalno odločitev menedžerjev z namenom prikazati stabilno in predvidljivo 

poslovanje podjetja« (McKee, 2005, str. 1). Poudarja tudi, da upravljanja PI ne smemo 

zamenjevati z ilegalnimi dejavnostmi pri sestavljanju računovodskih izkazov ali s poročanjem 

o stanjih, ki ne pokažejo prave slike poslovanja.  

Veliko strokovnjakov omejuje pojem upravljanje PI in vanj ne vključi časa transakcij, temveč 

samo ciljno dosežene dobičke, ki jih menedžment sprejme na podlagi spremenjenih 

računovodskih ocen. Uporabniki se morajo zavedati obeh načinov upravljanja PI  – glede na 

čas nastanka transakcij in glede na izbiro in morebitno spremembo ocen (Weil, 2009, str. 3). 

Nekateri avtorji ugotavljajo, da upravljanje PI lahko pozitivno vpliva na poslovanje podjetja. 

V teoriji so predpostavke o upravljanju PI izhajale iz možnosti prikaza informacij v 

računovodskih izkazih podjetij, ki so resnične in poštene (Belak, 2008, str. 8). Po Belaku 

(2008, str. 8) je pozitivna stran upravljanja PI izkoriščanje fleksibilnosti znotraj 

računovodskih urejevalnih okvirov s ciljem resničnega in poštenega prikaza stanja subjekta, 

ki je zavezan poročanju. Arya in Glover (2003, str. 111) ugotavljata, da je upravljanje PI kljub 
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vsebini, tj. prikrivanju informacij, še vedno koristno za delničarje. To tezo podkrepita z idejo 

o razpršenosti informacij po decentraliziranem organizacijskem sistemu. Različne osebe 

imajo različne informacije in nobeden od teh ni popolnoma informiran. V takšnem okolju daje 

upravljanje PI več informacij kot v primeru, če upravljanja PI ne bi bilo.  

Kot je bilo že navedeno v tem poglavju, obstaja fleksibilnost znotraj in zunaj urejevalnih 

okvirov, vendar ta meja ni vedno natančno določena. Vprašanje je, ali je fleksibilnost pri 

uporabi računovodskih postopkov sploh potrebna, in če je, v kolikšni meri. Mulford in 

Cominskey (2002, str. 25) poudarjata, da odgovor na to dilemo ni tako preprost, saj 

ekonomski pogoji v praksi niso popolnoma enaki niti za vsa podjetja v isti dejavnosti. Da bi 

zmanjšali fleksibilnost, je bila na primer po SRS prepovedana uporaba metode vrednotenja 

zalog LIFO, ukinjena je bila tudi amortizacija dobrega imena, ki se po novem prevrednotuje 

zaradi oslabitve (Belak, 2008, str. 10). Nasprotno pa model prevrednotenja
1
 povečuje 

fleksibilnost uporabe računovodskih postopkov in uvaja metode ocene (Belak, 2008, str. 10). 

Pozitivna plat upravljanja PI je v praksi verjetno prej izjema kot pravilo. Pogosto negativno 

učinkuje na sestavo računovodskih izkazov. Med strokovnjaki prevladuje negativno mnenje o 

upravljanju PI. To sta med drugim potrdila Mulford in Cominskey (2002) v anketi,  narejeni 

med 187 strokovnjaki računovodske stroke. 66 vprašanih je menilo, da lahko upravljanje PI 

koristi investitorjem, 121 jih je menilo, da lahko upravljanje PI investitorjem škodi. Scott 

(1997, str. 295) dodaja, da je popolnoma naravno in pričakovano, da menedžerji izberejo 

računovodske politike, ki maksimirajo njihovo lastno koristnost in (ali) tržno vrednost 

podjetja. 

Drugi izrazi, ki so povezani s pojmom upravljanje PI (Babalyan, 2004, str. 8–9), so kreativno 

računovodstvo (angl. creative accounting)
2
, agresivno računovodstvo (angl. aggressive 

accounting), goljufiv način poročanja (angl. fraudulent reporting), računovodske 

manipulacije (angl. accounting manipulations), glajenje poslovnega izida (angl. income 

smoothing) itd., vendar podrobne razlage v tem diplomskem delu ni, ker bi presegla njegovo 

vsebino. 

Iz tega poglavja je razvidno, da avtorji, ki obravnavajo in opredeljujejo pojem upravljanje PI, 

niso enotnega mnenja glede te problematike. Po mojem mnenju je upravljanje PI nekaj 

pozitivnega za podjetje in za menedžerje, dokler je stanje v podjetju, ki je izkazano v letnem 

poročilu, v smiselnem razmerju z dejanskim stanjem. Problem pa je, da to poznajo samo 

menedžerji. Ti so sicer po zakonu dolžni v poročilih pojasniti oziroma razkriti posamezne 

postavke, vendar to še ni zagotovilo za popolno informiranost zunanjih uporabnikov.  

Tako bi se glede teoretičnih opredelitev upravljanja PI najbolj strinjala z Ronenom, ki zajema 

tako pozitivne kot negativne lastnosti upravljanja PI. Vendar je morda njegova opredelitev v 

                                                 
1
 Belak model prevrednotenja imenuje model poštene vrednosti. 

2
 Več o tem so na primer pisali: Naser (1993), Breton in Taffler (1995), Pierce-Brown in Steele (1999). 
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prvem delu, kjer omenja »neresnično poročanje«
3
, dobila nekoliko negativen prizvok. Končno 

velja poudariti, da diplomsko delo obravnava upravljanje PI kot legalno početje oz. kot 

zakonsko sprejemljivo metodo in izkoriščanje fleksibilnosti znotraj zakonodaje. 

1.2 MOTIVI ZA UPRAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA 

V SRS (2006) je poudarjen cilj o ustvarjanju resnične in poštene slike o subjektu, zavezanem 

k poročanju. To je osnovni namen uresničevanja računovodskih okvirov in pozitivna plat 

upravljanja PI, vendar pa obstajajo številni drugi motivi, ki so lahko sporni. 

Zakaj  menedžerji upravljajo PI? Na to vprašanje smo deloma odgovorili že v prejšnjem 

poglavju. Healy in Wahlen (1999, str. 368) menita, da menedžerji upravljajo PI z namenom, 

da bi povečali svoj zaslužek. McKee (2005, str. 1) opozarja, da je motiv upravljanja PI 

prikazati stabilno in predvidljivo poslovanje podjetja. Scott (1997, str. 296) dodaja kot cilj 

maksimiranje tržne vrednosti podjetja. Babalyan (2004, str. 37) po mojem mnenju poveže 

različne motive v neko smiselno celoto. Slika 1 prikazuje motive upravljanja PI, povzete po 

Babalyanu (2004). 

Slika 1:  Motivi za upravljanje PI po Babalyanu 

                                                                                                                                                                                

Vir: Povzeto po Babalyanu, Earnings Management by Firms, Applying International Financial Reporting 

Standards: Implications for Valuation, 2004, str. 38. 

                                                 
3
 Angl. »not reporting the true«. 
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Avtor navaja, da je maksimiranje osebnih koristi temeljni oz. primarni motiv. Med drugim 

tudi pravi, da primarnega motiva vseeno ne moremo posploševati in ga poveže še z ostalimi, 

pomembnimi dejavniki, kot so ugled, ohranitev delovnega položaja, ohranjanje samozavesti 

itd. Po Babalyanu (2004, str. 37) različni avtorji teh dejavnikov izrecno ne navajajo, čeprav so 

ti več kot očitni, jih je pa zelo težko ali celo nemogoče izmeriti. Zato pogosto navajajo  

stvarnejše motive oz. »strateške cilje«, kot ji avtor poimenuje, ki so posredno ali neposredno 

povezani s primarnimi motivi. Ti pa so na primer maksimiranje izplačevanja nagrad za 

uspešnost, maksimiranje cene delnice in ustvarjanje navidezno manjšega tveganja in/ali 

prikaz lepše slike o uspešnosti podjetja. Poslovni izid podjetja na drugi strani zanima zunanje 

uporabnike računovodskih izkazov, to pa so lastniki, dobavitelji, banke in drugi, kot je to 

prikazano na sliki. 

Želja po maksimiranju osebnih koristi je dober razlog, da menedžer pospešuje prodajo, 

kontrolira stroške in učinkovito razpolaga s premoženjem podjetja. Med lastniki in menedžerji 

obstaja t. i. agentsko razmerje
4
. Ker ima menedžer na voljo več podatkov kot lastnik, lahko 

določene informacije priredi sebi v prid. Eden izmed načinov zavarovanja lastnikov pred 

škodljivim ravnanjem menedžerjev je nagrajevanje le-teh po učinku, a se pogosto zgodi, da to 

postane tudi motiv za upravljanje PI. Navedeno trditev je mogoče utemeljiti z ugotovitvijo 

Healyja (1985, str. 106), ki je ugotovil, da so menedžerji zelo pogosto nagnjeni k upravljanju 

PI takrat, ko je njihov bonus odvisen od doseženega uspeha podjetja. Trdi, da menedžer v 

primeru, ko je bonus omejen (navzgor in navzdol), prireja PI navzdol, če bonus ni omejen, pa 

navzgor. Če ima menedžer določeno raven dobička, ki jo mora doseči, kot predpogoj za 

nagrado, bo storil vse, da bi to raven tudi dosegel. Nasprotno pa za doseganje višje ravni od 

zahtevane verjetno ne bo zainteresiran, če se nagrada ne bo sorazmerno povečevala in si bo 

tako poskušal ustvariti rezerve za slabše čase.  

Verjetno je najpomembnejši motiv podjetij, ki kotirajo na borzi, prikazati pozitivno in 

stabilno sliko rasti poslovnega izida. Čeprav to ni edini način za ugotavljanje donosnosti 

podjetja v prihodnosti, je verjetno eno prvih vprašanj obstoječega ali potencialnega 

investitorja. Tako je videti stabilno poslovanje tistega podjetja, ki v letu, ko posluje z visokim 

dobičkom, tega z upravljanjem zmanjša in prenese v manj uspešna leta. Trend rasti dobička in 

pridobivanje investitorjev sta verjetno močno povezana motiva za upravljanje PI. To je 

dokazoval na primer Friedlan (1994), ki je ugotovil, da podjetja povečujejo PI v času, ko se 

skušajo prebiti na borzo. Še več, vsak investicijski svetovalec bi nas opozoril, da se je bolje 

izogniti podjetjem, katerih rezultati nihajo, ker se s tem povečuje tveganje.  

Zunanji uporabniki kot so posojilodajalci, dobavitelji, država, itd., želijo zagotovilo, da bo 

podjetje izpolnjevalo svoje obveznosti iz poslovanja in financiranja danes in v prihodnosti. 

Ko se na primer podjetje želi zadolžiti pri banki, mora predložiti vse potrebne dokumente za 

                                                 
4
 Agentsko razmerje je razmerje med lastnikom in menedžerjem, pri čemer menedžer za lastnika izvaja storitve 

in za to prejme plačilo. Oba sta racionalna in se trudita maksimirati lastno koristnost, zato pride do navzkrižja 

interesov. Menedžer poveča lastno koristnost s povečanjem zaslužka s čim manj vloženega napora. Lastnik z 

nadzorom zmanjšuje neoptimalne odločitve menedžerja. Več o tem sta npr. pisala Jensen in Meckling (1976). 
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odobritev posojila, med katerimi so bistveni računovodski podatki. Na podlagi teh podatkov 

banke ugotovijo boniteto podjetja oz. določijo stopnjo tveganja. Višja kot je stopnja tveganja, 

višjo obrestno mero bo zahtevala banka in dražje bo posojilo, če bo sploh odobreno. Zato si 

podjetja prizadevajo za prikazovanje dobrih poslovnih rezultatov.  

Vsako podjetje želi čim bolj zmanjšati davčno osnovo in izkoristiti čim več davčnih olajšav
5
, 

da bi se tako zmanjšale davčne obveznosti ali pa bi se celo odložile na kasnejša obdobja. 

Izkazovanje prevelikih dobičkov namreč lahko pripelje podjetje do popolnoma nepotrebnih 

visokih davčnih obveznosti, ki se jim z dobrim poznavanjem davčnih predpisov morda lahko  

izognemo.  

Kot zanimivost lahko na tem mestu omenim raziskavo, ki jo je opravila Bo (2009, str. 30). 

Njeni rezultati kažejo, da je upravljanje PI kot tudi motive zanj v nekem podjetju mnogo lažje 

opazovati, kontrolirati in nato tolmačiti, kot pa nadzorovati obnašanje in prizadevanje 

menedžerja. To z drugimi besedami pomeni, da je dejansko delo menedžerja težko meriti in 

oceniti. Do zanimivih ugotovitev je prišla tudi Schipper (1989). Lastniki si želijo, da 

uspešnost podjetja raste, saj to zanje pomeni, da bo zanimiva za nove investitorje. Potreba po 

upravljanju PI se ustvarja s tem, ko podjetje želi privabiti nove investitorje.  

Razvoj tehnologije in poslovanja hitro napreduje. Podjetja se prilagajajo tako, da uporabljajo 

inovativne metode upravljanja PI. Zato je treba po besedah Buella (2006, str. 1937) zakone in 

standarde ves čas spreminjati ter izpopolnjevati metode nadzora. Tako se vsaj delno 

onemogoči inovativnost menedžerjev. 

1.3 POSTAVKE, NA KATERIH JE UPRAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA 

AKTUALNO 

Da bi ugotovila, na katerih postavkah v računovodskih izkazih se upravlja PI, sem proučila 

dve analizi, ki sta bili opravljeni v zvezi s tem. 

Leta 2005 je bila v Republiki Sloveniji opravljena analiza 102 mnenj revizorjev (Šimunaci, 

2005), ki se razlikujejo od mnenja brez pridržka. Avtorica je ugotavljala, ali je med 

slovenskimi oblikovalci računovodskih izkazov prisotna »kreativnost«, kot jo je sama 

poimenovala. Rezultati analize so pokazali, da se največ napak (namernih in nenamernih) 

nanaša na vrednotenje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Ker to diplomsko delo 

obravnava postavko OOS, me je zanimalo, ali so revizorji tudi na tej postavki ugotovili 

nepravilnosti, in če so jih, katere. Iz podatkov je razvidno, da so štiri mnenja vsebovala 

opozorila glede nepravilnosti na postavki OOS. V dveh so imela podjetja evidentirana OOS, 

ki so bili trajno zunaj uporabe. V enem je bilo prevrednotenje zaradi okrepitve previsoko.  

Enkrat OOS ni bil prevrednoten zaradi oslabitve, kar bi povečalo izkazano izgubo.  

                                                 
5
 Več o minimizaciji davka od dohodka pravnih oseb sta pisala na primer Eilifsen, Knivsflå & Sættem (1999) in 

Maydew (1997) 
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Iz zgornjih primerov ni mogoče ugotoviti, ali je bilo pri sestavljanju računovodskih poročil 

prisotno nepoznavanje zakonodaje ali pa so sestavljavci namerno vnesli napake v poročila. 

Lahko pa iz rezultatov sklepamo, na katerih področjih je upravljanje PI aktualno. Ta analiza iz 

dveh razlogov ne prikaže dejanskega stanja pogostosti upravljanja poslovnega izida v RS. 

Prvi razlog je v tem, da se je avtorica osredotočila na aktivnosti, ki niso v skladu s predpisano 

zakonodajo, teh aktivnosti pa to diplomsko delo ne obravnava. Drugi razlog je v premajhnem 

vzorcu, kar je avtorica tudi sama poudarila. 

Phillips in Drew (v Belak, 2008, str. 12) sta leta 1992 v Angliji opravila analizo upravljanja 

PI. V njej so bili zbrani podatki iz 185 podjetij, ki so prikazani v Tabeli 2. 

Tabela 2: Prikaz uporabe praktičnih postopkov upravljanja PI v 185 najpomembnejših 

angleških podjetjih 

STOPNJA PODROČJE ŠT. PODJETIJ DELEŽ (%) 

1 Rezervacije 105 57 

2 Dobiček iz neposlovnih 

dejavnosti 

63 34 

3 Izredni stroški 54 29 

4 Pokojninski sklad 52 28 

5 Usredstvenje stroškov 50 27 

6 Zmanjševanje davčnih 

obveznosti 

24 13 

7 Izvenbilančni dolgovi 23 12 

8 Amortizacija 17 9 

9 

10 

11 

Tečajne razlike 

Blagovne znamke 

Zmanjševanje dobička 

16 

14 

9 

9 

8 

5 

Vir: V. Belak, Kreativno računovodstvo in njegov vpliv na računovodske izkaze, 2008, str. 12. 

Iz zgornje tabele je razvidno, da bilo največ primerov upravljanja PI ugotovljenih na 

postavkah rezervacij. Tudi področje amortizacije, ki je podrobneje obravnavano v tem 

diplomskem delu, je po njunih dognanjih ena izmed najpogostejših področij, kjer se lahko 

upravlja PI. Po mnenju Belaka bi taka raziskava pri nas po vsej verjetnosti pokazala podobne 

rezultate (Belak, 2008, str. 12).  

V tem primeru je treba upoštevati, da je bila angleška raziskava opravljena pred osemnajstimi 

leti in da so se od takrat spremenili zakoni in drugi predpisi. Tako bi ista analiza danes 

mogoče dala druge rezultate. 

1.4 NAJPOGOSTEJŠE TEHNIKE UPRAVLJANJA POSLOVNEGA IZIDA 

V nadaljevanju so predstavljene tehnike upravljanja PI v širšem smislu, ki so v praksi 

najpogostejše. Avtorji te tehnike klasificirajo različno
6
. V tem diplomskem delu bo 

                                                 
6
 Glej tudi McKee (2005), Schilit & Perler (2010, str. 24–26), Mulford in Cominskey (2002, str. 94). 
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uporabljena klasifikacija po Levittu (1998), nekdanjem predsedniku SECa
7
. Tehnike 

upravljanja PI razvrsti v pet najpogostejših. Na kratko so opisana v poglavjih od 2.4.1. do 

2.4.5. V četrtem poglavju pa so opisane izbrane računovodske tehnike v ožjem smislu, ki jih 

lahko uporabimo v okviru tehnik, opisanih v tem poglavju. V nadaljevanju sem v petem 

poglavju tega diplomskega dela s praktičnimi zgledi izbranih slovenskih podjetij ugotavljala, 

če je katera od spodaj navedenih tehnik lahko prisotna. 

1.4.1 Računovodstvo velike kopeli, velikega pranja ali velikega čiščenja (angl. Big-bath 

charges) 

Po besedah Belaka (2008, str. 12) big-bath pomeni oblikovanje popravkov vrednosti sredstev 

do največjih dovoljenih meja (ali tudi preko njih
8
), da bi se tako povečali tekoči odhodki. 

Postopek se uporablja v slabših poslovnih letih, da bi bila prihodnja leta uspešnejša.  

V letu, ko podjetje posluje z izgubo, menedžment ne bo izgubil ugleda in ne bo kaznovan, kot 

bi bil v primeru dejanske, tj. manjše izgube. Maksimiranje odhodkov v tekočem letu bo 

podjetju omogočalo višje dobičke v naslednjih letih in s tem izplačevanje višjih nagrad 

(Henry & Schmitt, 2001, str. 100).  

Računovodstvo velike kopeli se lahko dogaja tudi v času, ko pride do menjave menedžmenta 

v podjetju. Nov menedžment prikaže manjšo vrednost sredstev, da lahko v prihodnosti le-te 

uporabi za glajenje oz. konstantno rast poslovnega izida, kar jim bo prineslo tudi višje 

nagrade (Stolowly & Breton, 2000, str. 43).   

Ta postopek se najpogosteje uporablja pri postavkah dolgoročnih sredstev, zalog in 

neplačanih terjatev (Belak, 2008, str. 12). Lahko se tudi aplicira pri oslabitvi sredstev, 

prestrukturiranju operacij, težavnem prestrukturiranju dolgov itd. (McKee, 2005, str. 14). 

Fridson in Alvarez (2002, str. 11) sta raziskala, da je računovodstvo velike kopeli učinkoviteje 

aplicirano v primeru, ko podjetje oceni, da trg ni tako občutljiv na padce, na primer, ko padejo 

dobički za več kot 10 % nad pričakovanji. Lastniki namreč ne vidijo velike razlike med 20- 

ali 30-odstotnim padcem dobička. To naj bi bil celo ustrezen čas, ko podjetje prizna visoke 

zgube. 

1.4.2 Ustvarjanje rezerv v hladilniku (angl. Cookie-jar reserves) 

Računovodstvo ustvarjanja rezerv v hladilniku pomeni povečevanje tekočih odhodkov v 

poslovno uspešnih letih, da bi lahko prikazali manjše odhodke v prihodnjem obdobju 

(McKee, 2005, str. 13–14). Učinek računovodstva velike kopeli je t. i. glajenje poslovnega 

izida (angl. income smoothing), katerega namen je ustvariti konstantno rast poslovnega izida. 

                                                 
7
 Securities and Exchange Commission (SEC). 

8
 To je stvar nelegalnega računovodstva velike kopeli. Diplomsko delo obravnava le legalno plat. Več o legalni 

in nelegalni plati upravljanja PI v poglavju 2.1. 
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Glajenje poslovnega izida je eden od primerov upravljanja PI (Beattie, Brown, John, Manson, 

Thomas & Turner, 1994, str. 793)
9
. 

Ena izmed nalog menedžmenta je, da ocenjujejo sedanje vrednosti sredstev in obveznosti. Ko 

se menedžment odloči za oceno, ki je bližje strani visoko ocenjenih stroškov v sprejemljivem 

razponu stroškov, bo posledica tega prikazati več odhodkov v tekočem letu. To se naredi zato, 

da ima podjetje manjše stroške v prihodnjem obdobju, ko posluje slabše ali z izgubo. Lahko 

rečemo, da gre za prelivanje dobička iz uspešnih let v manj uspešna leta, da bo poslovni izid 

videti bolj konstanten. 

Po Belaku (2008, str. 12) se ustvarjanje rezerv v hladilniku najpogosteje doseže s 

pripoznavanjem različnih vrst rezervacij. McKee (2005, str. 14) temu doda še druga področja, 

kjer ponavadi ustvarjamo rezerve. Ta so na primer pripoznavanje ocen odhodkov, ocene 

odpisovanja dolgov in zalog, ocenjevanje stroškov garancij in ocenjevanje odstotka izpolnitve 

dolgoročnih pogodb. 

Hoogervorst (2009, str. 8) meni, da je najškodljivejše ustvarjanje rezerv v hladilniku. 

Računovodski standardi imajo vgrajeno načelo previdnosti. To temeljno računovodsko načelo 

pri vrednotenju sredstev in obveznosti vodi v tak izračun dobička, ki je lahko razdeljen 

lastnikom, ne da bi bili pri tem oškodovani upniki. Podjetjem to omogoča, da prikažejo prej 

premalo kot pa preveč izgube. Mednarodni odbor za računovodske standarde (angl. 

International Accounting Standards Board) razmišlja o alternativah, kot je model 

pričakovanih izgub (angl. expected loss model), ki omogoča večjo transparentnost pri 

časovnem pripoznanju izgub, s čimer bi preprečili glajenje poslovnega izida.  

1.4.3 Upravljanje PI na primeru združitev (angl. Acquisition accounting)  

Družbe, vpletene v združitve, sestavijo letno poročilo na dan obračuna združitve. Prevzeta 

sredstva in obveznosti se obračunajo po njihovi pošteni vrednosti (angl. fair value) na dan 

obračuna združitve (dan prevzema). Prevzemna družba na podlagi poštene vrednosti prilagodi 

obračunane zneske prihodkov in odhodkov prevzete družbe. Preveriti je treba morebitne 

razloge za oslabitev dobrega imena in drugo. Prevzemne družbe so v letnem poročilu dolžne 

razkriti poslovni izid ter prihodke in odhodke (Pojasnilo 1 k SRS 22, 2006). 

Pri prevzemu se opravi proces razporeditve nabavne cene vrednosti poslovne združitve 

pripoznanih sredstev (angl. Purchase Price Allocation) oz. »razporeditev stroškov poslovne 

združitve«, ki spremeni vrednost postavk bilance stanja prevzemnega podjetja. Revizijska 

družba KPMG ocenjuje, da so ponavadi postavke na začetku procesa podcenjene (KPMG, 

2007, str. 2). 

Pri konsolidiranih računovodskih izkazih lahko pride do zlorabe pomembnosti. Praviloma je 

treba vmesne PI, ki nastanejo zaradi nakupov oz. prodaj OOS znotraj skupine, izločiti iz 

                                                 
9
  Več o tem so pisali npr.: Ronen in Sadan, 1981,  Bitner in Dolan, 1996. 
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konsolidiranih računovodskih izkazov. SRS 1.37 pa pravi, da je opustitev izločitve vmesnega 

PI vendarle možna, če je bil nakup OOS opravljen v normalnih tržnih razmerah in če vmesni 

čisti dobiček ne vpliva pomembno na resničnost in poštenost prikaza konsolidiranih 

računovodskih izkazov. Če medsebojne transakcije potekajo po tržnih cenah, ni potrebe po 

izločanju. Problem je v tem, ker je pri OOS težko dokazati, da niso bile tržne cene. To se 

lahko dokaže šele, ko je narejena prodaja zunaj skupine. Znesek pomembnosti ocenijo 

menedžerji, kar omogoča več možnosti za upravljanje PI. Ob utemeljenih razlogih se lahko  

pojavljajo tudi druge izločitve in vključitve (SRS 1.40).  

Revizijska hiša Ernst&Young (2009, str. 2) je v letu 2007 je naredila raziskavo na področju 

združitev podjetij. Vanjo je zajela 709 primerov, ko so podjetja prevrednotovala OOS (večina 

podjetij uporablja MSRP in US GAAP
10

). Samo vsako četrto podjetje je predložilo ustrezna 

razkritja v zvezi s pošteno vrednostjo pridobljenih OOS. Prikazali so zanimive rezultate glede 

razkritij prevrednotenih OOS. Od skupno 709 proučevanih prevrednotenj je bilo 

prevrednotenje zaradi okrepitve prisotno pri 20 % primerov, prevrednotenje zaradi oslabitve 

pri 5 % primerov, neustrezno razkritih pa je bilo skupno 75 % prevrednotenj.  

1.4.4 Zloraba pomembnosti (bistvenost, materialnost) (angl. Abuse of Materiality) 

Na ustreznost postavk vpliva njihova pomembnost. Znesek je pomemben, če bi opustitev 

njegovega pripoznanja lahko vplivala na poslovne odločitve uporabnikov. Pomembnost, ki jo 

podjetje upošteva pri pripravi računovodskih izkazov, razkrije v prilogah k računovodskim 

izkazom. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli družba v svojih aktih (Pojasnilo 4 k Uvodu 

v SRS, 2006). To spet omogoča prostor za upravljanje in napačno presojo.  

Ko revizorji ugotavljajo pomembnost, morajo upoštevati kvantitativne in kvalitativne 

dejavnike. Kvantitativni dejavniki so ponavadi dobiček pred obdavčitvijo, prihodki ali 

vrednost sredstev, odvisno, kateri od teh je bolj reprezentativen. Kvalitativni dejavniki so tisti, 

ki vplivajo na odločitve uporabnikov računovodskih izkazov. Primeri le-teh so zneski, ki 

prikrivajo izgubo, narejena izguba na področju, ki ni osnovna dejavnost podjetja, početja, ki 

niso v skladu s predpisano zakonodajo itd. (KPMG, 2005, str. 61–62). 

Pri reviziji računovodskih izkazov je opredelitev pomembnosti med najzahtevnejšimi. 

Menedžerji morajo izbrati ustrezne usmeritve, ko ugotavljajo pomembnost. Revizorjeva 

naloga pa je, da posveti dovolj pozornosti znesku pomembnosti, ki ga opredelijo menedžerji. 

Za primerjavo pomembnost določijo tudi z lastnimi izračuni. Temu sledita načrtovanje in 

izvedba ustreznih revizijskih postopkov (Duhovnik, b.l.). 

Levitt (1998, str. 1) opozarja, da revizorji ne pregledujejo poslovnih dogodkov, ki niso 

pomembni oz. materialnega pomena. Težavo vidi tudi v tem, da menedžerji manipulirajo z 

zneskom pomembnosti. Določitev materialnosti je pomembna faza pri začetnem načrtovanju 
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 Unites States Generally Accepted Accounting Principles.  
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revizijskih postopkov. Zaradi svoje pomembnosti je ugotavljanje le-te naloga izkušenega 

revizorja. 

1.4.5 Pripoznavanje prihodkov ( angl. Revenue Recognition) 

SRS 18.11 opredeljuje, kdaj se pripoznajo prihodki od prodaje. Pomembno je, da so 

izpolnjeni tile pogoji: a) podjetje prenese na kupca vsa tveganja in koristi, ki izhajajo iz 

lastništva; b) podjetje ne sodeluje pri poslovodenju niti toliko, kolikor je običajno zaradi 

lastništva, niti dejansko ne odloča o prodanih proizvodih; c) znesek prihodkov je mogoče 

zanesljivo oceniti; č) verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v 

podjetje; d) stroške, ki so nastali ali bodo nastali v zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo 

izmeriti. SRS 18.12 dodaja, da se prihodki pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo 

vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku. 

Podjetja ta določila lahko namenoma zaobidejo, ko hočejo upravljati PI. Po raziskavi 

revizijske hiše Deloitte iz leta 2007 so napačno pripoznavanje prihodkov označili kot najbolj 

razširjeno obliko upravljanj PI, saj je kar 53 % podjetij uporabilo tak postopek (Deloitte, 

2008, str. 3). V nadaljevanju tega poglavja bo na kratko opisanih nekaj tehnik upravljanja PI, 

ki se uporabljajo na tem področju. 

Podjetje, ki ima presežek denarja (posojilodajalec), lahko začne posojati denarna sredstva 

potencialnim kupcem. Nato s tem denarjem ti kupujejo proizvode posojilodajalca in le-ta 

evidentira prihodke (Otoničar, 2005, str. 21). 

Ena izmed možnosti prezgodnjega pripoznavanja prihodkov je, da podjetje le-te evidentira 

kljub tveganju, da kupec ne vrne proizvodov oziroma jih ne plača. V takem primeru se 

poslovni dogodek pravilno knjiži na pasivne časovne razmejitve in ne na prihodke. Če v taki 

situaciji podjetje namesto tega evidentira prihodke, je poslovni izid višji, kot bi moral biti 

(Otoničar, 2005, str. 21). 

Prav tako je predčasno pripoznavanje pogosto pri nepretrganih dobavah, kjer se prihodki 

pripoznajo pred dobavo blaga (npr. pri dobavi medicinskih proizvodov) (Belak, 2008, str. 12). 

SRS 18.34 pravi, da za upravičenost do izkazovanja prihodkov od prodaje ni pomemben 

kupčev fizični prevzem kupljenih količin, temveč izpolnitev pogojev iz SRS 18.11, kar v 

navedenem primeru dopušča špekulacije.  

OOS, pridobljen z državno podporo ali donacijo, se izkazuje po nabavni vrednosti, če ta ni 

znana, pa po pošteni vrednosti (SRS 1.13). Prejem denarnih sredstev iz proračuna se knjiži 

začasno med dolgoročno odložene prihodke (dolgoročne pasivne časovne razmejitve) in se 

skladno z obračunano amortizacijo kasneje prenašajo med poslovne prihodke (SRS 18.5). 

Podjetja si lahko ta člen SRS razlagajo vsak po svoje. Podjetje na primer kupi OOS in zanj 

delno dobi povrnjena sredstva iz proračuna. Pri tem lahko odloči, da črpa dolgoročne 

odložene prihodke za delno kritje stroškov amortizacije ali kritje stroškov amortizacije v 
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celoti. Če se podjetje v tekočem letu odloči za delno kritje stroškov amortizacije, to pomeni 

tudi manj prihodkov in nižji tekoči PI, kot bi bil lahko, če bi stroške amortizacije krila v 

celoti.  

Problem predstavljajo tudi poslovni dogodki med povezanimi osebami. Če gledamo samo 

individualne izkaze družb brez konsolidiranih, postane kakovost takih prihodkov kaj hitro 

sumničava, saj je težko dokazati utemeljenost prodaj in nakupov med povezanimi osebami. 

Za primer lahko navedem zaračunane stroške vzdrževanja programske opreme, intelektualnih 

storitev, sodelovanja na projektih. Ti stroški so lahko problematični konkretno v primeru, če 

so nastali med povezanimi osebami. Tako si povezana podjetja prodajajo storitve in s tem 

uravnavajo prihodke in odhodke.  

2 ZAKONSKE PODLAGE IN PRAVILA ZA RAČUNOVODENJE  

Splošna pravila za računovodenje narekuje 54. člen Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, 

št. 65/2009-UPB3, v nadaljevanju ZGD-1-UPB3). Družbe in podjetniki morajo voditi 

poslovne knjige v skladu s tem zakonom in SRS ali MSRP
11

, če zakon ne določa drugače. 

Podrobnejša pravila na področju računovodenja določijo SRS, ki jih oblikuje Slovenski 

inštitut za revizijo. SRS v zasnovi tudi ne smejo biti v nasprotju z MSRP.  

Na podlagi 54. člena ZGD-1-UPB3 morajo podjetja voditi poslovne knjige in jih enkrat letno 

zaključiti v skladu s tem zakonom, SRS in MSRP. ZGD-1-UPB3 opredeljuje tudi splošna 

pravila o letnem poročilu (2. oddelek, 60.–62. člen). Če uporaba določb 62. do 70. člena tega 

zakona in SRS ali MSRP ne zadošča za resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti 

podjetja, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, mora letno poročilo vsebovati 

ustrezna pojasnila oziroma razkritja (2. oddelek, 60.–62. člen). 

V petem poglavju diplomskega dela so navedeni viri podatkov za analizo izbranih slovenskih 

podjetij. To so v mojem primeru razkritja oz. pojasnila na postavki OOS, na katera sem 

morala biti pozorna pri pregledu letnih poročil izbranih podjetij. Računovodski izkazi 

obravnavanih podjetij so sestavljeni v skladu SRS in/ali MSRP. MSRP so navedeni v 

primeru, če se razlikujejo od SRS, in ko SRS česa ne obravnava. Čaleta (2007, str. 34) namreč 

ugotavlja, da določila SRS in MSRP pri OOS ne vsebujejo bistvenih razlik. Prav tako 

obravnavana revidirana poslovna poročila praviloma opozarjajo na spremembe v SRS in 

MSRP v obravnavanem obdobju, zato sem pri analizi uporabljala izključno te podatke.  

 

 

                                                 
11

 Izraz Mednarodni računovodski standardi (MRS) v ožjem pomenu pomeni standarde, ki so bili sprejeti pred 

preimenovanjem v MSRP. V širšem pomenu pa vse standarde in pripadajoče razlage, poznejše spremembe teh 

standardov in pripadajoče razlage ter prihodnje standarde in pripadajoče razlage, ki jih izda ali sprejme Odbor za 

mednarodne računovodske standarde (International Accounting Standards Board, IASB). 
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Temeljne računovodske predpostavke 

Po SRS (Uvod v SRS, točka 5) mora biti računovodenje v podjetju organizirano tako, da se iz 

računovodskih predračunov in obračunov brez večjih težav sestavijo računovodski izkazi. 

Tisti, ki so namenjeni zunanjim uporabnikom, morajo biti v celoti skladni s SRS. To pomeni, 

da mora biti poslovanje podjetja prikazano resnično in pošteno. Poročevalci morajo upoštevati 

temeljni računovodski predpostavki.  

Poznamo dve, in sicer upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne 

neomejenosti delovanja. Prva predpostavka pravi, da se poslovni dogodki pripoznajo, ko se 

pojavijo, in ne šele takrat, ko so dejansko plačani. V izkazih poslovnega izida se torej 

poročajo v obdobju, na katero se nanašajo. To predpostavko moramo na primer upoštevati pri 

pripoznanju prihodkov, o katerih je več v poglavju 1.4.5. 

Druga predpostavka pravi, da je treba računovodske izkaze sestavljati tako, kot da bo podjetje 

nadaljevalo poslovanje v dogledni prihodnosti in kot da nima namena niti potrebe, da bi ga 

povsem ustavilo ali pomembno skrčilo. Ta predpostavka se pa po mojem mnenju nanaša 

predvsem na upravljanje PI v posameznih obdobjih, ko je razlika med dejanskim in v 

računovodskih izkazih prikazanem stanju velika. To pa lahko dolgoročno negativno vpliva na 

uspešnost poslovanja podjetja. 

Vpliv sprememb računovodske usmeritve, ocen in popravka napak na PI 

Uvod v SRS (točka 9) govori o morebitnih spremembah računovodske usmeritve in o 

pomembnosti dolgoročne uporabe izbrane usmeritve. Uporabnikom računovodskih izkazov 

mora biti omogočeno primerjati računovodske izkaze podjetja v daljšem obdobju. Usmeritve 

se spremenijo, če tako zahtevajo računovodski standardi oz. sprememba le-teh. Spremenijo se 

lahko tudi, če se za to odloči podjetje, z namenom, da bi računovodski izkazi vsebovali 

zanesljivejše in ustreznejše informacije o njenem poslovanju. V tem diplomskem delu boste 

na primer spoznali, da se lahko podjetje odloča, ali bo OOS vrednotila po modelu nabavne 

vrednosti ali po modelu prevrednotenja (glej poglavje 3.3). To je primer računovodskih 

usmeritev, katerih sprememba lahko vpliva na PI. Podjetje se tudi odloča ali bo nastali 

presežek iz prevrednotenja zaradi okrepitve OOS prenašala v preneseni PI vsako leto sproti ali 

na koncu ob odtujitvi OOS (več o tem v poglavju 3.3.2).  

Sprememba računovodskih ocen na postavki OOS je prilagoditev knjigovodske vrednosti 

OOS kot posledica ocene sedanje vrednosti ter predvidenih bodočih koristi le-teh. 

Računovodske ocene zajemajo sodbe, zasnovane na najnovejših informacijah, npr. glede dobe 

koristnosti amortizirljivih OOS (glej poglavje 3.9.1). Učinek spremembe računovodske ocene 

se uporabi le za naprej in vpliva na obdobje, v katerem je bila ocena spremenjena, in na 

kasnejša obdobja (Uvod v SRS, točka 9). 
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Računovodska napaka je v SRS (Uvod v SRS, točka 9) opredeljena kot opustitev postavk ali 

napačna navedba v računovodskih izkazih za pretekla obdobja, ki izhajajo iz neupoštevanja 

ali napačne uporabe zanesljivih informacij, ki so bile na voljo v času, ko so bili računovodski 

izkazi odobreni za objavo. Podjetje popravi bistvene napake iz preteklih obdobij za nazaj, in 

sicer v prvih računovodskih izkazih, po odkritju napak. Napaka ima lahko vpliv na PI. Pri 

OOS lahko na primer pozabimo obračunati stroške amortizacije sredstva. PI je v tem primeru 

v letu napake višji kot bi moral biti. Če je napaka bistvena, vpliva na poslovne odločitve 

uporabnikov.  

3 VPLIV IZBRANIH RAČUNOVODSKIH TEHNIK NA VREDNOST 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV PO SRS, MSRP IN 

ZDDPO-2  

Opredmetena osnovna sredstva so po SRS 1 zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga 

oprema in biološka sredstva, ki jih ima podjetje v lasti ali finančnem najemu
12

. Vrednost OOS 

se v času njegove uporabe spreminja, in sicer zaradi obrabe OOS, tj. amortizacije, morebitne 

določitve nove dobe koristnosti OOS in spreminjanja poštene vrednosti OOS. Menedžment 

subjektivno ocenjuje te postavke in s tem lahko posledično vpliva na PI. 

Poznamo več postopkov pri upravljanju PI na postavki OOS, vendar so v diplomskem delu 

prikazani le tisti, ki v SRS niso izrecno prepovedani. Delovanja zunaj zakonskih okvirov in 

ponarejanja računovodskih izkazov to diplomsko delo ne obravnava. V nadaljevanju je 

razložena povezava med gibanjem vrednosti OOS in izkazom poslovnega izida. Temu sledijo 

izbrani primeri upravljanja PI na postavki OOS. Za primerjavo so podani še zahtevki Zakona 

o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 117/2006, v nadaljevanju ZDDPO-2), na 

podlagi katerega ugotovimo davčno osnovo.  

3.1 POVEZAVA MED GIBANJEM VREDNOSTI OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV IN IZKAZOM POSLOVNEGA IZIDA 

Gibanje vrednosti OOS lahko vpliva na izkaz poslovnega izida. Zanimalo me je, katere 

postavke v IPI so posredno ali neposredno povezane z vrednostmi OOS. Iz Tabele 3 so 

razvidne postavke v IPI, ki so povezane z OOS, oz. kjer upravljanje OOS vpliva na višino 

poslovnega izida. Te postavke so obarvane z modro barvo.  

 

                                                 

12
 SRS finančnega najema ne obravnavajo posebej, nas pa zato napotijo na uporabo MRS 17 (17.58 do 17.63). 

Poglejte tudi  Pojasnilo 1 k SRS 18 s strani Slovenskega inštituta za revizijo. Obstajajo razlike med SRS in MRS 

pri obračunu amortizacije ter izkazovanju učinka od prodaje, kar pomeni tudi različen vpliv na PI. 
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Tabela 3: Povezava med gibanjem vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in izkazom 

poslovnega izida 

STRUKTURA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

           I. različica SRS: Nemška     II. različica SRS: Angleška 

1. Čisti prihodki od prodaje 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne 

storitve 

4. Drugi poslovni prihodki ( s 

prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 

6. Stroški dela 

7. Odpisi vrednosti 

a) Amortizacija 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki  

pri neopredmetenih in opredmetenih 

sredstvih 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

obratnih sredstvih 

8. Drugi poslovni odhodki 

1. Čisti prihodki od prodaje 

2. Proizvajalni stroški prodanih proizvodov 

(z amortizacijo) oz. nabavna vrednost 

prodanega blaga 

3. 1.-2. KOSMATI POSLOVNI IZID 

4. Stroški prodajanja (z amortizacijo) 

5. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo) 

a) Stroški splošnih dejavnosti 

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

neopredmetenih in opredmetenih 

sredstvih 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

obratnih sredstvih 

6. Drugi poslovni prihodki (s 

prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 
 

= POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA 

9. (+)Finančni prihodki 

10. (–)Finančni odhodki  

= POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA 

11. (+)drugi prihodki 

12. (–)drugi odhodki 

13. (–)Davek iz dobička 

14. (±)Odloženi davki 

= ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

 

Zaradi obsežnosti področja so v nadaljevanju diplomskega dela obravnavane samo nekatere 

postavke. V zvezi z zalogami je tako na primer obravnavan le primer prevrednotenja zgradb 

in njegov vpliv na proizvajalne stroške in odhodke preko stroškov zalog. Ostalih postavk IPI, 

ki so povezane s spremembo vrednosti stroškov zalog ter odloženih davkov, to diplomsko 

delo ne obravnava. 

3.2 VPLIV IZBRANE METODE AMORTIZIRINJA NA POSLOVNI IZID 

Podjetje lahko izbira med tremi metodami amortiziranja OOS: metodo enakomernega 

časovnega amortiziranja, metodo padajočega amortiziranja in metodo proizvedenih enot. 

Izberemo tisto, ki najbolje odseva vzorec pojavljanja gospodarskih koristi od OOS. Če vzorca 

zmanjševanja vrednosti OOS ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se uporabi metoda 

enakomernega časovnega amortiziranja (SRS 1.18). 

Ime »metoda enakomernega amortiziranja« že samo pove, da je strošek amortizacije OOS 

vsak mesec enak in tako je tudi učinek na PI vsako leto enak
13

. Metodo padajočega 

                                                 
13

 Učinek na PI je isti ob predpostavki, da OOS začnemo uporabljati decembra, poslovno leto traja od januarja 

do decembra. 
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amortiziranja uporabljamo pri tistih OOS, ki prinašajo vsako leto manjši prispevek k 

poslovanju. Amortizacijske stopnje so vsako leto nižje, njihova vsota pa mora biti enaka 100 

%. To pomeni, da je strošek amortizacije v prvem letu po tej metodi večji, v zadnjem letu pa 

manjši kot pri metodi enakomernega amortiziranja. Pri tej metodi lahko po mojem mnenju 

pride do zlorab. Metoda padajočega amortiziranja lahko spominja na računovodstvo velike 

kopeli, kjer podjetje povečuje tekoče odhodke, da bi lahko odhodke v prihodnosti zmanjšali in 

s tem imeli boljši PI.  Pri metodi proizvedenih enot pa je obračunani znesek amortizacije 

odvisen od dejanske uporabe ali učinkov OOS (npr. ure delovanja ali količina narejenih 

proizvodov ali storitev) in s tem je učinek na PI vsako leto lahko drugačen.  

3.3 VREDNOTENJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  

Po začetnem pripoznanju OOS sta po SRS pomembna t. i. model nabavne vrednosti in model 

prevrednotenja. Podjetje izbere enega izmed obeh navedenih in ga uporablja za celotno 

skupino OOS (SRS 1.24).   

3.3.1 Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev po modelu nabavne vrednosti  

Model nabavne vrednosti  pravi, da je OOS po pripoznanju treba evidentirati po njegovi 

nabavni vrednosti
14

, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi 

oslabitve (SRS 1.24).  

Knjigovodska vrednost OOS ne sme presegati njihove nadomestljive vrednosti
15

. 

Knjigovodska vrednost OOS se zmanjša na njegovo nadomestljivo vrednost, samo če je 

nadomestljiva vrednost opredmetenega osnovnega sredstva manjša od njegove knjigovodske 

vrednosti  (SRS 1.33). Takšno zmanjšanje je izguba zaradi oslabitve, ki se pripozna v IPI kot 

prevrednotovalni poslovni odhodek. Pri tem modelu se knjigovodska vrednost poveča le v 

primeru razveljavitve izgube zaradi oslabitve, ki je razložen v nadaljevanju. 

Slabitve so še posebej popularne v času recesije. Pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela 

(2009, str. 130) meni, da gospodarska kriza sama po sebi še ni razlog za slabitev sredstev, 

vendar pa glede na razsežnosti in globino sedanje gospodarske krize težko najdemo podjetje, 

ki ne bi čutilo njenih posledic. V letu 2009 je pričakovala veliko slabitev sredstev, razen 

nekaterih večjih podjetij (npr. Poslovni sistem Mercator, d. d.). Pri analizi izbranih slovenskih 

podjetij (glej 4. poglavje), med katerimi je tudi Mercator, je razvidno, koliko njeno 

predvidevanje drži. 

SRS 1.34 pravi, da je treba izgubo zaradi oslabitve razveljaviti, kadar se je spremenila ocena, 

uporabljena za ugotovitev nadomestljive vrednosti OOS, potem ko je bila pripoznana zadnja 

                                                 
14

 Nabavna vrednost je po SRS 1.46. znesek denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov ali pa poštena vrednost 

drugih nadomestil, plačana oziroma dana pridobitev sredstva v času njegove nabave ali gradnje, ali, kjer je 

primerno, znesek, pripisan k temu sredstvu ob začetem pripoznanju. 
15

 Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, odvisno 

od tega, katera je večja (več v SRS 1.33). 
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izguba zaradi oslabitve. V takšnem primeru je treba knjigovodsko vrednost sredstva povečati 

na njegovo nadomestljivo vrednost, vendar pa knjigovodska vrednost ne sme presegati 

knjigovodske vrednosti, ki je bila ugotovljena (po odštetju amortizacijskega popravka 

vrednosti), če pri njem v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve, razen če 

je takšno povečanje posledica prevrednotenja. Razveljavitev izgube zaradi oslabitve OOS, ki 

se meri po modelu nabavne vrednosti, se pripozna v IPI kot prevrednotovalni poslovni 

prihodek. 

3.3.2 Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev po modelu prevrednotenja  

Prevrednotenje OOS je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi uporabe modela 

prevrednotenja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve (SRS 1.25). 

Prevrednotenje je treba opravljati dovolj redno, da se knjigovodska vrednost ne razlikuje 

bistveno od tiste, ki bi se ugotovila z uporabo poštene vrednosti na dan bilance stanja (SRS 

1.26). Pošteno vrednost običajno ugotavljajo pooblaščeni ocenjevalci, ki se naslanjajo na 

mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (SRS 1.27).  

Model prevrednotenja (SRS 1.26) pravi, da je treba po pripoznanju OOS, katerega pošteno 

vrednost je mogoče zanesljivo izmeriti, evidentirati po prevrednotenem znesku, ki je njegova 

poštena vrednost na dan prevrednotenja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacijski popravek 

vrednosti in kasnejše nabrane izgube zaradi oslabitve. Če se prevrednoti en OOS v skupini, se 

mora prevrednotiti cela skupina OOS (SRS 1.29).  

Povečanje knjigovodske vrednosti OOS zaradi prevrednotenja se po modelu prevrednotenja 

pripozna neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja
16

. Izjemoma se povečanje 

zaradi prevrednotenja pripozna v IPI kot prevrednotovalni poslovni prihodek, če odpravimo 

zmanjšanje zaradi prevrednotenja istega sredstva, ki je bilo prej pripoznano v IPI (SRS 1.30).  

Presežek iz prevrednotenja se v skladu s SRS 1.32. prenese na preneseni PI
17

, ko je 

pripoznanje sredstva odpravljeno. Lahko se prenese celotni presežek, ko je sredstvo izločeno 

iz uporabe ali odtujeno, vendar pa se lahko del presežka prenese tudi, ko podjetje sredstvo 

uporablja. V takšnem primeru je preneseni del presežka razlika med obračunano amortizacijo 

na podlagi prevrednotene nabavne vrednosti sredstva in amortizacijo na podlagi njegove 

izvirne nabavne vrednosti. Prenos presežka iz prevrednotenja v preneseni poslovni izid se ne 

opravi v IPI. Prevrednotenje zaradi okrepitve torej povečuje kapital, kar izboljšuje nekatere 

kazalnike, kot je na primer razmerje med dolgovi in kapitalom. Ta kazalnik pove, kako je 

podjetje zadolženo. Podjetje pridobi ugled, če ima več sredstev pokritih s kapitalom kot pa z 

dolgovi.  

Zmanjšanje knjigovodske vrednosti OOS zaradi prevrednotenja se po modelu prevrednotenja 

pripozna v IPI kot prevrednotovalni poslovni odhodek. Če obstaja presežek iz prevrednotenja, 

                                                 
16

 Glej SRS 8.22. 
17

 Glej SRS 8.8. 
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bremeni do velikosti stanja v dobro najprej tega, nato se razlika pripozna v IPI kot 

prevrednotovalni poslovni odhodek (SRS 1.31). 

Razveljavitev izgube zaradi oslabitve OOS, ki se meri po modelu prevrednotenja, je treba 

pripisati neposredno presežku iz prevrednotenja. Če je bila izguba zaradi oslabitve istega 

prevrednotenega sredstva pripoznana v izkazu PI, je treba razveljavitev takšne izgube zaradi 

oslabitve prav tako pripoznati v izkazu PI (SRS 1.34.). Slednje je lahko priročno pri 

računovodstvu velike kopeli. V času gospodarske recesije, ko podjetje kuje izgubo, s 

slabitvijo OOS še bolj znižuje PI. Ko bi podjetje moralo prikazati neki dobiček (ker je npr. 

recesija mimo), pa mu to ne uspeva, razveljavi slabitev zaradi ocenjene višje poštene 

vrednosti OOS in si skuša kupiti čas z umetnim dvigovanjem PI. V Tabeli 4 je prikazan 

povzetek ugotovitev iz tega poglavja, in sicer, kakšen vpliv ima izbrana metoda vrednotenja 

na PI.  

Tabela 4: Vpliv na poslovni izid glede na izbrano metodo vrednotenja 

Model vrednotenja Povečanje (↑)  knjigovodske 

vrednosti na pošteno vrednost 

Zmanjšanje (↓) knjigovodske 

vrednosti na pošteno vrednost 

 Model nabavne vrednosti ↑ poslovnega izida 

(razveljavitev izgube zaradi 

oslabitve)  

↓ poslovnega izida 

(oslabitev) 

Model prevrednotenja ↑ presežka iz prevrednotenja in 

potem prenos na preneseni PI.To 

sta postavki kapitala. 

 

↓ poslovnega izida. 

Bremeni neposredno presežek iz 

prevrednotenja (če obstaja), 

preden se pripozna v PI kot 

prevrednotovalni poslovni odhodek 

 

3.4 VPLIV I. IN II. RAZLIČICE PREVREDNOTENJA OPREDMETENEGA 

OSNOVNEGA SREDSTVA NA POSLOVNI IZID 

Po SRS 1.28 obstajata dve različici prevrednotenja OOS. Po I. različici se amortizacijski 

popravek vrednosti (v nadaljevanju APV) prevrednoti sorazmerno s spremembo nabavne 

vrednosti (v nadaljevanju NV) oz. prevrednotene nabavne vrednosti OOS, tako da je 

knjigovodska vrednost sredstva (v nadaljevanju KV) po prevrednotenju enaka 

prevrednotenemu znesku (tj. poštena vrednost). Po II. različici se APV izloči v breme NV  oz. 

prevrednotene nabavne vrednosti sredstva in se čisti znesek prevrednoti na prevrednoteni 

znesek (prevrednoti se zgolj znesek na kontu nabavne vrednosti). I. različica se praviloma 

uporablja pri primerih, ko se sredstvo prevrednoti z uporabo kakega indeksa (Zupančič, 2006, 

str. 138). II. različica se uporablja predvsem pri zgradbah (Zupančič, 2006, str. 138). 

Poglejmo obe različici na konkretnem primeru, da ugotovimo, kako se razlikujeta glede 

vpliva na PI. Prikaz vknjižb obeh različic je na Sliki 2. Osnovni podatki so enaki pri obeh 

primerih. 

3.4.1 Primer I in II različice prevrednotenja (vknjižbe na Sliki 2) 

Neko podjetje na dan 31. 12. 2007 poseduje zgradbo z nabavno vrednostjo 1 mio. EUR in 

APV 20.000 EUR. Podjetje predvideva 50-letno dobo koristnosti, kar pomeni 2-odstotno 
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amortizacijsko stopnjo (podjetje uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja). 

Ugotovljena poštena vrednost na ta dan znaša 1,1 mio. EUR. Tretje leto na 31.12.2009 

pooblaščeni cenilec ugotovi nižjo pošteno vrednost od knjigovodske tj 800.000 EUR. Po 

modelu prevrednotenja izbiramo med I. ali II. različico, po kateri bomo prevrednotili 

knjigovodsko vrednost OOS. Podjetje je sprejelo usmeritev, da presežek iz prevrednotenja 

prenaša na preneseni PI postopoma med dobo koristnosti OOS
18

. 

3.4.1.1    I. različica prevrednotenja 

Pri I. različici se nabavna vrednost in APV sorazmerno prevrednotita tako, da je po 

prevrednotenju KV enaka pošteni vrednosti (v nadaljevanju FV). Odstotek spremembe 

vrednosti (X) izračunamo s pomočjo enačbe NV*X – APV*X = FV (v tem primeru je X = 

1,122449). NV in APV povečamo za 12,2449 %. Po prevrednotenju se razlika med zneskoma 

povečanja NV in APV (122.449 – 2.449) knjiži kot presežek iz prevrednotenja (postavka 

kapitala). Amortizacijo prevrednotimo naslednje obračunsko obdobje.  

Naslednje leto na 31. 12. 2008 obračunamo amortizacijo, ki po novem znaša 22.449 EUR 

(1.122.449
19

*2 %). Isti znesek amortizacije se knjiži tudi v naslednjih 49 letih (v preostali 

dobi koristnosti), če v tem obdobju ne pride do novih cenitev. Strošek amortizacije bremeni 

neposredno PI. Presežek iz prevrednotenja izračunamo kot razliko med zneskom amortizacije 

po prevrednotenju in zneskom amortizacije pred prevrednotenjem
20

. 

Tretje leto na dan 31. 12. 2009 naredimo obračun amortizacije. Pooblaščeni cenilec je 

ugotovil, da je nova poštena vrednost OOS 800.000 EUR. Podjetje mora knjigovodsko 

vrednost OOS prevrednotiti navzdol, saj je poštena vrednost manjša od knjigovodske 

vrednosti. NV in APV sorazmerno zmanjšamo za koeficient spremembe vrednosti (Y), ki ga 

izračunamo z enačbo 1.122.449*Y – 44.898*Y = 800.000 (Y = 0,742424). Razlika med novo 

NV in novim APV se knjiži v breme presežka iz prevrednotenja, preostanek pa med 

prevrednotovalne poslovne odhodke, ki bremeni neposredno PI
21

. Prevrednotovalni poslovni 

odhodek na račun slabitve v tem primeru znaša 137.551 EUR. Četrto leto se strošek 

amortizacije (zaradi zmanjšanja KV tretje leto) zmanjša na 17.021 EUR (851.064*2 %). Isti 

znesek se knjiži v preostali dobi koristnosti. 

3.4.1.2     II. različica prevrednotenja 

Pri II. različici prvo leto izločimo celotni APV v breme NV. Nato povečamo NV tako, da bo 

enaka pošteni vrednosti (tj. 1.100.000 EUR). Protivknjižba je presežek iz prevrednotenja, 

znesek pa je isti kot pri I. različici. Drugo leto so vknjižbe enake kot pri I. različici, le APV 

nima začetnega stanja, ker je bil v preteklem obdobju izločen. 

                                                 
18

 Druga možnost je prenos presežka iz prevrednotenja ob odtujitvi OOS. 
19

 To je NV po prevrednotenju. 
20

 Izračun presežka iz prevrednotenja je takle: 22.449 – 20.000 = 2.449 ali 120.000/49 let = 2.449 (celoten 

presežek iz prevrednotenja/preostala doba koristnosti). 
21

 V skladu s SRS 1.31 se najprej porabi presežek iz prevrednotenja, če ta obstaja, morebitni preostanek pa se 

knjiži na prevrednotovalne poslovne odhodke. 
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I. RAZLIČICA MODELA PREVREDNOTENJA II. RAZLIČICA MODELA PREVREDNOTENJA MODEL NABAVNE VREDNOSTI

Zst 1.000.000 20.000 Zst 120.000 Zst 1.000.000 20.000 20.000 20.000 Zst 120.000 Zst 1.000.000 20.000 Zst

122.449 2.449 120.000

0 0

22.449 Zst 22.449 2.449 120.000 Zst 22.449 22.449 2.449 120.000 Zst 20.000 Z.st 20.000

22.449 20.000

%Am

2.449 0 2.449

Na 31.12.2009 je ugotovljena poštena vrednost 800mio EUR - oslabitev Na 31.12.2009 je ugotovljena poštena vrednost 800mio EUR - izločitev APV Na 31.12.2009 je ugotovljena poštena vrednost 800mio EUR - oslabitev

Zst 1.122.449 271.385 22.449 117.551 117.551 Zst 1.120.000 44.898 22.449 117.551 117.551 Zst               Zst1.000.000 20.000 140.000

275.102

16.283 44.898 Zst 137.551 44.898 22.449 Zst 157.551 40.000 Zst 140.000

22.449 22.449 20.000

431-AM

039- oslabitev  vred. 

Amortizacijo v naslednjih obdobjih je potrebno prilagoditi tako, da se 

izteče v preostali dobi koristnosti. V tem primeru znaša 17.021 EUR 

(800.000/47let) 

Obračun amortizacije na 31.12.2009

023 - NV 

035 - APV

720-prev.posl.odh.

Obračun amortizacije na 31.12.2008

035 - APV 431-AM

Na dan 31.12.2007 podjetje poseduje zgradbo:

- Nabavna vrednost 1mio EUR

- Amortizacijski popravek vrednosti 20.000 EUR (Am. Stopnja 2%)

Po modelu nabavne vrednosti se OOS ne krepijo.

023 - NV 035 - APV

Ugotovljena poštena vrednost 1,1mio EUR - okrepitev Ugotovljena poštena vrednost 1,1mio EUR - izločitev APV

Povečanje nabavne vrednosti

Amortizacijo v naslednjih obdobjih  znaša 17.021 EUR (851.064*2%) Amortizacija v naslednjih obdobjih znaša 17.021 EUR (800.000/47let)

Obračun amortizacije na 31.12.2009

023 - NV 431 - AM 951 - Presežek iz 

035 - APV 720- posl.odh

Zmanjšanje nabavne vrednosti

Podjetje je sprejelo usmeritev, da prenaša presežek iz prevrednotenja  na 

preneseni PI medtem ko sredstvo uporablja

035 - APV 43- AM 951 - Presežek iz 

934 - Prenos pres. iz 

Na dan 31.12.2007 podjetje poseduje zgradbo:

- Nabavna vrednost 1mio EUR

- Amortizacijski popravek vrednosti 20.000 EUR (Am. Stopnja 2%)

023 - NV 035 - APV

951 - Presežek iz 

prev.

Obračun amortizacije na 31.12.2008 - nova am. stopnja je (100/49)% 

Na dan 31.12.2007 podjetje poseduje zgradbo:

- Nabavna vrednost 1mio EUR

- Amortizacijski popravek vrednosti 20.000 EUR (Am. Stopnja 2%)

Obračun amortizacije na 31.12.2008

035 - APV 720- posl.odh

Obračun amortizacije na 31.12.2009

934 - Prenos pres. 

951 - Presežek iz 

prev.

Podjetje je sprejelo usmeritev, da prenaša presežek iz prevrednotenja  na 

preneseni PI medtem ko sredstvo uporablja

023 431 - AM 951 - Presežek iz 

023 - NV 035 - APV

951 - Presežek iz 035 - APV 431- AM

Slika 2: Prikaz vknjižb I. in II. različice modela prevrednotenja ter modela nabavne vrednosti 
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Tretje leto na 31. 12. 2009 ugotovimo pošteno vrednost 800.000 EUR. KV je višji od FV, 

zato vrednost OOS prevrednotimo navzdol. Izločimo APV v breme NV. Potem NV 

zmanjšamo tako, da bo enaka FV. Protivknjižbi sta na kontih presežek iz prevrednotenja in 

prevrednotovalni poslovni odhodki. Najprej porabimo presežek iz prevrednotenja, ki je nastal 

zaradi okrepitve (tj. 117.551), preostanek knjižimo na prevrednotovalne poslovne odhodke (tj. 

157.551). Četrto leto se strošek amortizacije zmanjša na 17.021 EUR (800.000*1/47let). Isti 

znesek se knjiži v preostali dobi koristnosti. 

3.4.2 Razlike med različicama 

V primeru povečanja KV zaradi prevrednotenja med različicama ni razlike glede vpliva na 

tekoči in preneseni PI. V primeru zmanjšanja KV zaradi prevrednotenja pa je razlika odvisna 

od začetnega stanja APV v letu slabitve, če je bilo že prej opravljeno prevrednotenje navzgor. 

Po I. različici prevrednotenja zaradi oslabitve so prevrednotovalni poslovni odhodki manjši 

kot pri II. različici, in sicer za 20.000 EUR. To je znesek APV, ki je bil izločen v 

prevrednotenju zaradi okrepitve pred tremi leti. Po I. različici je v našem primeru PI višji. 

3.5 VPLIV MODELOV VREDNOTENJA OPREDMETENEGA 

OSNOVNEGA SREDSTVA NA STROŠEK AMORTIZACIJE 

Amortizacija OOS je zmanjševanje vrednosti OOS v njegovi dobi koristnosti. Stroške 

amortizacije v celoti obravnava SRS 13. Podjetja obračunajo amortizacijo OOS na podlagi 

nabavne vrednosti OOS, ocene dobe koristnosti OOS in izbrane metode amortiziranja. 

Amortizacija neposredno vpliva na poslovni izid, zato je obravnava le-te pomembna za 

diplomsko delo. 

Prevrednotovanje stroškov amortizacije je sprememba njihove knjigovodske vrednosti zaradi 

spremembe ocene dobe koristnosti. Sprememba vpliva na stroške in ne neposredno na 

odhodke (SRS 13.16). Prevrednotenje OOS se zaradi njihove okrepitve ali oslabitve izraža v 

spremenjeni amortizacijski osnovi praviloma v naslednjem obračunskem obdobju (SRS 

13.18). To drži samo, če se pogovarjamo o stroških amortizacije. Če njihova iztržljiva 

vrednost pade, imamo še vedno odhodke. 

V nadaljevanju je prikazan primer vrednotenja OOS po modelu nabavne vrednosti. Primer 

modela prevrednotenja je obravnavan že v poglavju 3.4. Ugotoviti moramo, kako izbira 

metode vrednotenja vpliva na strošek amortizacije in na poslovni izid. Osnovni podatki so isti 

kot v primeru iz prejšnjega poglavja. Podjetje na dan 31. 12. 2007 poseduje zgradbo z 

nabavno vrednostjo 1 mio. EUR in APV 20.000 EUR. Podjetje ocenjuje 50-letno dobo 

koristnosti, kar pomeni 2-odstotno amortizacijsko stopnjo. Ugotovljena poštena vrednost 

znaša 1,1 mio. EUR. Na dan 31. 12. 2009 je ugotovljena nova poštena vrednost, ki znaša 

800.000 EUR. 
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Po modelu nabavne vrednosti se OOS ne da krepiti
22

. Knjigovodska vrednost OOS se tako 

prvo in drugo leto zmanjša za znesek obračunane amortizacije, ki v našem primeru znaša 

20.000 EUR.  

Tretje leto najprej obračunamo amortizacijo, ki znaša 20.000 EUR, enako kot prejšnja leta. 

Ker je  ugotovljena poštena vrednost, ki je nižja od knjigovodske vrednosti OOS, moramo 

opraviti slabitev. Razlika med KV po oslabitvi in FV znaša 140.000 EUR. Ta znesek se knjiži 

v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov in v dobro oslabitve vrednosti zgradb.  

Amortizacijo v naslednjih obdobjih je treba prilagoditi tako, da se izteče v preostali dobi 

koristnosti. V tem primeru znaša 17.021 EUR
23

.  

V Tabeli 5 so strnjeni vsi rezultati primerov iz poglavij 3.4. in 0. Nazorno pokaže, kakšen 

vpliv ima izbira modela vrednotenja preko amortizacije in prevrednotovalnih poslovnih 

odhodkov na poslovni izid. 

Tabela 5: Vpliv izbranega modela vrednotenja na PI v številkah 

Legenda: AM – amortizacija; PPO – prevrednotovalni poslovni odhodek 

Leto po okrepitvi OOS so stroški amortizacije višji v primeru modela prevrednotenja, zato je 

PI nižji v primerjavi z metodo nabavne vrednosti. V času oslabitve so prevrednotovalni 

poslovni odhodki v našem primeru po I. različici modela prevrednotenja višji kot pri modelu 

nabavne vrednosti in II. različici modela prevrednotenja. V preostali dobi koristnosti po 

slabitvi je strošek amortizacije enak ne glede na izbiro modela vrednotenja. 

                                                 
22

 Izjema je razveljavitev izgube zaradi oslabitve (glej poglavje 3.3.1.). 
23

 800.000/47let = 17.021,277. 

MODEL 

VREDNOTENJA 

Am. stopnja: 2 %  

Stanje na 31. 12. 

2007 

NV: 1.000.000  

APV: 20.000 

VPLIV NA PI  

1. leto (31. 12. 2008)   

ugotovljena poštena 

vrednost  

1.100.000  EUR 

↑ KV 

VPLIV NA PI 

2. leto (31. 12. 

2008) 

 

VPLIV NA PI 

3. leto (31. 12. 2009) 

ugotovljena poštena 

vrednost   

800.000 EUR 

↓ KV 

VPLIV NA PI  

4. leto (31. 12. 

2010) 

Model nabavne 

vrednosti 

-20.000 (AM)  -20.000 (AM)          -20.000   (AM) 

      -140.000  (PPO) 

      -160.000(Vsota)  

-17.021(AM) 

(posledica 

zmanjšanja KV 

preteklo leto) 

Model 

prevrednotenja 

I. različica 

-20.000 (AM) 

  

-22.449 (AM) 

(posledica 

povečanja KV 

preteklo leto) 

       -22.449 (AM) 

       -137.551(PPO)                         

-160.000 (Vsota) 

-17.021(AM) 

(posledica 

zmanjšanja KV 

preteklo leto) 

Model 

prevrednotenja 

II. različica 

-20.000 (AM) -22.449 (AM) 

(posledica 

povečanja KV 

preteklo leto) 

           -22.449 (AM)  

         -157.551(PPO) 

       -180.000 (Vsota) 

-17.021(AM) 

(posledica 

zmanjšanja KV 

preteklo leto) 
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3.6 PRODAJA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  

S prodajo OOS podjetja ustvarijo dobiček ali izgubo, ki se izkaže v IPI. Za večino lastnikov 

višina dobička ali izgube pomeni dobro ali slabo poslovanje podjetja. V skladu s sklepom 

uprav in nadzornih svetov se iz čistega dobička izplačujejo tudi dividende, kar še poveča 

dober vtis pozitivnega rezultata pri investitorjih in delničarjih (Belak, 2008, str. 15). 

V skladu s SRS 1.23 se razlika med prodajno ceno brez davka (čisti donos ob odtujitvi) in 

knjigovodsko vrednostjo odtujenega OOS prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, 

če je čisti donos ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med prevrednotovalne 

poslovne odhodke, če je knjigovodska vrednost večja od čistega donosa ob odtujitvi. Prodaja 

OOS torej vpliva na PI. V primeru prodaje prevrednotenega OOS se prenos presežka iz 

prevrednotenja, če ta obstaja, knjiži na preneseni PI, kar ne vpliva na sam PI.  

Prodaja prevrednotenega OOS lahko pomembno vpliva na PI. Poglejmo si primer. Podjetje je 

dogovorjeno za prodajo OOS januarja 2009, decembra 2008 pa opravi slabitev. Če podjetje 

pred prodajo slabi OOS, bo to pripomoglo k višjemu dobičku v letu 2009, kot bi bil, če 

oslabitve ne bi bilo. Prodaja podcenjenih OOS je lahko primer izmed tehnik računovodstva 

velike kopeli. Menedžerji slabijo OOS v času slabšega poslovanja in nato v letu prodaje OOS 

prikazujejo višji dobiček, kot bi bil sicer.   

3.7 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, IZDELANA V PODJETJU 

Nabavno vrednost OOS, izdelanega v podjetju v skladu s SRS 1.12, sestavljajo neposredni in 

posredni stroški njegove zgraditve ali izdelave. Neposredni stroški so na primer material, 

potreben za gradnjo, neposredno delo in zunanje storitve. Med posredne stroške lahko štejemo 

stroške izposojanja za njegovo graditev, vendar le tiste, ki so dospele do usposobitve. 

Nabavna vrednost takega OOS ne more biti višja od tržne vrednosti. 

Stroški izdelave OOS torej določajo nabavno vrednost. Če ima podjetje namen upravljati PI, 

lahko pripozna manj ali več stroškov, kot jih je dejansko imela pri izdelavi OOS. SRS 1.12 

nabavno vrednost takšnega OOS omejuje predvsem navzgor, da podjetja ne bi oblikovala 

previsoke nabavne vrednosti, tj. višja nabavna vrednost, kot bi bila nabavna vrednost OOS, če 

bi ga kupili od tretje osebe. Menedžer lahko špekulira, ko določa, kolikšna je tržna vrednost. 

Povedano drugače, določanje prave vrednosti OOS, ki ga podjetje samo izdela, je subjektivne 

narave.  

Strošek dela, ki nastane pri izdelavi OOS v podjetju, oceni menedžer. Tukaj gre za 

razmejevanje stroškov. Če menedžer želi prikazati višje stroške, bo prikazal samo tiste oblike 

dela, ki so dražje, in obratno, če želi prikazati nižje stroške, bo izbral cenejše, čeprav je bilo v 

resnici popolnoma drugače. 
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In kakšen je lahko vpliv na PI? Če podjetje pripozna manj stroškov (manjša nabavna 

vrednost) in to OOS na primer čez nekaj let proda po veliko višji ceni (glej poglavje 3.6), mu 

to prinese dobiček. Prodaja OOS ima tudi pomemben vpliv na zmanjšanje stroška 

amortizacije. Ali obratno, če podjetje pripozna več stroškov (višja nabavna vrednost) in na 

primer potem to OOS prevrednotuje zaradi oslabitve, bo to posledično zmanjšalo PI.  

3.8 PRIMER PREVREDNOTENJA ZGRADB IN NJEGOV VPLIV NA 

PROIZVAJALNE STROŠKE IN ODHODKE PREKO STROŠKOV 

ZALOG 

Če si podjetje za računovodsko usmeritev izbere model prevrednotenja, mora vrednost OOS 

na vsake toliko časa spremeniti na pošteno vrednost. Ob prevrednotenju OOS se spremenita 

nabavna vrednost in amortizacijski popravek vrednosti OOS. V tem poglavju govorimo o 

strošku amortizacije na podlagi prevrednotenja, ki je razporejen na proizvode in s tem seveda 

na zaloge.  

Belak (2008, str. 13–14) je izpostavil nejasnosti, ki se lahko pojavijo pri prevrednotenju 

zgradb in njegovem vplivu na proizvajalne stroške in odhodke preko stroškov zalog. Pri 

obremenitvi stroškov amortizacije prevrednotenega dela OOS lahko zasledimo razne 

nejasnosti, ki jih lahko ustvarijo skrite rezerve, in napačne prikaze v računovodskih izkazih.  

Recimo, da znaša strošek amortizacije zgradbe 100 EUR, od tega povečan del amortizacije 

zaradi prevrednotenja znaša 20 EUR. SRS 1.32 daje navodila, kako je treba prenesti presežek 

iz prevrednotenja. Belak (2008, str. 13) glede tega pravi, da je na preneseni PI pravilno 

prenesti le del povečane amortizacije na podlagi prevrednotenja za prodane zaloge, del 

presežka, ki pripada še neprodanim zalogam, pa bi morali knjižiti na kratkoročno odložene 

stroške oziroma odhodke (kratkoročne aktivne časovne razmejitve) in prenesti na naslednje 

poslovno leto. Če predpostavimo, da bi bilo prodanih 10 % zalog proizvodnje, ki so povezani 

s stroški povečane amortizacije, se 2 EUR  knjiži na poslovne odhodke, preostanek 18 EUR 

pa na kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke. 

Knjiženje prenosa amortizacije na podlagi prevrednotenja na preneseni PI ni jasno 

opredeljeno v SRS in MSRP. Če tu dodamo še zapletenost obračuna proizvajalnih stroškov in 

prodaje zalog po obdobjih, se tu odpirajo široke možnosti za nenamerne napake in namerne 

manipulacije v računovodskih izkazih (Belak, 2008, str. 14). 

3.9 DAVČNA OBRAVNAVA AKTIVNOSTI PRI OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTVIH 

Na podlagi ZDDPO-2 se oblikuje obdavčljiv poslovni izid (davčna osnova), na osnovi 

katerega davčni zavezanec plača davek. Davčna osnova temelji na izkazu poslovnega izida po 

SRS, vendar lahko pri davčni osnovi uporabljamo druge računovodske metode merjenja. 

Obdavčljiv dobiček ni nujno enak dobičku v izkazu poslovnega izida, saj so nekateri odhodki 
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davčno nepriznani, nekateri so delno priznani (npr. stroški reprezentance), poznamo pa tudi 

davčne olajšave. Davčna osnova je torej rezultat povečanj in zmanjšanj določenih prihodkov 

in odhodkov.  

Vsak davčni zavezanec želi zmanjšati plačilo davka oz. odložiti plačilo davkov na kasnejša 

obdobja, s čimer si izboljša tekočo likvidnost in tudi poslovno uspešnost. Prav tako manj 

plačanega davka pomeni več pridržanega denarja, ki ga lahko dodatno oplemenitimo.  

V nadaljevanju sledijo poglavja o zmanjševanju in povečevanju davčno priznanih odhodkov s 

spreminjanjem stopnje amortizacije oz. dobe koristnosti OOS ter davčna obravnava 

prevrednotenja OOS. 

3.9.1 Upravljanje odhodkov s spreminjanjem stopnje amortizacije 

V skladu s 33. členom ZDDPO-2 se amortizacija OOS kot odhodek prizna v obračunanem 

znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih 

stopenj iz petega odstavka tega člena. Ob upoštevanju enakomerne časovne metode in 

predpisanih dob koristnosti podjetje tudi minimizira sedanjo vrednost davka. Amortizacijske 

stopnje, navedene spodaj, niso tudi podlaga za izračun amortizacije po SRS. 

Najvišje priznane letne amortizacijske stopnje po  ZDDPO-2 znašajo za
24

:  

─ gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami, 3 %;  

─ dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin, 6 %;  

─ opremo, vozila in mehanizacijo 20 %;  

─ dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3 %;  

─ računalniško, strojno in programsko opremo 50 %;     

─ večletne nasade 10 %;  

─ osnovno čredo 20 %;  

─ druga vlaganja 10 %.  

3.9.1.1      Povečevanje odhodkov s povečevanjem stopnje amortizacije do davčno dopustne 

Podjetje se lahko odloči za uporabo davčno predpisane stopnje amortizacije, čeprav bo 

poslovno gledano OOS uporabljalo dlje. Z vidika manjšega plačila davka to prinaša korist.  

3.9.1.2      Povečevanje odhodkov s povečevanjem stopnje amortizacije nad davčno dopustno  

Na primer podjetje amortizira neko OOS po stopnji 3,54 %, davčno priznana stopnja 

amortizacije za to sredstvo pa je 3 %. Razlika 0,54 % bo tudi davčno priznana, vendar ne v 
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 Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena se lahko pri opredmetenem osnovnem sredstvu, 

katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 

500 evrov, kot odhodek ob prenosu v uporabo prizna odpis celotne nabavne vrednosti. 
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tekočem letu. Evidentiramo jo kot terjatev iz odloženih davkov
25

. Vse to se ne bo videlo v 

računovodskih izkazih, vendar bi moralo biti obrazloženo v pojasnilih letnega poročila. 

Davčna zakonodaja takšnega početja ne bo izpodbijala, saj bo davčni dobiček, ki je v tem 

primeru drugačen od poslovnega izida, pravilen. Vprašanje je, ali lahko revizorji izpodbijajo 

to početje, če podjetje zatrjuje, da pospešeno izrablja zmogljivosti. Če podjetje ni zavezano h 

reviziji, te manipulacije praktično ni mogoče preprečiti.   

3.9.1.3       Zmanjšanje odhodkov z zmanjševanjem stopnje amortizacije  

Prikaz boljših rezultatov s pomočjo podaljševanja amortizacije je lahko eden izmed metod 

upravljanja PI. Če na primer podjetje trdi, da je delovna doba nekega sredstva nerealnih 20 

let, v resnici pa je ta 10 let, bo temu revizor težko nasprotoval, saj za to nima trdnih dokazov. 

Davčna zakonodaja omejuje največje davčno dopustne stopnje amortizacije, medtem ko 

najnižje stopnje amortizacije niso določene. Davčna uprava se torej ne bo odzvala, če podjetje 

prikaže stroške amortizacije enake nič, saj je zanj predstavljala kvečjemu pozitivnejši rezultat 

pri pobiranju davkov (Belak, 2008, str. 17). 

3.9.2 Davčna obravnava prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 

Za ugotavljanje davčne osnove se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu 

poslovnega izida, če ZDDPO-2 ne določa drugače (ZDDPO-2, 12. člen, 3. odstavek). Znesek 

oslabitve OOS, ki je prevrednotovalni poslovni odhodek, je v skladu z ZDDPO-2 davčno 

priznan. 

V skladu s 15. členom ZDDPO-2 se davčna osnova poveča za znesek presežka iz 

prevrednotenja sredstev, ki je posledica prevrednotenja sredstev na višje poštene vrednosti in 

ki ga zavezanec prenese v preneseni PI. Prenos presežka iz prevrednotenja v preneseni PI se 

prenaša sorazmerno z obračunano amortizacijo v skladu s 33. členom ZDDPO-2.  

4 PRIMERI UPRAVLJANJA POSLOVNEGA IZIDA NA POSTAVKI 

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V PRAKSI 

V tem razdelku so prikazani konkretni primeri izbranih slovenskih podjetij, ki nakazujejo, da 

je v ozadju morebitno upravljanje PI na postavki OOS. Namen tega je opozoriti strokovno 

javnost, da utegne biti pojav upravljanja PI prisoten tudi v Sloveniji. Izbrana podjetja so: 

Poslovni Sistem Mercator, d. d., Merkur, d. d., Alpos, d. d. in Steklarna Rogaška, d. d. V 

nadaljevanju so opisane metode dela pri analizi in viri podatkov za analizo oz. potrebna 

razkritja v računovodskih poročilih, na katera sem morala paziti pri pregledu revidiranih 

letnih poročil.  
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 Družba se lahko odloči, da v knjigovodskih razvidih ne pripoznava in ne odpravlja terjatev in obveznosti za 

odloženi davek, če so zneski za odloženi davek posamezno ali skupno za družbo nepomembni (Pojasnilo 4 k 

Uvodu SRS 2006 – Bistvenost). 
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4.1 METODA DELA IN VIRI PODATKOV ZA ANALIZO  

Pred analizo sem najprej pregledala SRS in drugo zakonodajo, ki obravnava OOS, ter 

računovodske tehnike, ki se uporabljajo pri vrednotenju OOS (3. in 4. poglavje). Izbirala sem 

med večjimi slovenskimi podjetji, o katerih se je veliko govorilo v medijih (prevzemi, nakup 

in prodaja delnic itd.). Iskala sem podjetja, ki so imela motiv za upravljanje PI. Na koncu sem 

se odločila za dve podjetji iz trgovske panoge (Mercator in Merkur) in dve proizvodni podjetji 

(Alpos in Steklarna Rogaška). V teh panogah OOS predstavljajo pomemben del sredstev, ki 

jih je treba učinkovito upravljati, saj lahko pomembno vplivajo na računovodske izkaze. 

Obravnavano obdobje je odvisno od okoliščin poslovanja posameznega podjetja. Po izboru 

podjetij je sledilo zbiranje njihovih letnih poročil (v nadaljevanju LP). Pri vsakem podjetju 

sem s pomočjo podatkov iz letnih poročil izdelala tabelo, iz katere je razvidno gibanje za 

mojo analizo pomembnih računovodskih postavk.  

Na podlagi izdelanih tabel, prebranih razkritij oz. pojasnil letnih poročil in objav v medijih 

sem ugotavljala, če je morebiti prisotno upravljanje PI na postavki OOS. Uporaba 

računovodskih tehnik zgolj na postavki OOS, ki kažejo na upravljanje PI, ne pomeni nujno 

tovrstne dejavnosti. Za ugotovitev tega je treba spoznati podjetje kot celoto in pregledati vse 

postavke v računovodskih izkazih. V tej analizi je pretežno pregledana le postavka OOS, zato 

namigovanje na upravljanje PI ni nikakršen dokaz, da se je to dejansko dogajalo.  

Vsa obravnavana podjetja so zavezana k reviziji in morajo zadostiti zahtevam računovodskih 

standardov. Glede razkritij OOS morajo podjetja opredeliti izbrano metodo merjenja, ki jo 

uporabljajo pri ugotavljanju prevrednotene nabavne vrednosti, računovodske usmeritve in 

informacije o spremembah le-teh. Pojasnjena mora biti preostala vrednost sredstva in s tem 

amortizirljiva vrednost. Razkriti je treba spremembe knjigovodskih vrednosti od začetka do 

konca obračunskega obdobja (zaradi pridobitev, odtujitev, amortizacije, prevrednotenja, 

prekvalifikacij) (SRS 1.42). 

Če se OOS izkaže po modelu prevrednotenja, se razkriva dan, na katerega je bilo opravljeno 

prevrednotenje, podlaga, uporabljena pri prevrednotovanju, datum predzadnjega 

prevrednotenja, sodelovanje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ter knjigovodska vrednost, 

ki bi bila pripoznana po prevrednotenju (SRS 1.44). 

Pri pripoznavanju izgub zaradi oslabitve ali razveljavitve izgube zaradi oslabitve je treba 

razkriti razloge in učinke oslabitve oz. razveljavitve oslabitve. V skladu s SRS 24.20 je treba 

zapisati vsa OOS, ki so pridobljena s finančnim najemom.  

Po MSRP pri razkrivanju OOS v primerjavi s SRS ni razlik, so le obsežnejši in natančnejši 

(Čaleta, 2007, str. 35). 

Vse vrednosti v besedilu in tabelah so zaradi boljše preglednosti preračunane v evre. Preračun 

med slovenskim tolarjem in evrom je narejen po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,64 SIT.  
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4.2 POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D. D.  

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d. (v nadaljevanju PSM), eno izmed največjih slovenskih 

podjetij, je obvladujoča družba skupine povezanih podjetij (Skupine Mercator) ter opravlja 

trgovsko dejavnost in izvaja različne koncernske naloge za podjetja v skupini. Najbolj razvpit 

predsednik uprave PSM je bil Zoran Jankovič. Leta 2006 ga je zamenjal Žiga Debeljak. 

4.2.1 Okoliščine poslovanja podjetja v proučevanem obdobju 

Za pregled letnih poročil sem se odločila iz dveh razlogov. Uprava PSM z Zoranom 

Jankovičem na čelu je konec leta 2004 prodala večino delnic
26

. Predvidevam, da je pred 

prodajo imela motiv, da krepi vrednost delnic. Drugi razlog je v tem, ker ima podjetje v lasti 

veliko OOS (s tem mislim predvsem na poslovne objekte oz. trgovske centre), ki tako 

pomembno vplivajo na bilanco stanja in IPI družbe.  

Pregledala sem LP družbe PSM v letih 2001–2009, ki so bila revidirana ter podpisana s 

pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja. Zanimalo me je, ali bi lahko iz LP razbrala, če 

je PSM v proučevanem obdobju morebiti izvajal aktivnosti, ki bi lahko bili primeri 

upravljanja PI na postavki OOS. V Tabeli 6 (glej str. 30) so zbrani osnovni podatki o 

uspešnosti poslovanja PSM ter o gibanju OOS. 

Predpostavljamo, da je čisti PI eden izmed dejavnikov podjetja
27

 (Zor, str. 12), ki vplivajo na 

tržno vrednost delnice. Ocena korelacijskega koeficienta znaša 0,55, kar pomeni, da je 

povezanost med čistim PI in tržno vrednostjo delnic močna. Dobiček v tem obdobju narašča 

in pada. Največji porast zasledimo v letu 2003 glede na leto 2002, in sicer naraste za 88 % 

(predvsem zaradi več finančnih prihodkov in manj finančnih odhodkov v letu 2003). V letu 

2004 (prodaja delnic uprave) za malenkost upade. Višek doseže v letu 2007, v letu 2009 pa 

močno upade, in sicer za 40 % (indeks2009/2008 = 60). Slika 3 (glej str. 31) prikazuje gibanje 

indeksa PI in indeksa povprečnega letnega tečaja v obdobju 2001–2009. 
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 V LP je kot razlog navedena predvidena visoka obdavčitev kapitalskih dobičkov v skladu s takratnim 

prihajajočim Zakonom o dohodnini-1, ki je začel veljati 1. 1. 2005. 
27

 Na ceno delnice poleg dejavnikov podjetja vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so gospodarski, politični, tehnični 

dejavniki in tržno razpoloženje (Zor, str. 11–17). 
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Tabela 6: Gibanje nekaterih postavk iz računovodskih izkazov družbe PSM ter gibanje povprečnega letnega borznega indeksa v obdobju         

2000–2009 

 (Znesek v tisoč EUR) LETO 

 2000 2001 2002 2003 2004 200528 2006 2007 2008 2009 

1. Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja  

 

17.398 23.285 19.402 36.381 
22.74229 

21.269 22.978  
16.72330 

24.085 35.417 32.139 19.281 

Indeks (t/t-1)*100 N/A  134 83 188 94 108 144 147 91 60 

2. Drugi prihodki 31 2.773 5.443 70 118 378 605 16.134 15.354 20.559 6.827 

3. Drugi odhodki 32 -3.495 -2.035 -146 -284 -365 -268 -22.618 -15.138 -9.785 -14.196 

4. PI iz rednega delovanja 

(4.=1.-2.+3.) 

18.120 19.877 19.477 36.546 
22.907  

21.257 22.641  
16.386 

30.569 35.201 21.365 26.650 

Povprečni tehtani letni 

enotni tečaj delnice 

55 61 93 136 165 159 173 322 243 165 

Indeks (t/t-1)*100  N/A 110 153 147 121 97 109 185 76 68 

Knjigovodska vrednost OOS 

na 31.12. 

 

136.856 183.020 211.125 273.051 366.891 593.811 722.427 750.898 1.002.958 1.011.915 

Indeks (t/t-1)*100  N/A 134 115 129 134 162 122 104 134 101 

Prihodki od prodaje 402.479 482.491 573.772 673.292 940.763 1.207.889 1.609.832 1.702.734 1.780.222 1.745.129 

Proizvajalni stroški prodanih 

proizvodov  

-307.379 -361.482 -418.820 -480.378 -672.630 -876.022 -1.174.259 -1.243.402 -1.644.710 -1.612.996 

Prodaja (dezinvesticije) OOS  N/A -8.267 -15.660 -18.261 -5.117 -37.059 -14.948 -6.843 -6.318 -3.977 

Amortizacija OOS  

 

N/A -10.520 -12.894 -14.581 -18.123 -29.622 -43.200 -41.278 -46.668 -51.630 

Dobiček od prodaje OOS  597 1.632 3.064 9.435 4.778 2.939 5.609 4.429 3.313 1.369 

Izgube pri prodaji OOS 

 

-90 -434 N/A N/A N/A N/A N/A -1.131 -1.047 -78 

Zmanjšanje vrednosti OOS 

zaradi prevrednotenja  

N/A N/A -625 N/A N/A N/A -6.461 N/A N/A N/A 

Povečanje vrednosti OOS 

zaradi prevrednotenja  

N/A N/A 16.42733 N/A N/A 8.534 N/A N/A 133.897 N/A 

 

Vir: Letna poročila družbe PSM d.d, 2001-2009.
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 1. 1. 2005 je datum prehoda na MSRP. Dan poročanja teh računovodskih izkazov je 31. 12. 2006.  Datum prevzema MSRP je 1. 1. 2006. 
29

  Prilagojeni rezultat za spremembe računovodskih usmeritev, ki so začele veljati 1. 1. 2004. Izkaz poslovnega izida iz letnega poročila 2003 prikazan v oklepaju. 
30

 V oklepaju  prilagojeno leto 2005 na MSRP, ki je primerljivo z 2006. 
31

 V PSM drugi prihodki vključujejo dobičke od prodaj OOS, prejete odškodnine, prihodke od ugodnosti za zaposlovanje invalidov, prihodke od odpravljenih rezervacij, prihodki 

iz prejšnjih let (npr. naknadno prejeti superrabati).  
32

 V PSM drugi odhodki vključujejo izgube od prodaj OOS, dane odškodnine, kritje izgub iz preteklih let, odhodki iz prejšnjih let (npr. povečanje obveznosti za davek iz dobička 

po inšpekciji). 
33

 Slabitve so evidentirane med prevrednotovalnimi odhodki (povečuje stroške), okrepitev opredmetenih osnovnih sredstev pa družba v skladu s sprejetimi računovodskimi 

usmeritvami ni evidentirala. 
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Slika 3: Gibanje PI in povprečnega letnega tečaja delnice v obdobju 2001–2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: Indeks t = t/t – 1*100 (t = leto, t – 1 = predhodno leto) 

Podobno kot poslovni izid se giblje tudi tečaj delnice, ki od 2000–2004 močno narašča 

(uprava proda delnice konec 2004). Tečaj delnice v letu 2005 malenkost pade in potem spet 

narašča vse do leta 2007, ko doseže višek. Ena izmed možnih razlag upada tečaja delnice v 

letu 2005 je precenjenost delnice v 2004, ko je uprava prodala večino svojih delnic. Vendar 

sta PI in tečaj delnice tudi po zamenjavi uprave še naprej naraščala, kar lahko pomeni, da 

uprava z Jankovičem na čelu le ni pretiravala z upravljanjem PI, saj bi lahko potem PI in tečaj 

delnice padala po tem obdobju, če je bila vrednost podjetja ob koncu njegovega mandata na 

primer močno precenjena.  

Zanimiv je padec PI in tečaja delnice po letu 2007, predvsem v letu 2009, ko se je PI zmanjšal 

za 40 % glede na leto 2008, tečaj delnice pa je padel za 32 %. Po izračunih Statističnega urada 

RS se je bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) v četrtem četrtletju 2009 zmanjšal le za 

5,5 % v primerjavi s četrtim četrtletjem 2008 (junija 2009 je bila RS uradno v gospodarski 

recesiji). Padec poslovnega izida PSM je veliko večji v primerjavi s padcem BDP. Ob 

predpostavki, da recesija oz. zmanjšanje BDP v isti meri (tj. 5,5 %) vpliva na zmanjšanje 

poslovnega izida PSM v letu 2009, me je zanimalo, če obstaja možnost, da podjetje uporablja 

računovodstvo velike kopeli. Gospodarska recesija je namreč idealna za umetno poslabšanje 

tekočih rezultatov, na primer zaradi odpravljanja skritih izgub v prenapihnjenih postavkah 

sredstev. 

Po pregledu LP sem ugotovila, da recesija ni vidno vplivala na prodajo v PSM, saj se prihodki 

od prodaje
34

 v letu 2009 v primerjavi z leti 2006–2008, ko so bili najvišji, niso bistveno 

zmanjšali (glej Tabelo 6). Podatki iz četrtletnih poročil za leto 2010 (januar–september) 

kažejo, da se po vsej verjetnosti prihodki od prodaje PSM tudi v tem letu ne bodo bistveno 

zmanjšali glede na leto 2009. 

                                                 
34

 Prihodke od prodaje v večini predstavljajo prihodki od prodanega blaga. 
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V LP kot razlog nižjega dobička v letu 2009 navajajo težavne gospodarske razmere in manjši 

obseg izrednih poslovnih dogodkov (odprava rezervacij), ki so v letu 2008 v večji meri 

vplivali na boljšo poslovno uspešnost. Ob izločitvi teh izrednih učinkov (glej Tabelo 6) bi bil 

dosežen PI v letu 2009 celo višji kot v letu 2008, kar potrjuje trditve v LP. Tipičnih 

računovodskih tehnik, ki se uporabljajo v sklopu računovodstva velike kopeli na postavki 

OOS, kot so slabitve sredstev in povišanje stopenj amortizacije, ni bilo. Da bi utemeljili 

prisotnost računovodstva velike kopeli, bi bilo treba poznati podjetje kot celoto ter pregledati 

vse postavke v računovodskih izkazih, kar pa bi preseglo vsebino diplomskega dela. Pri teh 

podatkih ga ni zaznati. 

4.2.2 Vpliv gibanja postavke OOS na PI 

Knjigovodska vrednost OOS je naraščala skozi celotno obravnavano obdobje 2000–2009, 

posledično je naraščala tudi amortizacija, ki negativno vpliva na PI. Amortizacijske stopnje se 

skozi to obdobje niso spreminjale, razen v letu 2007, ko so začele veljati nove največje 

amortizacijske stopnje za nove nabave osnovnih sredstev. Za nekatere skupine sredstev so se 

stopnje povečale (deli gradbenih objektov, osebni avtomobili), za nekatere pa znižale 

(gradbeni objekti, oprema, vozila). Vseeno lahko sklepamo, da je strošek amortizacije v letu 

2007 znašal manj, kot bi znašal ob nespremenjenih amortizacijskih stopnjah (glede na to, da 

gradbeni objekti predstavljajo večji del OOS), kar vpliva na povišanje PI. V LP 2007 ni 

razkrito, kakšen je vpliv na PI zaradi manjše stopnje amortizacije. Zmanjšanja amortizacijske 

stopnje v tem primeru težko pripišemo upravljanju PI. 

V obdobju 2001–2004 je PSM veliko prodajal OOS, s čimer si je pridobil dobiček od prodaje 

OOS, ki pomeni prihodek, kar neposredno povečuje PI. V letu 2003 je tako s prodajo OOS 

povečal IPI za okoli 9,4 mio. EUR, pri čimer je čisti poslovni izid leta 2003 znašal 36,4 mio. 

EUR. Dobiček od prodaje OOS v tem primeru predstavlja 26 % čistega PI oz. brez te prodaje 

OOS bi čisti poslovni izid znašal 27 mio. EUR. V tem primeru je prodaja OOS pomembno 

vplivala na višji PI. Prodajanje OOS bi v tem primeru lahko pripisali upravljanju PI, saj je bil 

motiv Jankoviča in drugih članov uprave povečevati ceno delnice do konca leta 2004. 

V letnem poročilu za leto 2005 so opozorili na spremembo računovodske usmeritve z 

izkazovanja sredstev po nabavni vrednosti na izkazovanje po pošteni vrednosti. Kot glavne 

razloge za spremembo so navedli poenotenje z MSRP ter realnejše izkazovanje OOS, kar je 

povzročilo povečanje izrazne moči računovodskih izkazov, s tem pa tudi boljšo obveščenost 

zunanjih uporabnikov. Cenitve poštenih vrednosti je opravljal pooblaščeni cenilec po 

predpisani metodologiji, in sicer za zgradbe, zunanjo ureditev in zemljišča. Cenitve opreme in 

naprav niso opravili, ker posamične postavke niso bile pomembne za celoto osnovnih sredstev 

(presoja bistvenosti).  

Krepitev OOS neposredno ne vpliva na tekoči PI. Zaradi okrepitve OOS pa so se zato v 

naslednjem letu povečali stroški amortizacije prevrednotenega OOS. V letu 2008 je PSM 

pripoznal 133.897 tisoč EUR presežka iz prevrednotenja pri zgradbah. Zanimivo bi bilo 
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ugotoviti, v kolikšni meri bo to prevrednotenje vplivalo na PI v naslednjih obdobjih (od 2008 

naprej). V nadaljevanju sem na podlagi predpostavk izračunala oceno povečanja stroška 

amortizacije v PSM zaradi prevrednotenja zgradb. 

Predpostavimo 2,5-odstotno
35

 povprečno stopnjo amortizacije za zgradbe, ki so bile 

prevrednotene in, da je podjetje uporabljalo II. različico modela prevrednotenja. Nabavna 

vrednost teh OOS je bila 31. 12. 2008 1.000.000 tisoč EUR
36

. Amortizacijski popravek 

vrednosti na isti dan je znašal 25.000 tisoč EUR, kar pomeni, da je bilo sredstvo razpoložljivo 

za uporabo 31. 12. 2007. Amortizacija naslednje leto po prevrednotenju je v takem primeru 

znašala za 4.074 tisoč EUR
37

 več kot leto prej. To je pomenilo 21 % nižji PI v letu 2009 

zaradi okrepitve v letu 2008 Iz Tabele 6 je razvidno, da je  bil strošek amortizacije v letu 2009 

za 4.962 tisoč EUR višji v primerjavi z letom 2008. Strošek amortizacije se je dodatno 

povečal tudi zaradi novih nakupov zgradb v vrednosti 44.777 tisoč EUR. Predpostavljamo, da 

so bila vsa ta OOS razpoložljiva za uporabo 1. 1. 2009 in da je znašala povprečna 

amortizacijska stopnja 2,5 %. Amortizacija  bi v tem primeru 31. 12. 2009 znašala 1.119 tisoč 

EUR
38

. Zmanjšanje knjigovodske vrednosti na 31. 12. 2009 zaradi odtujitev OOS niso 

pomembno vplivala na strošek amortizacije, je pa podjetje knjižilo dobiček od prodaje OOS v 

vrednosti 1.360 tisoč EUR. Z okrepitvijo OOS v letu 2008 bodo pomembno vplivali na PI v 

naslednjih obdobjih (v preostali dobi koristnosti prevrednotenih OOS). 

V letu 2006 odhodki zaradi prevrednotenja niso bili davčno priznani in so povečevali davčno 

osnovo. Ker pa se ti odhodki priznajo ob prodaji ali drugačni odtujitvi, je podjetje v letu 2007 

zmanjšalo davčno osnovo, če so bile terjatve (zaloge) poplačane, odpisane v skladu z določbo 

zakona oz. drugače odtujene. V letu 2007 ni bilo več investicijskih olajšav iz naslova vlaganj 

v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva (PSM, LP, 2006 & PSM, LP, 2007). 

4.3 MERKUR, D. D. 

Merkur, d. d., ena izmed treh divizij mednarodne skupine podjetij Merkur Group, je 

slovensko tehnično trgovsko podjetje. Osnovna dejavnost podjetja je trgovina na debelo in 

trgovina na drobno s tehničnimi proizvodi, gradbenim materialom in lesom, izdelki za široko 

potrošnjo in kemijo ter inštalacijskim materialom in energetiko. 

4.3.1 Okoliščine poslovanja podjetja v proučevanem obdobju 

Merkur d.d. (v nadaljevanju Merkur) je dolgo veljala za eno najuspešnejših slovenskih 

podjetij. Leta 1998 jim je uspel preboj na borzo, kjer so kotirali vse do januarja 2008 (Merkur, 
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 Dejanska povprečna stopnja je verjetno višja, saj so za zgradbe v letu 2009 uporabljali 2,5–5-% stopnjo 

amortizacije.  
36

 Knjigovodska vrednost OOS na dan 31. 12. 2008  pri PSM  je znašala 1.002.958 tisoč EUR. 
37

 Obrazložitev izračuna: amortizacija je leta 2008 znašala 2,5 % x 1.000.000 tisoč EUR = 25.000 tisoč EUR. 

Amortizacija je leta 2009 znašala 100/39 % x 1.133.897 tisoč EUR = 29.074 tisoč EUR. Razlika je znašala 4.074 

tisoč EUR. 
38

 Zagotovo niso bili vsi OOS razpoložljivi za uporabo na 1. 1. 2009 in tako bi tudi amortizacija novih OOS 

znašala na 31.12. 2009 manj kot 1.119 tisoč EUR. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetje
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LP, 2008). Konec leta 2007 se je zgodil menedžerski prevzem s strani konzorcija petih velikih 

lastnikov družbe, med katerimi je bil tudi Merfin, holdinška družba, d. o. o., katerega večinski 

lastniki so bili Bine Kordež (predsednik uprave) ter nekateri drugi člani uprave in nadzornega 

sveta. Svoje delnice Merkurja so prodali in preko Merfina in drugih prevzemnih družb
39

 po 

ceni 405 EUR na delnico kupili Merkur (98,4-% lastniki). Prevzem so delno financirali z 

pridobitvijo kredita (350 milijonov EUR), ki ga je najelo podjetje Merfin (Hren, 2008). Cena 

delnice Merkurja je bila tudi po prevzemu pomembna, saj so bila posojila menedžerjev 

zavarovana z deležem v Merfinu (Hren, 2008), katerega celotno premoženje temeljni na 

različnih finančnih naložbah. Ekonomist Jože P. Damijan je v javni razpravi o menedžerskih 

odkupih (2007) opozoril na morebitni padec konjukture, ki bi lahko ogrozil vrednost podjetja 

in zmanjšal možnost financiranja kreditov. Po letu 2007 se je struktura lastnikov malo 

spreminjala, vendar je Merfin, d. o. o., ostal večinski lastnik (Merkur, LP, 2008 & Merkur, 

LP, 2009). Konec leta 2008 je Merkur kupil od Merfina 10 % lastnih delnic. Isti čas je Merkur 

na Merfin prenašal nekatere finančne naložbe (Polanič, 2009a). Skupno je Merfin v letu 2008 

prodal okoli 15,2 % delnic Merkurja. Vse to dogajanje naj bi bilo povezano z visoko 

zadolženostjo Merfina (Polanič, 2009a). Dodaten dejavnik je bil tudi to, da je prodaja v 

trgovskih centrih padla, kar je spet vplivalo na odplačevanje kreditov Merfina. Iz letnega 

poročila Merfina za leto 2008 je razvidno kratkoročno posojilo Merkurja Merfinu za 22.500 

tisoč EUR, kljub finančnim težavam Merkurja (Polanič, 2009b). Podjetju HTC DVA, d. o. o. 

(kratek čas v lasti Merkurja), je Merkur v letih 2009 in 2010 odobril skupno 188.092 tisoč 

EUR posojil, ki so bila kasneje oslabljena  v znesku 126.395 tisoč EUR. Zadnji podatki 

(december, 2010) kažejo, da je imel Merfin v lasti samo še 11,7 % Merkurja, saj so mu pred 

tedni večino delnic zarubila avstrijska Hypo banka, Iskratel, H&R, GBD Skupina in Banka 

Koper. HTC DVA je v stečajnem postopku (Polanič, 2010). 

Za pregled LP Merkurja sem se odločila iz dveh razlogov. Po najnovejših podatkih je uprava 

imela motiv zviševanja knjigovodske cene delnice do menedžerskega prevzema leta 2007, da 

bi vrednost zastavljenega premoženja zadostovala za kritje vseh Merfinovih posojil (Lipnik, 

2008). Po prevzemu se je začelo finančno izčrpavanje Merkurja. Drugi razlog je v tem, ker 

ima podjetje v lasti veliko OOS (s tem mislim predvsem na poslovne objekte oz. trgovske 

centre), ki tako pomembno vplivajo na bilanco stanja in IPI podjetja.  

Pregledala sem LP družbe Merkurja v letih 2001–2009. Moja naloga v tem diplomskem delu 

ni ugotavljanje, ali je bilo upravljanje PI Merkurja legalno. Zanimalo me je, ali bi lahko iz LP 

razbrala, če je Merkur v proučevanem obdobju morebiti izvajal aktivnosti, ki bi bile lahko 

primeri legalnega upravljanja PI na postavki OOS. V Tabeli 7 so zbrani osnovni podatki o 

uspešnosti poslovanja podjetja ter o gibanju OOS. 
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 Konzorcij petih velikih lastnikov družbe Merkur, d.d. sestavljajo: Merfin d.o.o., Sava, d.d., Kranj, Banka 

Koper, d.d., Euro – Veneto, d.o.o., Zagreb, in Interfin naložbe d.d. (podani so skrajšani nazivi podjetij).  
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Vir: Letna poročila družbe Merkur, d.d. 

 

Tabela 7: Gibanje nekaterih postavk iz računovodskih izkazov družbe Merkur, d. d., ter gibanje povprečnega letnega borznega indeksa v 

obdobju 2000–2009 

(Znesek v tisoč EUR) LETO 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005  

SRS 

2006 

MSRP 

2007 2008 2009 

Čisti PI obračunskega 

obdobja  

 

6.362 7.118 7.776 9.883 11.726 

10.260
40

 

10.929 

11.605 

12.756 30.610 26.475 -139.945 

Indeks (t/t-1)*100 N/A 112 109 127 119 107 110 240 86 -529 

Povprečna cena delnice v 

obračunskem obdobju 

69 64 N/A N/A 130 159 167 343 N/A N/A 

Knjigovodska vrednost 

delnice na 31.12. 

118 131 139 132 139 148 162 253 285 104 

Tržna vrednost delnice na 

31.12 

67 64 105 102 156 151 206 396 388 N/A 

Indeks (t/t-1)*100  96 164 97 153 97 136 192 98 N/A 

P/B kazalnik 0,57 0,49 0,76 0,77 1,13 1,02 1,27 1,56 1,36 N/A 

Knjigovodska vrednost OOS 

na 31.12. 

 

109.755 128.740 138.401 149.430 160.377 153.363 

146.046 

162.775
41

 166.783 159.994 210.609 

Indeks (t/t-1)*100 N/A 117 108 108 107 96 111 102 96 132 

Odstotek OOS v celotnih 

sredstvih (v %) 

42 32 32 31 30 28           

25 

 

 

22 18 28 26 

Čisti prihodki od prodaje  234.135 368.678 436.368 594.909 745.881 641.879 798.540 913.650 851.658 503.147 

Indeks (t/t-1)*100 N/A 157 118 136 125 86 124 114 93 59 

Amortizacija OOS  

 

-4.458 -5.084 -6.731 -7.168 -7.353 -6974 

-7675 

-7.691 -8.487 -8.300 -8.323 

Dobiček od prodaje OOS  628 2.736 190 1.145 1.687 6.407 1.194 621 4.278 100 

Izgube pri prodaji OOS 

 

N/A N/A N/A N/A N/A -316 N/A N/A N/A 1.042 

Povečanje vrednosti OOS 

zaradi prevrednotenja  

N/A N/A N/A N/A N/A -35 N/A N/A N/A N/A  

Povečanje vrednosti OOS 

zaradi prevrednotenja 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8.100 N/A N/A 39.038 

  Vir: Letna poročila družbe Merkur, d. d., 2001-2009. 
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 Zaradi spremembe računovodske usmeritve glede evidentiranja dobičkov v odvisnih družbah  1. 1. 2005 so podatki za leto 2004 prilagojeni v skladu s to usmeritvijo. 
41

  Prilagoditev zneskov na MSRP. 
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Podatki iz Tabele 7 v tem primeru potrjujejo naše predvidevanje. Iz podatkov čisti PI kot tudi 

knjigovodska vrednost delnice rasteta skozi celotno obdobje vse do leta 2007 (leto 

menedžerskega prevzema). Leta 2009 je podjetje poslovalo z visoko izgubo. Najvišji porast je 

bil v letu 2007, na katerega postavka OOS ni imela vidnejšega vpliva. Predpostavljamo, da je 

bil čisti PI eden izmed dejavnikov podjetja (glej opombo št. 27), ki so vplivali na tržno 

vrednost delnice. Ocena korelacijskega koeficienta je znašala 0,69, kar pomeni, da je bila 

povezanost med čistim PI Merkurja in tržno vrednostjo delnice Merkurja močna.  

4.3.2 Vpliv gibanja postavke OOS na PI 

Delež OOS v celotni aktivi se je od leta 2000 do 2007 zmanjševal, v letih 2008 in 2009 pa se  

je spet začel povečevati. Takšno gibanje nakazuje finančne težave. V letih 2008 in 2009 so 

zaradi likvidnostnih težav prodajali finančne naložbe in zaloge (delež kratkoročnih sredstev se 

je zmanjševal), delež OOS v sredstvih pa se je povečeval. 

Merkur je v obravnavanem obdobju zmanjševal dobo koristnosti pri poslovnih zgradbah, 

prodajalnah in skladiščih. Leta 2001 je bila doba koristnosti 60 let, leta 2003 so jo znižali na 

50 let, leta 2006 pa so ocenili dobo koristnosti na 40 let. Zaradi sprememb stopenj 

amortizacije v letu 2003 je bila dodatno obračunana amortizacija v znesku 151 tisoč EUR 

(Merkur, LP, 2003), kar predstavlja 2-odstotno dodatno zmanjšanje PI. To tudi pomeni, da je 

bil leta 2006 (pred menedžerskim prevzemom) zaradi višje amortizacije nižji PI, kot bi bil, če 

podjetje ne bi spreminjalo stopenj amortizacije. Dobo koristnosti so zmanjševali tudi pri 

nekaterih drugih OOS. Povečevanje stopenj amortizacije OOS pred menedžerskim 

prevzemom ni v skladu z našim predvidevanjem. 

V letu 2006 so prevrednotovali nepremičnine zaradi okrepitve v znesku 8.100 tisoč EUR, kar 

se je knjižilo na preneseni PI (postavka kapitala). Okrepitev OOS vpliva na velikost 

knjigovodske vrednosti delnice, kar v našem primeru potrjuje naše predvidevanje. Stroški 

amortizacije so se zaradi prevrednotenja povečali za 576 tisoč EUR (Merkur, LP, 2006), kar 

je zmanjšalo tekoči PI. Leta 2009 je podjetje ponovno preverilo poštene vrednosti OOS. 

Učinek prevrednotenja zaradi okrepitev OOS je znašal 39.038 tisoč EUR (zemljišča v uporabi 

in pripravi za gradnjo in zgradbe).  

Prevrednotenja zaradi oslabitve OOS kljub slabim razmeram na trgu in splošnemu padcu cen 

nepremičnin v letu 2009 po mnenju pooblaščenih cenilcev niso bila potrebna in jih ni bilo, kar 

bi še dodatno vplivalo na zmanjšanje PI, saj se prevrednotenje zaradi oslabitve neposredno 

prizna v PI v postavki prevrednotovalni poslovni odhodki.  

Dobički od prodaj OOS so v obravnavanem obdobju dodatno povečevali PI. Ti  povečujejo 

knjigovodsko vrednost delnice. To lahko potrjuje naše predvidevanje. Dobiček od prodaje 

OOS je največ pripomogel k višjemu PI v letu 2005. Leta 2008 je bila sporna prodaja 

trgovskega centra v Kranju. Merfin ga je za 8,7 milijona EUR kupil od Merkurja in ga nato še 

isto leto prodal naprej in ustvaril 9,3 milijona EUR dobička (Polanič, 2009b). Leta 2009 so 
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izkoristili prodajo OOS in ponovno pridobitev na podlagi finančnega najema (angl. sell & 

lease back), kar je podjetju prineslo svež denar (izboljšanje likvidnosti). Primer je trgovski 

center Murska Sobota. Sporni so tudi prenosi 11 trgovskih centrov v lasti Merkurja na 

podjetje HTC DVA in sklenitev pogodb o njihovem finančnem najemu. Iz letnih poročil 2008 

in 2009 je razvidno tudi, da imajo veliko nepremičnin pod hipoteko. Prav te nepremičnine so 

menedžerji izkoristili za delno poplačilo posojil, ki so jih najeli ob prevzemu Merkurja. 

Merkur je s prodajami OOS izboljšal tekočo likvidnost in povišal tekoči PI. 

Zanimivo je gibanje razmerja med tržno ceno delnice in knjigovodsko ceno delnice (t. i. P/B 

kazalnik), ki je v začetku obravnavanega obdobja (2000) dosegalo vrednost okoli 0,5, proti 

koncu obravnavanega obdobja oz. v času prevzema (leto 2007) pa okoli 1,6. Kaj bi to lahko 

pomenilo? Uvod v SRS v šesti točki navaja, da je običajno celotni znesek kapitala le 

naključno enak celotni tržni vrednosti delnic. Eden izmed razlogov neujemanja tržne cene s 

knjigovodsko lahko vidimo v OOS, saj je verjetno, da neodpisana vrednost ne bo enaka tržni. 

Če je kazalnik P/B manjši od 1, to lahko pomeni, da je delnica slaba, saj trg (ocenjuje tržno 

vrednost) pravi, da je dejanska vrednost delnice manjša kot knjigovodska. Po drugi strani pa 

lahko to tudi pomeni, da trg vrednost delnice podcenjuje, kar bi pomenilo dobro naložbo za 

investitorja. Ali obratno, če je P/B večji od 1, je lahko delnica precenjena in je lahko v tem 

konkretnem primeru (P/B = 1,56) tudi bila. Pred kakršnimikoli zaključki bi bilo dobro 

izračunati P/B kazalnik v istem obdobju tudi pri drugih podjetjih (po možnosti primerjamo 

podjetja, ki so v isti gospodarski panogi). 

Ob menedžerskem prevzemu Merkurja bi pričakovali, da bodo lastniki, ki so hkrati tudi 

menedžerji, racionalno ravnali s svojim premoženjem. Zgodilo se je nasprotno. Iz medijev je 

razvidno, da so se menedžerji odločili za drugačno pot do zaslužka, tj. z izčrpavanjem 

Merkurja. Merkurjevi menedžerji so se po mojem mnenju ušteli, saj poleg vsega naštetega 

niso pričakovali še padca cen nepremičnin na trgu ter gospodarske krize. Po mojem mnenju je 

bil menedžerski odkup po ceni 405 EUR za delnico drag. Tržna vrednost delnice je verjetno 

dosegla višek prav v letu 2007 v času prevzema. Merkurjev prevzem je bil verjetno izveden 

prepozno in ga je prehitela kriza, saj je vodstvo verjetno računalo, da bodo vrednosti delnic 

vztrajale in rastle dlje časa. Še več, strokovnjak za finance Igor Masten (2010) meni, da 

financiranje precenjenega premoženja (primer Merkurja) v vsakem primeru vodi v propad. 

4.4 ALPOS, D. D. 

Podjetje Alpos, d. d., je del poslovne skupine Alpos, ki se poleg proizvodnega programa 

kovinskega pohištva in izdelkov iz aluminija pretežno ukvarja s proizvodnjo in prodajo 

jeklenih cevi in profilov.   

4.4.1 Okoliščine poslovanja podjetja v proučevanem obdobju 

V medijih (Hren, 2009) je bilo aprila 2009 zaslediti, da so podjetju Alpos, d. d., zamrznili tri 

transakcijske račune pri slovenskih bankah. Uprava podjetja z Mirjanom Bevcem na čelu je 
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zagotavljala, da poslovanje podjetja poteka normalno. Podjetje je leta 2009 poslovalo z visoko 

izgubo, predvsem zaradi manjšega povpraševanja po njihovih proizvodih. Avgusta 2010 je šla 

v postopek prisilne poravnave, ker načrt finančnega prestrukturiranja ni bil ustrezen (Svenšek, 

2010). Vire za poplačilo upnikov naj bi dobili s prodajo nepremičnin in z izterjavo finančnih 

naložb. Upravitelj prisilne poravnave meni, da so nepremičnine precenjene. Večina finančnih 

naložb pa predstavlja posojilo Merfinu, ki verjetno ne bo poravnal dolga. 

4.4.2 Vpliv gibanja postavke OOS na PI 

Letna poročila, objavljena na spletni strani podjetja, so zelo skopa s pojasnili računovodskih 

izkazov. V LP 2003–2006 jih sploh ni. V letnih poročilih 2008 in 2009 so navedena oboja, 

usmeritve in pojasnila. Ob tem piše, da se usmeritve niso spremenile glede na pretekla leta. 

Podjetje pri OOS uporablja model nabavne vrednosti.  

Opredmetena osnovna sredstva v povprečju predstavljajo 30 % celotnih sredstev v bilanci 

stanja podjetja Alpos, d. d., kar pomeni, da pomembno vplivajo na poslovanje družbe. 

Zanimalo me je, kaj se je v letih 2008 in 2009, ko so poslovali slabše od predhodnih let, 

dogajalo z  OOS in morebitnim vplivom na PI. Pregledala sem letna poročila 2004–2009, ki 

so dostopna na spletni strani podjetja. V Tabeli 8 so zbrani nekateri podatki o uspešnosti 

poslovanja podjetja ter o gibanju OOS. 

Tabela 8: Gibanje nekaterih postavk iz računovodskih izkazov družbe Alpos, d. d., v obdobju 

2003–2009 

(Znesek v tisoč EUR) LETO 

239,64 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  

 

446 625 754 412 599 209 -10.500 

Indeks (t/t-1)*100 N/A 140 121 55 145 35 -5.024 

Čisti prihodki od prodaje  49.695 56.140 51.220 52.702 57.098 84.368 34.795 

Knjigovodska vrednost OOS na 31.12. 

 

45.505 48.005 49.437 46.075 39.014 33.430 27.573 

Indeks (t/t-1)*100 N/A 105 103 93 85 86 82 

Odstotek OOS v celotnih sredstvih (v %) 40 36 31 30 28 22 18 

Amortizacija OOS  -2.796 -3.213 -3.447 -3.292 -2.823 -2.796 -2.771 

Indeks (t/t-1)*100  N/A 115 107 95 86 99 99 

Prenos  iz OOS na naložbene 

nepremičnine (odtujitev OOS) 

N/A N/A N/A N/A N/A 12.306 24.132 

Prevrednotenje naložbene nepremičnine  

na višjo pošteno vrednost  

(prevrednotovalni poslovni prihodek) 

N/A N/A N/A N/A N/A 6.022 7.012 

 

Vir: Letna poročila Alpos, d. d., 2004-2009. 

Od leta 2005 do 2009 se je knjigovodska vrednost OOS zmanjševala. V letih 2008 in 2009 

predvsem na račun prenosa lastniško uporabljenih OOS na naložbene nepremičnine. Z vidika 

povečevanja PI je to zanimivo početje. Poglejmo, zakaj. 

Leta 2008 so nepremičnine v vrednosti 6.709 tisoč EUR prenesli na naložbene nepremičnine. 

To so bile tiste nepremičnine, ki niso bile povezane z dejavnostjo podjetja. Še isto leto so jih 

prevrednotili na višjo pošteno vrednost. Znesek prevrednotenja je znašal 6.022 tisoč EUR. V 
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skladu s SRS 6.26 se znesek prevrednotenja pripozna v tekočem poslovnem izidu. Ta znesek 

je pomembno vplival na PI podjetja. Če ne bi opravili prevrednotenja, bi poslovali z izgubo. 

V letu 2009 so s ponovnim prevrednotenjem na višjo vrednost zmanjšali prikazano izgubo za 

7.021 tisoč EUR (glej Tabelo 8).  

Za odločitev, ali se nepremičnina razvrsti kot naložbena nepremičnina, je potrebna presoja. 

Podjetje opredeli sodila, tako da lahko presoja v skladu z opredelitvijo pojma naložbene 

nepremičnine (SRS 6.1 in SRS 6.2) in z napotki v MRS od 40.7 do 40.13. Po mojem mnenju 

je tukaj presoja zaradi neposrednega učinka na PI lahko tudi sporna. V nasprotju z OOS 

(povečanje kapitala) se naložbene nepremičnine ob prevrednotenju na višjo pošteno vrednost 

pripoznajo v tekočem PI (kot prevrednotovalni poslovni prihodki). 

V LP 2006, ki je dostopen na spletni strani podjetja, ni razkrito, na podlagi česa so knjižili 

prevrednotovalne poslovne prihodke v vrednosti 2.558 tisoč EUR. V usmeritvah so samo 

zapisali, da nastanejo ob prodaji oz. odtujitvi OOS ali neopredmetenih osnovnih sredstev. 

V letu 2006 je podjetje poslovalo slabše kot predhodna leta. Ob tem je zanimiv podatek, da se 

je prenesena čista izguba iz preteklih let v letu 2007 povečala za 177 tisoč EUR  zaradi 

računovodske napake v letu 2006 pri izločitvi OOS. To pomeni, da je podjetje v letu 2006 

prikazovala višji PI, kot so ga imeli v resnici, kar je bila olepšana slika za zunanje uporabnike. 

Tukaj gre seveda za bistveno napako, ki jo je moralo podjetje v skladu z 9. točko Uvoda v 

SRS popraviti (glej 3. poglavje). 

Ob pregledu pojasnila postavk v bilanci stanja oz. postavke OOS v računovodskem poročilu 

2008 sem opazila pomanjkljivo razčlenitev amortizacijskih stopenj. Zgradbe amortizirajo po 

3,69-odstotni stopnji (davčno priznana stopnja 3 %), brez kakršnihkoli dodatnih pojasnil o 

dobi koristnosti ter morebitnih sprememb glede na prejšnja leta. Računalniško opremo 

amortizirajo po 17,28-odstotni stopnji (davčno priznana stopnja 50 %), preostala sredstva pa 

po 10,81-odstotni stopnji. V LP 2009 so zmanjšali amortizacijske stopnje brez navedenih 

razlogov.  

Na podlagi letnih poročil, objavljenih na spletni strani podjetja, so uporabniki lahko v dvomu 

glede poslovanja družbe zaradi pomanjkljivih pojasnil k računovodskim izkazom.  

4.5  STEKLARNA ROGAŠKA, D. D. 

Steklarna Rogaška, d. d. (v nadaljevanju Steklarna), je eden izmed vodilnih svetovnih 

proizvajalcev prestižnih izdelkov iz kristalnega stekla.  

4.5.1 Okoliščine poslovanja podjetja v proučevanem obdobju 

Po letu 2000 je zašla v recesijo svetovna steklarska industrija (Grušovnik, 2002). Poleg tega je 

Steklarna občutila močan naval novih tujih tekmecev (Grušovnik, 2002). Za pregled letnih 

poročil Steklarne sem se odločila predvsem zaradi odmevne zgodbe iz medijev, ki govori o 
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prodaji hotela Soča (v nadaljevanju Hotel) po veliko višji ceni, kot so ga pred tem kupili. 

Slika 4 prikazuje dogajanje s Hotelom v obdobju 2000–2005.  

Slika 4: Dogajanje s Hotelom Soča v obdobju 2000–2005 

V obdobju 2000–2003 naj bi bili sporni tudi drugi posli, medtem ko so bila v tem obdobju 

podana revizorska mnenja brez pridržkov (Stamejčič, 2005). Leta 2005 je šlo podjetje v 

prisilno poravnavo, ki jo je uspešno izpeljalo. Zanimalo me je, koliko je prodaja Hotela 

vplivala na PI družbe v letu 2001 ter kakšne so bile aktivnosti pri OOS v letih pred in po tem 

obdobju.  

Ker letnih poročil nisem dobila na njihovi spletni strani, sem se obrnila na AJPES. 

Posredovali so mi letna poročila za leta 2004, 2005, 2007, 2008 in 2009. Letno poročilo 2006 

ni bilo revidirano. LP med obdobjem 2000 in 2003 so v arhivu AJPES-a, tako da mi jih v času 

pisanja diplomske naloge ni uspelo dobiti, zato sem cene nakupa in prodaje Hotela pridobila 

iz Revizijskega poročila Računskega sodišča RS (2006) ter iz medijev. Računovodski izkazi 

so sestavljeni v skladu s SRS. OOS vrednotijo po modelu nabavne vrednosti. Tabela 9 

prikazuje gibanje nekaterih računovodskih postavk obravnavanega podjetja v obdobju 2000–

2009. 
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Tabela 9: Gibanje nekaterih postavk iz računovodskih izkazov  družbe Steklarna Rogaška, 

d.d., v obdobju 1999–2009 

(Znesek v tisoč EUR) LETO 

  

  

  

  

  

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

2006  2007 2008 2009 

Čisti poslovni izid 

obračunskega 

obdobja  

2.470 2.582 1.213 -1.314 -7.224 -30.550 -7.614 -2.526 8.428 -1.666 -3.538 

Indeks (t/t-1)*100 N/A 105 47 -108 550 423 25 33 -334 -20 212 

Knjigovodska 

vrednost OOS na 

31.12. 

N/A N/A N/A N/A 28.417 16.610 14.865 13.665 16.801 15.171 14.297 

Indeks (t/t-1)*100 N/A N/A N/A N/A N/A 58 89 92 123 90 94 

Čisti prihodki od 

prodaje  

30.072 37.969 36.412 35.436 31.454 31.158 27.759 26.239 24.688 28.464 24.751 

Indeks (t/t-1)*100 N/A 126 96 97 89 99 89 95 94 115 87 

Amortizacija OOS  

 

N/A N/A N/A N/A -3.806 -3.031 -2.876 N/A N/A N/A 1.610 

Indeks (t/t-1)*100 N/A N/A N/A N/A N/A 80 95 N/A N/A N/A N/A 

Dobiček od prodaje 

OOS  

N/A N/A N/A N/A N/A 1.052 103 N/A 6 21 N/A 

Izgube pri prodaji 

OOS 

 

N/A N/A N/A N/A N/A -46 -25 N/A -71 N/A N/A 

Zmanjšanje vrednosti 

OOS zaradi 

prevrednotenja  

N/A N/A N/A N/A N/A -7.607 N/A N/A N/A N/A N/A 

Povečanje vrednosti 

OOS zaradi 

prevrednotenja  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Izredni odhodek 

(izločitev modelov) 

N/A N/A N/A N/A N/A -1.110 N/A N/A N/A N/A N/A 

Odpravek slabitev N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.654 N/A N/A 

Vir: Letna poročila družbe Steklarna Rogaška, d.d., 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 & Računsko sodišče 

RS, Revizijsko poročilo o pravilnosti in smotrnosti poslovanja pri porabi namenskih sredstev v družbi 

Steklarna Rogaška, d.d., 2006, str. 87 

4.5.2 Vpliv gibanja postavke OOS na PI 

V letu 2001 so prikrili izgubo s prodajo Hotela znotraj holdinga po znesku 2.838 tisoč EUR 

(Stamejčič, 2005). Kupili so ga namreč leta 2000 po veliko nižji ceni, 501 tisoč EUR 

(Stamejčič, 2005). Da bi izračunali, kakšen je bil dobiček od prodaje Hotela, bi potrebovali 

podatek o njegovi knjigovodski vrednosti. Ker teh podatkov nimamo, se lahko lotimo 

izračuna dobička od prodaje s pomočjo predpisanih amortizacijskih stopenj po ZDDPO
42

. V 

tistem obdobju je bila najvišje dovoljena amortizacijska stopnja za gradbene objekte 5 % (po 

ZDDPO-2 je 3 %). Predpostavljamo, da so hotel enakomerno amortizirali 1 leto po stopnji 5 

% in ga potem prodali. Po enem letu je knjigovodska vrednost ob danih predpostavkah 

znašala 476 tisoč EUR (= 501– (5 %*501). Dobiček od prodaje OOS je znašal 2.362 tisoč 

EUR (brez upoštevanja DDV), ki se pripozna v PI kot prevrednotovalni poslovni prihodek. 

Če podjetje ne bi prodalo hotela, bi njihova izguba v tem primeru znašala –1.149 tisoč EUR. 

Omeniti je treba, da je bil dejanski strošek amortizacije višji kot 5 %, saj se je amortizirala 

tudi oprema v hotelu in ostalo, za katere so predpisane višje amortizacijske stopnje. To bi še 

povečalo strošek amortizacije in izguba bi bila še večja. Menim, da je bila cena za Hotel zelo 

                                                 
42

 Med obdobjem 2000–2003 sta veljala ZDDPO (UL RS, št. 72/93) in ZDDPO (UL RS, št. 14/03). 
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visoka glede na oceno vrednosti s strani pooblaščenega cenilca leta 2004 in ceno ob prodaji 

leta 2005 (glej Sliko 4). To bi bil lahko primer upravljanja PI na postavki OOS. 

Leto 2004 je bilo za Steklarno najkritičnejše, saj so poslovali s kar 30.550 tisoč EUR izgube. 

K visoki izgubi je pripomogla cenitev nepremičnin, ki so jih prevrednotovali zaradi oslabitve 

v znesku 7.607 tisoč EUR, ter izredni odhodek 1.110, ki predstavlja izločitev modelov, za 

katere so ugotovili, da niso njihova last. Na zmanjšanje izgube pa so prispevali dobički od 

prodaje počitniških zmogljivosti, in sicer v višini 1.052 tisoč EUR. Odpisali so približno 

13.700 tisoč EUR finančnih naložb v skupini. Leto 2004 bi lahko bil primer računovodstva 

velike kopeli. 

V letu 2005 so šli v postopek prisilne poravnave. Pooblaščeni revizor je, ne da bi izrazil 

mnenje s pridržkom, opozoril na dejstvo, da bi primeru, če podjetje ne bo sposobno poravnati 

predvidenih obveznosti v enem letu, obstajala velika negotovost glede nadaljnjega poslovanja  

podjetja in velika verjetnost stečaja. Letno poročilo 2006 ni bilo revidirano, tako da ga AJPES 

ni posredoval. V letu 2007 so spet poslovali z dobičkom. Veliko je k temu prispevala 

razveljavitev oslabitve zgradb in zemljišč, ki so bile oslabljene leta 2004. Zmanjšali so tudi 

stopnjo amortizacije proizvajalne opreme in transportnih sredstev, kar pomeni manjši strošek 

amortizacije in s tem višji PI. V letih 2008 in 2009 so ponovno poslovali z izgubo. Podjetje je 

v letu 2009 spremenilo razvrstitev posameznih sredstev znotraj skupin opredmetenih sredstev. 

Celotni učinek poenotenja amortizacijskih stopenj na znesek amortizacije je bil 45 tisoč EUR 

(Steklarna Rogaška d.d., Letno poročilo podjetja Steklarna Rogaška, d.d., 2009), kar ni 

materialnega pomena. 

5 UKREPI ZA ZMANJŠANJE MOŽNOSTI UPRAVLJANJA PI 

Postavlja se vprašanje, kako se lahko zunanji uporabniki borijo proti neresničnim 

informacijam, kadar pride do zlorabe upravljanja PI, ter nasploh, kako preprečevati in 

odkrivati gospodarske prevare ter druga kazniva in nedovoljena dejanja v poslovanju. Na 

prvem mestu so tu revizorji, ki revidirajo računovodske izkaze s preizkušanjem in 

ocenjevanjem izkazov, podatkov in metod ter dajo neodvisno mnenje, če računovodski izkazi 

dajejo resničen in pošten prikaz finančnega položaja in poslovni izid, ki so v skladu z 

računovodskimi standardi.  Praksa je pokazala, da revizija nudi le delno varstvo pred zlorabo 

upravljanja PI. Jasen dokaz za to so računovodski izkazi podjetij, ki so bili revidirani, in 

škandali (Enron, Xerox, Tyco itd.), ki so se zgodili kljub reviziji podjetja. Problem je tudi v 

malih podjetjih, ki sploh niso zavezane reviziji. Kako torej do povečane stopnje varstva 

obstoječih in potencialnih zunanjih uporabnikov? Tabela 10 prikazuje nekatere možne načine  

preprečevanja uporabe kreativnih računovodskih metod. 
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Tabela 10: Priložnosti za upravljanje PI 

Priložnost za kreativno računovodstvo 

 

Možna rešitev Računovodski sistem, v katerem se 

lažje uveljavi navedena rešitev 

Izbira računovodske metode Zmanjšati možnost izbire Kontinentalna Evropa 

Vrednotenje in ocenjevanje Zmanjšati regulatorni 

okvir ocenjevanja 

Kontinentalna Evropa 

Lažne transakcije Prednost vsebine pred 

obliko 

Anglosaksonski sistem 

Časovno načrtovanje transakcij Odrediti prevrednotenje Anglosaksonski sistem 

Vir: O. Amat, J. Blake & J. Dowds, The ethics of creative accounting, 1999. 

Lev (2005, str. 3) ima tri konkretne predloge za izboljšanje poštenosti računovodskih ocen: 

 Izmeriti natančno vrednost razlik, do katerih je prišlo zaradi ocen. Na podlagi tega se vidi, 

ali to pomembno vpliva na končni rezultat. 

 Primerjava sedanjih ocen s kasnejšo realizacijo in pojasnilo teh razlik bi lahko občutno 

zmanjšalo manipulacije. 

 Ponovni pregled prikazanih prihodkov, če so prevelika odstopanja med ocenjenimi 

prihodki in realiziranimi prihodki (tak postopek je obvezen pri plačilni bilanci). 

Revizijska hiša Deloitte predlaga podjetjem postopke za preprečitev in kontrolo manipulacij z 

dobički.  Po izjavah zaposlenih bi najbolj pripomoglo redno ozaveščanje osebja o nevarnostih 

prevar. Treba je jasno opredeliti vlogo posameznega menedžerja in njegovo odgovornost, 

postaviti odbor, ki bo nadziral tveganje nelegalnega upravljanja dobičkov, ter dodeliti vlogo 

članu izvršnega odbora, ki bo odgovoren za dejanja zunaj zakonskih okvirov. Bistveno je 

ocenjevanje tveganj prevar in z njim povezanega vključevanja celotnega osebja v ta proces ter 

opredelitev področij tveganj. Pomembna je tudi kontrola ključnih področij, ki so najbolj 

podvržene tveganju, ter večja vloga notranjih kontrol. Poleg vsega je pomembno zavedanje 

najvišjega menedžmenta o naravi prevar ter ozaveščanje drugih z njihove strani (Deloitte, 

2007, str. 4). 

Forenzično računovodstvo 

Forenzično računovodstvo (angl. forensic accounting) je podobno reviziji, ni omejeno s 

standardi, ampak se oblikuje na strokovni podlagi. Njegov cilj je presoditi resnično in pošteno 

sliko prikazanega rezultata družbe. Naročniki so predvsem upniki, že obstoječi in potencialni 

investitorji. Rezultati so namenjeni izključno njim in najpogosteje niso dostopni javnosti, 

medtem ko je revizorjevo poročilo javno. V nekaterih deželah delujejo celo kot certificirani 

forenzični računovodje, npr. v Ameriki, Indiji. Pregled temelji na strokovnosti in uglednosti 

forenzikov in najpogosteje ne zahteva nobenih posebnih uradnih obvestil (Belak, 2008, str. 

19). 
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Agencija za javni nadzor nad revidiranjem 

Na podlagi novega Zakona o revidiranju (Ur.l. RS, št. 65/2008) je Republika Slovenija marca 

2009 dobila lastno Agencijo za Javni nadzor nad revidiranjem v upanju, da bodo revizorji 

pravilneje in ustrezneje opravljali svoje delo. Pred tem revizorji praktično niso imeli nikogar, 

ki bi jih nadzoroval ter izvajal sankcije proti njim. Delno je to nalogo prej opravljal Inštitut za 

revizijo. Delo inštituta naj bi bilo odslej usmerjeno predvsem v izobraževanje in razvoj stroke, 

s čimer bi bile tudi jasneje razmejene pristojnosti med inštitutom in agencijo (Svenšek, 2008). 

SKLEP 

Upravljanje poslovnega izida je ena bistvenih nalog menedžerjev v podjetju. Ugotovila sem, 

da se s tem področjem ukvarja veliko raziskovalcev, ki pa imajo zelo različne poglede na sam 

pomen in opredelitev upravljanja PI. Obstoja veliko literature o teoriji in praksi upravljanja 

PI, iz katere je moč razbrati, da je meja med legalnim, upoštevajoč zakone in druge predpise, 

in zlorabami le-teh zelo tanka. 

Menedžerje k uporabi različnih metod upravljanja poslovnega izida spodbudijo temeljni 

nagibi, kot so bogastvo, ugled, ohranitev položaja, samozavest ter z njimi povezani strateški 

cilji družbe, kot je rast vrednosti delnic in s tem premoženja ter prikrivanje slabih rezultatov. 

Prikazovanje poslovnega izida je zelo pomembno za zunanje uporabnike (banke, investitorje, 

dobavitelje). 

V diplomskem delu sem proučevala uporabo upravljanja poslovnega izida na postavki 

opredmetenih osnovnih sredstev. Ugotovila sem, da ima velik vpliv na poslovni izid že sama 

izbira računovodskih usmeritev po pripoznanju opredmetenih osnovnih sredstev v skladu s 

SRS in MSRP. Družba mora upoštevati načelo časovne neomejenosti, kar pomeni, da mora 

odločitve sprejemati dolgoročno. Računovodskih usmeritev ne more spreminjati brez 

utemeljenega razloga, ker v nasprotnem primeru ne zadovolji kakovostnih značilnosti 

računovodenja.  

Na konkretnem primeru sem opredelila, kako na poslovni izid vpliva izbira metode 

vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznanju. Obravnavala sem spremembo 

stopnje amortiziranja in vpliv izbrane metode amortiziranja na poslovni izid. Ugotovila sem 

tudi, da se lahko na področju obremenitve stroškov amortizacije prevrednotenega dela 

opredmetenih osnovnih sredstev pojavijo nedoslednosti pri prikazovanju v računovodskih 

izkazih. Prostor za upravljanje poslovnega izida dopuščajo opredmetena osnovna sredstva, 

izdelana v družbi. Na poslovni izid lahko pomembno vpliva tudi prodaja opredmetenih 

osnovnih sredstev. Poznavanje davčne zakonodaje je tudi pomemben dejavnik, ki vpliva na 

odhodek za davek in s tem na čisti poslovni izid. 

Bistveni del diplomskega dela je obravnava revidiranih letnih poročil štirih slovenskih 

podjetij v daljšem časovnem obdobju (PS Mercator, d. d., Merkur, d. d., Alpos, d. d., in 

Steklarna Rogaška, d. d.). Pooblaščeni revizor je dal vsem družbam mnenje brez pridržka 
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(razen pri družbi Merkur, d. d., za LP 2009, tj. eno leto pred prisilno poravnavo, in pri družbi 

Steklarna Rogaška, d. d., za LP 2005, ko je bila družba v prisilni poravnavi). V letnih 

poročilih je to neke vrste zagotovilo, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih 

resničen in pošten prikaz finančnega položaja podjetij in da so skladni s predpisi, vendar so 

kasnejši dogodki pokazali, da pozitivno mnenje morebiti ni bila prava odločitev.  

Pri analizi podjetij sem ugotavljala, če je v ozadju morebitno upravljanje poslovnega izida na 

postavki opredmetenih osnovnih sredstev. Pri vsakemu podjetju sem zasledila računovodske 

tehnike na postavki opredmetenih osnovnih sredstev, ki bi lahko nakazovale, da gre za 

upravljanje poslovnega izida. Poudarjam, da ni neovrgljivih dokazov, da so družbe dejansko z 

nekim namenom upravljale poslovne izide, temveč je to le ena izmed možnih razlag. Poleg 

tega menim, da težko ugotavljamo tehnike upravljanja poslovnih izidov v širšem smislu 

(Računovodstvo velike kopeli, Upravljanje rezerv v hladilniku itd.), če proučimo samo eno 

postavko, v našem primeru opredmetena osnovna sredstva. Ob pregledu vseh postavk v 

računovodskih izkazih bi lahko z večjo gotovostjo trdili, da gre mogoče za upravljanje 

poslovnih izidov. Pri raziskovanju tehnik upravljanja poslovnih izidov v širšem smislu bi 

morali analizirati vse postavke v računovodskih izkazih za daljše časovno obdobje. 

Rezultati so pokazali, da so v navedenih družbah na poslovne izide najbolj vplivale prodaje 

opredmetenih osnovnih sredstev. Zanimivo je, da nobena od podjetij v letu 2009, ko je bilo 

svetovno gospodarstvo v recesiji, ni prevrednotila opredmetenih osnovnih sredstev na nižjo 

vrednost. Merkur, d. d., jih je celo prevrednotil na višjo vrednost. Alpos, d. d., pa je opravil 

prenos nekaterih opredmetenih osnovnih sredstev na naložbene nepremičnine in jih še isto 

leto prevrednotil na višjo vrednost, kar neposredno povečuje poslovni izid. Obe družbi sta v 

času pisanja diplomskega dela (januar 2011) v prisilni poravnavi. Povečanja knjigovodske 

vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi prevrednotenja na poslovni izid nimajo 

neposrednega vpliva. Neposredno pa se zaradi tega poveča strošek amortizacije, kar pa vpliva 

na poslovni izid. Na višino poslovnih izidov je vplivalo tudi spreminjanje amortizacijskih 

stopenj skozi obdobja ter prevrednotenje zaradi oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev, ki 

neposredno bremenijo poslovni izid. Ob obveznem prehodu na poročanje po MSRP v letu 

2006 prilagoditve vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev na obravnavanih primerih niso 

pomembno vplivale na poslovni izid.  

Ko sem razmišljala, kdo je odgovoren in kdo nadzira, sem prišla do naslednjega zaključka. 

Družbo vodijo in o poslovanju odločajo menedžerji, ki so odgovorni nadzornim svetom, te pa 

postavijo lastniki. Delovanje uprav nadzorujejo notranji in zunanji revizorji, njihovo delo pa 

nadzira pristojna institucija. Menim, da bi bilo treba najprej urediti področje odgovornosti 

uprav in nadzornih svetov, in sicer kazensko in odškodninsko, ker bi jih na ta način prisilili v 

odgovorno ravnanje. Govorim izključno o slovenskih razmerah.  

Osebno zagovarjam pozitiven smisel upravljanja poslovnih izidov, ker lahko prispeva k 

stabilnosti poslovanja. Po mojem mnenju je upravljanje poslovnih izidov koristno za družbo 

in za menedžerje, dokler je stanje v družbi, ki je prikazano v letnem poročilu, v smiselnem 

razmerju z dejanskim stanjem. Sledenje usmeritvam spreminjanja računovodskih standardov 
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in drugih zakonov, natančno poznavanje ter izkoriščanje fleksibilnosti le-teh lahko pripomore 

k želenemu poslovnemu izidu. 
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Priloga 1: Slovarček prevodov tujih izrazov 

ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA 

Abuse of Materiality Zloraba pomembnosti (bistvenosti) 

Accounting manipulations Računovodske manipulacije 

Acquisition accounting Računovodstvo na primeru združitev 

Aggressive accounting Agresivno računovodstvo 

Big-bath charges Računovodstvo velike kopeli 

Cookie-jar reserves Ustvarjanje rezerv v hladilniku 

Creative accounting Kreativno računovodstvo 

Earnings management Upravljanje poslovnega izida 

Earnings, Bottom line, Net income Poslovni izid 

Expected loss model Model pričakovanih izgub 

Fair value Poštena vrednost 

Forensic Accounting Forenzično računovodstvo 

Fraudulent reporting Prevarantsko poročanje 

Generally accepted accounting Principles 

(US GAAP) 

Ameriški računovodski standardi 

Illusions Iluzije 

Income smoothing Glajenje poslovnega izida 

International Accounting Standards Board 

(IASB) 

Mednarodni odbor za računovodske 

standarde 

Purchase Price Allocation (PPA) Razporeditev stroškov poslovne združitve 

Revenue Recognition Pripoznavanje prihodkov 

Securities and Exchange Commission (SEC) Ameriška državna komisija za nadzor trga 

kapitala 
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Priloga 2: Seznam pogosto uporabljenih kratic 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

AM – Amortizacija 

APV – Amortizacijski popravek vrednosti 

BDP – Bruto domači proizvod 

BS – Bilanca stanja 

FV – Poštena vrednost (Fair value) 

GAAP – Ameriški računovodski standardi 

IPI – Izkaz poslovnega izida 

KV – Knjigovodska vrednost 

LP – Letno poročilo  

MSRP –  Mednarodni standardi računovodskega poročanja 

NV – Nabavna vrednost 

OOS – Opredmetena osnovna sredstva 

PI – Poslovni izid 

PPO – Prevrednotovalni poslovni odhodek 

PPP – Prevrednotovalni poslovni prihodek 

PSM – Poslovni sistem Mercator, d.d. 

PV – Popravek vrednosti 

SEC – Ameriška državna komisija za nadzor trga kapitala 

SRS – Slovenski računovodski standardi 2006 


