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Analiza poslovanja mlekarn v Sloveniji
UDK: 637.11:631.1:657.6(497.4)(043)=163.6
Raziskavo smo opravili z namenom ugotavljanja in primerjanja poslovanja petih slovenskih podjetij, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo mleka in mlečnih izdelkov. Opravili smo jo s pomočjo analize poslovanja,
s katero smo preverili finančno stanje podjetij. Cilj raziskave je bil ugotoviti poslovni izid, finančno stanje,
stanje sredstev in kapitala ter stanje stroškov in produktivnosti, v analizo vključenih podjetij. Podatke za analizo
smo pridobili iz bilanc stanja, izkazov poslovnega izida in računovodskih izkazov za obdobje med letoma 2011
in 2014. Ugotovili smo, da imajo večja podjetja sicer višje prihodke, vendar jim to še ne zagotavlja boljšega
poslovnega izida. S pomočjo kazalnikov smo tudi ugotovili, da imajo manjša podjetja sicer boljše razmerje
med poslovnim izidom in ustvarjenimi prihodki, vendar imajo večja podjetja možnost večje proizvodnje in
širše pokritosti trga in lažjega dostopa do kupcev. Kljub prednostim večjih podjetij je raziskava pokazala, da
so se njihovi prihodki v opazovanem obdobju zniževali, medtem ko so manjša podjetja svoje prihodke
povečevala. Ugotovili smo, da so se podjetja poslovnega izboljševanja lotevala predvsem z zniževanjem
stroškov. Na podlagi opravljene raziskave smo ugotovili pomen pravilnih poslovnih odločitev in rednih analiz
poslovanja.

Ključne besede: bilanca stanja / izkaz poslovnega izida / kazalniki / stroški / prihodki
OP: IX, 54 s., 5 graf., 22 preg. in 44 ref.
Business Analysis of Dairy Companies in Slovenia
The purpose of the research was to determine and compare business performance of five Slovenian companies
engaged in the production and processing of milk and dairy products. The research was conducted through the
business analysis, which examined the financial situation of the companies. The objective of the research was
to determine the business result, financial situation, condition of assets and capital and condition of costs and
productivity of the companies involved in the analysis. The data for the analysis was obtained from the balance
sheets, profit and loss accounts and financial statements for the period between 2011 and 2014. We observed
higher income in larger companies, which, however, did not necessarily guarantee a better production outcome.
With the aid of the indicators we established that smaller companies have a more favourable ratio between
profit and income, but on the other hand, larger companies have the possibility of higher production, wider
market coverage and easier access to customers. Despite the advantages of larger companies, the research
revealed that their income decreased during the observation period, while smaller companies increased their
income. We determined that the companies undertake the business improvement mainly by reducing costs.
Based on the research we established the importance of right business decisions and regular business analysis.

Key words: balance sheet / profit and loss account / indicators / costs / income
NO: IX, 54 P., 5 Graph., 22 Tab. and 44 Ref.
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1

UVOD

Osnovni cilj tržno usmerjenih podjetij je ustvarjanje dobička. Za učinkovito upravljanje in
načrtovanje poslovanja potrebujejo podjetja natančne podatke o finančnem stanju podjetja,
ki jih je potrebno analizirati z različnimi računovodskimi metodami. Analiza poslovanja je
ključnega pomena za pravilno in uspešno upravljanje, za kar pa podjetja potrebujejo
natančne finančne podatke. Vsako podjetje je dolžno posredovati podatke pristojnim
ustanovam, podatki poslovanja večjih podjetij pa so javno dostopni. V kolikor je poslovanje
podjetja neuspešno, je potrebno uvesti spremembe, za katere je potrebna temeljita analiza
stanja v podjetju ter in iskanja morebitnih napak, ki so se v preteklosti pojavljale pri
poslovanju (Smodek, 2012).
Podjetja uporabljajo finančno analizo poslovanja za vpogled v financiranje podjetja in za
sprejem odločitev glede financiranja v prihodnosti. Vsaka finančna analiza poslovanja mora
biti opravljena vestno in natančno. Na njeno kakovost vplivajo zbrani podatki vseh podjetij.
Za uspeh podjetja so z vidika financiranja poleg vodstvenih odločitev pomembne tudi
trženjske in računovodske aktivnosti. S pomočjo analize in dosedanjih izkušenj na področju
poslovanja, trženja ter financiranja si podjetja lahko olajšajo poslovne odločitve v
prihodnosti (Smodek, 2012).
Poleg analize poslovanja, ki je temelj prihodnjih poslovnih odločitev, je za podjetja
pomembno tudi spremljanje trendov na trgu in predvsem v panogi, v katero spadajo.
Konkurenca med podjetji je zdrava, kadar podjetja s spremljanjem in sledenjem konkurenci
vplivajo na rast in razvoj celotne panoge. Kadar je razvoj panoge v razcvetu, je za podjetja
ključnega pomena, da se pravi čas odzovejo s pravilnimi poslovnimi odločitvami. Podjetja,
ki jim to uspe, lahko hitro postanejo vodilna na svojem področju, kar pozitivno vpliva tudi
na njihove poslovne rezultate. Primerjava med podjetji v isti panogi nam pokaže, katera
podjetja se s trgom in z njegovimi spremembami uspešno spopadajo in katera bi potrebovala
odločnejše ukrepe za izboljšanje poslovnih rezultatov.
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1.1

Namen in cilji

Z raziskavo smo želeli s pomočjo analize poslovanja ugotoviti in primerjati poslovanje petih
podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo mleka in mlečnih izdelkov. Analizirali
smo poslovno stanje in finančno zdravje podjetij.
Namen raziskave je ugotoviti poslovni izid posameznega podjetja, njegovo finančno stanje,
stanji sredstev in kapitala, stroškov in produktivnosti. Podatki za analizo se nanašajo na
obdobje med letoma 2011 in 2014, vsebujejo pa podatke iz bilanc stanja, izkazov poslovnega
izida in računovodskih izkazov, v analizo vključenih podjetij.
Podatke za raziskavo smo pridobili pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne storitve
in evidence (AJPES). S pomočjo rezultatov raziskave bo mogoče preveriti uspešnost
poslovanja izbranih podjetij.
1.2

Delovne hipoteze

Pri raziskavi so predpostavljene tri delovne hipoteze:
Delovna hipoteza 1: Glede na poslovanje so Ljubljanske mlekarne najbolj finančno zdrave
med analiziranimi podjetji.
Delovna hipoteza 2: Poslovanje Mlekarne Celeia je uspešnejše od poslovanja Pomurskih
mlekarn.
Delovna hipoteza 3: Mlekarna Planika in Mlekarna Krepko dosegata v poslovnem procesu
primerljive finančne rezultate.
Delovne hipoteze bomo preverjali s pomočjo analize poslovanja podjetij in s pomočjo
analize kazalnikov gospodarnosti in dobičkonosnosti.
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2

PREGLED OBJAV

2.1

Definicija podjetja

Podjetje je temeljna enota v gospodarstvu, ki opravlja določene gospodarske naloge. Njegov
cilj je doseči čim večji dobiček oziroma doseči čim večjo vrednost. V ta namen mora podjetje
poslovati čim bolj racionalno, kar pomeni, da s čim manjšimi stroški ustvari čim večje
prihodke. Podjetje posluje na trgu, kjer se kaže njegova uspešnost poslovanja. Uspešna in
stabilna podjetja imajo lažji dostop do finančnih virov in uživajo večji ugled tako pri
potrošnikih svojih proizvodov kot tudi pri potencialnih iskalcih zaposlitve. Podjetja, ki ne
znajo izkoristiti dejavnikov na trgu in poslujejo neučinkovito, so obsojena na propad.
Poslovna uspešnost je zato ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti na trgu in za rast
ter razvoj podjetja (Bojnec in sod., 2007).
Glede na število udeležencev ločimo tri osnovne oblike podjetij (Bojnec in sod., 2007):
-

Samostojni podjetnik – s. p.

-

Družabništvo ali partnerstvo (v Sloveniji sta tipični obliki družba z omejeno
odgovornostjo – d. o. o. – in družba z neomejeno odgovornostjo – d. n. o.).

-

Delniška družba – d. d.

Podjetje, registrirano kot samostojni podjetnik, je v lasti ene osebe, ki za svoje obveznosti
odgovarja z lastnim premoženjem. Družba z omejeno odgovornostjo oz. družba z neomejeno
odgovornostjo je v lasti dveh ali več oseb, ki za razliko od samostojnega podjetnika za
obveznosti svoje družbe ne odgovarjajo z lastnim premoženjem. Delniška družba, v ZDA
poimenovana z oznako korporacija, je v lasti večjega števila vlagateljev, ki jih imenujemo
delničarji. Delničar lahko postane vsak, ki na trgu kupi delnice družbe.
Po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/2009) se podjetja oz. družbe po
velikosti delijo na mikro, majhne, srednje in velike družbe. Zakon za razvrstitev družb glede
na velikost upošteva tri merila: povprečno število delavcev v poslovnem letu, čiste prihodke
od prodaje in vrednost aktive.
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-

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od spodnjih meril:
1.

povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10;

2.

čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 €;

3. vrednost aktive ne presega 2.000.000 €.

-

Majhna družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje
dve od spodnjih meril:

1. povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50;
2. čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 €;
3. vrednost aktive ne presega 4.400.000 €.

-

Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali
majhna družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od spodnjih meril:

1. povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250;
2. čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 €;
3. vrednost aktive ne presega 17.500.000 €.

-

Velika družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali
majhna družba po tretjem odstavku tega člena ali srednja družba po prejšnjem
odstavku.

Podjetja ločujemo tudi glede na lastništvo (državna, zasebna, zadružna ali mešana podjetja)
in glede na dejavnost (proizvajalna, trgovska, bančna, turistična ali druga podjetja). Pri
delitvi glede na dejavnost upoštevamo standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD), ki jo vodi
Statistični urad Republike Slovenije (SRSS) (Bojnec in sod., 2007).
Dolžnost vsakega podjetja oz. gospodarske družbe je vodenje poslovnih knjig, na podlagi
katerih je potrebno izdelati letna poročila. Letna poročila manjših družb so sestavljena iz
poslovnega poročila in letnih računovodskih izkazov s pojasnili. Najpomembnejša letna
računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (Smodek, 2012).
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Bilanca stanja predstavlja sliko finančnega položaja podjetja na koncu določenega
poslovnega obdobja. V njej so na eni strani prikazana sredstva podjetja, na drugi pa
obveznosti do virov sredstev. Podatki, prikazani v bilanci stanja, morajo biti navedeni po
točno določenih standardiziranih pravilih, ki se v posameznih državah razlikujejo le v
določenih podrobnostih (Walton, 2000).
Izkaz poslovnega izida prikazuje uspešnost poslovnih odločitev poslovodstva podjetja v
določenem časovnem obdobju. Poslovni izid predstavljata dobiček ali izguba, ki se
posledično prikazujeta v bilanci stanja kot povečanje (dobiček) ali zmanjšanje (izguba)
kapitala podjetja. Na podlagi tega lahko izkaz poslovnega izida obravnavamo kot pomemben
dodatek k izkazu bilance stanja (Helfert, 2000).
2.2

Uspeh poslovanja

Analizo, opravljeno z vidika poslovnih financ, imenujemo finančna analiza. Na podlagi
finančne analize lahko nato prikažemo potencialne poslovne odločitve podjetja v
prihodnosti. Informacije o poslovanju podjetja pa zanimajo tudi različne interesne skupine,
ki se delijo na (Rees, 1995):
a) vlagatelje v podjetje,
-

delničarje,

-

lastnike obveznic,

-

druge, predvsem banke;

b) poslovne partnerje,
-

kupce,

-

dobavitelje,

-

zaposlene in sindikate;

c) druge,
-

davčno službo,

-

snovalce makroekonomske politike,

-

lokalno upravo,

-

ustanove, zadolžene za nadzor javnega sektorja,

-

konkurenco,
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-

javnost;

d) analitike in svetovalce.
Po definiciji Slovenskih računovodskih standardov (SRS) lahko uporabnike računovodskih
poročil podjetij razdelimo na notranje in zunanje. Notranji uporabniki so vodje različnih
področij v podjetju in zaposleni, ki pri svojem delu potrebujejo podatke iz računovodskih
poročil. Zunanji uporabniki računovodskih informacij so lastniki podjetja, posojilodajalci in
dobavitelji, kupci, konkurenca, država ter javnost (Benedik, 2003).
Ena izmed najpogosteje uporabljenih metod v analizi izkazov poslovanja podjetja je analiza
s pomočjo finančnih kazalnikov. Finančni kazalniki so običajna razmerja med določenimi
postavkami izkazov poslovanja (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih
tokov). Na podlagi finančnih kazalnikov lahko pridobimo informacije o vplivu poslovnih
odločitev na uspešnost poslovanja podjetja (Štamcar, 2009).
Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05) uvrščajo kazalnike v osem
skupin:
-

kazalniki stanja financiranja (vlaganja),

-

kazalniki stanja investiranja (naložbenja),

-

kazalniki vodoravnega finančnega ustroja,

-

kazalniki obračanja,

-

kazalniki gospodarnosti,

-

kazalniki dobičkonosnosti,

-

kazalniki dohodkovnosti,

-

kazalniki denarne tokovnosti.

Uspeh poslovanja podjetja lahko ugotavljamo tudi na podlagi prihodkov, ki jih podjetje
ustvari s prodajo svojih proizvodov, blaga ali storitev. Podjetje ustvarja pozitiven poslovni
izid oz. dobiček, kadar so njegovi prihodki višji od odhodkov. Kadar je poslovni izid
negativen, pomeni, da podjetje ustvarja izgubo (Pustovrh, 2010).
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Za analizo in primerjavo dobičkonosnosti med podjetji se uporablja tudi kazalnik iz
poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki ga lahko izračunamo kot:
EBITDA = dobiček iz poslovanja (EBIT) + amortizacija (Finančni slovar, 2016).
Nekateri pri izračunu upoštevajo celotne odpise vrednosti in ne le amortizacije.
Poslovno uspešnost in dobičkonosnost lahko s pomočjo EBITDA marže prikažemo tudi v
odstotkih. EBITDA maržo izračunamo kot:
EBITDA marža =

EBITDA
(Finančni slovar, 2016).
poslovni prihodki

EBITDA marža je koristen kazalnik za primerjavo uspešnosti poslovanja podjetja z
uspešnostjo poslovanja drugih podjetij v panogi. Višja kot je marža, bolj uspešno je podjetje
v primerjavi z konkurenti. EBITDA marža je eden izmed najpogosteje uporabljenih
kazalnikov pri finančnem analiziranju, uporablja se tudi pri oblikovanju napovedi glede
prihodnjega poslovanja podjetij.
2.3

Pregled raziskav s področja računovodskih izkazov

Izkaz poslovnega izida predstavlja glavni vir informacij za analiziranje uspešnosti
poslovanja podjetja. Razmerja med različnimi postavkami v izkazu poslovnega izida nam
prikazujejo dobičkonosnost podjetja, medtem ko nam primerjava med različnimi postavkami
bilance stanja prikazuje finančni položaj podjetja. Z analizo prihodkov in stroškov lahko
ugotovimo, kako kateri od prihodkov vpliva na višino stroškov in končni rezultat. Ker
prihodki in stroški ustvarjajo končni rezultat poslovanja, je za podjetje izrednega pomena,
da obema posveti več pozornosti. Glede na raziskave predstavljajo podjetjem največji
strošek materialni stroški in stroški dela. Rezultati so pokazali visoko povezanost tako med
dobičkom in stroški dela kot tudi med dobičkom in stroški materiala. To nas vodi v
zaključek, da tako stroški materiala kot tudi stroški dela neposredno vplivajo na stopnjo
dobička podjetja (Marginean in sod., 2015).
Kot smo že omenili, predstavljajo računovodski izkazi pomemben vir informacij za
ocenjevanje poslovne uspešnosti in finančnega položaja podjetij. Poleg tega zahtevajo
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poročanje o finančnem stanju podjetij tudi računovodski standardi. Ti podjetjem nalagajo
pripravo ocen in domnev, ki pa se lahko zaradi subjektivnosti ocenjevanja med seboj
razlikujejo. Zaradi tega je pomembno, da so v ocenjevanje vključene vse informacije, ki so
na voljo, in da osebe, vključene v proces ocenjevanja, niso v konfliktu interesov. Raziskave
so pokazale, da sta finančni položaj in uspešnost poslovanja v veliki meri odvisna od podanih
ocen. Rezultati so pokazali, da različne računovodske usmeritve in ocene vplivajo na
nestabilno finančno stanje in uspešnost podjetja. Za zmanjšanje tega problema bi podjetja v
svojih poročilih morala razkriti kritične ocene, ki bi služile kot osnova informacij za vse
zainteresirane uporabnike (Mamic Sacer in sod., 2016).
Finančna varnost podjetij predstavlja enega od najpomembnejših delov nacionalne varnosti
države, saj podjetja s plačevanjem davkov prispevajo pomemben del proračunskih
prihodkov in ustvarjajo delovna mesta za zaposlene. Tako so od njihovega finančnega stanja
odvisna raven plač, kupna moč prebivalstva, stopnja brezposelnosti in tudi bruto domači
proizvod države. Prav zato je zelo pomembno, da države nadzorujejo finančno stanje podjetij
in se s tem poskušajo izogniti finančni krizi ter potencialnemu bankrotu. Ker je potreba po
varnosti ena od najpomembnejših potreb vsakega podjetja, bi bilo za finančno varnost
potrebno opraviti vsaj analizo finančno-gospodarske dejavnosti podjetja, operativno analizo,
analizo denarnega toka in vzpostaviti poslovne dejavnosti za tveganje podjetja (Delas in
sod., 2015).
Čeprav mlečna industrija v svetu raste, je donosnost te panoge v Sloveniji zelo nizka, zato
proizvodnja mleka ni preveč privlačna dejavnost. Glede na tri merila - celotni prihodki,
poslovni izid in čisti poslovni izid - ima podjetje Ljubljanske mlekarne v Sloveniji 50 %
tržni delež. Glede na to, da zaposluje 30 % vseh zaposlenih v panogi, ugotavljamo, da ima
večjo produktivnost, kot je povprečje v panogi. Glede na kazalnik dobičkonosnosti kapitala
se je po vstopu v EU dobičkonosnost panoge še poslabšala, saj podjetja niso bila dobro
pripravljena

na

spremembe.

Tudi

drugi

pomemben

kazalnik

dobičkonosnosti,

dobičkonosnost sredstev, je v omenjenem obdobju dosegal komaj zadovoljivo raven
donosnosti. Ob slabem poslovanju podjetij v mlečni industriji se je le Mlekarna Celeia uspela
izogniti izgubi. Finančni vzvod, ki se meri kot dolg v razmerju do kapitala, se je kasneje
začel izboljševati. Glede na rezultate lahko tudi ugotovimo, da sta donosnost in tržni delež
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najpomembnejša pokazatelja konkurenčnosti podjetja, kar je v mlečni industriji še posebej
razvidno, saj imajo vodilna podjetja prevladujoč vpliv v panogi (Muminović in Pavlović,
2012).
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3

MATERIALI IN METODE DELA

Podjetja smo med seboj primerjali glede na računovodske izkaze, ki smo jih dobili na
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne storitve in evidence (AJPES) ter ugotavljali
finančni položaj in uspešnost poslovanja posameznega podjetja. Podatki so vzeti med letoma
2011 in 2014 ter so podani v €. Poleg analize računovodskih izkazov smo poslovanje podjetij
ocenili tudi s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in dobičkonosnosti.
3.1

Opis analiziranih podjetij

3.1.1 Podjetje Ljubljanske mlekarne
Podjetje Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija d. d. se ukvarja s predelavo in
proizvodnjo mleka ter mlečnih izdelkov. Glavni produkti podjetja se delijo na štiri osnovne
skupine: beli program (jogurti in napitki, sveže in trajno mleko, skute in namazi ter smetana),
sir (poltrdi, trdi in topljeni ter mozzarella), sladoled (drobni, družinski in gostinski) in
zamrznjeni izdelki (sadje, zelenjava in meso) (Ljubljanske mlekarne, 2016). Po dejavnosti
SKD je podjetje uvrščeno v C10.510 - Mlekarstvo in sirarstvo, glede na število zaposlenih
pa spada med velika podjetja (BIZI, 2016).
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1956. Sprva se je ukvarjalo s proizvodnjo mleka v
steklenicah, nato pa je svojo ponudbo obogatilo še s proizvodnjo jogurtov, smetane, skute in
sira. Za tedanje kupce so postali nepogrešljivi z začetkom proizvodnje sladoleda na palčki.
Danes je podjetje vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom v Sloveniji, ki proizvaja
izdelke uspešnih blagovnih znamk, kot so Alpsko mleko, Mu, Ego, Maxim premium in Jošt
(Ljubljanske mlekarne, 2016). V letu 2014 je imelo podjetje 526 zaposlenih in je doseglo
3.595.448 € čistega dobička.
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3.1.2 Podjetje Pomurske mlekarne
Podjetje Pomurske mlekarne d. d. izdeluje mlečne izdelke iz slovenskega mleka. Prodajni
program izdelkov zajema mleko, sir, maslo, skuto, smetano, fermentirane izdelke, otroški
program in nemlečne izdelke (Pomurske mlekarne, 2015). Po dejavnosti SKD je podjetje
uvrščeno v C10.510 - Mlekarstvo in sirarstvo, po številu zaposlenih lahko podjetje uvrstimo
med srednje velika podjetja (BIZI, 2016).
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1945, ko so pričeli s predelavo svežega mleka v mleko v
prahu in maslo. Tekom let so prodajni program razširili in pričeli proizvajati tudi otroško
hrano, čaj v prahu, jajca v prahu, instant kavo, fermentirane izdelke, trajno mleko in ostale
mlečne izdelke. Najbolj znane blagovne znamke podjetja so Pomursko mlejko, Ljutomerski
sir (livada in ementalec) in Ljutomersko surovo maslo (Pomurske mlekarne, 2015). Leta
2014 je bilo v podjetju zaposlenih 160 oseb, podjetje pa je doseglo 6.462.739 € čiste izgube.
3.1.3 Podjetje Mlekarna Celeia
Podjetje Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo d. o. o. se ukvarja z odkupom, zbiranjem
in predelavo mleka. Glavni proizvodi podjetja so fermentirani izdelki, poltrdi siri in maslo
(Mlekarna Celeia, 2016). Po dejavnosti SKD je podjetje uvrščeno v C10.510 - Mlekarstvo
in sirarstvo, po številu zaposlenih pa spada med srednje velika podjetja (BIZI, 2016).
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1962. Sprva so začeli s predelavo mleka, nato pa so začeli
proizvajati tudi poltrde sire. Danes je njihova najbolj znana blagovna znamka Zelene doline,
v kateri poleg široke izbire jogurtov najdemo tudi sveže in trajno mleko ter kislo mleko. Pod
blagovno znamko Zelene doline proizvajajo tudi probiotične jogurte LCA, poltrde sire, med
katerimi ima Šmarski Rok označbo višje kakovosti, in Oki Doki mlečne izdelke, ki so
namenjeni otrokom (Mlekarna Celeia, 2016). V letu 2014 je bilo v podjetju 199 zaposlenih,
čisti dobiček podjetja pa je znašal 65.222 €.
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3.1.4 Podjetje Mlekarna Planika
Podjetje Mlekarna Planika, predelava mleka d. o. o. Kobarid se ukvarja s pridelavo in
predelavo mleka. Glavni produkti podjetja so poleg mleka še siri, maslo, kislo mleko, kefir,
sladka smetana, jogurti in sladka skuta (Mlekarna Planika, 2016). Po dejavnosti SKD je
podjetje uvrščeno v C10.510 - Mlekarstvo in sirarstvo, glede na število zaposlenih pa
podjetje spada med srednje velika podjetja (BIZI, 2016).
Začetki podjetja segajo v leto 1957, ko so v mlekarni pričeli s sirarstvom in proizvodnjo
jogurtov. Poleg predelave mleka v mleko v prahu so nato začeli še s proizvodnjo kremnih
tablic in namazov. Podjetje se je mnogokrat združevalo in menjalo lastnike, po stečaju enega
od podjetij pa so bili leta 1995 ustanovljeni zametki današnjega podjetja. Danes se v podjetju
posvečajo predvsem proizvodnji svežega pasteriziranega nehomogeniziranega mleka. Pod
blagovno znamko Planika se prodaja tudi sir Tolmin z zaščiteno označbo porekla, v podjetju
pa imajo tudi linijo ekoloških izdelkov, ki vključujejo mleko, sir in jogurte (Mlekarna
Planika, 2016). Leta 2014 je imelo podjetje 54 zaposlenih in je doseglo 212.212 € čistega
dobička.
3.1.5 Podjetje Mlekarna Krepko
Podjetje Mlekarna Krepko oz. Kele & Kele, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. izdeluje
kefir in ekološke mlečne izdelke. Podjetje ima certifikat za predelavo ekološkega mleka v
ekološke mlečne izdelke (Mlekarna Krepko, 2016). Po dejavnosti SKD je podjetje uvrščeno
v C10.510 - Mlekarstvo in sirarstvo, glede na število zaposlenih pa spada med mala podjetja
(BIZI, 2016).
Začetki podjetja segajo v leto 1992, ko so pričeli s proizvodnjo tradicionalnega kefirja. Do
danes je podjetje postalo uspešen proizvajalec ekoloških mlečnih izdelkov, ki poleg kefirja
proizvaja tudi različne jogurte in sire ter mlečne izdelke iz kozjega mleka, vse pa je narejeno
iz konvencionalnega ali ekološkega mleka (Mlekarna Krepko, 2016). V letu 2014 je bilo v
podjetju 31 zaposlenih, čisti dobiček podjetja pa je znašal 204.133 €.
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3.2

Ključni pojmi

3.2.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je prikazano stanje sredstev in
obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta, za katero je sestavljena (AJPES,
2016).

Preglednica 1: Shema bilance stanja.
AKTIVA

PASIVA

SREDSTVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. Dolgoročna sredstva.
B. Kratkoročna sredstva.
C. Kratkoročne aktivne časovne.
razmejitve.

A. Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve.
B. Dolgoročne obveznosti.
C. Kratkoročne obveznosti.
D. Kratkoročne pasivne časovne
razmejitve.
KAPITAL

(Vir: Lasten vir)

3.2.2

Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje način ugotavljanja
poslovnega izida v obračunskem obdobju. Predstavlja prihodke in odhodke ter poslovni izid
v določenem poslovnem letu (AJPES, 2016).
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Preglednica 2: Shema izkaza poslovnega izida.
+ Čisti prihodki od prodaje.
- Poslovni odhodki.
= Poslovni izid iz poslovanja.
+ Finančni prihodki.
- Finančni odhodki.
+ Drugi prihodki.
- Drugi odhodki.
= Celotni poslovni izid.
- Davek iz dobička.
= Čisti poslovni izid.

(Vir: Lasten vir)

3.2.3 Čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid je razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, zmanjšana za davek iz
dobička kot deležem države v njem in odloženimi davki. Pozitivni rezultat je čisti dobiček
poslovnega leta, negativni pa čista izguba poslovnega leta (AJPES, 2016).
čisti poslovni izid = (celotni prihodki - celotni odhodki) - davek iz dobička
3.2.4 Kazalniki gospodarnosti
Kazalniki gospodarnosti so kazalniki poslovne uspešnosti in pojasnjujejo dosežene poslovne
rezultate glede na vložene prvine poslovnega procesa (AJPES, 2016). Gospodarnost
poslovanja podjetja lahko ugotavljamo s kazalnikom gospodarnosti poslovanja in
dobičkovnostjo poslovnih prihodkov.
gospodarnost poslovanja =

prihodki iz poslovanja
odhodki iz poslovanja

dobičkovnost poslovnih prihodkov =

dobiček/izguba iz poslovanja
prihodki iz poslovanja
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3.2.5 Kazalniki dobičkonosnosti
Kazalniki dobičkonosnosti pojasnjujejo produktivno moč podjetja. Kadar se povečuje
produktivnost podjetja oz. se povečuje njegova ekonomska učinkovitost, so kazalniki večji
(AJPES, 2016). Najpomembnejša kazalnika dobičkonosnosti sta

kazalnik čiste

dobičkonosnosti sredstev (ROA) in kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala (ROA), kazalnik
dobičkonosnosti podjetja pa je tudi EBITDA marža.
čista dobičkonosnost sredstev =

čisti dobiček/izguba
povprečna sredstva

čista dobičkonosnost kapitala =

čisti dobiček/izguba
povprečni kapital

EBITDA marža =

EBITDA
poslovni prihodki
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO

Rezultate bomo predstavili v treh podpoglavjih. V prvem podpoglavju bomo predstavili
analizo finančnih rezultatov podjetij, v drugem podpoglavju bomo predstavili analizo
poslovanja podjetij s pomočjo kazalnikov, v tretjem podpoglavju pa bomo naredili pregled
rezultatov poslovanja podjetij.
4.1

Analiza finančnih rezultatov podjetij

4.1.1 Analiza poslovnega rezultata podjetja Ljubljanske mlekarne
Pri analizi poslovanja smo se osredotočili na podatke med letoma 2011 in 2014. V
Preglednici 3 smo povzeli podatke osnovnih postavk iz računovodskih izkazov, medtem ko
smo v Preglednici 4 povzeli podatke iz izkazov poslovnega izida. Podatki so prikazani v €.
V letu 2011 je podjetje poslovalo z izgubo, ki je predvsem posledica visokih stroškov blaga,
materiala in storitev. V letu 2012 je podjetje izboljšalo svoj poslovni izid, saj je poslovno
leto zaključilo z dobičkom. Čeprav so se celotni prihodki iz poslovanja zmanjšali, je s
hkratnim zmanjšanjem stroškov blaga, materiala in storitev, uspelo doseči boljši rezultat kot
v predhodnem letu. Podjetje je začelo zmanjševati tudi število zaposlenih, kar pa ni bistveno
znižalo stroškov dela. Leta 2013 je podjetje zopet poslovalo z izgubo, saj so se stroški blaga,
materiala in storitev povečali na podobno stanje kot v letu 2011. Število zaposlenih se je še
dodatno zmanjšalo, to zmanjšanje pa ne vpliva na stroške dela, ki so ostali v podobnem
stanju kot v predhodnih letih. V letu 2014 je dobiček podjetja opazno poskočil, čeprav so se
celotni prihodki iz poslovanja bistveno znižali glede na predhodno leto. Je pa opazno
zmanjšanje stroškov blaga, materiala in storitev, ki je vplivalo na izboljšan poslovni izid.
Število zaposlenih se je, gledano na predhodno leto, zopet precej zmanjšalo, stroški dela pa
so se vseeno rahlo povišali, iz česar lahko sklepamo, da zmanjševanje števila zaposlenih
nima pretiranega vpliva na poslovanje podjetja.
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Preglednica 3: Računovodski izkazi za podjetje Ljubljanske mlekarne.
RAČUNOVODSKI IZKAZI PODJETJA LJUBLJANSKE MLEKARNE 2011–2014
Leto

Število

Sredstva (€)

Kapital (€)

zaposlenih

Celotni

Dobiček/izguba

Čisti

Bilančni

prihodki iz

iz poslovanja (€)

dobiček/izguba

dobiček (€)

poslovanja (€)

(€)

2011

548

103.755.084

50.882.986

155.796.469

-457.386

-126.481

1.017.968

2012

543

99.826.816

51.168.850

152.921.543

501.179

248.623

1.266.591

2013

536

98.757.814

51.085.215

153.299.803

-1.192.305

-932.987

262.230

2014

526

102.053.133

54.676.612

150.641.989

4.078.392

3.595.448

3.859.578

(Vir: AJPES, 2016)

Čeprav je podjetje vsako leto dosegalo nižje čiste prihodke od prodaje, to ni bistveno
vplivalo na višino dobička oz. izgube. Na poslovanje podjetja so najbolj vplivale predvsem
spremembe pri stroških blaga, materiala in storitev, ki so iz leta v leto precej nihali. Podjetje
je vsako leto zmanjševalo število zaposlenih, kar pa ni povzročilo opaznega zmanjšanja
stroškov dela, ki so se v letu 2014 celo povečali, kljub opaznemu zmanjšanju števila
zaposlenih (AJPES, 2016).
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Preglednica 4: Izkaz poslovnega izida za podjetje Ljubljanske mlekarne.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PODJETJE LJUBLJANSKE MLEKARNE 2011–2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Čisti prihodki od

154.303.763

151.267.171

152.178.319

149.933.208

1.492.706

1.654.372

1.121.484

708.781

Stroški dela (€)

13.621.804

13.427.491

13.283.094

13.936.789

Stroški blaga,

131.453.352

128.551.196

131.527.436

126.295.395

726.223

668.216

772.333

1.113.207

-126.481

248.623

-932.987

3.595.448

prodaje (€)
Drugi poslovni
prihodki (€)

materiala in
storitev (€)
Drugi poslovni
odhodki (€)
Čisti poslovni izid
(€)

(Vir: AJPES, 2016)

Kadar podjetja dosegajo slabe finančne rezultate, se za njihovo izboljšanje v večini primerov
najprej odločijo za zmanjšanje stroškov. Pri zmanjševanju stroškov dela je eden prvih
ukrepov zmanjševanje števila zaposlenih. Glede na finančne podatke podjetja Ljubljanske
mlekarne lahko ugotovimo, da zmanjševaje števila zaposlenih ne vodi zmeraj v znižanje
stroškov, zato je poleg zniževanja stroškov potrebno predvsem povečati prihodke od prodaje,
ki so tudi eden od pokazateljev uspešnosti poslovanja podjetja.
4.1.2 Pregled bilance stanja za podjetje Ljubljanske mlekarne v obdobju 2011–2014
V Preglednici 5 smo prikazali podatke posameznih postavk iz bilanc stanja. Sredstva
podjetja Ljubljanske mlekarne v opazovanem obdobju niso pretirano nihala, saj so kljub
vmesnemu znižanju v letu 2014 dosegala podobno vrednost kot v letu 2011. Večji del
sredstev podjetja predstavljajo dolgoročna sredstva, manjši pa kratkoročna sredstva.
Dolgoročna sredstva podjetja so predvsem opredmetena, v opazovanem obdobju pa je
podjetje vsakoletno zmanjševalo njihovo vrednost. Medtem ko so se dolgoročna sredstva
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podjetja zmanjševala, so se kratkoročna sredstva bistveno povišala. Med kratkoročna
sredstva med drugim spadajo zaloge, pri višini katerih opazimo rahlo nihanje, v letu 2014
pa se je njihova vrednost opazneje povišala glede na predhodna leta.
Tako kot sredstva so se tudi obveznosti do virov sredstev v vmesnem obdobju znižale,
vendar sledi v letu 2014 vrnitev v podobno stanje kot na začetku opazovanega obdobja.
Podjetje je v omenjenem obdobju vsakoletno zviševalo vrednost kapitala, zvišanje je opazno
predvsem v letu 2014. Višina vpoklicnega kapitala in kapitalskih rezerv pa je skozi leta
ostala nespremenjena. Poleg kapitala predstavljajo večji del obveznosti do virov sredstev
kratkoročne obveznosti. Te so se v letih 2012 in 2013 opazneje znižale, v letu 2014 pa je
njihova vrednost znašala podobno kot v letu 2011. Medtem ko so se kratkoročne obveznosti
v letu 2014 zopet povišale, so se dolgoročne obveznosti v omenjenem letu glede na
predhodna leta opazno zmanjšale. Iz tega lahko sklepamo, da je podjetje večino svojih
dolgoročnih obveznosti spremenilo v kratkoročna. Podjetje je v omenjenem obdobju
izkazovalo tudi rezervacije in dolgoročne PČR, ki so se glede na leti 2011 in 2012 opazneje
povišale v letu 2013.
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Preglednica 5: Bilanca stanja za podjetje Ljubljanske mlekarne.
BILANCA STANJA ZA PODJETJE LJUBLJANSKE MLEKARNE 2011 –2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Sredstva (€)

103.755.084

99.826.816

98.757.814

102.053.427

Dolgoročna

64.089.787

61.805.043

56.399.521

54.585.133

61.246.667

59.137.721

52.773.218

49.667.003

39.457.437

37.765.795

42.056.994

46.761.485

Zaloge (€)

9.929.242

9.503.165

9.942.981

11.085.854

Obveznosti do

103.755.084

99.826.816

98.757.814

102.053.427

Kapital (€)

50.882.986

51.168.850

51.085.215

54.676.612

Vpoklicani kapital

18.285.482

18.285.482

18.285.482

18.285.482

22.637.479

22.637.479

22.637.479

22.637.479

2.904.482

2.786.181

4.912.368

4.976.460

12.537.917

11.789.549

12.370.779

4.058.267

36.771.433

33.306.288

28.889.220

36.052.153

sredstva (€)
Opredmetena
osnovna sredstva
(€)
Kratkoročna
sredstva (€)

virov sredstev (€)

(€)
Kapitalske rezerve
(€)
Rezervacije in
dolgoročne PČR
(€)
Dolgoročne
obveznosti (€)
Kratkoročne
obveznosti (€)

(Vir: AJPES, 2016)

4.1.3 Analiza poslovnega rezultata podjetja Pomurske mlekarne.
Kot pri analizi poslovanja prvega podjetja smo tudi za analizo poslovanja podjetja Pomurske
mlekarne uporabili podatke med letoma 2011 in 2014. V Preglednici 6 smo povzeli podatke
osnovnih postavk iz računovodskih izkazov podjetja, v Preglednici 7 pa smo povzeli podatke
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iz izkazov poslovnega izida. V letu 2011 je podjetje poslovalo z izgubo, ki je ponovno
posledica visokih stroškov blaga, materiala in storitev. V letu 2012 se je izguba nekoliko
zmanjšala, vendar je podjetje ponovno doseglo slab poslovni izid. Čeprav so se stroški blaga,
materiala in storitev nekoliko zmanjšali, je podjetje vseeno zmanjšalo tudi celotne prihodke
iz poslovanja. Podjetje je pričelo tudi z zmanjševanjem števila zaposlenih, kar pa ni vplivalo
na zmanjšanje stroškov dela. Leta 2013 je podjetje zopet nekoliko zmanjšalo svojo izgubo,
na kar je najbolj vplivalo zmanjšanje stroškov blaga, materiala in storitev. V letu 2014 se je
izguba podjetja močno povišala glede na prejšnja leta. Visoko izgubo beležimo tako pri
rezultatih iz poslovanja kot tudi pri čistem poslovnem izidu. Glede na to, da pri prihodkih in
stroških ne opazimo bistvenih sprememb glede na predhodna leta, lahko izredno visoko,
čisto izgubo pripišemo finančnemu delu poslovnega izida. Čeprav se je število zaposlenih
glede na leto 2013 opazno zmanjšalo, se to pri stroških dela skoraj ni poznalo, saj je njihova
višina ostala skoraj enaka kot v prejšnjem letu.

Preglednica 6: Računovodski izkazi za podjetje Pomurske mlekarne.
RAČUNOVODSKI IZKAZI PODJETJA POMURSKE MLEKARNE 2011 –2014
Leto

Število

Sredstva (€)

Kapital (€)

zaposlenih

Celotni

Dobiček/izguba

Čisti

Bilančni

prihodki iz

iz poslovanja (€)

dobiček/izguba

dobiček (€)

(€)

poslovanja
(€)
2011

173

29.107.336

9.986.015

42.917.303

-822.199

-1.249.517

374.061

2012

169

27.985.835

8.914.510

40.819.804

-767.913

-1.071.505

-697.443

2013

168

25.495.961

8.275.113

38.425.484

-495.084

-639.397

-1.336.840

2014

160

18.675.236

1.440.394

38.000.906

-3.067.163

-6.462.739

-8.157.416

(Vir: AJPES, 2016)

Prihodki podjetja so se v omenjenem obdobju vsako letn zmanjševali, na izrazito povečanje
izgube v letu 2014 pa je vplivalo predvsem to, da je podjetje doseglo zelo slab rezultat iz
financiranja. Čeprav je podjetje zmanjševalo število zaposlenih, to ni znižalo stroškov dela,
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ki so vsako leto dosegli približno enako vrednost. Zniževali so se tudi stroški blaga, materiala
in storitev, kar pa ni vplivalo na izboljšanje rezultatov poslovanja podjetja. (AJPES, 2016).

Preglednica 7: Izkaz poslovnega izida za podjetje Pomurske mlekarne.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PODJETJE POMURSKE MLEKARNE 2011 –2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Čisti prihodki od

41.774.994

41.127.791

39.388.757

37.519.047

280.360

181.934

121.487

237.587

Stroški dela (€)

3.624.526

3.520.352

3.615.371

3.500.494

Stroški blaga,

38.318.010

35.621.041

33.221.649

32.967.392

107.067

294.256

192.961

402.102

-1.249.517

-1.071.505

-639.397

-6.462.739

prodaje (€)
Drugi poslovni
prihodki (€)

materiala in
storitev (€)
Drugi poslovni
odhodki (€)
Čisti poslovni izid
(€)

(Vir: AJPES, 2016)

Kot lahko razberemo iz Preglednice 6 in Preglednice 7, je podjetje Pomurske mlekarne v
opazovanem obdobju dosegalo izjemno slabe poslovne rezultate. Poslovanje s tako visoko
izgubo lahko dolgoročno vodi v nelikvidnost ali celo insolventnost podjetja, v najslabšem
primeru pa lahko pomeni tudi njegov konec. V podobnih primerih se podjetja odločijo za
finančno prestrukturiranje in iskanje poslovnih partnerjev, ki bi s svojim kapitalom
pomagale podjetju izboljšati rezultate. Ker sam kapital navadno ne zadostuje za dvig
poslovanja, je zopet ključnega pomena povečanje prodaje in s tem dvig poslovnih prihodkov.
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4.1.4 Pregled bilance stanja za podjetje Pomurske mlekarne v obdobju 2011–2014
V Preglednici 8 smo prikazali podatke posameznih postavk iz bilanc stanja podjetja.
Sredstva podjetja Pomurske mlekarne so se v opazovanem obdobju vsako leto zmanjševala.
Večji del sredstev predstavljajo dolgoročna sredstva oz. natančneje opredmetena osnovna
sredstva. Dolgoročna sredstva so se v opazovanem obdobju zmanjševala, v letu 2014 pa
skoraj njihov celoten del predstavljajo opredmetena osnovna sredstva. Manjši del sredstev
predstavljajo kratkoročna sredstva, ki so se prav tako zmanjšala glede na leti 2011 in 2014.
Posledično se je zaradi zmanjševanja kratkoročnih sredstev zmanjšala tudi vrednost zalog
podjetja, ki je v letu 2014 dosegla precej nizko vrednost.
Kot pri sredstvih opazimo tudi pri obveznostih do virov izrazito zmanjševanje njihovih
vrednosti. Najbolj opazno je zmanjšanje višine kapitala podjetja, ki se je z 8.275.113 € v letu
2013 zmanjšala na 1.440.394 € v letu 2014. Vpoklicni kapital in kapitalske rezerve so ostale
nespremenjene. Večji del obveznosti do virov sredstev predstavljajo kratkoročne obveznosti
podjetja, ki so se v opazovanem obdobju rahlo povišale. Na drugi strani pa je podjetje
zmanjšalo vrednost dolgoročnih obveznosti, katerih padec je opazen predvsem v letu 2014.
Ponovno lahko ugotovimo, da se je večina dolgoročnih obveznosti v omenjenem letu
spremenila v kratkoročne. Iz tega lahko sklepamo, da je podjetje večino svojih dolgoročnih
obveznosti spremenilo v kratkoročna. Podjetje je izkazalo tudi rezervacije in dolgoročne
PČR, ki pa niso predstavljale opaznega deleža med obveznostmi do virov sredstev, v
opazovanem obdobju pa tudi ne opazimo pretiranih sprememb njihovih vrednosti.
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Preglednica 8: Bilanca stanja za podjetje Pomurske mlekarne.
BILANCA STANJA ZA PODJETJE POMURSKE MLEKARNE 2011 –2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Sredstva (€)

29.107.336

27.985.835

25.495.961

18.675.236

Dolgoročna

19.718.180

18.484.639

17.610.970

12.533.807

16.119.974

14.884.971

14.071.730

12.102.959

9.368.180

9.483.381

7.602.073

6.122.344

Zaloge (€)

4.441.442

4.144.769

2.605.318

1.796.195

Obveznosti do

29.107.336

27.985.835

25.495.961

18.675.236

Kapital (€)

9.986.015

8.914.510

8.275.113

1.440.394

Vpoklicani kapital

4.172.926

4.172.926

4.172.926

4.172.926

5.439.028

5.439.027

5.439.027

5.439.027

974.428

980.700

763.448

863.059

6.703.498

5.008.200

4.555.867

2.343.055

11.441.075

12.990.858

11.897.938

13.640.575

sredstva (€)
Opredmetena
osnovna sredstva
(€)
Kratkoročna
sredstva (€)

virov sredstev (€)

(€)
Kapitalske rezerve
(€)
Rezervacije in
dolgoročne PČR
(€)
Dolgoročne
obveznosti (€)
Kratkoročne
obveznosti (€)

(Vir: AJPES, 2016)
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4.1.5 Analiza poslovnega rezultata podjetja Mlekarna Celeia
Tudi pri analizi tega podjetja smo se osredotočili na podatke med letoma 2011 in 2014. V
Preglednici 9 smo povzeli podatke osnovnih postavk iz računovodskih izkazov, medtem ko
smo v Preglednici 10 povzeli podatke iz izkazov poslovnega izida podjetja. Podatki so
prikazani v €. Leto 2011 je podjetje zaključilo z dobičkom. V letu 2012 se je dobiček rahlo
znižal, še vedno pa je podjetje doseglo dober poslovni izid. Zmanjšanje višine dobička lahko
kljub višjim celotnim prihodkom iz poslovanja pripišemo predvsem višjim stroškom blaga,
materiala in storitev. Kljub znižanju števila zaposlenih so ostali stroški dela v višini stroškov
predhodnega leta. Leta 2013 podjetje zopet beleži visok dobiček, ki je posledica zvišanja
celotnih prihodkov iz poslovanja. Nekoliko so se povišali stroški dela, saj so v podjetju
povečali število zaposlenih. V letu 2014 se je višina dobička zopet nekoliko znižala.
Nekoliko so se zmanjšali celotni prihodki iz poslovanja, tako stroški dela kot stroški
materiala, blaga in storitev pa so se nekoliko povišali. Povišanju stroškov dela botruje
predvsem ponovno zvišanje števila zaposlenih.

Preglednica 9: Računovodski izkazi za podjetje Mlekarna Celeia.
RAČUNOVODSKI IZKAZI PODJETJA MLEKARNA CELEIA 2011 –2014
Leto

Število

Sredstva (€)

Kapital (€)

zaposlenih

Celotni

Dobiček/izguba

Čisti

Bilančni

prihodki iz

iz poslovanja (€)

dobiček/izguba

dobiček (€)

(€)

poslovanja
(€)
2011

190

27.887.751

9.491.621

56.442.903

1.051.944

622.515

1.358.074

2012

186

30.513.623

9.776.374

57.970.696

516.896

284.753

1.642.827

2013

193

31.096.831

10.509.528

61.152.870

1.046.883

733.154

2.375.981

2014

199

31.192.130

10.432.495

60.987.586

348.484

65.222

2.310.565

(Vir: AJPES, 2016)

Podjetje je v vseh opazovanih letih dosegalo dobiček, ki pa je bil v zadnjem letu nekoliko
nižji, kar lahko pripišemo predvsem večjemu povišanju stroškov v primerjavi s povišanjem
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prihodkov. Zaradi uspešnega poslovanja je podjetje povečevalo tudi število zaposlenih, ki je
v letih 2013 in 2014 preseglo število zaposlenih v letu 2011. Zaposlovanje novega kadra
lahko pripišemo predvsem dobrim poslovnim rezultatom podjetja. Kljub temu da je podjetje
v opazovanem podjetju dodatno zaposlovalo, pa to ni bistveno vplivalo na povišanje
stroškov dela (AJPES, 2016).

Preglednica 10: Izkaz poslovnega izida za podjetje Mlekarna Celeia.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PODJETJE MLEKARNA CELEIA 2011 –2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Čisti prihodki od

55.857.924

57.191.755

60.165.523

60.435.358

584.979

778.941

987.347

552.228

Stroški dela (€)

3.985.543

3.972.402

4.190.006

4.304.594

Stroški blaga,

50.069.013

52.260.111

53.443.807

55.809.269

151.169

112.198

118.181

82.706

622.515

284.753

733.154

65.222

prodaje (€)
Drugi poslovni
prihodki (€)

materiala in
storitev (€)
Drugi poslovni
odhodki (€)
Čisti poslovni izid
(€)

(Vir: AJPES, 2016)

V primerih uspešnega poslovanja, med katere lahko uvrstimo poslovanje Mlekarne Celeia,
se ob rasti prihodkov podjetja odločajo za povečanje svoje proizvodnje. Večja proizvodnja
se odraža tudi v rasti stroškov blaga, materiala in storitev, ki lahko v začetni fazi podjetju
znižujejo poslovne rezultate, dolgoročno pa podjetju ob uspešnem konkuriranju na trgu
omogočajo doseganje boljšega poslovnega uspeha.
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4.1.6 Pregled bilance stanja za podjetje Mlekarna Celeia v obdobju 2011–2014
V Preglednici 11 so prikazani podatki posameznih postavk iz bilanc stanja. Sredstva podjetja
Mlekarna Celeia so se v opazovanem obdobju zviševala. Večji del sredstev predstavljajo
kratkoročna sredstva, katerih vrednost se je vsakoletno zviševala, manjšega pa dolgoročna
sredstva. Del kratkoročnih sredstev predstavljajo tudi zaloge, katerih vrednost se je v
primerjavi med letoma 2011 in 2014 povečala za polovico. Večji del dolgoročnih sredstev
predstavljajo opredmetena osnovna sredstva. Vrednost dolgoročnih sredstev se je med
letoma 2011 in 2013 višala, v letu 2014 pa je opazno rahlo znižanje glede na prejšnje leto.
Tako kot vrednost sredstev podjetja se je v opazovanem obdobju povečala tudi vrednost
obveznosti do virov sredstev. Glede na leto 2011 je podjetje v letu 2004 nekoliko povišalo
vrednost kapitala, višina vpoklicnega kapitala in kapitalskih rezerv pa je ostala
nespremenjena skozi celotno opazovano obdobje. Večji del obveznosti do virov sredstev
predstavljajo kratkoročne obveznosti, ki pa so se kljub povišanju v letu 2012 v nadaljnjih
dveh letih znižale na podobno vrednost, ki so jo dosegale na začetku opazovanega obdobja.
Po drugi strani pa so se dolgoročne obveznosti v letu 2012 nekoliko znižale, v letu 2013 in
predvsem v letu 2014 pa se je njihova vrednost povišala. Sklepamo lahko, da je podjetje del
svojih kratkoročnih obveznosti v letu 2014 spremenilo v dolgoročne, kar jim je omogočil
tudi dosežen pozitiven poslovni izid. Del obveznosti do virov sredstev podjetja predstavljajo
tudi rezervacije in dolgoročne PČR, katerih vrednost je skozi leta nekoliko nihala, v letu
2014 pa se je glede na leto 2011 povišala skoraj za polovico.

28
Drnovšek D. Analiza poslovanja mlekarn v Sloveniji.
Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016

Preglednica 11: Bilanca stanja za podjetje Mlekarna Celeia.
BILANCA STANJA ZA PODJETJE MLEKARNA CELEIA 2011 –2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Sredstva (€)

27.887.751

30.513.623

31.096.831

31.192.130

Dolgoročna

11.027.564

13.313.901

13.804.465

13.481.291

10.326.757

12.256.781

12.925.506

12.831.807

16.757.950

17.103.755

17.138.056

17.559.220

Zaloge (€)

2.346.920

3.130.217

2.955.960

4.403.127

Obveznosti do

27.887.751

30.513.623

31.096.831

31.192.130

Kapital (€)

9.491.621

9.776.374

10.509.528

10.432.495

Vpoklicani kapital

3.266.853

3.266.853

3.266.853

3.266.853

880.163

880.163

880.163

880.163

1.542.168

3.524.431

3.143.296

2.905.003

3.459.350

2.477.878

3.215.876

4.419.778

12.964.143

14.306.912

13.737.091

12.889.072

sredstva (€)
Opredmetena
osnovna sredstva
(€)
Kratkoročna
sredstva (€)

virov sredstev (€)

(€)
Kapitalske rezerve
(€)
Rezervacije in
dolgoročne PČR
(€)
Dolgoročne
obveznosti (€)
Kratkoročne
obveznosti (€)

(Vir: AJPES, 2016)

4.1.7 Analiza poslovnega rezultata podjetja Mlekarna Planika
Kot pri analizi predhodnih podjetij smo se tudi tokrat osredotočili na podatke med letoma
2011 in 2014. V Preglednici 12 so povzeti podatki osnovnih postavk iz računovodskih
izkazov, medtem ko so v Preglednici 13 povzeti podatki iz izkazov poslovnega izida
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podjetja. Podatki so prikazani v €. V letu 2011 je podjetje poslovalo z dobičkom, na katerega
so vplivali predvsem visoki, čisti prihodki od prodaje in nizki stroški dela. Leta 2012 se je
dobiček podjetja malenkostno povišal, kljub temu da je podjetje doseglo nižje prihodke, na
drugi strani pa so se jim povišali tako stroški dela kot tudi stroški blaga, materiala in storitev.
V letu 2013 se je dobiček še nekoliko bolj povečal, na kar so vplivali predvsem nižji stroški
blaga, materiala in storitev. Podjetje je v omenjenem letu povečalo število zaposlenih, kar
pa je le minimalno povišalo njihove stroške dela. V letu 2014 beležimo nekoliko nižji
dobiček iz poslovanja, saj so se povišali tako stroški dela kot tudi stroški materiala, blaga in
storitev. Celotni prihodki iz poslovanja so se glede na predhodna leta rahlo povišali, zato
višji stroški niso bistveno znižali višine dobička podjetja v primerjavi z letom 2013. Čisti
dobiček podjetja se je glede na prejšnje leto nekoliko povišal, iz česar lahko sklepamo, da je
podjetje doseglo dobre rezultate tudi na finančnem področju.

Preglednica 12: Računovodski izkazi za podjetje Mlekarna Planika.
RAČUNOVODSKI IZKAZI PODJETJA MLEKARNA PLANIKA 2011–2014
Leto

Število

Sredstva

zaposlenih

(€)

Kapital (€)

Celotni

Dobiček/izguba

Čisti

Bilančni

prihodki iz

iz poslovanja (€)

dobiček/izguba

dobiček (€)

(€)

poslovanja
(€)
2011

52

2.880.060

1.061.484

8.931.070

401.767

161.803

299.204

2012

52

2.862.385

1.239.070

8.880.468

406.252

177.586

331.298

2013

54

3.341.198

1.444.689

8.885.998

444.047

205.619

372.924

2014

54

3.359.001

1.656.901

9.030.238

400.732

212.212

396.939

(Vir: AJPES, 2016)

Podjetje je skozi opazovano obdobje poslovalo uspešno, čisti dobiček pa se je v vsakem letu
nekoliko povišal. Prihodki iz poslovanja se niso bistveno spreminjali, prav tako je podjetje
imelo skoraj nespremenjene stroške blaga, materiala in storitev ter stroške dela. Le-ti se tudi
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v letu 2013, ko je podjetje zaposlilo dva nova sodelavca, niso bistveno povišali (AJPES,
2016).

Preglednica 13: Izkaz poslovnega izida za podjetje Mlekarna Planika.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PODJETJE MLEKARNA PLANIKA 2011–2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Čisti prihodki od

8.810.406

8.747.356

8.738.778

8.909.870

120.664

133.112

147.220

120.368

Stroški dela (€)

1.198.581

1.256.414

1.287.615

1.335.042

Stroški blaga,

7.312.122

7.240.337

7.064.753

7.334.192

33.648

26.937

31.589

25.348

161.803

177.586

205.619

212.212

prodaje (€)
Drugi poslovni
prihodki (€)

materiala in
storitev (€)
Drugi poslovni
odhodki (€)
Čisti poslovni izid
(€)

(Vir: AJPES, 2016)

Ker manjša podjetja s svojo proizvodnjo ne morejo konkurirati večjim podjetjem v panogi,
je za njihov poslovni uspeh pomembno, da se osredotočijo na določeno ponudbo izdelkov,
ki jo znajo uspešno prodati na trgu. Na podlagi poslovnega rezultata podjetja Mlekarna
Planika lahko ugotovimo, da čeprav z višino letnih prihodkov daleč zaostajajo za prej
omenjenimi podjetji, letno dosegajo vedno višji dobiček. Uspešno poslovanje manjša
podjetja navadno nagradijo z dodatnim zaposlovanjem in vlaganjem v razvoj, kar sicer
povečuje njihove stroške, toda ob hkratni rasti prihodkov ne vplivajo negativno na poslovni
izid podjetja.
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4.1.8 Pregled bilance stanja za podjetje Mlekarna Planika v obdobju 2011–2014
V Preglednici 14 smo prikazali podatke posameznih postavk iz bilanc stanja. Sredstva
podjetja Mlekarna Planika so se v opazovanem obdobju med letoma 2011 in 2014 kljub
znižanju vrednosti v letu 2012 nekoliko povišala. Celoten del dolgoročnih sredstev med
letoma 2011 in 2013 predstavljajo opredmetena osnovna sredstva. Med opazovanim
obdobjem pa je opazno nihanje vrednosti dolgoročnih sredstev. Nihanje je opazno tudi pri
gibanju vrednosti kratkoročnih sredstev, ki se v letu 2014 niso bistveno povišala glede na
leto 2011. Kljub spremembam vrednosti zalog skozi opazovana leta jih je podjetje glede na
leto 2011 v letu 2014 občutno povišalo.
Tako kot sredstva so se v opazovanem obdobju zvišale tudi obveznosti do virov sredstev.
Višina kapitala se je vsako leto poviševala, vpoklicni kapital pa je skozi opazovano obdobje
ostajal nespremenjen. Podjetje v omenjenem obdobju ni izkazalo kapitalskih rezerv. Poleg
kapitala predstavljajo večji del obveznosti do virov sredstev kratkoročne obveznosti, ki so
nekoliko višje v letu 2013, v letu 2014 pa dosegajo skoraj enako raven kot v začetnem
obdobju. Del obveznosti do virov sredstev predstavljajo tudi dolgoročne obveznosti, ki pa
so se iz leta v leto zmanjševale in so v letu 2014 dosegale zgolj minimalno vrednost. Podjetje
je imelo v omenjenem obdobju tudi rezervacije in dolgoročne PČR, ki so se vsako leto
zmanjševale in predstavljajo zelo majhen del obveznosti do virov sredstev.
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Preglednica 14: Bilanca stanja za podjetje Mlekarna Planika.
BILANCA STANJA ZA PODJETJE MLEKARNA PLANIKA 2011 –2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Sredstva (€)

2.880.060

2.862.385

3.341.198

3.359.001

Dolgoročna

1.180.734

981.572

1.723.388

1.638.099

1.180.734

981.572

1.723.388

1.637.535

1.699.326

1.880.813

1.617.810

1.720.902

Zaloge (€)

453.473

542.106

471.425

566.942

Obveznosti do

2.880.060

2.862.385

3.341.198

3.359.001

Kapital (€)

1.061.484

1.239.070

1.444.689

1.656.901

Vpoklicani kapital

521.435

521.435

521.435

521.435

0

0

0

0

306.126

260.121

228.153

196.185

59.116

36.165

30.601

25.037

1.453.334

1.327.029

1.637.755

1.472.468

sredstva (€)
Opredmetena
osnovna sredstva
(€)
Kratkoročna
sredstva (€)

virov sredstev (€)

(€)
Kapitalske rezerve
(€)
Rezervacije in
dolgoročne PČR
(€)
Dolgoročne
obveznosti (€)
Kratkoročne
obveznosti (€)

(Vir: AJPES, 2016)

4.1.9 Analiza poslovnega rezultata podjetja Mlekarna Krepko
Tudi pri zadnjem primeru smo se osredotočili na podatke med letoma 2011 in 2014. V
Preglednici 15 so povzeti podatki osnovnih postavk iz računovodskih izkazov, medtem ko
so v Preglednici 16 povzeti podatki iz izkazov poslovnega izida. Podatki so prikazani v €. V
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letu 2011 je podjetje poslovalo z minimalnim dobičkom iz poslovanja, medtem ko je bil čisti
dobiček podjetja nekoliko višji. Visoki so bili predvsem stroški blaga, materiala in storitev,
medtem ko je imelo podjetje zaradi nizkega števila zaposlenih nizke tudi stroške dela. V letu
2012 se je dobiček podjetja še nekoliko povišal, zopet je višji čisti dobiček od dobička iz
poslovanja. V omenjenem letu je podjetje občutno povečalo število zaposlenih, kar je
vplivalo na višje stroške dela, zato tudi dobiček ni večji, kljub temu da so se znižali stroški
materiala, blaga in storitev. Leta 2013 se je občutno povečal dobiček iz poslovanja, na kar
je vplivalo predvsem zvišanje čistih prihodkov od prodaje. Število zaposlenih se je zopet
povišalo, kar pa ni pretirano vplivalo na zvišanje stroškov dela. V letu 2014 je podjetje še
povečalo dobiček, kar lahko pripišemo ponovnemu opaznemu zvišanju čistih prihodkov od
prodaje. Kljub zvišanju števila zaposlenih je podjetje znižalo stroške dela.

Preglednica 15: Računovodski izkazi za podjetje Mlekarna Krepko.
RAČUNOVODSKI IZKAZI PODJETJA MLEKARNA KREPKO 2011 –2014
Leto

Število

Sredstva

zaposlenih

(€)

Kapital (€)

Celotni

Dobiček/izguba

Čisti

Bilančni dobiček

prihodki iz

iz poslovanja (€)

dobiček/izguba

(€)

(€)

poslovanja
(€)
2011

19

2.825.631

914.906

2.533.399

38.137

67.825

121.445

2012

26

2.953.096

981.717

2.681.816

64.529

90.148

211.593

2013

28

2.879.417

1.099.298

2.927.530

184.689

140.918

352.511

2014

31

2.844.755

1.280.094

3.335.274

213.904

204.133

556.644

(Vir: AJPES, 2016)

Prihodki podjetja so se vsakoletno zviševali, uspešno poslovanje pa je vplivalo tudi na dvig
števila zaposlenih v podjetju, večje število zaposlenih pa ni povišalo stroškov dela. Na višino
dobička v letih 2013 in 2014 je vplivalo predvsem to, da so se prihodki povišali v večji meri,
kot so se zvišali stroški poslovanja podjetja (AJPES, 2016).
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Preglednica 16: Izkaz poslovnega izida za podjetje Mlekarna Krepko.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PODJETJE MLEKARNA KREPKO 2011 –2014
Leto

2011

2012

2013

2014

Čisti prihodki od

2.525.834

2.606.699

2.852.413

3.335.274

7.565

75.117

75.117

0

Stroški dela (€)

500.680

605.501

630.673

609.290

Stroški blaga,

1.853.833

1.869.973

1.902.737

2.341.210

0

0

0

0

67.825

90.148

140.918

204.133

prodaje (€)
Drugi poslovni
prihodki (€)

materiala in
storitev (€)
Drugi poslovni
odhodki (€)
Čisti poslovni izid
(€)

(Vir: AJPES, 2016)

Iz rezultatov, prikazanih v Preglednici 15 in Preglednici 16, lahko razberemo, da je podjetje
Mlekarna Krepko v opazovanem obdobju iz leta v leto zelo povečevalo svoj dobiček.
Uspešnost poslovanja se odraža tudi v rasti prihodkov od prodaje, v podjetju pa so opazno
povečali tudi število zaposlenih. Kot smo omenili že v prejšnjem primeru, je za manjša
podjetja ključnega pomena pravilen nastop na trgu in uspeh prodaje, ki zvišuje prihodke
podjetja.
4.1.10 Pregled bilance stanja za podjetje Mlekarna Krepko v obdobju 2011–2014
V Preglednici 17 so prikazani podatki posameznih postavk iz bilanc stanja. Sredstva podjetja
Mlekarna Krepko se v opazovanem obdobju niso opazno spremenila. Večino sredstev
predstavljajo dolgoročna sredstva, ki so se v letu 2012 nekoliko povišala, potem pa so se
začela zmanjševati. Skozi opazovano obdobje je nihala tudi vrednost kratkoročnih sredstev,
ki se je med letoma 2011 in 2014 nekoliko zmanjšala. Vrednost zalog podjetja pa se je med
omenjenima letoma bistveno povečala.
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Kot sredstva se tudi obveznosti do virov v opazovanem obdobju niso bistveno spreminjala.
Višina kapitala podjetja se je vsakoletno zviševala. Višina vpoklicnega kapitala se skozi
opazovano obdobje ni spreminjala, podjetje pa v letih 2013 in 2014 ni več izkazovalo
kapitalskih rezerv. Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi med letoma 2011 in 2014
opazno znižale, medtem ko je znižanje dolgoročnih obveznosti med omenjenima letoma
občutno manjše. Opazno je nihanje vrednosti tako kratkoročnih kot tudi dolgoročnih
obveznosti skozi leta, občutnemu znižanju je zopet sledilo povišanje in obratno. Podjetje je
v omenjenem obdobju izkazovalo tudi rezervacije in dolgoročne PČR, katerih vrednost je
bila nekoliko višja v letih 2012 in 2013, medtem ko je bila v letu 2014 na približno enaki
ravni kot v letu 2011.
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Preglednica 17: Bilanca stanja za podjetje Mlekarna Krepko.
BILANCA STANJA ZA PODJETJE MLEKARNA KREPKO 2011 –2015
Leto

2011

2012

2013

2014

Sredstva (€)

2.825.631

2.953.096

2.879.417

2.844.755

Dolgoročna

2.154.944

2.305.094

2.258.423

2.187.716

2.088.032

2.238.182

2.258.423

2.187.716

670.461

648.002

620.994

657.039

Zaloge (€)

42.535

59.103

58.281

66.311

Obveznosti do

2.825.631

2.953.096

2.879.417

2.844.755

Kapital (€)

914.906

981.717

1.099.298

1.280.094

Vpoklicani kapital

41.729

41.729

41.729

41.729

15.599

15.599

0

0

332.600

469.990

418.050

338.933

599.215

777.098

525.916

551.304

978.910

724.291

836.153

674.424

sredstva (€)
Opredmetena
osnovna sredstva
(€)
Kratkoročna
sredstva (€)

virov sredstev (€)

(€)
Kapitalske rezerve
(€)
Rezervacije in
dolgoročne PČR
(€)
Dolgoročne
obveznosti (€)
Kratkoročne
obveznosti (€)

(Vir: AJPES, 2016)
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4.2

Analiza poslovanja podjetij s pomočjo kazalnikov

4.2.1 Analiza poslovanja podjetja Ljubljanske mlekarne
Analizo poslovanja podjetja smo opravili s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in
dobičkonosnosti. Podjetje je na podlagi kazalnikov pozitivno poslovalo le v letu 2014, kar
nam prikazuje kazalnik razmerja med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki, ki je za
omenjeno leto znašal 2,8. To pomeni, da je podjetje poslovalo z dobičkom. Da je poslovanje
pozitivno, mora biti kazalnik enak ali večji od 1. Dobičkonosnost sredstev in dobičkonosnost
kapitala sta bili prav tako pozitivni le v letu 2014, ko sta znašali 3,6 oz. 6,8.
Kljub temu da je podjetje v prvih letih, vključenih v opazovanje, na podlagi kazalnikov
poslovalo negativno, se je v letu 2014 poslovni rezultat močno izboljšal, kar nakazuje dobre
odločitve in pozitivne spremembe na področju poslovnih odločitev.
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Preglednica 18: Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti poslovanja za podjetje
Ljubljanske mlekarne.
Kazalniki

2011

2012

2013

2014

Poslovni

-0,3

0,3

-0,8

2,8

-0,1

0,2

-0,9

3,6

-0,2

0,5

-1,8

6,8

-0,3

0,3

-0,8

2,7

6,6

6,7

5,1

7,1

prihodki/Poslovni
odhodki
ROA (Čisti dobičekizguba/Sredstva)
ROE (Čisti dobičekizguba/Kapital)
Poslovni izid iz
poslovanja/Poslovni
prihodki
EBITDA marža
(Poslovni izid iz
poslovanja + Odpisi
vrednosti/Poslovni
prihodki)

(Vir: Lasten vir)

4.2.2 Analiza poslovanja podjetja Pomurske mlekarne
Analizo poslovanja podjetja smo opravili s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in
dobičkonosnosti. Podjetje je na podlagi kazalnikov poslovalo negativno skozi celotno
opazovano obdobje. Tudi ostali kazalniki kažejo na negativno poslovanje in slabe poslovne
rezultate podjetja. Vrednost kazalnikov, prikazanih v Preglednici 19, je v večini primerov
negativna, kar pomeni, da podjetje posluje z visoko izgubo. Poslovni rezultati podjetja so se
v letu 2014 še poslabšali, kar opazimo predvsem pri kazalnikih ROA in ROE. To je posledica
povečanja čiste izgube in zmanjšanja višine sredstev in kapitala. Občutno je predvsem
zmanjšanje kapitala podjetja, kar se kaže v izjemno negativni vrednosti kazalnika ROE.
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Ker je ne podlagi kazalnikov poslovanje podjetja zelo slabo, bi bila v podjetju potrebna
temeljita analiza in sprejetje tako kratkoročnih kot dolgoročnih odločitev o spremembah na
področju poslovanja.

Preglednica 19: Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti poslovanja za podjetje
Pomurske mlekarne.
Kazalniki

2011

2012

2013

2014

Poslovni

0,1

-3,0

-3,9

-6,9

-4,3

-3,8

-2,5

-34,6

-12,5

-12,0

-7,7

-446,2

-1,9

-1,9

-1,3

-8,1

2,0

3,4

3,6

3,0

prihodki/Poslovni
odhodki
ROA (Čisti
dobiček/Sredstva)
ROE (Čisti
dobiček/Kapital)
Poslovni izid iz
poslovanja/Poslovni
prihodki
EBITDA marža
(Poslovni izid iz
poslovanja + Odpisi
vrednosti/Poslovni
prihodki)

(Vir: Lasten vir)

4.2.3 Analiza poslovanja podjetja Mlekarna Celeia
Analizo poslovanja podjetja smo opravili s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in
dobičkonosnosti. Podjetje je na podlagi kazalnikov pozitivno poslovalo v letih 2011 in 2013,
ko sta kazalnika razmerja med poslovnimi prihodki ter poslovnimi odhodki znašala 1,9 oz.
1,7. Dobičkonosnost sredstev je bila prav tako pozitivna v letih 2011 in 2013, medtem ko je
bila dobičkonosnost kapitala pozitivna tudi v letu 2012.
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Glede na to, da kazalniki vsako leto nihajo in zlasti v letu 2014, v primerjavi z ostalimi leti
v opazovanem obdobju, dosegajo najslabše rezultate, bi bilo za njihovo izboljšavo potrebno
povečati poslovne prihodke oz. zmanjšati poslovne odhodke. Povečanje poslovnih
prihodkov bi podjetje lahko doseglo s povečanjem prihodkov od prodaje, na rast katerih
vplivajo predvsem uspešne marketinške aktivnosti. Na drugi strani pa bi podjetje lahko
doseglo zmanjšanje poslovnih odhodkov predvsem z zmanjšanjem stroškov blaga, materiala
in storitev, ki so se v opazovanem obdobju vztrajno povečevali.

Preglednica 20: Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti poslovanja za podjetje
Mlekarna Celeia.
Kazalniki

2011

2012

2013

2014

Poslovni

1,9

0,9

1,7

0,6

2,2

0,9

2,4

0,2

6,6

2,9

7,0

0,6

1,9

0,9

1,7

0,6

4,2

3,5

5,0

3,7

prihodki/Poslovni
odhodki
ROA (Čisti
dobiček/Sredstva)
ROE (Čisti
dobiček/Kapital)
Poslovni izid iz
poslovanja/Poslovni
prihodki
EBITDA marža
(Poslovni izid iz
poslovanja + Odpisi
vrednosti/Poslovni
prihodki)

(Vir: Lasten vir)
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4.2.4 Analiza poslovanja podjetja Mlekarna Planika
Analizo poslovanja podjetja smo opravili s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in
dobičkonosnosti. Podjetje je na podlagi kazalnikov pozitivno poslovalo v celotnem
opazovanem obdobju, saj je kazalnik razmerja med poslovnimi prihodki in poslovnimi
odhodki vedno znašal več kot 1 oz. je bil skozi vsa leta večji od 2. Pozitivno poslovanje
kažeta tudi kazalnika dobičkonosnosti sredstev in dobičkonosnosti kapitala, ki sta visoka v
celotnem obdobju, opazno visok je predvsem kazalnik dobičkonosnosti kapitala, ki presega
10.
Pozitivne kazalnike lahko pripišemo tudi temu, da podjetje spada med manjša podjetja, z
nizko vrednostjo sredstev in kapitala, dober poslovni izid pa vpliva tudi na vrednost
kazalnikov.
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Preglednica 21: Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti poslovanja za podjetje
Mlekarna Planika.
Kazalniki

2011

2012

2013

2014

Poslovni

2,0

2,1

2,9

2,1

5,6

6,2

6,2

6,3

15,2

14,3

14,2

12,8

4,5

4,6

5,0

4,4

7,1

7,1

7,7

6,8

prihodki/Poslovni
odhodki
ROA (Čisti
dobiček/Sredstva)
ROE (Čisti
dobiček/Kapital)
Poslovni izid iz
poslovanja/Poslovni
prihodki
EBITDA marža
(Poslovni izid iz
poslovanja + Odpisi
vrednosti/Poslovni
prihodki)

(Vir: Lasten vir)

4.2.5 Analiza poslovanja podjetja Mlekarna Krepko
Analizo poslovanja podjetja smo opravili s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in
dobičkonosnosti. Podjetje je na podlagi kazalnikov pozitivno poslovalo v celotnem obdobju,
razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnim odhodki pa je visoko predvsem v letih 2013
in 2014. Pozitivno poslovanje kažeta tudi kazalnika dobičkonosnosti sredstev in
dobičkonosnosti kapitala, ki v opazovanem obdobju presegata 1. Kazalnika sta občutno višja
predvsem v letu 2014.
Na podlagi kazalnikov je podjetje iz leta v leto izboljševalo svoje poslovanje. Tudi v tem
primeru lahko rezultate pripišemo velikosti podjetja, na vsakoletno izboljšanje pa vplivata
tudi občutna rast prihodkov in visok dobiček.
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Preglednica 22: Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti poslovanja za podjetje
Mlekarna Krepko.
Kazalniki

2011

2012

2013

2014

Poslovni

1,5

2,5

6,7

6,9

2,4

3,1

4,9

7,2

7,4

9,2

12,8

15,9

1,5

2,4

6,3

6,4

7,1

7,7

13,5

11,5

prihodki/Poslovni
odhodki
ROA (Čisti
dobiček/Sredstva)
ROE (Čisti
dobiček/Kapital)
Poslovni izid iz
poslovanja/Poslovni
prihodki
EBITDA marža
(Poslovni izid iz
poslovanja + Odpisi
vrednosti/Poslovni
prihodki)

(Vir: Lasten vir)

4.3

Pregled rezultatov poslovanja podjetij

4.3.1 Pregled rezultatov poslovanja podjetja Ljubljanske mlekarne v obdobju 2011–2014
Pri poslovanju podjetja Ljubljanske mlekarne je opazno zmanjšanje čistih prihodkov od
prodaje, kljub temu pa je čisti poslovni izid na koncu opazovanega obdobja precej višji glede
na začetek opazovanja. To je posledica predvsem tega, da so se poleg prihodkov zmanjševali
tudi stroški blaga, materiala in storitev. Iz izkazov poslovnega izida lahko opazimo tudi
nihanje prihodkov in stroškov, saj so eno leto nižji, drugo leto pa spet višji. Tudi pri čistem
poslovnem izidu lahko opazimo vsakoletno nihanje iz dobička v izgubo in obratno, je pa
podjetje v letu 2014 doseglo zelo visok dobiček glede na pretekla leta. Rahel padec in nato
povečanje lahko opazimo tudi pri višini sredstev, medtem ko se je kapital poviševal.
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Uspešnost poslovanja podjetja smo ocenjevali tudi s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in
dobičkonosnosti. Kazalniki v prvih treh letih niso kazali pozitivnih rezultatov, v letu 2014
pa je opazno močno izboljšanje, kar kaže na to, da je podjetje ubralo pravo pot k prihodnjemu
poslovanju.
Rezultate poslovanja podjetja Ljubljanske mlekarne smo prikazali v Grafikonu 1, iz njega
pa je razvidno nihanje čistega poslovnega izida in poslovnega izida iz poslovanja v
posameznih letih ter močno izboljšanje poslovnega izida v zadnjem letu našega opazovanja.

4.500.000
3.500.000
2.500.000
Čisti poslovni izid

€ 1.500.000

Dobiček/izguba iz poslovanja
Bilančni dobiček

500.000
-500.000

2011

-1.500.000

2012

2013

2014

leto

Grafikon 1: Pregled rezultatov poslovanja podjetja Ljubljanske mlekarne.

4.3.2 Pregled rezultatov poslovanja podjetja Pomurske mlekarne v obdobju 2011–2014
Tudi pri poslovanju podjetja Pomurske mlekarne je opazno zmanjšanje čistih prihodkov od
prodaje, predvsem v letu 2014. Izguba podjetja se je glede na prvo opazovano leto nekoliko
zmanjšala, vendar pa se je v zadnjem letu še precej povečala. Kljub temu da so se stroški
blaga, materiala in storitev zmanjševali, to ni vplivalo na izboljšanje poslovanja podjetja.
Zmanjševala se je tudi višina sredstev in kapitala podjetja, zopet je največji padec opazen v
letu 2014. Zmanjšanje je opazno predvsem pri kapitalu, ki na koncu opazovanega obdobja
dosega zelo nizko vrednost.
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Tudi pri ocenjevanju s kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti smo ugotovili negativno
stanje poslovanja podjetja. Rahlo izboljšanje je morda opazno v letu 2013, vendar pa je v
naslednjem letu, kot smo ugotovili že pri analizi poslovnih rezultatov, opazno močno
poslabšanje rezultatov. Močno negativna sta predvsem kazalnika ROA in ROE, kar je
posledica visoke izgube ter zmanjšanja višine sredstev oz. kapitala.
Rezultate poslovanja podjetja Pomurske mlekarne smo prikazali v Grafikonu 2, iz njega pa
so razvidni slabi poslovni rezultati podjetja, kar je najbolj opazno v zadnjem letu.
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Grafikon 2: Pregled rezultatov poslovanja podjetja Pomurske mlekarne.

4.3.3 Pregled rezultatov poslovanja podjetja Mlekarna Celeia v obdobju 2011–2014
Za razliko od prvih dveh podjetij opazimo pri poslovanju podjetja Mlekarna Celeia
povečanje čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid je pozitiven skozi vsa leta, je pa
opazno nihanje višine dobička, ki je na koncu opazovanega obdobja precej nižji kot na
začetku. Poleg čistih prihodkov od prodaje je podjetje povečevalo tudi stroške blaga,
materiala in storitev. Čisti dobiček podjetja močno niha, saj je v letih 2011 in 2013 precej
visok, v letih 2012 in 2014 pa opazimo zmanjšanje dobička podjetja. Vrednost sredstev in
kapitala podjetja se je v opazovanem obdobju rahlo povečala.
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Kazalniki gospodarnosti in dobičkonosnosti nam kažejo pozitivne rezultate poslovanja v
letih 2011 in 2013, medtem ko nam v letu 2014 kažejo precej slabše rezultate, ki zahtevajo
dodatno analizo poslovanja ter ustrezne ukrepe za izboljšanje poslovanja podjetja.
Rezultate poslovanja podjetja Mlekarna Celeia smo prikazali v Grafikonu 3. Kot smo
ugotovili že z analizo, lahko razberemo nihanje čistega poslovnega izida in poslovnega izida
iz poslovanja ter zelo nizek čisti dobiček v letu 2014.
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Grafikon 3: Pregled rezultatov poslovanja podjetja Mlekarna Celeia.

4.3.4 Pregled rezultatov poslovanja podjetja Mlekarna Planika v obdobju 2011–2014
Pri poslovanju podjetja Mlekarna Planika je v opazovanem obdobju opazna precej
konstantna višina čistih prihodkov od prodaje kot tudi stroškov blaga, materiala in storitev.
Čisti poslovni izid je skozi celotno obdobje pozitiven, podjetje pa je svoj čisti dobiček
povečevalo vsako leto. Opazna je tudi rast višine sredstev in kapitala podjetja.
Ocenjevanje s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in dobičkonosnosti je pokazalo pozitivne
rezultate poslovanja podjetja, kazalniki pa so iz leta v leto boljši. Opazimo lahko predvsem
visoko vrednost kazalnika ROE.
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Rezultate poslovanja podjetja Mlekarna Planika smo prikazali v Grafikonu 4, iz njega pa je
razvidna rast čistega dobička, medtem ko se dobiček iz poslovanja v letu 2014 rahlo zmanjša
v primerjavi z letom 2013.
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Grafikon 4: Pregled rezultatov poslovanja podjetja Mlekarna Planika.

4.3.5 Pregled rezultatov poslovanja podjetja Mlekarna Krepko v obdobju 2011–2014
Pri poslovanju podjetja Mlekarna Krepko je opazna rast čistih prihodkov od prodaje, ki so
se povečali predvsem v zadnjem letu. Čisti poslovni izid podjetja je vsako leto opazno boljši,
rast višine dobička je iz leta v leto večja, kar kaže na uspešno poslovanje. Ker je podjetje v
opazovanem obdobju raslo, so se poviševali tudi njegovi stroški blaga, materiala in storitev.
Sredstva podjetja so bila v opazovanem obdobju precej konstanta in se niso bistveno
povečala, medtem ko se je višina kapitala opazneje povečala.
Tudi ocenjevanje s pomočjo kazalnikov gospodarnosti in dobičkonosnosti je pokazalo zelo
dobre rezultate, ki so iz leta v leto boljši. Kot pri prejšnjem podjetju pa je opazna predvsem
visoka vrednost kazalnika ROE. Glede na to, da gre v tem primeru za manjše podjetje, so
pozitivni rezultati toliko vzpodbudnejši.
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Grafikon 5: Pregled rezultatov poslovanja podjetja Mlekarna Krepko.

Rezultate poslovanja podjetja Mlekarna Krepko smo prikazali v Grafikonu 5. Iz njega je
razviden dober poslovni rezultat podjetja, ki se kaže kot povečevanje čistega dobička in
dobička iz poslovanja, ki sta visoka predvsem v letih 2013 in 2014.
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5

SKLEPI

V magistrski nalogi smo primerjali poslovanje in finančno zdravje petih slovenskih mlekarn.
Do rezultatov smo prišli s pomočjo analize poslovanja podjetij na podlagi računovodskih
izkazov ter z analizo kazalnikov gospodarnosti in dobičkonosnosti.
Predpostavljali smo, da dosegajo večja podjetja boljše poslovne rezultate, saj imajo na trgu
višji tržni delež. Na podlagi dobljenih rezultatov pa lahko ugotovimo, da imajo večja podjetja
višje prihodke, vendar pa to ni zagotovilo za boljši poslovni izid. Ugotavljamo tudi, da imajo
manjša podjetja precej boljše razmerje med poslovnim izidom in ustvarjenimi prihodki. To
dejstvo lahko pripišemo temu, da se manjša podjetja bolj usmerjajo k točno določenim
kupcem in da svoje proizvode hitreje prilagajajo povpraševanju in trendom na trgu.
Na drugi strani so večja, tradicionalna podjetja, ki lahko zaradi svoje velikosti pokrijejo večji
del povpraševanja na trgu, saj jim večja izbira proizvodov ter večja proizvodnja omogočata
širše pokritje trga in lažji dostop do kupcev. Vendar jim te prednosti ne koristijo, kadar se
podjetja nepravilno spopadejo s spremembami na trgu in ne posvečajo dovolj pozornosti
načrtovanju prihodnjega poslovanja. Z analizo poslovanja smo ugotovili, da so se prihodki
večjih podjetij v opazovanem obdobju načeloma zniževali, medtem ko so manjša podjetja
svoje prihodke povečevala. Podjetja so svoje stroške poskušala zmanjševati predvsem z
zmanjševanjem števila zaposlenih, vendar to v večini primerov ni vplivalo na znižanje
stroškov dela.
Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da sta v opazovanem obdobju uspešno poslovali predvsem
manjši podjetji, medtem ko so se ostala, večja podjetja spopadala z nihanjem poslovnega
uspeha. Za nadaljnje uspešno poslovanje podjetij je zato ključnega pomena širjenje
proizvodnje v izdelke, po katerih kupci več povprašujejo in s tem zvišujejo prihodke. Z
rednimi analizami poslovanja in pravilnimi poslovnimi odločitvami lahko vključena podjetja
še naprej uspešno konkurirajo na trgu.
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