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POVZETEK
Predstavniki finančne funkcije gospodarskih celic prevzemajo pomembne odločitve
glede financiranja kot temeljne dejavnosti vsakega podjetja. Pri uresničevanju
zastavljenih ciljev finančne funkcije in sklepanju finančnih odločitev morajo odgovorni
upoštevati poslovno-finančna načela in temeljna načela financiranja.
Kapitalska struktura predstavlja kombinacijo lastniških in dolžniških virov kapitala, pri
čemer je optimalno razmerje uporabljenih virov doseženo z maksimiranjem vrednosti
enote lastniškega kapitala. Za lažje razumevanje pomena kapitalske strukture in
odločanja o njenem snovanju so teoretiki razvili številne sodbe o optimalnem razmerju
med viri financiranja. Tako zagovorniki tradicionalne teorije trdijo, da je vrednost
podjetja odvisna od kombinacije lastniškega in dolžniškega kapitala. Podpirajo idejo
povečanja celotne vrednosti podjetja in vzpostavitve optimalne kapitalske strukture z
zamenjavo cenejšega dolga za dražji lastniški kapital. Nasprotna spoznanja
predstavljajo zagovorniki Modigliani-Millerjeve teorije, ki vztrajajo pri nevtralnih
učinkih kapitalske strukture na vrednost podjetja z ozirom na popoln trg kapitala.
Optimalno kapitalsko strukturo smo obravnavali tudi z vidika dejavnikov, ki imajo
bistven vpliv na njen ustroj. Teorija stroškov finančne stiske domneva, da imata velikost
podjetja in kapitalska struktura z večjim deležem dolga pozitivno relacijo, saj veliko
podjetje vzdržuje dobro diverzificiran portfelj naložb, kar znižuje izpostavljenost
kreditnemu tveganju. Teorija vrstnega reda predvideva, da imata rast in kapitalska
struktura z večjim deležem dolga pozitivno relacijo, saj predstavlja zadolževanje
ključno podporo pri uresničevanju dražjih investicijskih projektov. Stephan in ostali
(2011) so na osnovi študije pridobili trdne dokaze o pomembnosti agencijskih stroškov,
likvidnosti, signaliziranja, finančnih ovir in davčnih olajšav pri ugotavljanju optimalne
kapitalske strukture.
Krkino kapitalsko strukturo smo opazovali z oceno tehtanih povprečnih stroškov
kapitala. Tehtani povprečni stroški kapitala so za leto 2015 znašali 12,04 %, kar
nakazuje na dražjo kapitalsko strukturo od povprečne kapitalske strukture v sektorju
proizvodnje farmacevtskih zdravil in učinkovin. Podobne vrednosti WACC je družba
dosegala tudi v ostalih proučevanih letih. V letu 2006 je bila ocena WACC zaradi višjih
mer sistematičnega tveganja (bet), višjih tržnih premij za tveganje in višjih inflacijskih
stopenj, kar 15,2 %. Povečanje omenjenih spremenljivk so povzročile turbulentne
razmere na trgu in bližajoča se globalna finančna in gospodarska kriza. Kapitalsko
strukturo smo analizirali tudi z izbranimi finančnimi pokazatelji. Najnižja izračunana
vrednost kazalnika dolgoročnega financiranja dolgoročnih sredstev v vseh proučevanih
obdobjih v višini 1,25 kaže na poslovanje Krke po načelu zlatega bilančnega pravila
tudi v kriznih časih. Povprečna vrednost kazalnika kratkoročnega koeficienta likvidnosti
za vsa proučevana obdobja znaša 2,48, kar pomeni, da je Krka sposobna financirati
tekoče poslovanje, saj so kratkoročna sredstva dvakrat večja od kratkoročnih
obveznosti. Rezultati analiz dajejo vtis oblikovanja optimalne kapitalske strukture
družbe Krka.
Ključne besede: kapitalska struktura, trg kapitala, CAPM, WACC.

ABSTRACT
Representatives of the financial functions of economic cells take important decisions
concerning the financing as a core activity of each company. In achieving goals of
financial function and taking financial decisions, the responsible persons must take into
account the business and financial principles and the basic principles of financing.
Capital structure represents a combination of equity and debt, where the optimal ratio of
used resources is obtained by maximizing the value of equity unit. For better
understanding of the importance of capital structure and deciding on its design, theorists
have developed a number of judgments about optimal ratio of funding resources.
Defenders of traditional theory argue that the value of the company depends on a
combination of equity and debt. They support the idea of an increase in the total value
of the company and the establishment of an optimal capital structure by replacing
cheaper debt for more expensive equity. Opposite findings are presented by defenders
of Modigliani-Miller theory, who insist on neutral effects of capital structure on the
value of the company with respect to complete capital market.
Optimal capital structure was also dealt in terms of the factors that have significant
influence on its design. Trade off theory assumes that have both company size and
capital structure with a higher proportion of debt a positive relation. Large company
maintains a well-diversified portfolio of investments and this reduces exposure to credit
risk. Pecking order theory assumes that have both growth and capital structure with
higher proportion of debt a positive relation. Borrowing represents a key support in the
implementation of more expensive investment projects. Stephan et al. (2011) have
gained on the basis of study strong evidence about the importance of agency costs,
liquidity, signaling, financial constraints and tax reliefs in determining the optimal
capital structure.
Krka’s capital structure was observed with assessment of weighted average cost of
capital. WACC for 2015 was amounted to 12,04 %, which indicates that Krka has more
expensive capital structure of the average capital structure in the production of
pharmaceutical drugs and substances. Similar values of WACC were amounted in other
periods studied. WACC for 2006 was amounted to 15,2 % due to higher rates of
systematic risk (β), higher market risk premiums and higher inflation rates. Increasing
the mentioned variables have caused by turbulent market conditions and upcoming
global financial and economic crisis. Krka’s capital structure was also observed with
selected financial indicators. The lowest calculated value of the indicator of long-term
funding long-term assets in all observed periods was 1,25. This shows Krka’s operating
principle by golden rule of balance sheet even in times of crisis. The average value of
short-term liquidity ratio for all observed periods was amounted to 2,48, which means
that Krka is able to finance all current operations. Krka’s short-term assets were found
as twice as much as short-term obligations. The analysis results give the impression of
creating an optimal capital structure of the company Krka.
Key Words: capital structure, capital market, CAPM, WACC.
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1 UVOD
1.1

Opis področja in opredelitev problema

Podjetje mora pri svojem poslovanju znotraj finančne funkcije kot ene od temeljnih
funkcij v podjetju poskrbeti za usklajevanje številnih interesov, pri tem pa delovati v
skladu z zastavljenimi cilji. Za realizacijo vseh ciljev morajo finančniki v podjetju
gospodarno sprejemati odločitve. Oblikovanje ustrezne kapitalske strukture predstavlja
strateško pomembno odločitev z dolgoročnimi posledicami za stabilno poslovanje
podjetja. Ob naravnanosti k tako ustrojenem razmerju med lastniškim in dolžniškim
kapitalom bo podjetje uresničevalo krovni cilj trajnega povečevanja vrednosti
lastniškega kapitala ter dosegalo neposredne cilje finančne funkcije.
Korzhova (2015, str. 183) pravi, da kapitalska struktura akumulira možnosti
zagotavljanja realizacije strateških načrtov in določa glavne smernice strateškega
razvoja podjetja in interesov lastnikov pri investiranju v nadaljnji razvoj poslovanja.
Posledično je najbolj razpravljano vprašanje med ekonomisti vprašanje o kapitalski
strukturi v okviru ocene komponente finančnega kapitala podjetja. Kapitalska struktura
neposredno vpliva na rezultate finančnih in ekonomskih aktivnosti podjetij in na odnos
lastnikov in kreditorjev do vrednosti kapitala.
Poleg sodbe o ustreznosti razmerja med obema oblikama kapitala ostaja optimalno
razmerje kljub več desetletjem raziskovalnega dela še vedno neznanka. Korzhova
(2015, str. 184) navaja, da točka optimalne kapitalske strukture ustreza stanju, ko je
tehtana vrednost kapitala minimalna, skupna vrednost podjetja pa maksimalna. Na
kompleksnost fenomena kapitalske strukture nakazujejo številni pristopi in teoretična
spoznanja ekonomistov, ki so si vsebinsko različna, ampak nas pripeljejo do enakih
sklepnih misli. Korzhova (2015, str. 185) nadalje deli vse modele teorij kapitalske
strukture v dve veliki skupini: statični so tisti, ki določajo optimalno kapitalsko
strukturo prek maksimiranja sedanje vrednosti sredstev; dinamični pa so tisti, ki
dovoljujejo možnost odklonov od ciljne kapitalske strukture v določenem trenutku.
Temelje sodobne teorije kapitalske strukture sta leta 1958 postavila Modigliani in
Miller, s trditvijo, da je v razmerah popolnega trga kapitala vrednost podjetja neodvisna
od kapitalske strukture (teorija irelevantnosti kapitalske strukture). Ta teorem je vplival
na nastanek drugih teorij optimalne kapitalske strukture in postal predmet obsežnih
empiričnih analiz (Levati et al., 2012, str. 694).
V kolikšni meri se bo podjetje zadolžilo, je odvisno od narave odločitev upravljavcev in
njihove nagnjenosti k tveganju. Lastniški kapital predstavlja dražjo obliko financiranja,
zagotavlja pa večjo finančno stabilnost, medtem ko prevelik delež tujih virov
financiranja zmanjšuje vrednost in privlačnost podjetja. Optimalna kapitalska struktura
je vsekakor povod za doseganje pozitivnih denarnih tokov, maksimalne vrednosti enote
lastniškega kapitala in dobrih finančnih rezultatov. Izbor razmerja lastnih in tujih virov
je odvisen od številnih dejavnikov. V magistrskem delu smo predstavili nekaj ključnih,
ki variirajo glede na priskrbljeno količino posamezne vrste kapitala. Tako lahko
izpostavimo velikost, rast in likvidnost kot naraščajoče spremenljivke in najznačilnejše
za poslovanje obravnavane družbe.
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Če se osredotočimo na celoten slovenski gospodarski prostor in lastnosti zagotavljanja
finančnih sredstev, nam časnik Finance (2004) povzema besede znanega slovenskega
ekonomista Ivana Ribnikarja, ki ocenjuje, da se finančna in kapitalska struktura
slovenskih podjetij počasi normalizira in približuje evropski, pri čemer pa je v Sloveniji
še vedno več poudarka na priskrbi lastniškega kapitala, relativno malo pa dolgoročnih
dolgov, nastalih na osnovi dolgoročnih bančnih posojil, prek finančnih trgov pa se v
podjetja prilije premalo ali celo nič sredstev. Iz raziskav UMAR-ja (2016a, str. 24) je
razvidno, da sta se zadolženost in prezadolženost gospodarskih družb v Sloveniji od leta
2006 pospešeno višali, kar je privedlo do globalne finančno-gospodarske krize. Od leta
2009 se je sposobnost odplačevanja dolgov podjetij zviševala, izraziteje pa v zadnjih
treh letih. Tako se je finančni vzvod v večini dejavnosti začel intenzivneje izboljševati
oziroma višati leta 2014.

1.2 Namen, cilji in hipoteze
Namen analize v magistrskem delu je prikazati teoretične in analitične ugotovitve s
področja ustroja kapitalske strukture. Najprej bomo obrazložili teoretična izhodišča
številnih avtorjev, vezana na razumevanje tematike, nato bomo predstavili teorije
snovanja ustrezne kapitalske strukture, ki nam bodo dodatno razjasnile teorem.
Nadaljevali bomo s specifikacijo in predstavitvijo sestavin kapitalske strukture ter z
načinom njihovega ocenjevanja. Teoretične koncepte bomo v nadaljevanju analize
skušali prikazati na praktičnem primeru, pri tem pa prikazali izračun oziroma oceno
stroškov kapitala. Pri tem bomo uporabili pristop tehtanih povprečnih stroškov kapitala
in pristop izbranih finančnih pokazateljev. Z ozirom na izračune in analize poslovanja
družbe bomo utemeljili, ali je kapitalska struktura obravnavane družbe ustrezna ter v
kolikšni meri se razmerje virov kapitala približuje težko definiranemu optimalnemu
razmerju. Implikacijo teoretičnih oprijemov bomo izvedli na uspešni slovenski družbi
Krka, d. d., Novo mesto, ki se s svojim poslovanjem in dosežki uvršča v sam vrh
farmacevtske industrije.
Primarni cilj magistrskega dela je testiranje zastavljenih hipotez na osnovi podatkov iz
letnih poročil in računovodskih izkazov za izbrano delniško družbo. Glede na to, da gre
za rastoče in uspešno podjetje znotraj visoko donosne panoge, želimo te posebnosti tudi
dokazati na osnovanju modela oblikovanja ustrezne kapitalske strukture.
Cilji v teoretičnem delu te raziskave so:
 opredelitev osnovnih pojmov v okviru procesa financiranja in ustroja
kapitalske strukture,
 izpostaviti ključne elemente teorij snovanja optimalne kapitalske strukture,
 oblikovati model za presojo kapitalske strukture nefinančnih družb.
Cilji v analitičnem delu te raziskave so:
 kritično oceniti poslovni model izbrane družbe,
 identificirati ključne dejavnike njene kapitalske strukture,
 presoditi obstoječo kapitalsko strukturo,
 predlagati ukrepe za doseganje optimalne kapitalske strukture.
Hipotezi te analize sta naslednji:
 H1: Družba Krka, d. d., sledi glavnemu toku teoretičnih dognanj pri
oblikovanju kapitalske strukture.
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 H2: Globalna finančno-gospodarska kriza po letu 2007 ni bistveno vplivala na
spremembo kapitalske strukture družbe Krka, d. d.

1.3 Predpostavke in omejitve
V magistrskem delu za našo analizo predpostavljamo naslednje:
 z analitičnim delom bomo pridobili veliko novih znanj in obstoječa znanja še
podkrepili,
 izbrano podjetje predstavlja primer dobre prakse za razjasnitev teoretičnih
izhodišč kapitalske strukture,
 pri raziskavi se osredotočamo na podjetje iz farmacevtske industrije, za katero
predpostavljamo, da je reprezentativno za farmacevtsko dejavnost.
Poleg predpostavk se v analizi sklicujemo še na nekaj naslednjih omejitev:
 analitični del omejujemo na obvladujočo družbo skupine Krka, to je Krka,
tovarna zdravil, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka),
 pri analizi se omejujemo oziroma osredotočamo na podatke iz računovodskih
izkazov za zadnja tri leta, torej za poslovna leta 2013, 2014 in 2015, pri tem pa
bomo proučili tudi ustreznost kapitalske strukture pred in med obdobjem
globalne finančno-gospodarske krize, torej za poslovna leta 2006, 2007 in
2008. Dobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na vsa poslovna leta
delovanja podjetja,
 pri pridobivanju kvantitativnih podatkov se omejujemo na podatke iz letnih
poročil Krke in baz podatkov (poslovni splet Gvin1).

1.4 Metodologija raziskovanja
Pri pisanju magistrskega dela nam bo v pomoč relevantna literatura, kot so
najrazličnejši knjižni viri in znanstveni članki, predvsem pa pridobljeno znanje iz časa
študija. Teoretična izhodišča bomo povzemali iz tujih znanstvenih člankov, pridobljenih
iz podatkovnih baz in znanstvenih revij, kot tudi iz strokovne knjižne literature, saj je
vsebina enotnejša, celovito povezana in s prikazi na primerih najbolj razumljiva.
Računovodske izkaze bomo proučevali in analizirali na podlagi letnih poročil in
podatkovne baze oziroma poslovnega spleta Gvin, torej se bomo zanašali na sekundarne
vire, ki bodo kvantitativne in nekateri tudi kvalitativne narave. Pri iskanju splošnih
informacij in podatkov bomo torej uporabili tudi elektronske vire. Skušali bomo črpati
najustreznejšo literaturo s karakteristikami verodostojnosti, preverljivosti in
zanesljivosti.
Z opisno (deskriptivno) metodo bomo opisovali dejstva, teoretične osnove in procese v
zvezi s tematiko, ki jo bomo proučevali. Povzeli bomo številna mnenja, stališča,
opazovanja, razjasnjevali pojme in se ozirali na raziskave iz znanstvenih in strokovnih
publikacij, zato bomo v okviru tega pristopa uporabili metodi deskripcije in
kompilacije. V analitičnem delu magistrskega dela bomo uporabili analitični pristop ter
povezali teoretične poglede in praktični primer, tako da bomo z metodo analize
implicirali teorijo v prakso.
Hipotezo H1 bomo testirali z metodo klasifikacije, kjer bomo tematiko uvrstili v celoten
sistem poslovanja. Ugotavljali bomo pomembnost ustrezne strukture kapitala za
1

Finančne podatke bomo črpali iz Bisnode, d. o. o., 2016.
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notranje in zunanje udeležence podjetja ter njeno umeščenost v celoto. To hipotezo
bomo prav tako testirali z metodo kompilacije, saj bomo predstavili dognanja stroke v
okviru internega gradiva obravnavane družbe.
Hipotezo H2 bomo testirali z analitičnim pristopom, kjer bomo s pomočjo izračunov
analizirali spreminjanje kapitalske strukture zaradi vplivov zunanjega okolja na
obravnavano družbo.
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2 VLOGA KAPITALA V GOSPODARSKI DRUŽBI
2.1 Osnovni teoretični koncepti in vloga kapitala
Opredeljevanje pojma kakovosti kapitalske strukture je v teoriji zelo različno. Nekateri
avtorji vidijo kakovost predvsem v velikosti in razmerju lastniškega (angl. Equity) in
dolžniškega (angl. Debt) kapitala (in s tem v zadolženosti podjetja), drugi avtorji v
usklajenosti sredstev (in njihove strukture) s kapitalsko strukturo v povezavi z
dejavnostjo podjetja in s stopnjo rasti prodaje, tretji avtorji pa v zagotavljanju
likvidnosti, stabilnosti denarnega toka, stališču managementa in možnosti priskrbe
ustreznih (optimalnih) virov kapitalske strukture. Izraz »ustrezni viri« kapitalske
strukture pomeni priskrbo optimalnih virov financiranja za določeno podjetje z vidika
vseh prej navedenih meril kakovosti, pri čemer pa je kakovosti dodana še ekonomičnost
uporabljene kapitalske strukture, kar pa se navezuje na ceno oziroma stroške strukture
kapitala (Repovž in Peterlin, 2004, str. 84).
Helfert (str. 439) obravnava kapitalsko strukturo kot relativne deleže različnih virov
kapitala, uporabljenih v dolgoročnem financiranju naložb in operacij družbe. Podobno
definicijo podajajo Yang in ostali (2014, str. 1127), ki pravijo, da se kapitalska struktura
nanaša na proporcionalna razmerja med različnimi viri financiranja v podjetju in
predstavlja razmerje med lastniškim in dolžniškim financiranjem. Optimalna kapitalska
struktura je tista, ki povečuje ceno delnice ali premoženje delničarjev.
Perić in Babić (2012, str. 152) v svoji raziskavi pravita, da je glavni cilj optimizacije
kapitalske strukture izbor deleža različnih oblik obveznosti in kapitala, ki bo maksimiral
vrednost podjetja in minimiziral stroške financiranja. Splošna formula ali teorija, ki bi
zagotavljala optimalno kapitalsko strukturo za podjetje, ne obstaja, obstaja pa določeno
območje optimuma, ki se mu podjetje na podlagi odločitev v okviru finančne funkcije
poskuša čim bolj približati ali ga doseči. Idejo sodobne teorije kapitalske strukture, ki
sta jo razvila Modigliani in Miller, predstavljamo v naslednjem poglavju.
Goyal (2013, str. 36) povzema po Gitmanu (2003), da lahko slabe odločitve o ustroju
kapitalske strukture vodijo do povečanja stroškov kapitala, s čimer se znižuje neto
sedanja vrednost številnih investicijskih projektov podjetja do točke, ko postanejo
nesprejemljivi. Učinkovite odločitve o kapitalski strukturi bodo zniževale celotne
stroške kapitala podjetja in povišale neto sedanjo vrednost investicijskih projektov, kar
bo vodilo do njihove sprejemljivosti in posledično povečanja skupne vrednosti podjetja.
Marques in Santos (2003, str. 12) povzemata po Krausu in Litzenbergerju (1973), da
podjetja izbirajo svojo mešanico dolga in lastniškega kapitala na osnovi uravnoteženja
pričakovanih stroškov in koristi dolžniškega financiranja, kar se nanaša na teorijo
stroškov finančne stiske, ki jo obravnavamo v poglavju 3.
Abosede (2012, str. 2) povzema po Meierju in Tarhanu (2008), da podjetja izbirajo med
deleži dolga in lastniškega kapitala znotraj svoje mešanice financiranja na podlagi
teoretičnih temeljev, ki so lahko ocenjeni z ekonomskih in vedenjskih stališč z uporabo
teorije stroškov finančne stiske in teorije vrstnega reda. Teorija vrstnega reda je
vedenjska ter kaže na percepcijo in odnos upraviteljev do financiranja dejavnosti
podjetja. Prizadevanja za ovrednotenje empiričnega vpliva teorije vrstnega reda
privedejo do mešanega rezultata. Mešani rezultati verjetno nastanejo iz implicitne
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predpostavke o hierarhiji, po kateri podjetja uporabljajo različne vire kapitala, in iz
preveč jasnih misli upravljavcev podjetja pri sprejemanju teorije vrstnega reda
financiranje investicij. Upravitelji podjetij verjetno na podlagi svojih izkušenj
spretnosti sprejmejo finančne možnosti, ki zmanjšujejo konflikte med njimi
delničarji.
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»Kombinacija virov kapitala se izvaja s primarnim ciljem zbiranja sredstev z najnižjimi
možnimi stroški za namen izboljšanja vrednosti podjetja. Vsak od virov ima različne
posledice za tehtane povprečne stroške kapitala, problem negativne selekcije in
moralnega hazarda s strani upraviteljev. Na primer zaradi informacijske asimetrije in
občutljivosti različnih vrednostnih papirjev so stroški negativne selekcije višji pri
lastniškem kapitalu kot pri izdaji dolžniškega kapitala. Obstajajo torej teorije, ki
razlagajo gospodarske in vedenjske razloge za sorazmerno financiranje iz obeh vrst
obsežnih virov kapitala« (prav tam).

2.2 Vloga trga kapitala
Trg kapitala je del finančnega trga, na katerem se trguje z dolgoročnimi finančnimi
instrumenti. Najpomembnejša funkcija trgov kapitala je, da povečujejo obseg
varčevanja in ga usmerjajo v najproduktivnejše naložbe (Fišer, 2009, str. 18).
Viri kapitala z ustreznimi institucijami tvorijo trg kapitala, na katerem je treba
upoštevati tri temeljna načela (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 33):
 trg kapitala je usmerjen naprej, gibanja so odvisna od pričakovanj in ne od
preteklih gibanj,
 učinkovit trg kapitala dovolj dobro kaže vrednost posameznih finančnih
inštrumentov,
 investitorji imajo prvenstveni interes: čim večjo sedanjo vrednost pričakovanih
denarnih tokov.
Na trgih kapitala trgujejo predvsem z delnicami in obveznicami. Poglavitni funkciji trga
kapitala sta (Fišer, 2009, str. 20):
 povečanje finančnih virov sredstev in
 omogočanje učinkovitejše porabe teh sredstev z namenom spodbujanja in
pospeševanja gospodarske rasti.
Poznamo dve vrsti trga kapitala z ozirom na njegovo organizacijo, to sta organizirani in
neorganizirani trg kapitala. Na organiziranem trgu se izvaja neposredna povezava med
kupcem in prodajalcem, zato so njegove prednosti nižji stroški. Na organiziranem trgu
pa organizator trga poveže kupce in prodajalce. Organiziran trg je posredno in
neposredno dostopen javnosti in na njem poteka redno in urejeno trgovanje, ki ga
nadzirajo pristojni organi (Fišer, 2009, str. 20-21).
Trg kapitala se deli na (Fišer, 2009, str. 21):
 trg kapitala neprenosnih terjatev (kreditni trg), na katerem se trguje z
dolgoročnimi sredstvi na posreden način, prek denarnih institucij na
bilateralen način,
 trg kapitala prenosnih terjatev (trg dolgoročnih vrednostnih papirjev), na
katerem se trguje z dolgoročnimi sredstvi na neposreden način, prek agentskih
in nedenarnih finančnih institucij v multilateralni obliki, to je v obliki
vrednostnih papirjev.
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Trg kapitala se nadalje deli na (Fišer, 2009, str. 22):
 primarni trg (tukaj se oblikujejo prve izdaje ali emisije vrednostnih papirjev),
 sekundarni trg (to so borze),
 terciarni trg (imenujemo poslovanje na trgu »prek okenc« s tistimi
vrednostnimi papirji, ki kotirajo tudi na borzi) in
 kvartarni trg (nanaša se na institucionalne investitorje in bogate posameznike,
ki neposredno kupujejo in prodajajo vrednostne papirje med seboj, brez
posredovanja finančnih institucij).
Duisenberg (1999, str. 1-3) je v svoji razpravi trge kapitala predstavil kot temeljni
element finančnega sistema kateregakoli modernega gospodarstva. Trgi kapitala igrajo
pomembno vlogo v alokaciji kapitala znotraj gospodarstva. Večinoma pa so dejavni v
okviru trgovanja z obveznicami in delnicami, ko so že bile izdane v preteklosti, torej na
sekundarnem trgu. Likvidni sekundarni trgi imajo zelo pomembno posredno vlogo pri
financiranju na kapitalskih trgih. Dobro delujoči sekundarni trgi zagotavljajo
transparentne tržne cene pri financiranju na kapitalskih trgih. Gospodarski subjekti so v
vsakem trenutku informirani o stroških kapitala, kar lahko upoštevajo pri svojih
naložbenih odločitvah. Poleg tega varčevalci v vsakem trenutku vedo, kakšen donos
lahko zaslužijo iz naslova različnih instrumentov. Obstoj aktivnih sekundarnih trgov
zagotavlja, da so lahko varčevalci in posojilojemalci relativno prepričani, da njihove
odločitve ne bodo imele pomembnega vpliva na tržne cene. Tistim, ki si zagotavljajo
vire financiranja prek trgov kapitala, obstoj likvidnega sekundarnega trga zagotavlja
sredstva za prilagajanje portfeljev brez nastanka velikih stroškov pri tem. V teh
okoliščinah bodo vlagatelji po navadi zmanjšali stopnjo donosa, ki jo zahtevajo. To
pomeni, da je likvidnost na trgu kapitala ključnega pomena za učinkovitost alokacije
kapitala pri financiranju podjetij.
Trg kapitala ima torej glavno vlogo pri pridobitvi finančnih sredstev iz zunanjega okolja
podjetja, kar se nanaša na zunanje financiranje. V zvezi s tem se izvaja aktivnost
zbiranja sredstev na trgu kapitala s pomočjo vrednostnih papirjev, ki predstavljajo
dolgoročni vir financiranja podjetja, in celo prednjači pred aktivnostjo financiranja s
krediti.

2.3 Zahteve zakonodaje
Pestrost opredelitev optimalne kapitalske strukture vpliva na izbor ustreznega razmerja
med lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja v okviru finančne funkcije posameznih
družb. Pri dolžniškem financiranju družbe ustvarjajo oziroma lahko dosežejo davčni
ščit2. Če je posluževanje tega prekomerno, skuša država to omejiti s pravilom tanke
kapitalizacije, ki zadeva davčno zakonodajo. Hauptmanova in Tič (2014, str. 38)
pravita, da gre pri tem pravilu za to, da družbeniki preveč zadolžujejo družbo, posledica
tega pa so davčno nepriznani odhodki od presežka obresti, ki jih družbe ne smejo
vključiti v davčno osnovo.
Omejitev izkoriščanja davčnega ščita ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (v
nadaljevanju ZDDPO-2), in sicer 32. člen tega zakona, ki pravi: »(1) Kot odhodek se ne
2

Davčni ščit je znižanje obdavčljivega dohodka za posameznika ali korporacijo, doseženo skozi
prilaščanje dovoljenih odbitkov. Ti odbitki zmanjšujejo obdavčljiv prihodek davčnega zavezanca za
določeno leto ali odložijo davke od dobička v prihodnja leta. Davčni ščit zniža skupni znesek davkov,
ki jih posamezni davčni zavezanci ali podjetja dolgujejo državi (Investopedia, 2016).
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priznajo obresti od posojil, razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so
prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v kapitalu ali
glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo
štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca
(presežek posojil), ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil v
davčnem obdobju, razen če zavezanec dokaže, da bi presežek posojil lahko dobil od
posojilodajalca, ki je nepovezana oseba. (2) Za posojila delničarja oziroma družbenika
po prvem odstavku tega člena se štejejo tudi posojila tretjih oseb, vključno s posojili
bank, za katera jamči ta delničar oziroma družbenik, oziroma če so posojila pridobljena
v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi oziroma banki. (3)
Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v kapitalu prejemnika posojila se določi
za davčno obdobje kot povprečje na podlagi stanja vplačanega kapitala, prenesenega
čistega dobička in rezerv na zadnji dan vsakega meseca v davčnem obdobju.«3
Če se ozremo na zakonske limite in zakonodajo Republike Slovenije glede posedovanja
zadostne količine kapitala, nam Zakon o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju
ZFPPod) v 6. členu pojasnjuje, da mora kapitalska družba zagotoviti, da vedno
razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja pri
opravljanju svoje dejavnosti, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh
poslov.4 Prav tako pa mora podjetje, da bi bilo kapitalsko ustrezno, poslovati v skladu s
poslovno-finančnimi načeli, kar navaja 4. člen omenjenega zakona (Uradni list d.o.o.,
1999b): »Podjetje mora poslovati v skladu z določbami tega zakona in poslovnofinančnimi načeli, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi
Zakona o revidiranju.« Prav tako je skrbno finančno poslovanje tudi dolžnost uprave
podjetja, kar navaja 8. člen tega zakona, ki pravi, da mora uprava podjetja zagotoviti, da
podjetje posluje v skladu s tem zakonom in poslovno-finančnimi načeli.5
Prav tako 11. člen in prvi odstavek 32. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) navajata
zahtevo glede posedovanja zadostne količine tako lastniškega kot dolžniškega kapitala v
kapitalski strukturi podjetja, tako imenovano kapitalsko ustreznost. Tretji odstavek 11.
člena pravi: »(3) Pravna oseba ali podjetnik je dolgoročno plačilno sposoben, če je
obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov,
ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov.«
Dolgoročno plačilno sposobnost pojasnjuje drugi odstavek omenjenega člena: »(2)
Dolgoročna plačilna sposobnost je trajna sposobnost pravne ali fizične osebe izpolniti
vse obveznosti ob njihovi zapadlosti.«6

2.4 Poslovno-finančna načela in njihov vpliv na financiranje
Poslovno-finančna načela so celovit in strnjen zapis pravil o organiziranju in delovanju
finančne funkcije, logiki finančnega odločanja, oblikovanju informacij zanj ter izvajanju
finančnih odločitev (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 4).

3

Navedba omenjenega člena iz zakona je citirana iz Uradni list, d. o. o., 2006a.
Navedba omenjenega člena iz zakona je citirana iz Uradni list, d. o. o., 1999b.
5
Navedba omenjenega člena iz zakona je citirana iz Uradni list, d. o. o., 1999b.
6
Navedba omenjenih členov iz zakona je citirana iz Uradni list, d. o. o., 2014c.
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Finančna politika obsega določanje in uresničevanje finančnih ciljev v okviru poslovne
politike podjetja. Temeljni cilji finančne politike izhajajo iz posrednega in neposrednih
ciljev finančne funkcije (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 7).
»Posredni cilj finančne funkcije je istoveten s temeljnim ciljem podjetja, kar velja tudi
za druge temeljne poslovne funkcije. Neposredni cilji finančne funkcije, s tem pa tudi
finančne politike, so:
 zagotavljanje najugodnejše (optimalne) kratkoročne in dolgoročne plačilne
sposobnosti podjetja,
 prispevanje k dolgoročni donosnosti lastniškega kapitala,
 prispevanje k zmanjšanju tveganja v poslovanju,
 prispevanje k poslovni neodvisnosti podjetja« (prav tam).
2.4.1 Splošna poslovno-finančna načela
Eno izmed splošnih poslovno-finančnih načel, ki se nanaša na izbor kapitalske
strukture, je načelo najugodnejšega/optimalnega financiranja, ki pravi, da se podjetje
financira iz virov financiranja s tako strukturo, ki omogoča največjo (maksimalno) rast
vrednosti enote navadnega lastniškega kapitala (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b,
str. 9).
V povezavi z načinom financiranja obstaja načelo prispevanja k poslovni neodvisnosti,
ki pravi, da je pri odločanju o financiranju treba pretehtati vse pogoje, ki jih postavljajo
upniki ali investitorji (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 9).
2.4.2 Načela dolgoročnega financiranja
Odločanje o dolgoročnem financiranju lahko razdelimo na dve temeljni področji, in
sicer na:
 odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja in
 odločanje o strukturi dolgoročnega financiranja.
Pri odločanju o strukturi in obsegu dolgoročnega financiranja je treba pretehtati
prednosti in slabosti ter oceniti vpliv na tržno vrednost enote navadnega lastniškega
kapitala (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 21).
Odločitve o strukturi kapitala neposredno vplivajo na vrednost enote navadnega
lastniškega kapitala podjetja prek vseh treh sestavin: pričakovanih dividend, njihove
časovne razporeditve in tveganja. S povečevanjem dolgovanega (dolžniškega) kapitala
pa se povečuje tudi spremenljivost donosnosti oziroma tveganje lastniškega kapitala.
Zato se vrednost enote navadnega lastniškega kapitala povečuje z rastjo dolgovanega
(dolžniškega) kapitala v strukturi kapitala do neke stopnje, nato pa se začne zmanjševati
(Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 22).
Pri določanju ustreznega razmerja med lastniškim in dolgovanim (dolžniškim)
kapitalom je treba upoštevati posebnosti podjetja, zato je najugodnejše (optimalno)
razmerje za različna podjetja različno (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 22-23).
Najugodnejša (optimalna) struktura kapitala se lahko hitro spreminja, vendar tudi
spreminjanje načina financiranja povzroča podjetju določene stroške. Zato je
prilagajanje najugodnejši (optimalni) strukturi smotrno, kadar so stroški zamenjave
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manjši od donosov zaradi izboljšane strukture financiranja (Slovenski inštitut za
revizijo, 2016b, str. 23).
2.4.3 Načela kratkoročnega financiranja
Kratkoročno financiranje zajema odločitve o financiranju podjetja s kratkoročnimi
dolgovi in z drugimi obveznostmi. Pri tem mora podjetje upoštevati načela
kratkoročnega financiranja (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 53).
Namen kratkoročnega financiranja opredeljuje tudi ustrezna sodila pri odločanju o
financiranju. Vsako vrsto kratkoročnega financiranja je treba pri odločanju pretehtati
zlasti glede vpliva na (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 54):
 kratkoročno plačilno sposobnost podjetja,
 dolgoročno plačilno sposobnost podjetja,
 donosnost in tveganje lastniškega kapitala.
Obseg kratkoročnega financiranja je opredeljen z doseganjem najugodnejšega
dolgoročnega financiranja (optimiranjem tega financiranja). Zato je na kratkoročnem
področju treba zagotoviti le najboljšo kombinacijo vseh vrst kratkoročnega financiranja.
Pri tem je treba upoštevati zlasti (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 54):
 stroške,
 razpoložljivost,
 časovne omejitve,
 prilagodljivost,
 stopnjo obremenjenosti sredstev podjetja.
2.4.4 Načelo plačilne sposobnosti
Odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja podjetja je tesno povezano z
zagotavljanjem dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja (Slovenski inštitut za revizijo,
2016b, str. 22).
V skladu s temeljnim načelom dolgoročne plačilne sposobnosti mora rastoče podjetje
(Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 39):
 ohranjati in povečevati svoj lastniški kapital ter
 vzpostavljati in ohranjati ustrezno dolgoročno financiranje kratkoročnih
naložb.
Če podjetje ob nespremenjenem obsegu poslovanja spreminja svojo kapitalsko strukturo
z zmanjšanjem lastniškega kapitala, poslabšuje dolgoročno plačilno sposobnost
podjetja, hkrati pa zmanjšuje celotne stroške financiranja poslovanja. Smotrna rešitev je
praviloma kombinacija financiranja poslovanja z lastniškim kapitalom, dolgoročnimi
obveznostmi in s kratkoročnimi obveznostmi. Skupni izraz za tako kombinacijo je
ustrezno dolgoročno financiranje kratkoročnih naložb, zato govorimo o načelu
ustreznega obratnega kapitala. Temeljna pogoja za zagotavljanje dolgoročne plačilne
sposobnosti podjetja sta torej oblikovanje in stalno vzpostavljanje takšnega razmerja
med strukturo ročnosti naložb in strukturo ročnosti financiranja, kakršno omogoča
ustrezno obvladovanje tveganja, da bi prišlo do kratkoročne plačilne nesposobnosti
podjetja. Pri tem je treba upoštevati, da je odstotek stalno vezanih sredstev v
kratkoročnih naložbah različen v različnih dejavnostih in tudi v različnih podjetjih
(Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 40).
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2.5 Viri kapitala
Financiranje je eden izmed številnih procesov v podjetju, ki zagotavljajo nemoteno
poslovanje. Žugelj in ostali (2001, str. 41) povzemajo po Tajnikarju (1997, str. 174)
mnenje, da ima financiranje pri upravljanju posla pomembno in aktivno vlogo. Ne gre
namreč le za to, da ob določeni poslovni ideji z ustrezno proizvodnjo, trgom in ekipo
izpeljemo posel, temveč je pri tem pomembno poiskati še ustrezne finance. Mnogo
pomembneje je, da je izbor financ tisti, ki vpliva tudi na to, ali bomo lahko izbrali tako
strojno opremo kot zaposlili take ljudi, da bo proizvodnja dovolj učinkovita glede na
konkurenco in tržne razmere.
Financiranje se odraža pri izboru strukture kapitala podjetja. Slovenski inštitut za
revizijo (2016b, str. 22) predstavlja delitev temeljne strukture kapitala na:
 lastniški kapital in
 dolgovani (dolžniški) kapital.
Lastniški kapital je obveznost do lastnikov podjetja, ki zapade v plačilo, če podjetje
preneha delovati. Dolgovani (dolžniški) kapital so dolgoročni dolgovi in druge
dolgoročne obveznosti podjetja.
Razmerje med dolžniškim in lastniškim financiranjem podjetij je primerljivo z mediano
evroobmočja. Raven dolga podjetij glede na bruto domači proizvod (v nadaljevanju
BDP) je pod povprečjem evroobmočja. V Sloveniji zniževanje razmerja med
dolžniškim in lastniškim financiranjem podjetij temelji na znižanju obveznosti in ne na
povečanju kapitala. Za vzdržno dolgoročno investicijsko rast podjetij in ustrezno rast
produktivnosti so potrebna tudi kapitalsko močna podjetja. Nekatera podjetja so še
vedno pod pritiskom zadovoljive kapitalske ustreznosti pri povpraševanju po bančnih
posojilih. Obenem pa se podjetja v večinski tuji lasti v precejšnem obsegu financirajo
prek tujine. Več kot četrtina celotnih obveznosti podjetij je pridobljenih v tujini.
Slovenske banke s tem izgubljajo določen del povpraševanja (Banka Slovenije, 2016b,
str. 14).
2.5.1 Financiranje z lastniškim kapitalom
Lasfer (2014) pravi, da je za razliko od dolga lastniško financiranje v družbi
permanentno; poravnava terjatev za lastniško financiranje ne ustvarja davčne ugodnosti;
dividende se izplačujejo po obrestih in davkih; v primeru stečaja ne obstajajo
prednostne pravice; za lastnika pa zagotavlja upravljavski nadzor.
Celotni lastniški kapital je sestavljen iz osnovnega kapitala, vplačanega presežka
kapitala, rezerv, prenesenega čistega dobička ali izgube prejšnjih let, nerazdeljenega
čistega dobička ali izgube tekočega poslovnega leta in revalorizacijskega popravka
kapitala (Repovž in Peterlin, 2004, str. 86).
Glede na način nastanka ločimo posredni in neposredni lastniški kapital. Neposredni
lastniški kapital prispevajo lastniki z:
 ustanovitvenim lastniškim kapitalom,
 dodatnim lastniškim kapitalom, in sicer z/s:
o zadržanim dobičkom in
o povečanjem vlog oziroma prodajo nove izdaje delnic.
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Posredni lastniški kapital nastane z zamenjavo obveznosti podjetja v lastniški kapital
(Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 24).
»Glede na možnost nastanka lastniškega kapitala poznamo tudi pogojni lastniški kapital,
ki postane lastniški, če so izpolnjeni določeni pogoji. Glede na pravice lastnikov ima
nepogojni lastniški kapital različno obliko, na primer obliko:
 navadnih delnic (deležev),
 prednostnih delnic, in sicer:
o s stalnim ali spremenljivim odstotkom (odvisno od gibanja obrestnih
mer) dividende,
o s pogojnimi glasovalnimi pravicami ali brez njih,
o kumulativnih ali nekumulativnih,
o udeležbenih ali neudeležbenih,
o z odpoklicem (odkupom) ali brez njega« (prav tam).
2.5.1.1 Akumulacija ali tezavriranje dobička
Pridržanje ali tezavriranje dobičkov v podjetju prepreči plačila v obliki izvzemov/
dividend s strani lastnikov podjetja oziroma lastnikom podjetja in tako okrepi lastni
kapital. Govorimo o financiranju iz dobička lastnega podjetja, ker je denar, ki ustreza
presežkom donosa, ustvarjen v podjetju in v podjetju ostane. Obremenitev z davki pa
zato ne bo manjša, ker se obdavčijo tako zadržani kot izplačani dobički. Če za
tezavrirane dobičke velja nižja davčna stopnja kot za izplačane dobičke, predstavlja
razlika med davki dodaten pozitivni učinek financiranja (Glogovšek, 2008, str. 39-40).
Na podlagi ankete Evropske centralne banke in Evropske komisije o dostopu podjetij do
financiranja7 lahko povzamemo, da je okoli 30 % velikih podjetij evroobmočja, ki so
sodelovala v anketi, v obdobju od aprila do septembra 2016 uporabilo notranje vire
financiranja (zadržane dobičke) za svoje poslovanje. Prav tako je v omenjenem obdobju
uporabilo sveženj zadržanih dobičkov tudi 26 % malih in srednje velikih podjetij, ki so
sodelovala v anketi (Evropska centralna banka, 2016, str. 13). Podjetja v Sloveniji so si
ob polletju 2016 zaradi stabilne gospodarske rasti opomogla pri generiranju dobičkov.
Povečana investicijska aktivnost se je posledično pretežno financirala iz zadržanih
dobičkov (Banka Slovenije, 2016b, str. 13).
2.5.1.2 Amortizacija
Amortiziranje je razporejanje vrednosti amortizirljivega sredstva na zneske, v katerih ga
v ocenjeni dobi njegove koristnosti postopoma zapušča in ki pomenijo stroške.
Amortizacija je znesek, ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti amortizirljivo
sredstvo in je tedanji strošek (Slovenski inštitut za revizijo, 2016a, str. 26).
Amortizacija kot notranji vir financiranja temelji na procesu vezave stroškov
amortizacije stalnih sredstev na izdelke med proizvodnjo. Prodaja teh izdelkov
omogoči, da se del amortizacije preoblikuje v denar. Podjetje lahko ta denar uporabi za
financiranje oziroma zamenjavo dotrajanih stalnih sredstev, kratkoročno pa lahko
financira tudi gibljiva sredstva (Guerard in Schwartz, 2007, str. 272).

7

Angl. Survey on the Access to Finance of Enterprises − SAFE.
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2.5.1.3 Udeležba lastnikov
Dovajanje kapitala v podjetje s strani lastnika podjetja (individualnega trgovca,
družbenika) kot izpolnitev njegove z zakonom o družbah predpisane obveznosti –
kapitalskega vložka predstavlja financiranje z udeležbo v ožjem smislu. Sem šteje tudi
preoblikovanje upnikove terjatve – ta postane imetje v podjetju: lastnik zamenljive
obveznice ima na primer pravico, da se izreče za vračilo zneska, ki ga je podjetju
prvotno odobril kot posojilo, in namesto tega postane družbenik. Za podjetje to pomeni
preprečitev izplačila v višini od plačila posojila in s tem ceteris paribus večji obseg
finančnih sredstev. O financiranju z udeležbo v širšem smislu govorimo, kadar gre za
dovajanje kapitala s strani tihega družbenika, udeleženega pri dobičku in izgubi, in
kreditorja z nekonvertibilnimi obveznicami, ki je udeležen pri dobičku in izgubi. Oba
sta sicer upnika, vendar sta njuna pravna položaja ob sporazumu o udeležbi pri izgubi v
finančnem pogledu tako blizu položaju lastnika podjetja, da lahko njun kapital uvrstimo
kot delniški kapital. Udeležba pri tekočih izgubah zmanjšuje kapitalske račune tihih
družbenikov in kreditorjev z nekonvertibilnimi obveznicami, zato so njihovi pravni
položaji insolvenčnih upnikov v insolvenčnem postopku pogosto brez pomena
(Glogovšek, 2008, str. 38).
V splošnem gre torej za dolgoročni zunanji vir financiranja podjetja, ki se zagotovi z
emisijo lastniških vrednostnih papirjev in z njihovo prodajo potencialnim investitorjem,
ki so udeleženi na trgu in posedujejo presežke finančnih sredstev ter od svojih
kapitalskih vložkov pričakujejo kapitalsko rast in dividende.
2.5.1.4 Tvegani kapital
Žugelj in ostali (2001, str. 41) povzemajo po Ribnikarju (1991, str. 198-199) opredelitev
tveganega kapitala kot trajno vloženega premoženja v podjetje, ki ga lahko štejemo k
lastniškemu kapitalu. Pomembna dimenzija tveganega kapitala je, da gre za investiranje
kapitala v visoko tvegana podjetja, s poudarkom bolj na investiranje kapitala, kot da gre
za visoko tvegane investicije. Tvegani kapital namreč spodbuja aktivne in motivirajoče
delovne odnose, v katerih financer tveganega kapitala igra pomembno vlogo znotraj
podjetij, v katera je investiral.
Singhal (2015, str. 10) pravi, da se financiranje s tveganim kapitalom izvede z
vlagatelji, katerih interes je iskanje lastniških deležev podjetij v zagonu ali malih/
srednje velikih podjetij, ki imajo velik potencial za nadaljnjo rast. Na splošno so te vrste
naložb visoko tvegane, vendar imajo zato potencial za ustvarjanje višjih donosov.
Haro-de-Rosario in ostali (2014, str. 229) trdijo, da so nedavne študije pokazale, da
tvegani kapital zagotavlja pozitiven vpliv na več vidikov gospodarske dejavnosti in
poslovnega sektorja, kot so:
 pospeševanje rasti in konsolidacije družb,
 ustvarjanje delovnih mest,
 spodbujanje investiranja,
 spodbujanje inovacij,
 spodbujanje internacionalizacije podjetij,
 zmanjšanje stopnje poslovnega neuspeha in
 izboljšanje poslovne produktivnosti in konkurenčnosti.
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Omenjeni avtorji nadaljujejo, da se je financiranje s tveganim kapitalom v zadnjih
desetletjih povečalo tako v zasebnem kot v javnem sektorju, ampak ga omejujejo
zakonodaja, investicijski vzorci in makroekonomske razmere, še posebej izbruh
finančne krize leta 2008, ki je sprožil občutno upočasnitev naložb.
2.5.2 Financiranje z dolžniškim kapitalom
Lasfer (2014) opredeljuje dolžniško financiranje kot pogodbeni dogovor med družbo in
investitorjem, pri čemer družba plača vnaprej določen zahtevek (ali obresti), ki ni
odvisen od njene uspešnosti poslovanja, ampak se obravnava v računovodskih
standardih kot odhodek za davčne namene in je zato davčno odbitna postavka. Dolg ima
določeno življenjsko dobo in ima prednostno pravico do denarnih tokov v obeh
poslovnih obdobjih – v obdobju poslovanja in v obdobju stečaja. To je zato, ker se
obresti plačajo pred zahtevki imetnikov lastniškega kapitala. Če družba zamuja s
poravnavo obresti, bo prešla v stečaj, njeno premoženje se bo prodalo in dolgovani
znesek bo upnikom izplačan pred vsemi plačili, ki bodo ustvarjena za imetnike
lastniškega kapitala.
Oblike dolgovanega (dolžniškega) kapitala lahko zajamemo v naslednje temeljne
skupine (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 28-29):
 dolgoročna posojila,
 dolgoročni komercialni krediti,
 izdane dolgoročne dolžniške vrednostnice (izdani dolgoročni dolžniški
vrednostni papirji),
 zunajbilančno dolgoročno dolgovno (dolžniško) financiranje.
»Pri večini oblik dolgovanega (dolžniškega) kapitala je možna izbira med zadolžitvami
z nespremenljivimi ali pa s spremenljivimi stroški financiranja. Nespremenljivi stroški
financiranja so praviloma ustreznejši, če je tveganje v poslovanju manjše. Če je
tveganje večje, pa je del tega tveganja koristno prenesti na financerje prek spremenljivih
stroškov financiranja. Seveda so možne finančne konstrukcije tudi s kombinacijo obeh
načinov. V načelu sta možni dve obliki spremenljivosti stroškov financiranja, in sicer
glede na:
 gibanje določene (tržne) obrestne mere in
 poslovni izid podjetja, kar prenaša še več tveganja na upnika« (prav tam).
Struktura financiranja slovenskih podjetij se je postopno začela približevati strukturi
podjetij evroobmočja, kjer je pomen bančnih posojil manjši. Do krize ob koncu leta
2008 so podjetja povečala delež posojil v strukturi finančnih obveznosti, medtem ko so
delež lastniškega kapitala znižala. Ob polletju 2016 so imela podjetja v strukturi za 5
odstotnih točk več posojil in za prav toliko manj lastniškega kapitala kot v obdobju
vzdržne gospodarske rasti v letih od 2001 do 2005. Struktura financiranja se je veliko
bolj približala povprečju podjetij evroobmočja. Ta imajo več lastniškega kapitala in več
financiranja prek izdaj obveznic, načina, ki med slovenskimi podjetji le počasi
pridobiva na pomenu. Obdobje nizkih obrestnih mer je sicer spodbudilo zanimanje
slovenskih podjetij za izdaje dolžniških finančnih instrumentov, vendar zanje ostajajo
problematični premajhen obseg izdaje in zahtevni postopki izdajanja (Banka Slovenije,
2016b, str. 13-14).
Raven zadolženosti slovenskih nefinančnih družb glede na BDP se približuje ravnem
Portugalske, Italije, Irske, Grčije in Španije. Konec leta 2006 je raven zadolženosti
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Slovenije predstavljala okoli 68 % BDP, leta 2009 okoli 88 % BDP, leta 2013 pa okoli
80 % BDP, tako da se je približala ravni povprečne zadolženosti držav ekonomske in
monetarne unije. Povprečna raven zadolženosti držav ekonomske in monetarne unije je
konec leta 2006 znašala okoli 73 % BDP, leta 2009 okoli 83 % BDP, leta 2013 pa okoli
79 % BDP. Po razmerju med dolgom in kapitalom se slovenske nefinančne družbe
uvrščajo med najbolj zadolžene v evrskem območju. Leta 2006 je bila zadolženost na
ravni okoli 101 %, leta 2008 na ravni okoli 145 %, leta 2013 pa na ravni okoli 122 %. V
tem obdobju so bila bolj zadolžena od slovenskih podjetij le še nefinančna podjetja na
Malti, v Latviji in Grčiji. Povprečna raven zadolženosti držav ekonomske in monetarne
unije je leta 2006 bila okoli 81 %, leta 2008 okoli 110 %, konec leta 2012 pa okoli
97 %. Zadolženost slovenskih nefinančnih podjetij je posledica občutnejšega krčenja
kapitala v podjetjih zaradi slabih poslovnih rezultatov in negativnih gibanj na
kapitalskih trgih. Velik del zmanjševanja zadolženosti v Sloveniji v letu 2013 je bil
posledica nadaljnjega razdolževanja slovenskega gospodarstva, večje kapitalizacije in
sanacije bančnega sistema (UMAR, 2014b, str. 10-11).
2.5.2.1 Eksterno financiranje s krediti
Bančna posojila predstavljajo glavni vir zunanjega financiranja majhnih in srednje
velikih podjetij evroobmočja ter drugi najpomembnejši vir za velika podjetja. V
Sloveniji so leta 2014 posojila predstavljala skoraj 35 % obveznosti podjetij,
komercialni krediti pa okoli 20 % obveznosti podjetij (Evropska komisija, 2015, str. 23).
Kratkoročna posojila so cenejša in se pogosto uporabljajo za financiranje začasnih ali
sezonskih potreb, kot so (ACT, 2010, str. 51):
 plačila komercialnim posojilodajalcem v času največje porabe ali za namen
doseganja večje količine trgovinskih popustov,
 enkratne transakcije (na primer plačilo davka),
 izplačila plač in
 financiranje tekočega poslovanja ali obratnih sredstev.
Dolgoročna posojila so dražja zaradi predvidenega daljšega trajanja potrebe po črpanju,
uporabljajo pa se za (ACT, 2010, str. 51):
 nakup ali gradnjo osnovnih sredstev,
 širitev poslovanja,
 refinanciranje dolgoročnega dolga ali zamenjavo kapitala z dolgom in
 namene obratnega kapitala.
V prvem polletju 2016 je bilo v Sloveniji zabeleženo izrazito krčenje tako domačih
bančnih posojil kot domačih medpodjetniških komercialnih kreditov, po drugi strani pa
se je povečalo financiranje iz tujine. Domača bančna posojila so leta 2011 znašala okoli
34 milijard EUR, v prvem polletju 2016 pa okoli 24 milijard EUR. Finančne obveznosti
podjetij do tujine iz naslova posojil so leta 2011 znašale okoli 5,5 milijarde EUR, v
prvem polletju 2016 pa okoli 7,5 milijarde EUR. Strategija razdolževanja slovenskih
podjetjih in s tem zmanjševanja stroškov financiranja prispeva k optimizaciji kapitalske
strukture podjetij (Banka Slovenije, 2017c, str. 34-35).
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2.5.2.2 Obveznice kot dolgoročni dolg
Obveznica je dolgoročna pogodba, v kateri kreditor soglaša, da bo njenemu imetniku
plačeval obresti in glavnico na določene dneve v prihodnosti. Izdaja (emisija) obveznic
se običajno ponudi javnosti in proda mnogim vlagateljem, tako posameznikom kot
institucijam. Pogodbena narava obveznic je tisto, kar vlagatelju zagotavlja neko stopnjo
varnosti in stalen dohodek iz obresti. Vrsta zaščitnih določil v posebni pogodbi, s katero
je lastnikom obveznic zagotovljen položaj kreditorjev, zagotavlja zavarovanje pred
poslovnim tveganjem. Kot druge oblike zadolženosti vsebuje podjetniška obveznica dve
obljubi: dolžnik (podjetje) se obveže plačati obresti za uporabo izposojenega denarja in
znesek dolga ob dospetju. Imetniki obveznic imajo zato prednostno terjatev do dohodka
podjetja pred lastniki drugih vrednostnih papirjev in zagotovljeno odplačilo dolga ob
dospetju. Če podjetje izpolni svoje obveznosti, imetniki obveznic nimajo dejavne vloge
pri upravljanju. Če pa pride do nezmožnosti plačila obresti in dolga, lahko kot kreditorji
po zakoniti poti poiščejo pomoč v procesu, ki podjetje prisili, da izpolni pogodbene
obveznosti. Če to ni mogoče, lahko zavarovani kreditorji posežejo po zastavljenih
sredstvih, nezavarovani pa vložijo tožbo zaradi prekinitve pogodbe (Duhovnik, 1995,
str. 94).
Izdaja obveznic za potrebe povečanja dolgoročnih virov financiranja ali za potrebe
refinanciranja obstoječega dolga krepi in prispeva k optimizaciji kapitalske strukture
podjetja, ki jih izdaja. Pri izdaji podjetje pridobi dolgoročna sredstva, povečajo pa se mu
obveznosti iz naslova obveznic, med katere spadajo obrestni kuponi, ob dospetju
obveznic pa še glavnica. Načrtovanje denarnih tokov je enostavnejše. Financiranje z
obveznicami omogoča priskrbo višjih zneskov z daljšo ročnostjo. Pri izdaji obveznic
mora biti znesek visok, sicer postanejo stroški izdaje previsoki. Dolg je razpršen med
večje število vlagateljev, kar pa močno zmanjša odvisnost izdajatelja od enega
posojilodajalca oziroma vlagatelja. Najprimernejša podjetja za izdajo obveznic so velika
podjetja z dobro bonitetno oceno ali srednje velika podjetja z manjšo velikostjo izdaje.
V Sloveniji nefinančna podjetja še proučujejo možnosti financiranja z izdajo obveznic.
Največjo slabost pri izdaji predstavljajo visoki stroški majhnih izdaj obveznic ter
zahtevana visoka stopnja donosa vlagateljev (Petavs, 2009).
2.5.3 Posebne oblike financiranja
2.5.3.1 Najem ali leasing
Najem omogoča najemniku uporabo sredstva v zameno za redna plačila za najem
najemodajalcu, sredstvo pa pripada zakonitemu lastniku. Poslovni najem je kratkoročen
in običajno zadeva majhne količine, podjetja pa obravnavajo najemnine zakupa kot
stroške. V nasprotju s tem nepreklicni finančni najemi običajno pokrivajo skoraj celotno
dobo koristnosti sredstva. Finančni najem predstavlja skoraj takšno situacijo za
najemnika, kot če bi si dokončno izposodil in kupil sredstvo. Tako bilanca stanja
najemnika kapitalizira finančni najem in kaže osnovno sredstvo kot enakovredno
vrednost, ki se ujema z dolgoročnimi obveznostmi (Myddelton, 2000, str. 108-109).
Poslovni najem je namenjen vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna
sredstva skrbijo za svojo konkurenčnost. Predmet poslovnega najema ni knjižen med
sredstvi najemnika kot tudi ne med obveznostmi. Amortizacija se knjiži pri
najemodajalcu. Razen mesečne anuitete za najem se ne pojavljajo nobeni drugi stroški.
Poslovni najem kapitalsko strukturo ohranja in je ne slabi, kar prispeva k njeni
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optimizaciji. Nasprotno se pri finančnem najemu predmet najema knjiži med osnovna
sredstva najemnika, istočasno pa se knjiži celotna vrednost predmeta najema med
obveznostmi. Tudi amortizacija in mesečna anuiteta se knjižita pri najemniku. Nastali
stroški negativno vplivajo na optimizacijo kapitalske strukture (Može, 2008, str. 51-52).
2.5.3.2 Faktoring
Faktoring je mlajša oblika financiranja, pri kateri podjetje pridobi denar tako, da proda
oziroma odstopi terjatve posebni finančni instituciji (faktorinškemu podjetju), ki se
imenuje faktor. Faktor prevzame tveganje neplačila kupcev in se zaveže, da terjatev
podjetju poravna v določenem roku in pod določenimi pogoji, če kupec ne poravna
računa, pri tem pa zaračunava provizije in obrestne mere. Faktoring omogoča urejanje
likvidnostne situacije podjetja, ki proda terjatve in se zavaruje pred slabimi terjatvami
doma in v tujini. Priporočljiv je posebno takrat, ko poslujemo z neznanim kupcem ter
ko gre za visoke terjatve, kar poveča izpostavljenost tveganjem podjetja. Čeprav gre za
dražjo obliko financiranja, ima pomembno vlogo pri pridobivanju obratnega kapitala,
večja prožnost te oblike financiranja pa omogoča hitrejšo pridobitev finančnih sredstev
kot v primeru najema bančnih posojil (Vozel, 2005).
Faktoring omogoča optimiziranje kapitalske strukture podjetja, z odprodajo terjatev pa
se znižuje tudi stopnja zadolženosti. Pridobljena denarna sredstva od prodaje terjatev
lahko podjetje investira v nadaljnji cikel proizvodnje ali jih uporabi za druge namene.
Posledično nižje terjatve do kupcev in na drugi strani bilance stanja nižje kratkoročne
finančne in poslovne obveznosti znižujejo bilančno vsoto podjetja, poveča pa se tudi
delež kapitala v virih sredstev (Gorenjska banka d.d., 2017).
2.5.3.3 Forfetiranje
Forfetiranje je nakup serije kreditnih instrumentov, kot so akreditivi, menice, zadolžnice
ali drugi prosto prenosljivi instrumenti, ki temeljijo na osnovi »brez pristopa« (to
pomeni, da ni pristopa do premoženja lastnika oziroma če uvoznik ne plača, za
izvoznika ni povratka). Oseba, ki forfetira, odšteje obresti (v obliki diskonta) po vnaprej
določeni obrestni meri za celotno kreditno obdobje, na katero se nanašajo terjatve.
Dolžniške instrumente sestavi izvoznik (prodajalec) in sprejme uvoznik (kupec) ter so
pod poroštvom z meničnim avalom ali brezpogojno garancijo. Garancijo običajno izda
banka uvoznika, vendar nekatere močne gospodarske družbe bančne garancije ne
potrebujejo. V zameno za plačilo oseba, ki forfetira, prevzame odgovornost za
uveljavljanje dolga od uvoznika. Oseba, ki forfetira, bodisi zadrži terjatve do zapadlosti
(kot naložbo) ali pa jih proda drugemu investitorju na osnovi »brez pristopa«. Imetnik
terjatev nato posamezno plačljivo terjatev predstavi banki, saj zapade v plačilo (Moran,
2002, str. 1).
Forfetiranje je torej zelo podobna oblika financiranja kot faktoring, z razliko
financiranja izvoza blaga in storitev, kjer mora izvoznik zagotoviti tudi srednjeročno in
dolgoročno financiranje. Podjetje od forfeterja pridobi denarna sredstva v zameno za
prodajo srednjeročnih in dolgoročnih terjatev. Podjetje lahko denarna sredstva uporabi
za financiranje nadaljnjih investicij. Podjetje izkazuje nižje terjatve na aktivni strani
bilance in nižje obveznosti na pasivni strani bilance. Na takšen način se krepi kapitalska
struktura podjetja in omogoča njena optimizacija (Cepec et al., 2010, str. 122).

17

2.5.4 Hibridno financiranje
Iz temeljnih dolgoročnih vrednostnih papirjev, delnic in obveznic so se razvili
vrednostni papirji z vmesnimi značilnostmi, tako imenovani hibridni vrednostni papirji.
K njihovemu razvoju je pripomogla zlasti višja stopnja tveganja, saj omogočajo
(gledano idealno) prenos tveganja s posameznikov, ki imajo malo znanja, na tiste, ki
razumejo naravo tveganja, ga prevzamejo in so se sposobni zavarovati pred
posameznimi sestavinami tveganja. Takšni instrumenti torej ne morejo zmanjšati
tveganosti finančnega sistema kot celote. Še več, zahtevajo sila prefinjene tehnike
obvladovanja tveganja, sicer povzročijo še večjo nestabilnost institucij (in
posameznikov), ki jih izdajajo in z njimi trgujejo (Duhovnik, 1995, str. 108).
2.5.5 Subvencije
Subvencije ali subvencionirani krediti so priljubljena možnost financiranja, zlasti
subvencije za mlade podjetnike, start-upe in ženske podjetnice. Predstavljajo
nepovratno obliko financiranja. Za subvencioniranje je značilno, da so obrestne mere
zelo ugodne in poleg denarnih sredstev omogočajo tudi podjetniška svetovanja (IRP,
Inštitut za raziskovanje podjetništva, 2011, str. 7)8.

8

IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva povzema opredelitev subvencij po Drnovšek in Stritar (2007,
str. 130).
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3 TEORIJE OPTIMALNE KAPITALSKE STRUKTURE
Avtorji so zaradi raznolikosti dojemanja optimuma kapitalske strukture razvili različna
dognanja o ustreznosti razmerja med lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja ter
njihovega vpliva na vrednost podjetja (Perić in Babić, 2012, str. 151−152).
Številne teorije predstavljajo napredek pri razlagi kapitalskih struktur podjetij. Med
raziskovalci optimalne kapitalske strukture prihaja do pomanjkanja konsenza. Razlike v
različnih teorijah dodatno poskrbijo za visoko pomembnost odločitve o kapitalski
strukturi. Odločitev o kapitalski strukturi je zelo kritična, zlasti v zvezi z
dobičkonosnostjo in vrednostjo lastniškega kapitala. Zaradi številnih študij odnosa med
kapitalsko strukturo in donosnostjo kapitala in nesoglasij med njimi obstaja velika
potreba po nadaljnjih raziskavah na tem področju. Poenotena teorija, ki bi pojasnila
praktične napotke za snovanje optimalne kombinacije med lastniškim in dolžniškim
kapitalom, še vedno ne obstaja (Goyal, 2013, str. 36).
Teorije optimalne kapitalske strukture razlagajo gospodarske in vedenjske razloge za
proporcionalno priskrbo sredstev iz obeh vrst obsežnih virov – lastniškega in
dolžniškega kapitala. Jedro teorije kapitalske strukture je ocena na podlagi vpliva
kombinacije financiranja na celotno vrednotenje podjetja in stroške kapitala. Rezultat
teorij bo odgovoril na vprašanje o pomembnosti kapitalske strukture. Obstajajo torej
teorije, ki opisujejo, kako je kapitalska struktura konstruirana v podjetjih; to sta teorija
stroškov finančne stiske in teorija vrstnega reda (Abosede, 2012, str. 4). V magistrskem
delu smo se osredotočili še na tradicionalno teorijo, Modigliani-Millerjevo teorijo,
teorijo tempiranja trga in teorijo signaliziranja.

3.1 Optimalna kapitalska struktura
3.1.1 Pravilo vodoravne finančne strukture ali zlato bilančno pravilo
Koncept ustrezne kapitalske strukture podjetja temelji na načelu usklajenosti ročnosti
sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki ga tuja literatura imenuje »maturity
matching approach«. Omenjeni pristop h kratkoročnemu financiranju vključuje
ujemanje v največji možni meri, zapadlosti sredstev in obveznosti, tako da so začasna
obratna (gibljiva) sredstva financirana s kratkoročnim dolgom in trajna obratna sredstva
ter osnovna sredstva z dolgoročnim dolgom ali lastniškim kapitalom. Pri agresivni
različici tega pristopa so lahko nekatera trajna obratna sredstva in osnovna sredstva
financirana s kratkoročnim dolgom. Pri konservativni različici pristopa je dolgoročni
kapital uporabljen za financiranje vseh trajnih sredstev in izpolnitev nekaterih sezonskih
potreb (Brigham in Erhardt, 2017, str. 658−662).
V splošnem gre pri vodoravni finančni strukturi torej za zlato bilančno pravilo, ki
zahteva, da se naj dolgoročna sredstva financirajo z dolgoročnimi viri sredstev,
kratkoročna sredstva pa s kratkoročnimi viri sredstev. Pri tem je treba upoštevati
tveganja, ki jim je podjetje pri svojem poslovanju izpostavljeno. Na takšen način bo
doseženo območje optimalne kapitalske strukture.
Ustrezno kapitalsko strukturo lahko definiramo tudi z računovodskega vidika. Gre za
opredelitev obsega potrebnega obratnega kapitala kot presežka trajnega kapitala nad
dolgoročnimi sredstvi podjetja, ki ga podjetje potrebuje za redno poravnavo tekočih
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obveznosti ob zapadlosti, brez da bi se ob tem dodatno kratkoročno zadolžilo. Podjetje
je kapitalsko ustrezno, če je njegov dejanski obratni kapital enak ustreznemu. Ustrezni
obratni kapital je sestavljen iz potrebnega obratnega kapitala in iz rezervnega obratnega
kapitala: OBKustr. = OBKport. + OBKrez.. Potrebni obratni kapital izhaja iz posebnosti
dejavnosti in posebnosti podjetja, rezervni obratni kapital pa iz potrebe po obvladovanju
tveganj.
Tabela 1: Obratni kapital
BILANCA STANJA
AKTIVA
PASIVA
Dolgoročna sredstva
Trajni kapital
Obratni kapital
Kratkoročna sredstva Kratkoročni viri

Vir: Prirejeno po (Vidic in Zaman Groff, 2000, str. 42).
Tabela 1 prikazuje bilanco stanja, iz katere je razviden obratni kapital kot presežek
trajnih virov financiranja nad dolgoročnimi sredstvi (obratni kapital = trajni kapital –
dolgoročna sredstva). Trajni kapital poleg dolgoročnih sredstev financira tudi del
kratkoročnih sredstev.
Količina obratnega kapitala, ki jo podjetje potrebuje za izvajanje poslovnih procesov, je
odvisna od dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje, od obsega prodaje, dobičkonosnosti,
politike financiranja ter naložb v kratkoročna sredstva. Višina obratnega kapitala v
podjetju ni stabilna, ampak je podvržena različnim nihanjem, ki so lahko sezonska,
ciklična itd. Podjetje se odloča med agresivno politiko obratnega kapitala in
konservativno politiko obratnega kapitala. Agresivna politika zagovarja minimalno
raven obratnih sredstev v primerjavi z osnovnimi sredstvi. Podjetje mora imeti majhen
obseg vsake postavke obratnega kapitala (nizke varnostne zaloge materiala,
polproizvodov, končnih proizvodov, malo terjatev). Vsaka enota obratnega kapitala
mora opraviti več obratov, da doseže donose. Konservativna politika je nasprotna in se
zavzema za večji delež vseh postavk kratkoročnih sredstev, da bi zagotovila višjo
likvidnost (Filbeck et al., 2016).
Filbeck in ostali (2016) povzemajo po Baños-Caballeri in ostalih (2010), da imajo
podjetja z več priložnosti za rast in večjo dobičkonosnostjo, merjeno po donosnosti
sredstev, bolj agresivno politiko obratnega kapitala. Trdijo, da je lahko cikel denarne
pretvorbe manjši, ker visoko rastoča podjetja uporabljajo komercialne kredite za
financiranje svoje rasti, namesto da bi uporabila druge možnosti financiranja. Poleg tega
se lahko izboljša učinkovitost obratnega kapitala, saj podjetja zmanjšujejo terjatve do
svojih strank v obdobjih večjega povpraševanja.
Filbeck in Krueger (2005) pravita, da se politika obratnega kapitala močno razlikuje po
panogah in skozi čas. Ne glede na sektor industrije so podjetja sposobna zmanjšati
stroške financiranja ali povečati razpoložljiva sredstva za širitev z zmanjševanjem
količine sredstev, vezanih v obratnih sredstvih. Ugotavljata, da se podjetja odločajo za
agresivno politiko obratnega kapitala, ko opazijo porast prodaje ali volatilnost prodaje.
Nižji kot je obseg obratnega kapitala, nižje so potrebe po financiranju.
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Slika 1: Gibanje obratnega kapitala

Vir: (Dolenc in Stubelj, 2011, str. 186).
Slika 1 predstavlja gibanje obratnega kapitala v podjetju skozi različne faze in cikle
poslovanja. Podjetje ima med sredstvi vedno določeno količino obratnega kapitala, ki
predstavlja stabilen del. Stabilen del se povečuje v skladu s povečanimi potrebami
podjetja, ki zadevajo rast, prodajo, obseg proizvodnje in širitev. Nihanje ponazarja
sezonske spremembe, ki zadevajo nihanje proizvodnje, prodaje in investiranja.
Zohrabi in ostali (2013, str. 79-80) navajajo, da stabilen del obratnega kapitala vključuje
sredstva, terjatve, zaloge materiala in inventar ter se hrani v določeni višini za
vsakodnevne operacije. Nihanje oziroma spremenljivi del obratnega kapitala pa se
nanaša na dodatna sredstva, ki so potrebna v določenih obdobjih leta. Na primer v
obdobju razvoja trga se povečajo terjatve, za nadzor katerih je treba zagotoviti dobro
finančno načrtovanje. Za povečanje proizvodnje je prav tako potrebna dodatna
gotovina. V fazi zagona podjetja je raven obratnih sredstev, kratkoročnih naložb in
raven dobičkonosnost zelo nizka. Podjetje si mora okrepiti položaj likvidnosti za
nadaljnje financiranje. V odrasli fazi se poveča prodaja, finančna sredstva so investirana
v proizvodna sredstva. Obratna sredstva se povečajo, povečajo pa se tudi obveznosti iz
naslova kratkoročnih komercialnih kreditov in iz investiranja v proizvodno
infrastrukturo, finančna sredstva. Potrebe po obratnem kapitalu se večajo. V fazi zrelosti
podjetja pričakujejo uravnoteženo in stalno prodajo. Vrednost obratnih sredstev je višja
kot v odrasli fazi. Višji so tudi stroški financiranja poslovanja.
Politike financiranja kratkoročnih naložb so (Dolenc in Stubelj, 2011, str. 186):
 politika izenačevanja ročnosti: stabilni del obratnega kapitala je financiran z
dolgoročnimi viri, nihanja obratnega kapitala pa so financirana s
kratkoročnimi viri,
 agresivna politika: del stabilnega dela je financiran z dolgoročnimi viri,
nihanja pa so financirana s kratkoročnimi viri,
 konservativna politika: dolgoročna finančna sredstva pokrivajo tudi del
sezonskih nihanj. Gre za manj tvegano politiko.
Cilj podjetja je skrajševanje časa vezave obratnega kapitala v poslovnem procesu. To
pomeni skrajševanje krogotoka denarja, ki je vezan v poslovnem procesu od nabave
prek proizvodnje in končno do prodaje kupcu. Čim hitreje unovčujemo terjatve in
pospešujemo obrat zalog, hitreje obračamo denar, vezan v terjatvah in zalogah, na drugi
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strani pa podaljševanje plačilnih rokov pri dobaviteljih pomeni daljše financiranje
terjatev in zalog z obveznosti do dobaviteljev. Pomembno je, da skrajšujemo dneve
vezave terjatev, to je čas od prodaje do plačila kupca, in dneve vezave zalog ter da
poskušamo podaljševati dneve vezave obveznosti do dobaviteljev, to je čas zakasnitve
plačila poslovnih obveznosti (Peterlin, 2016).
3.1.2 Pravilo navpične finančne strukture
Navpična (vertikalna) finančna struktura se nanaša na razmerja med sredstvi na aktivni
strani bilance stanja ter kapitalom in obveznostmi na pasivni strani. Na primer delež
likvidnih sredstev v celotnih sredstvih, razmerje med kratkoročnimi sredstvi in
dolgoročnimi sredstvi, delež dolžnikov v celotnih sredstvih, delež dolga v celotnem
kapitalu itd. To pravilo zadeva razmerje med lastnim viri in tujimi viri financiranja
(Perić in Babić, 2012, str. 152).
Podjetje, ki upošteva navedena pravila financiranja in svoje specifičnosti, bi lahko
skrčilo negativne učinke financiranja z zadolževanjem na najmanjšo možno mero. To je
nuja, saj se praktično ne morejo odreči financiranju z zadolževanjem. Tudi tista
podjetja, ki imajo velik pritok likvidnih sredstev, se zaradi neenakomernosti pritekanja
finančnih sredstev ne morejo odreči financiranju v obliki zadolževanja. Pri ugotavljanju
virov financiranja torej ne gre za popolno izločitev enega ali drugega vira, ampak za
optimalno kombinacijo obeh (Robnik, 1996, str. 31).
Zadolževanje podjetja je optimalno in uspešno, ko se pri tem okrepi dobiček za lastnike,
ker donosi, zasluženi na tako pridobljenih sredstvih – po plačanih obrestih, pripadajo
lastnikom in se bo tako povečal donos na lastniški kapital (Helfert, 2000, str. 113-114).
S finančnim vzvodom9 je prednost pridobljena od pričakovanja, da se sredstva,
izposojena po fiksni obrestni meri, lahko uporablja za investicijske priložnosti, kjer so
stopnje donosnosti višje kot plačane obresti za tako pridobljena sredstva. Ustrezna
finančna struktura s poudarjanjem finančnega vzvoda se tako odraža v smislu
pozitivnega učinka vzvoda, ko je stopnja donosa na celotni kapital večja od plačane
obrestne mere iz naslova zadolževanja. Obratno je učinek vzvoda negativen, ko je
plačana obrestna mera iz naslova zadolževanja večja od stopnje donosa na celotni
kapital (Helfert, 2000, str. 197-200).

3.2 Tradicionalna teorija
Po navedbah tradicionalnega pristopa h kapitalski strukturi lahko zmerna stopnja
finančnega vzvoda zniža tehtane povprečne stroške kapitala podjetja – ker je cenejši
dolg zamenjan za dražji kapital, s čimer se poveča celotna vrednost podjetja; vsako
začetno povečanje v stroških lastniškega kapitala (ke) se več kot izravna z nižjo obrestno
mero na dolžniški kapital (kd). Ko se vzvod poveča, začnejo delničarji zahtevati višje in
9

Zagotavljanje ustrezne finančne strukture s poudarjanjem finančnega vzvoda (angl. Financial
Leverage, Gearing, Debt-Equity Mix) ima pri večanju dolžniškega kapitala (ko je donos iz njegove
uporabe, zmanjšan za davek, večji kot stroški njegove priskrbe) tudi svojo zgornjo mejo zadolžitve,
prek katere podjetje, če želi obstati, ne more. Ocenitev velike ali majhne zadolženosti podjetja ni le v
deležu dolgov v virih financiranja, temveč predvsem v oceni, kaj lahko podjetje s sposojenim denarjev
iz dolgov v svojem poslovanju naredi (doseže želeni donos na lastniški kapital podjetja) in sposojeni
dolg v dogovorjenem roku tudi v celoti odplača (glavnico in obresti) (Repovž in Peterlin, 2004, str.
84−85).
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višje kazni – v obliki hitrejšega naraščanja (ke), dokler se ne doseže točka, na kateri je
prednost dana nižjim stroškom dolga in je večja kot nadomestilo za dražji lastniški
kapital. Posledično tehtano povprečje stroškov sredstev (k0) najprej upade in nato
naraste. Porast k0 je okrepljen čez nekaj časa s povečanjem stroškov dolga (ko
posojilodajalci postajajo zaskrbljeni glede pretiranega zadolževanja podjetja). Rezultat
nasprotujočih si trendov je optimalna stopnja finančnega vzvoda na točki, ko k0 doseže
svojo minimalno vrednost.10 Tako tradicionalni pristop navaja, da vrednost podjetja ni
neodvisna od mešanice financiranja podjetja in da obstaja optimalna kapitalska
struktura celo v odsotnosti davkov (Shapiro in Balbirer, 2000, str. 469).
Slika 2: Grafični prikaz tradicionalnega pristopa k razlagi kapitalske strukture11

Vir: (eFinance Management, 2016).

3.3 Modigliani-Millerjeva teorija
Franco Modigliani in Merton Miller sta v svojem modelu M-M demonstrirala, da
kapitalska struktura ni pomembna v svetu brez davkov, transakcijskih stroškov ali
drugih tržnih nepopolnostih. Ta teorija trdi, da je vrednost podjetja neodvisna od
njegove kapitalske strukture. To pomeni, da optimalna kapitalska struktura ne obstaja.
Predpostavka temelji na hipotezi, da so denarni tokovi iz poslovanja podjetja neodvisni
od njegove kombinacije lastniških in dolžniških virov financiranja. Hipoteza izhaja iz

10

11

To je točka (angl. Optimal Level of D/E and WACC) optimalne stopnje razmerja med dolžniškim in
lastniškim kapitalom ter tehtanim povprečjem stroškov kapitala na Sliki 2, pri kateri je nižji strošek
dolžniškega financiranja samo izravnan po dobljenih višjih stroških lastniškega kapitala.
Navajam prevode angleških besed iz grafa v slovenski jezik:
 Cost of Capital (na ordinatni osi) pomeni strošek kapitala,
 Degree of Leverage (na abscisni osi) pomeni stopnja vzvoda,
 Cost of Equity (ke) pomeni strošek lastniškega kapitala,
 Weighted Average Cost of Capital (WACC) ali k0 iz obravnave podpoglavja 3.2 pomeni
tehtano povprečje stroškov kapitala,
 Cost of Debt (kd) pomeni strošek dolžniškega kapitala,
 Optimal Level of D/E and WACC pomeni optimalna stopnja razmerja med dolžniškim
kapitalom in lastniškim kapitalom ter tehtanim povprečjem stroškov kapitala.
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arbitražnega argumenta: v ravnotežju se morajo identična sredstva prodati po identičnih
cenah ne glede na način, kako so financirana (Shapiro in Balbirer, 2000, str. 469−470).
Denis (2012, str. 633) navaja predpostavke popolnega trga kapitala, ki so izražene v
modelu M-M:
 investicijske odločitve podjetja so vnaprej določene,
 podjetniški ali osebni davki ne obstajajo,
 stroški finančne stiske ne obstajajo,
 delničarji, upniki in upravitelji imajo enak dostop do enakih informacij,
 transakcijski stroški ali stroški izdaje ne obstajajo.
Avtor nadalje navaja, da pod temi pogoji Modigliani in Miller kažeta, da je odločitev o
kapitalski strukturi stvar nezainteresiranosti do delničarjev podjetja. Podjetje torej svoje
vrednosti ne more spreminjati s finančnimi odločitvami, ampak samo z investicijskimi.
Duhovnikova (1995, str. 147) navaja hipotezo modela M-M v treh strnjenih trditvah:
1. stroški celotnega kapitala podjetja so neodvisni od njegove sestave in enaki
stopnji kapitalizacije (ki ustreza stopnji tveganja) pričakovanega dobička iz
poslovanja podjetja, ki je v celoti financirano s kapitalom navadnih
delničarjev,
2. pričakovana stopnja donosa na kapital navadnih delničarjev je enaka (stopnji
tveganja, ustrezni) stopnji kapitalizacije dobička navadnih delničarjev,
povečani za premijo finančnega tveganja. Ta premija je enaka zmnožku
razmerja md dolgom in lastniškim kapitalom ter razliki med povprečnimi
stroški celotnega kapitala in stroški dolga,
3. dodatno zadolževanje povečuje možno tveganost dobička na lastniški kapital,
zato njegova vrednost pada, njegovi stroški pa naraščajo.

3.4 Teorija stroškov finančne stiske12
Povišanje kapitala v kapitalski strukturi podjetja povzroča pozitivne in negativne
učinke. Pozitivne učinke v smislu zmanjševanja tveganja v zvezi z dolgoročno plačilno
sposobnostjo podjetja, negativne pa v smislu zmanjšanja dobičkonosnosti podjetja
zaradi povečanih stroškov financiranja iz naslova zagotavljanja dolgoročnih virov
sredstev. Z rastjo lastniškega kapitala se zmanjšuje finančni vzvod, posledično se
povečujejo tehtani povprečni stroški kapitala. Pri povečanju dolžniškega kapitala se
dogaja ravno nasprotno. Podjetja lahko izkoriščajo davčne ugodnosti, ki izhajajo iz
davčnega ščita, in se s tem zavarujejo pred finančnimi stiskami, do katerih lahko
privede povečano dolžniško financiranje. Kljub temu da je dolžniško financiranje
cenejše od lastniškega, je negativno povezano s stroški finančne stiske in tveganjem v
zvezi z nastankom dolgoročne plačilne nesposobnosti. Teorija stroškov finančne stiske
(angl. Cost of Financial Distress) rešuje problem z uravnoteženjem med stroški in
koristmi zadolževanja podjetja (tako imenovan »Trade-Off«) in poskuša najti optimalno
kapitalsko strukturo podjetja, pri kateri se bo dobičkonosnost večala ob ustrezni plačilni
sposobnosti in danem obsegu poslovanja (DeAngelo in Masulis, 1980).

12

Angl. Trade-Off Theory.
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3.5 Teorija vrstnega reda13
Teorija vrstnega reda temelji na učinku informacijske asimetrije. Podjetja v povezavi s
to teorijo uporabljajo določen postopek izbire finančnih virov, če je treba zagotoviti
dodatni kapital. V tem primeru je prednost dana notranjim finančnim virom, kot sta na
primer bilančni dobiček in vsota zbrane amortizacije, in šele nato zunanjim virom, kot
so na primer bančna posojila, izdaja za priskrbo dolžniškega kapitala, izdaja za priskrbo
lastniškega kapitala. Zaporedje izbire finančnih virov je ustvarjeno v povezavi z
merilom minimiziranja tveganja. Razloga takšnega zaporedja izbire finančnih virov,
definiran po teoriji vrstnega reda, sta informacijska asimetrija in učinek negativne
selekcije, ki obstaja med upravitelji in potencialnimi investitorji v zvezi z nerazumno
visoko stopnjo donosa (Korzh, 2015, str. 185).
Myers (1993, str. 84-87) teorijo vrstnega reda klasificira med vedenjske teorije.
Utemeljitelj izpostavlja prednosti in posebnosti uporabe te teorije. Slednje se nanašajo
na:
 minimiziranje stroškov financiranja in z njimi povezanih tveganj,
 upoštevanje pomembnosti denarnih sredstev,
 z izbiro virov financiranja je podjetje vodeno k ohranjanju finančne stabilnosti,
 dokazuje povezavo med razmerjem čistega dobička in strukture posojil.
»Slabosti in omejitve uporabe omenjene teorije se kažejo pri:
 učinkovitosti rabe zgolj pri velikih podjetjih, ki se lahko financirajo iz naslova
izdaje obveznic,
 določanju dinamike strukture kapitala iz kratkoročne perspektive na podlagi
napovedi donosnosti,
 uporabi zgolj kvalitativne analize alternativ« (prav tam).

3.6 Teorija tempiranja trga14
Teorija stroškov finančne stiske in teorija vrstnega reda sta se dobro uveljavili v zvezi z
izbiro kapitalske strukture. Sodobnejši dodatek predstavlja teorijo tempiranja trga, ki
poskuša dokazati trditev: »Kapitalska struktura je kumulativni izid preteklih poskusov
do časa na trgu lastniškega kapitala.« Omenjena teorija izhaja iz sprostitve modela M-M
oziroma predpostavke neobstoja asimetrije informacij. Utemeljitelja, Malcolm Baker in
Jeffery Wurgler, predstavljata svojo teorijo z dokazi testiranja številnih ameriških
podjetij. Poudarek teorije je vrednotenje trgov podjetja glede na oceno poslovodstva
glede notranje vrednosti. Posledično je podjetje nagnjeno k izdaji lastniškega kapitala,
ko je visoko vrednoteno. Ko podjetje išče vire financiranja, lahko splošno stanje na trgu
vpliva na izid kapitalske strukture, kar posledično vodi do drugačne obravnave
optimalne kapitalske strukture. Tempiranje trga na splošno predstavlja možnost
arbitraže pri manipulaciji tržnih cen s prodajo ali z nakupom kateregakoli finančnega
sredstva ob pravem času (Baker in Wurgler, 2002, str. 27−28).
Glavna razlika med pristopom tempiranjem trga in pristopom vrstnega reda je, da pri
vrstnem redu odločitev s strani upraviteljev pri izdaji kapitala posreduje negativne
informacije investitorjem. Tako se tečaji delnic prilagodijo takoj, da bi zabrisali te
negativne informacije. Pri hipotezi tempiranja trga se tečaji delnic ne prilagodijo v
13
14

Angl. Pecking Order Theory.
Angl. Market Timing Theory.
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celoti kakršnikoli negativni informaciji, ki je posredovana s strani odločitve o izdaji za
priskrbo kapitala. Tako so upravitelji sposobni izdajati precenjeni kapital in izzvati
prenos premoženja od novih do starih delničarjev (Denis, 2012, str. 634).

3.7 Teorija signaliziranja15
Znani ameriški profesor finančne ekonomije ter začetnik pomembnih teorij in modelov
znotraj tega področja, Stephen Alan Ross, je menil, da obstaja učinek signaliziranja na
optimalno kapitalsko strukturo. Optimizacija kapitalske strukture je torej povezana z
vedenjem upraviteljev. Ugotovil je, da predlog predpostavke nepomembnosti s strani
Modiglianija in Millerja temelji na predpostavki, da trg pozna pričakovani prihodnji
denarni tok v podjetju in da trg vrednoti denarni tok, da bi določil vrednost podjetja
(Ardalan, 2016).
Ross (1977, str. 32-34) trdi, da lahko upravitelji s pretokom informacij vplivajo na
prihodnje denarne tokove podjetja. Spremembe v kapitalski strukturi lahko spremenijo
dojemanje trga. To pomeni, da spremembe v kapitalski strukturi podjetja lahko
spremenijo zaznano tržno tveganje podjetja, čeprav dejansko tveganje podjetja ostaja
nespremenjeno. Upravitelji v podjetju imajo notranje informacije o pričakovanih
prihodnjih denarnih tokovih podjetja, do katerih zunanji investitorji nimajo dostopa.
Upravitelji jim lahko pošiljajo nedvoumne signale o prihodnosti podjetja prek svoje
izbire finančnega vzvoda. Natančneje, upravitelji lahko po svoji izbiri visokega
finančnega vzvoda signalizirajo optimistično prihodnost za podjetje, ki nato povečuje
vrednost podjetja na trgu.

15

Angl. Signaling Theory.
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4 MODEL OBLIKOVANJA USTREZNE KAPITALSKE
STRUKTURE
4.1 Ključni dejavniki kapitalske strukture
Poudarek večine razlag o načinu snovanja kapitalske strukture je na dejavnikih, ki
vodijo do določitve kombinacije financiranja za podjetja glede na določen pričakovan
denarni tok. Teorem strateškega dolga predpostavlja, da strateški premisleki na trgu
proizvodov povzročajo višji dolg za pridobitev strateških prednosti, in s tem vzpostavlja
povezavo med dolgom in konkurenco na proizvodnem trgu (Brander in Lewis, 1986,
str. 966).
Barclay in Smith (1995) navajata, da številni dejavniki določajo optimalno kombinacijo
dolgoročnega in kratkoročnega dolga podjetja. Med njimi so: boniteta podjetja, rast,
dobičkonosnost, sposobnost financiranja projekta iz prenesenega čistega dobička ali
notranjih virov, likvidnost, velikost podjetja ali starost, kakovost upravljanja itd.
Frank in Goyal (2009) sta opravila dinamično raziskavo ameriških podjetij, uvrščenih
na borzo, in sicer od leta 1950 do 2003. Ugotovila sta, da so industrijski vzvod,
razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo, opredmetenost sredstev, dobiček,
velikost podjetja in pričakovana inflacija najbolj zanesljivi dejavniki, ki določajo
optimalno kapitalsko strukturo.
Obstaja torej več dejavnikov in spremenljivk, ki vplivajo na sestavo kapitala podjetja.
Köksal in Orman (2014, str. 258) povzemata po Franku in Goyalu (2009), da obstaja kar
36 spremenljivk, ki so povezane z odločitvami glede vzvoda na primeru ameriških
podjetij. Ti dejavniki pa so podobno povezani v ostalih državah.
V nadaljevanju bomo obravnavali nekaj dejavnikov, ki imajo pomemben, čeprav težko
merljiv vpliv na izbiro optimalne kapitalske strukture. Dejavnike smo razvrstili glede na
relacijo s teorijo stroškov finančne stiske in teorijo vrstnega reda ter smer vpliva na
zadolženost.
4.1.1 Dejavniki glede na relacijo s teorijo stroškov finančne stiske
Teorija stroškov finančne stiske napoveduje pozitivno razmerje med velikostjo podjetja
in vzvodom. To je zaradi tega, ker so večja podjetja bolj razpršena v okviru naložbenja
in so manj izpostavljena tveganju neplačila (Köksal in Orman, 2014, str. 260).
Statična teorija stroškov finančne stiske domneva, da dobičkonosna podjetja uporabljajo
večje količine dolžniškega kapitala v svoji kapitalski strukturi. Večja kot je količina
dolžniškega kapitala, večja bo korist od obrestnega davčnega ščita. Manj dobičkonosna
podjetja uporabljajo manjše količine dolžniškega kapitala zaradi strahu pred finančno
stisko. Tako statična teorija stroškov finančne stiske domneva pozitiven vpliv
dobičkonosnosti na vzvod. V nasprotju nekateri avtorji predpostavljajo, da si
dobičkonosna podjetja izposojajo manj finančnih sredstev – ne zaradi svojega nizkega
ciljnega deleža dolga, ampak na račun svojih zadostnih notranje ustvarjenih sredstev
(Kumar in Bodla, 2014, str. 83).
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Teorija stroškov finančne stiske napoveduje negativno razmerje med vzvodom in rastjo
podjetja. Neotipljivost sredstev rastočih podjetij pomeni, da izgubijo več svoje vrednosti
v primeru finančne stiske (Köksal in Orman, 2014, str. 260).
Opredmetenost sredstev uporabljamo kot približek za vrste sredstev. Teorija stroškov
finančne stiske napoveduje pozitivno razmerje med vzvodom in opredmetenostjo
sredstev. To je zaradi tega, ker so opredmetena sredstva lažja za zavarovanje in utrpijo
manjšo izgubo v vrednosti, ko podjetja zaidejo v finančno stisko. Odkar se podjetja
nagibajo k ujemanju zapadlosti sredstev z obveznostmi, mora biti opredmetenost
pozitivno korelirana z dolgoročnim vzvodom (Köksal in Orman, 2014, str. 260).
4.1.2 Dejavniki glede na relacijo s teorijo vrstnega reda
Teorija vrstnega reda je na splošno interpretirana tako, da napoveduje negativno
razmerje med velikostjo podjetja in vzvodom, odkar se večja podjetja soočajo z manj
negativne selekcije in so zmožna lažje izdajati lastniški kapital v primerjavi z manjšimi
podjetji (Köksal in Orman, 2014, str. 260).
Teorija vrstnega reda napoveduje pozitivno razmerje med vzvodom in rastjo podjetja.
To je zaradi tega, ker notranji viri ne zadostujejo za podporo investicijskim priložnostim
za podjetja z visoko rastjo, kar povečuje njihovo povpraševanje po zunanjem dolgu
(Köksal in Orman, 2014, str. 260).
Teorija vrstnega reda napoveduje negativno razmerje med vzvodom in opredmetenostjo
sredstev, odkar nizka informacijska asimetrija, povezana z opredmetenimi sredstvi,
ustvarja izdajo lastniškega kapitala kot cenejšo. Opredmetenost definiramo kot količnik
med neto osnovnimi sredstvi in bilančno vsoto oziroma celotnimi sredstvi (Köksal in
Orman, 2014, str. 260).
Vzvod povečuje volatilnost čistega dobička. Bolj tvegana podjetja lahko znižajo
volatilnost čistega dobička z zmanjševanjem stopnje zadolženosti. Negativno razmerje
med tveganjem in vzvodom je pričakovano s perspektive teorije vrstnega reda: podjetja
z visoko volatilnostjo dobičkov poskušajo akumulirati denar, da bi se izognila bremenu
zadolževanja in izpolnjevanju finančnih obveznosti (Psillaki in Daskalakis, 2009, str.
326).
Poslovni vzvod16 se koristi kot substitut za nestanovitnost prihodkov. DeAngelo in
Masulis (1980) v svoji raziskavi navajata, da je povezava med poslovnim in finančnim
vzvodom negativna. Podjetja, katerih prihodki so nestanovitni, so težje določljiva glede
prihodnjih donosov s strani investitorjev na osnovi javno dostopnih informacij.
Kreditorji bodo posledično zahtevali višjo stopnjo donosnosti, saj bodo bolj
izpostavljeni tveganju izgube, kar bo povečalo stroške dolžniškega kapitala. Ta
ugotovitev je predpostavljena v teoriji vrstnega reda. Teorija stroškov finančne stiske
prav tako zagovarja negativno razmerje, vendar v nekoliko drugačni perspektivi;
nestanovitnost prihodkov povečuje verjetnost nastanka finančne stiske.

16

Poslovni vzvod obstaja, ker se stalni stroški pri spreminjanju obsega poslovanja obnašajo drugače od
spremenljivih stroškov. Zato se celotni stroški na enoto poslovnega učinka zmanjšujejo pri
povečevanju obsega poslovanja in obratno: povečujejo se pri zmanjševanju obsega poslovanja.
Poslovni vzvod torej obstaja, če obstajajo stalni stroški znotraj celotnih stroškov poslovanja (Bergant,
Poslovni vzvod, 2014, str. 2).
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4.1.3 Dejavniki s pozitivnim in negativnim vplivom na vzvod
Količniki likvidnosti, ki zagotavljajo informacije o sposobnosti podjetja za izpolnitev
svojih kratkoročnih obveznosti, lahko imajo različne učinke na odločitve o kapitalski
strukturi podjetja. Podjetja z večjo likvidnostjo imajo relativno višji delež dolga kot tista
z nižjim likvidnostnim količnikom. To je zaradi večje sposobnosti izpolnitve
kratkoročnih obveznosti. Tako se pričakuje pozitivno razmerje med likvidnostnim
položajem in deležem dolga podjetja. Kakorkoli, ko podjetja z bolj likvidnimi sredstvi
uporabljajo ta sredstva za financiranje svojih investicij, bo razmerje med likvidnostnim
količnikom podjetja in deležem dolga negativno. Merjeno je kot delež dolgoročnih
sredstev proti dolgoročnim obveznostim in smer vpliva na kapitalsko strukturo je
dovoljena za empirično določitev (Kumar in Bodla, 2014, str. 84).
Visoke davčne stopnje povečujejo koristi davkov na obresti iz naslova dolga. Zaradi
tega razloga bodo podjetja izdala več dolžniškega kapitala, ko bodo davčne stopnje
višje. Na drugi strani se pojavlja trditev, da so podjetja z večjo vrednostjo nedolžniškega
davčnega ščita17 (stroški amortizacije in davčni dobropisi za naložbe) manj zadolžena,
ker je nedolžniški davčni ščit nadomestek za davčne ugodnosti dolžniškega financiranja.
Ta podjetja imajo manjšo potrebo po izdaji dolžniškega kapitala, da bi izkoristila
odbitke obresti za davke, ker se že poslužujejo davčnih ugodnosti. Empirični dokazi
razmerja med nedolžniškim davčnim ščitom in kapitalsko strukturo se zelo razlikujejo.
Nekatere raziskave ugotavljajo pozitivno razmerje, druge pa negativno. To je lahko
posledica dejstva, da so ti davčni ščiti včasih prav tako povezani z drugimi
spremenljivkami, ki prav tako vplivajo na zadolženost. Na primer, stroški amortizacije
in davčni dobropisi za naložbe so običajno sorazmerni vrednosti fizičnih sredstev, kot
so naprave, oprema itd., ki delujejo kot zavarovanje in zagotavljajo varnost
posojilodajalcem. Dolg bo najprimernejša metoda financiranja takšnih opredmetenih
sredstev. V tem primeru bo razmerje med nedolžniškim davčnim ščitom in kapitalsko
strukturo pozitivno. Drugi razlog, ki lahko pojasni raznolik empirični dokaz razmerja
med stopnjo dolga in nedolžniškim davčnim ščitom, je različna davčna zakonodaja v
posamezni državi (Acedo-Ramírez in Ruiz-Cabestre, 2014, str. 241−242).

4.2 Primerjava izbora kapitalske strukture v času pred in po finančni
krizi
Nastanek globalne finančne krize in recesije je posledično vplival tudi na evroobmočje,
kjer so se leta 2007 razmere tako v notranjih kot zunanjih okoljih podjetij začele
spreminjati. Podjetja so bila postavljena pred izziv, ali se bodo sposobna prilagoditi
neugodnim vplivom ali pa bodo stagnirala in propadla. Tober (2015, str. 214)
izpostavlja vzroke za nastanek krizne situacije oziroma obdobja v Evropi − od političnih
napak in institucionalne neustreznosti do neravnovesja, ki se je kopičilo v devetih letih
obstoja krize.
Zadolženost podjetij je v obdobju pred krizo hitro naraščala, podjetja so vstopila v krizo
močno zadolžena. Zmanjšanje domačih virov financiranja podjetij tako pri bankah kot
med podjetji je vodilo v zmanjšanje dobičkonosnosti, investicij in preživitvenih
sposobnosti podjetij ter posledično v skrčenje gospodarske aktivnosti (Banka Slovenije,
2016a, str. 41).

17

Angl. Non-Debt Tax Shield.
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Harrison in Widjaja (2014, str. 60-61) navajata, da so razmere na kapitalskih trgih pred
finančno krizo na splošno ugodnejše kot po finančni krizi. Avtorja nadalje povzemata
po Doukasu in ostalih (2010), ki raziskujejo učinek ugodnih tržnih pogojev dolga na
izbiro kapitalske strukture, in sicer da ima negativna selekcija stroškov lastniškega
kapitala na ravni podjetja pomemben vpliv na izbiro kapitalske strukture. Podjetja se
pogosto poslužujejo dolžniškega financiranja, ko jim lastniški kapital ni naklonjen.
Posluževanje dolžniškega financiranja se stopnjuje, ko so razmere na trgu dolžniškega
kapitala ugodnejše, ne glede na visoke stroške negativne selekcije, ki jih podjetja lahko
utrpijo. Ugotovljen je bil tudi učinek aktivnosti dolžniškega financiranja na kapitalsko
strukturo izdajateljev dolga, ki traja več kot pet let po letu prve izdaje. Raziskano je bilo
tudi, da je teorija stroškov finančne stiske kontradiktorna z vedenjem glede financiranja
teh podjetij. Posledica je, da pred finančno krizo, ko je kapitalski trg ugoden, teorija
stroškov finančne stiske ne more pojasniti izbora kapitalske strukture podjetij. Nadalje
avtorja povzemata po Chou in ostalih (1993) ter Dittmarju in ostalih (2008) ugotovitev,
da upravitelji podjetij pričakujejo minimiziranje stroškov negativne selekcije
lastniškega financiranja ter da so skozi obdobje gospodarske rasti stroški negativne
selekcije lastniškega financiranja v upadanju, kar povzroča porast količine izdajanja
lastniškega kapitala glede na izdajo dolžniškega kapitala. Skozi obdobje gospodarske
rasti stroški lastniškega kapitala padejo glede na stroške dolžniškega kapitala.
Posledično se aktivnosti financiranja, povezane z lastniškim kapitalom, znatno
povečajo, kar vpliva na kapitalsko strukturo podjetij.
Če upoštevamo financiranje podjetij v obdobju regeneracije in okrevanja od posledic
finančne krize, UMAR (2016a, str. 23-25) navaja, da se je leta 2015 poslovanje
gospodarskih družb v Sloveniji že drugo leto zapored izboljšalo. K izboljšanju sta
prispevali obe glavni komponenti poslovnega rezultata: nadalje se je zvišal neto dobiček
iz poslovanja, hkrati pa je močno upadla izguba iz financiranja. Izguba iz financiranja se
je po sedmih letih ohranjanja na visoki ravni leta 2015 znižala za štiri desetine. K temu
so največ prispevali nižji finančni odhodki, povezani z oslabitvami in rezervacijami, ki
so se v preteklih letih v zaostrenih gospodarskih razmerah ohranjali na razmeroma
visoki ravni. Poleg tega se je nadaljevalo krčenje finančnih odhodkov od bančnih
posojil, ki je posledica razdolževanja podjetniškega sektorja pa tudi znižanja obrestnih
mer. Delež dolga v virih sredstev je tako upadel na 55,2 % in je bil za 10 odstotnih točk
nižji od vrha v letu 2008. Razdolževanje podjetniškega sektorja se je tako v letu 2015
nadaljevalo. Zadolženost in prezadolženost gospodarskih družb sta po večini kazalnikov
svoj vrh dosegli leta 2009, od takrat naprej pa se znižujeta, izraziteje v zadnjih treh
letih.
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Slika 3: Finančni vzvod v številu let po velikosti podjetij

Vir: (UMAR, 2016a, str. 25).
Slika 3 prikazuje, da se je sposobnost odplačevanja dolgov podjetniškega sektorja v
štirih različnih velikostih podjetij, merjena kot finančni vzvod, skozi zadnja leta
izboljševala, kar pomeni, da so podjetja prilagodila kapitalsko strukturo glede na
razmere. Tako so se začela financirati z večjim deležem lastniškega kapitala in omejila
zadolževanje.
Harrison in Widjaja (2014, str. 60) še dodajata, da hude finančne krize lahko pustijo
podjetja finančno omejena. Večina finančno omejenih podjetij tako izkusi omejitev
količine obrokov kreditiranja na kapitalskem trgu, višje stroške zadolževanja in težave v
zvezi z odpiranjem ali s podaljšanjem kreditne linije. Podjetja s takšnimi finančnimi
omejitvami se bodo odrekla investicijskim priložnostim zaradi težav pri dvigovanju
notranjega ali zunanjega kapitala, prav tako bodo prodala svoja sredstva, da bi pridobila
gotovino za podporo svojih operacij. Ker lahko zmanjšanje sredstev škoduje podjetju
glede sposobnosti dvigovanja dolga, so podjetja lahko prisiljena prilagoditi svoje
kapitalske strukture, da bi premagala te neugodne okoliščine skozi obdobje finančne
krize.

4.3 Ocenjevanje stroškov kapitala
Proučevanje kakovosti kapitalske strukture podjetja v razmerju do uspešnosti podjetja
zahteva podrobnejšo analizo cene (stroškov) finančne strukture, pri čemer mislimo na
ceno (strošek) uporabljenih virov (Repovž in Peterlin, 2004, str. 85).
4.3.1 Stroški lastniškega kapitala
Strošek lastniškega kapitala podjetja je pomemben, ker določa najmanjšo donosnost, ki
jo vlagatelji zahtevajo na vložena sredstva. Strošek lastniškega kapitala podjetja je
diskontni faktor za izračunavanje današnje vrednosti pričakovanih denarnih tokov, ki
pripadajo lastnikom podjetij. Donosnosti v višini stroška lastniškega kapitala podjetja ne
moremo šteti kot dodano vrednost, saj pomeni strošek vloženega kapitala. Je donosnost,
ki jo zahtevajo glede na tveganje naložbe (Stubelj, 2009, str. 21).
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Kot smo že omenili, lastniški kapital delimo na navadni in prednostni, kar pomeni, da
ga podjetja lahko pridobijo z izdajo prednostnih ali navadnih delnic. Stubelj (2009, str.
22) povzema po Brighamu in Ehrhardtu (2005, str. 311), da lahko podjetja navadni
lastniški kapital pridobijo z izdajo novih navadnih delnic ali pa zadržijo dobičke. Če
podjetje izda nove delnice, mora novim delničarjem zagotoviti pričakovano donosnost,
obenem mora pokriti tudi stroške izdaje novih delnic. To skupaj pomeni strošek novih,
izdanih delnic, ki ga mora podjetje zaslužiti. Podjetje lahko pridobi navaden lastniški
kapital z zadržanimi dobički. Čisti dobiček lahko delničarjem izplača v obliki dividend,
lahko pa dobiček zadrži v podjetju. Tako pridobljen kapital ima tudi svoj strošek.
Strošek zadržanih dobičkov je oportunitetni strošek vlagatelja, ker bi zadržani dobiček
lahko dobil izplačan v obliki dividend in ga vložil kam drugam. Podjetje mora na
zadržane dobičke doseči vsaj takšno donosnost, kot bi jo dosegel vlagatelj, če bi svoja
sredstva namenil za neko drugo naložbo s primerljivim tveganjem. Pri enako tvegani
naložbi v podobnem podjetju lahko vlagatelj pričakuje enako donosnost, ki jo dosega z
lastništvom delnic obravnavanega podjetja. Če podjetje na zadržane dobičke ni
sposobno doseči pričakovane donosnosti, je boljše, da dobiček izplača delničarjem, ki
bodo svoja sredstva lahko namenili za drugo naložbo, pri kateri bodo dosegli
pričakovano donosnost.
4.3.1.1 Ocena stroškov lastniškega kapitala z metodo CAPM
Sodobna teorija portfelja18 trdi, da investiranje vključuje dve različni vrsti tveganj: tržno
ali sistematično tveganje in nesistematično tveganje. Vlagatelji lastniškega kapitala se
tržnemu tveganju ne morejo izogniti, medtem ko nesistematično tveganje, ki izhaja iz
dotičnega podjetja ali določenega projekta, lahko zreducirajo z razpršitvijo ali
diverzifikacijo naložb v portfelju. Razpršijo lahko več kot polovico celotnega tveganja,
vendar še vedno obstaja tretjina celotnega tveganja posamezne delnice ali projekta, ki
ga vlagatelji ne morejo razpršiti. To kaže na pomembno razliko med upravitelji podjetja
in delničarji podjetja. Upravitelji so navadno v veliki meri zavezani specifičnemu
podjetju in so zato pozorni na celotno tveganje, ki mu je to podjetje izpostavljeno.
Delničarji so mobilni in lahko normalno posedujejo razpršene portfelje. Teorija pravi,
da morajo zato skrbeti samo za tržno tveganje. Pomembno vprašanje je obseg, v
katerem trg pritiska na upravitelje, da delujejo v interesu delničarjev (s skrbjo le za
tržno tveganje). Teorija v zvezi s tveganji in o tem, kako trg vrednoti sredstva, se
pogosto nanaša na model CAPM19 (Myddelton, 2000, str. 130-131).
CAPM predpostavlja, da imajo vsi vlagatelji kombinacijo tržnega portfelja in netvegane
naložbe, saj bodo tako dosegli največjo donosnost z najmanjšim tveganjem. Kakšno je
razmerje med deležem tržnega portfelja in netvegane naložbe, je odvisno od nagnjenosti
k tveganju posameznega vlagatelja (Stubelj, 2009, str. 23).
Enačba 1: Enačba za izračun CAPM
r = r + β × (r − r ),
kjer je:
ri – zahtevana donosnost vlagateljev,
rf – netvegana stopnja donosa,
β – prispevek delnice k tveganju premoženja (merilo tržnega tveganja delnice),
18
19

Angl. Modern Portfolio Theory (MPT).
Angl. Capital Asset Pricing Model ali model vrednotenja dolgoročnih naložb (v nadaljevanju CAPM).
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rm – tržna donosnost,
(rm-rf) – tržna premija za tveganje.
Vir: (Stubelj, 2009, str. 23).
DOLOČITEV NETVEGANE STOPNJE DONOSA
Določitev netvegane stopnje donosa je prvi korak pri izračunu po metodi CAPM.
Vprašati se moramo, katero sredstvo lahko opredelimo za netvegano. Takšno sredstvo
bo skozi svojo življenjsko dobo prinašalo takšno donosnost, kot smo jo pričakovali. Z
večanjem verjetnosti, da bo donosnost sredstva v njegovi življenjski dobi različna od
pričakovane, se povečuje tveganje. Pri tem mora biti verjetnost stečaja nična in ne
smejo obstajati negotovosti glede možnosti reinvestiranja. Pri vrednotenju sredstev
moramo upoštevati življenjsko dobo sredstev, kadar določamo netvegane stopnje
donosa. Priporočeno je, da se zapadlost državne obveznice, ki jo uporabimo za
netvegano stopnjo donosa, ujema z življenjsko dobo sredstva. Podjetja nimajo končne
življenjske dobe. Kot netvegano stopnjo donosa je priporočljivo vzeti donosnost do
dospetja obveznice s čim daljšo zapadlostjo. Razlog je premajhna likvidnost
dolgoročnih obveznic (Stubelj, 2009, str. 24).
OCENA TRŽNE PREMIJE ZA TVEGANJE
Tržno premijo za tveganje ocenimo tako, da od pričakovane tržne donosnosti odštejemo
pričakovano donosnost netvegane naložbe. Prav tako jo imenujemo tudi premija za
tveganje lastniškega kapitala. Tržna premija za tveganje je zahtevana s strani tveganju
nenaklonjenih vlagateljev, ki zaradi prevzema večjega tveganja zahtevajo višjo
donosnost oziroma premijo za tveganje. Ker so vlagatelji oziroma lastniki kapitalskih
deležev v družbah prav tako solastniki teh podjetij, zahtevajo pri delnicah višje
donosnosti kot pri svojih naložbah v dolžniške vrednostne papirje (Brigham in Ehrhardt,
2005, str. 313).
Tržno premijo za tveganje lahko ocenimo na več načinov, in sicer z upoštevanjem ocen
in ekspertiz pričakovanih donosnosti posameznih vlagateljev, s pomočjo preteklih
podatkov gibanj tržnih donosnosti ali s pomočjo pričakovanih donosnosti, kar je
prihodnja tržna premija za tveganje (Stubelj, 2009, str. 25).
OCENA MERE TRŽNEGA TVEGANJA – BETA
Predpostavka CAPM pravi, da je edino pomembno tveganje tisto, ki ga posamezna
naložba prispeva k dobro razpršenemu premoženju oziroma portfelju. Dobro razpršeno
premoženje lahko pojmujemo kot pomanjšano sliko tržnega premoženja. To pomeni, da
vsebuje vse naložbe na trgu v razmerjih, kot so na trgu zastopane. Tržno premoženje
vsebuje vse naložbe, ki so na določenem trgu na razpolago. Tveganje, ki ga posamezna
naložba doprinese dobro razpršenemu premoženju, merimo s koeficientom beta. Za
tržno premoženje je β = 1. Naložba z β = 1 je povprečno tvegana, naložba z β < 1 je
podpovprečno tvegana, naložba z β > 1 pa je nadpovprečno tvegana (Stubelj, 2009, str.
27).
Beto lahko izračunamo na številne načine. Po navadi jo izračunavamo s statistično
metodo linearne regresijske analize, tako da uporabimo historične podatke donosnosti
posamezne naložbe in donosnosti trga. Finančne ustanove, kot so Thomson Financial,
Bloomberg in Yahoo, računajo bete na različne načine. Posledično se izračunane bete
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podjetij zato razlikujejo. Analitiki najpogosteje uporabljajo od 4- do 5-letne mesečne
spremembe, v rabi pa so tudi 52-tedenske spremembe (Brigham in Ehrhardt, 2005, str.
153).
Za uporabo bete v CAPM se predpostavlja, da bo beta za posamezno naložbo v
prihodnosti enaka kot v preteklosti, saj nas pri vrednotenju vedno zanima prihodnja
zahtevana donosnost lastniškega kapitala. Kot merilo donosnosti trga po navadi
upoštevamo borzni indeks (za Slovenijo SBI-20). To ni indeks tržnega premoženja in ne
predstavlja vseh mogočih naložb na trgu. Poleg delnic bi tržni indeks moral vsebovati še
vse mogoče naložbe dolžniških vrednostnih papirjev, naložbe v nepremičnine, žlahtne
kovine, umetnine, blago in drugo (Stubelj, 2009, str. 28).
Poleg zgodovinske bete poznamo še druge načine izračunavanja bet, in sicer temeljne
bete, računovodske bete, popravljene bete, industrijske bete in izračun s pomočjo
kombinacije modelov (Stubelj, 2009, str. 28).
Pomembno je še poudariti zelo velik vpliv stopnje finančnega vzvoda podjetja na
tveganje. Stubelj (2009, str. 28-29) pravi, da večja uporaba dolga pomeni višje stroške
obresti. V primeru dobrega poslovanja ostane več dobička za lastnike kapitala (zaradi
nižjih stroškov dolga od stroškov kapitala). V primeru slabega poslovanja lahko visoki
stroški obresti povzročijo izgubo. Večji finančni vzvod poveča varianco čistega dobička
na delnico podjetja in s tem poveča tveganost naložbe v lastniški kapital podjetja.
4.3.1.2 Ocena stroškov lastniškega kapitala z metodo dividendnega oziroma
Gordonovega modela rasti
Pri tej metodi ocenjujemo stroške lastniškega kapitala s pomočjo diskontiranja
pričakovanih (prihodnjih) denarnih tokov. Gre za tako imenovano metodo dividendnega
ali Gordonovega modela rasti, pri čemer lahko izračunamo zahtevano donosnost
lastniškega kapitala. Pri izračunu mora veljati predpostavka tržnega ravnovesja. Če je ta
pogoj izpolnjen, je pričakovana donosnost lastniškega kapitala enaka zahtevani
donosnosti vlagateljev oziroma imetnikov lastniškega kapitala (Brigham in Ehrhardt,
2005, str. 317).
Načeloma lahko vrednotimo lastniške deleže na enak način kot netvegane vrednostne
papirje. Tako diskontiramo pričakovane prihodnje denarne tokove iz lastništva delnic z
uporabo oportunitetnih stroškov lastniškega kapitala. Namesto redne fiksne anuitete se
moramo sedaj ukvarjati z dividendami, ki lahko nihajo. Skupna poenostavljena
predpostavka je, da bo zadnja letna neto dividenda na delnico zrastla v prihodnosti po
konstantni stopnji. To je lahko bodisi v realnih pogojih bodisi v denarnih pogojih.
Dividendna izplačila ne predstavljajo celotnih stroškov lastniškega kapitala za podjetje.
Lastniški kapital še vedno povzroča oportunitetni strošek, tudi za podjetje, ki ne
izplačuje dividend (če poskuša maksimirati bogastvo delničarjev): predstavlja to, kar bi
delničarji lahko drugače naredili z investiranim denarjem. Zato je to diskontna stopnja,
ki jo delničarji (verjetno) uveljavljajo za pričakovane prihodnje dividende (Myddelton,
2000, str. 137-138).
Myddelton (2000, str. 138) navaja, da je delničarjev donos iz kapitalskih deležev
sestavljen iz dveh delov: dividende in kapitalskega dobička (ali minus kapitalska
izguba). Stubelj (2009, str. 30) nadalje pojasnjuje, da moramo za izračun oceniti tri
vhodne spremenljivke. Največjo težo ima ocena prihodnje rasti, ki jo je tudi najtežje
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oceniti. Če je bila rast podjetja v preteklosti konstanta, lahko predpostavljamo, da se bo
rast nadaljevala tudi v prihodnje. Tako ocenimo pričakovano rast podjetja. V praksi
redko najdemo stabilno rast v zgodovini podjetja, zato sta pri oceni rasti potrebni velika
previdnost in kritičnost.
Enačba 2: Enačba dividendnega modela rasti
P =

(

,

)

kjer je:
P0 – trenutna cena delnice,
D1 – pričakovana dividenda v prvem letu,
g – pričakovana skupna letna stopnja rasti dividend,
ke – ocena stroška lastniškega kapitala.
Vir: (Shapiro in Balbirer, 2000, str. 317).
Enačba 3: Ocena stroška lastniškega kapitala s pomočjo dividendnega modela rasti
k =

D
+g
P

Vir: (Shapiro in Balbirer, 2000, str. 317).
Enačba 3 ni primerna za podjetja, ki ne izplačujejo dividend, ali za podjetja, pri katerih
so dividendna izplačila nestabilna (Shapiro in Balbirer, 2000, str. 318).
4.3.2 Stroški dolžniškega kapitala
Ocenjevanje stroškov dolžniškega kapitala je relativno enostavno zaradi neposredno
opazovanih obrestnih mer. Ker podjetje poizkuša ugotoviti zahtevani donos novih
projektov, je osnova za ocenjevanje stroškov dolžniškega kapitala obrestna mera
kateregakoli novega dolga. Dejstvo, da bi podjetje lahko izdalo dolgoročni dolg pred 30
leti po obrestni meri 6 %, ni relevantno; kar je pomembno, je stopnja, ki jo bo podjetje
moralo plačati na novo izdani dolg. Ker je strošek iz naslova obresti (odhodek) na
izposojeni denar odbiten za davek, mora biti strošek dolžniškega kapitala prilagojen za
davke, da odseva dejanske stroške izdajatelja (Shapiro in Balbirer, 2000, str. 320).
Enačba 4: Ocena stroška dolžniškega kapitala
k ∗ = k × (1 − T),
kjer je:
k*d – ocena stroška dolžniškega kapitala,
kd – donos do dospetja na dolg,
T – stopnja davka na dobiček podjetja.
Vir: (Shapiro in Balbirer, 2000, str. 320).
Enačba 4 kaže, da dokler je podjetje donosno, bodo stroški dolžniškega kapitala po
obdavčitvi manjši od dveh tretjin teh stroškov podjetja pred obdavčitvijo. Po drugi
strani bodo podjetja z večjimi izgubami, ki bodo v nedavčnem položaju v bližnji
prihodnosti, imela relativno visoke stroške dolžniškega kapitala po obdavčitvi (Shapiro
in Balbirer, 2000, str. 320).
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»Podjetje lahko ocenjuje donos do dospetja novega dolga na številne načine. Če
podjetje že javno trguje z obveznicami s karakteristikami (na primer donosnost,
možnost razveljavitve itd.), ki so podobne zamislim novega dolga, lahko donos do
dospetja za te obstoječe izdaje služi kot ocena za kuponsko stopnjo, ki bi jo podjetje
moralo ponuditi na nov dolg. Če podjetje ne trguje javno z dolžniškimi finančnimi
instrumenti oziroma nima dolga takšnih specifikacij, bo moralo uporabiti donose drugih
podjetij s primerljivimi kreditnimi kvalitetami« (prav tam).
4.3.3 Tehtani povprečni strošek kapitala (angl. WACC)
Po metodi WACC20 se stroški kapitala (lastniškega in dolžniškega) podjetja
izračunavajo za vsako vrsto kapitala posebej. Stroške celotnega kapitala dobimo tako,
da izračunamo njihovo tehtano povprečje, pri čemer so uteži najugodnejši (optimalni)
deleži posameznih oblik kapitala v celotnem kapitalu. Kot strošek posamezne vrste
kapitala se upošteva tržna cena, ki bi jo podjetje plačalo, če bi hotelo povečati ustrezno
vrsto kapitala (Slovenski inštitut za revizijo, 2016b, str. 18).
Podjetje praviloma izbira najcenejše rešitve v priskrbi in uporabi kapitalske strukture.
Pri končni odločitvi o optimiranju kapitalske strukture je treba uporabiti tudi druge
dejavnike in sodila (odvisnost od dobavitelja, posojilodajalca, varnost pri izpeljavi
izbrane rešitve v priskrbi in porabi in drugo), saj se mora podjetje zavedati, da
najcenejša rešitev ni vedno tudi najugodnejša. Podjetje glede na svojo dejavnost, svoj
položaj in razmere v zunanjem okolju izdela svoja sodila za oblikovanje želene
kapitalske strukture (Repovž in Peterlin, 2004, str. 85).
Enačba 5: Enačba za izračun WACC
WACC = k × (1 − T) × W + k × W ,
kjer je:
We – delež lastniškega kapitala v virih financiranja,
Wd – delež dolžniškega kapitala v virih financiranja,
ke – cena (strošek) lastniškega kapitala,
kd – cena (strošek) dolžniškega kapitala,
T – stopnja davka na dobiček podjetja.
Enačba 5 je prirejena po Repovž in Peterlin (2004, str. 88).

4.4 Pokazatelji ustreznosti kapitalske strukture
Za potrebe odločitev notranjih in zunanjih udeležencev podjetja lahko informacije o
ustreznosti kapitalske strukture pridobimo z analizo računovodskih izkazov. Absolutni
podatki, ki so vsebovani v računovodskih izkazih, sami zase dajejo neko sliko
poslovanja podjetja, vendar je ta velikokrat omejena, nepregledna, zato je treba
absolutne podatke še podrobneje analizirati in jih prikazati v obliki relativnih števil,
trendov, deležev itd. Te podatke je treba primerjati z nekim drugim podatkom. Na
podlagi takšne primerjave so snovani določeni finančni kazalniki oziroma pokazatelji, s
pomočjo katerih pridobimo določene vrednosti, te vrednosti pa nam nato povedo
dejansko stanje podjetja oziroma njegove kapitalske strukture.

20

Angl. Weighted Average Cost of Capital.
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Pokazatelji oziroma kazalniki so relativna števila, ki se nanašajo na gospodarske
kategorije, o katerih obstajajo računovodski podatki. Lahko so koeficienti, stopnje
udeležbe ali indeksi. Dobijo se s primerjavo dveh kategorij. Imajo spoznavno moč, ki
omogoča oblikovati sodbo o poslovanju. Če se količnik pomnoži s 100, se govori o
odstotnem koeficientu, odstotku udeležbe ali odstotnem indeksu (Zveza računovodij,
finančnikov in revizorjev Slovenije, 2013).
4.4.1 Kazalniki likvidnosti
Ti kazalniki so posebno zanimivi za posojilodajalce (predvsem za odobritev
kratkoročnih posojil). Za poslovodstvo podjetja pa so kazalniki zanimivi zato, da lahko
precenijo »ugled« pri posojilodajalcih, to je kreditno sposobnost podjetja. Manjša je
kreditna sposobnost podjetja, težje bo podjetje dobilo posojilo in večja bo obrestna mera
tega posojila (Igličar, 2009, str. 27).
4.4.1.1 Dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev
Enačba 6: Izračun kazalnika dolgoročnega financiranja dolgoročnih sredstev
Dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev
kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne rezervacije
=
dolgoročna sredstva
Vir: (AJPES, 2006).
Kazalnik dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev prikazuje razmerje med trajnimi
in dolgoročnimi viri sredstev in dolgoročnimi sredstvi. Da bi se izognilo težavam s
plačilno sposobnostjo, naj bi podjetje vsa dolgoročna sredstva financiralo s kapitalom in
z dolgoročnimi viri. Zato bi praviloma morala biti vrednost tega kazalnika večja od 1.
Ker se tudi v okviru kratkoročnih sredstev pojavlja nek normalen, stalen obseg
(predvsem zalog), naj bi se tudi ta »trajna« gibljiva sredstva financirala z dolgoročnimi
viri (Igličar, 2009, str. 27).
4.4.1.2 Kratkoročni koeficient likvidnosti
Enačba 7: Izračun kratkoročnega koeficienta likvidnosti
Kratkoročni koeficient likvidnosti =

kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti

Vir: (AJPES, 2006).
Kratkoročni koeficient likvidnosti prikazuje razmerje med kratkoročnimi sredstvi in
kratkoročnimi obveznostmi. Pri uporabljanju tega kazalnika in pri njegovem razlaganju
moramo biti previdni, saj ne moremo kar preprosto trditi, da se je likvidnost podjetja
izboljšala, če se je povečala tudi vrednost kazalnika. Za to trditev obstajata najmanj dva
razloga:
1. v števcu kazalnika so celotna kratkoročna sredstva ne glede na svojo obliko.
Razumljivo je, da bo z denarnimi sredstvi podjetje lažje poravnalo svoje
obveznosti kot na primer z zalogami,
2. poslovodstvo lahko izboljša vrednost izračunanega koeficienta (če je bil večji
od 1), in sicer tako, da ob koncu leta poravna del kratkoročnih obveznosti.

37

Zmanjšata se tako imenovalec kot tudi števec, vendar se celotna vrednost
kazalnika poveča.
Zaradi zgoraj omenjenih omejitev je težko govoriti o pravi velikosti tega kazalnika.
Posojilodajalci največkrat pričakujejo, da bo izračunana vrednost kazalnika večja od 2.
Kakšna je prava velikost kazalnika, je odvisno tudi od panoge, v kateri se podjetje
nahaja. V določenih panogah je treba imeti več zalog in terjatev kot v drugih panogah
(na primer: v gostinstvu je lahko vrednost kazalnika tudi 0,7, v tekstilni industriji pa nad
2) (Igličar, 2009, str. 28).
4.4.2 Kazalniki stanja financiranja
Kazalniki stanja financiranja so usmerjeni v analizo načina financiranja podjetja
(pasivna stran bilance stanja), kjer nas zanima delež kapitala in obveznosti v strukturi
vseh virov financiranja. Ti kazalniki so pomembni pri dolgoročnih odločitvah o politiki
financiranja podjetja, med zunanjimi uporabniki pa so v ospredju zanimanja
posojilodajalcev podjetja, saj jim kažejo tveganost glede vračil glavnice in obresti
(Igličar, 2009, str. 23).
4.4.2.1 Delež kapitala v financiranju
Enačba 8: Izračun deleža kapitala v financiranju
Delež kapitala v financiranju =

kapital
kapital + obveznosti

Vir: (AJPES, 2006).
Ta kazalnik kaže delež oziroma odstotek kapitala v celotni pasivi podjetja. Čim večja je
vrednost kazalnika, večji je delež kapitala med celotnimi viri sredstev. Vrednost
kazalnika 1 oziroma 100 % bi pomenila, da podjetje nima dolgov in da so vsa sredstva
financirana z lastniškim kapitalom podjetja (Igličar, 2009, str. 23).
4.4.2.2 Delež obveznosti v financiranju
Enačba 9: Izračun deleža obveznosti v financiranju
Delež obveznosti v financiranju =

obveznosti
kapital + obveznosti

Vir: (AJPES, 2006).
Delež obveznosti v financiranju kaže na to, kolikšen del sredstev podjetja je financiran s
tujimi viri oziroma obveznostmi in se dopolnjuje s predhodnim kazalnikom. Delež
dolgov pove, kolikšna je finančna odvisnost podjetja od zunanjih virov financiranja, ta
podatek je zanimiv tako za posojilodajalce kot tudi za lastnike kapitala. Za
posojilodajalce je pomembno, da je vrednost tega kazalca čim manjša, saj jim to
zmanjšuje tveganje glede vračila glavnice in obresti. Ker so obresti tako imenovani
fiksen finančni odhodek, se pri velikem obsegu zadolženosti pojavlja veliko tveganje,
da podjetje v primeru poslabšanje poslovanja ne bo sposobno normalno izplačevati
obresti in vračati dolgov. Z vidika lastnikov kapitala pa praviloma prevelik delež
kapitala v financiranju ne ustreza. Lastniki kapitala imajo interes, da se podjetje
financira tudi s posojili, saj obresti sicer zmanjšujejo dobiček podjetja, obenem pa
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zmanjšujejo tudi davčno osnovo oziroma davek iz dobička. Zaradi tega je primerjalni
donos na kapital pri podjetju, ki se financira le s kapitalom, nižji od podjetja, ki se
financira tudi z dolgovi. Zavedati pa se moramo, da tako imenovani davčni ščit obresti
nastopi le v primeru, če podjetje dosega dobiček in plačuje davek na dobiček. Z vidika
poslovodstva je dodatno zadolževanje smiselno, dokler s sredstvi dosega donos, ki je
večji od obrestne mere, po kateri so najeli posojila. Razlika med donosom sredstev in
obrestno mero namreč povečuje donosnost kapitala, ki jo lastniki upravi podjetja
postavljajo za cilj. Na odločitev o deležu kapitala oziroma dolgov v virih financiranja
torej pomembno vpliva tudi razmerje med obrestno mero in pričakovanjem lastnikov
glede donosnosti kapitala. Vrednost kazalnika je odvisna tudi od panoge, razlikuje pa se
tudi med posameznimi državami (Igličar, 2009, str. 23-24).
4.4.2.3 Kazalnik finančnega vzvoda
Enačba 10: Izračun kazalnika finančnega vzvoda
Kazalnik finančnega vzvoda =

obveznosti
kapital

Vir: (AJPES, 2006).
Kazalnik finančnega vzvoda nam pove razmerje med obveznostmi in kapitalom. Večji
kot je kazalnik, večji je delež dolgov med viri financiranja. Vsebinsko je ta kazalnik
podoben deležu obveznosti v financiranju in deležu kapitala v financiranju.
Obravnavani kazalnik nam torej prikaže razmerje med dolžniškim in lastniškim
kapitalom (Igličar, 2009, str. 24).
4.4.2.4 Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev
Enačba 11: Izračun kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev =

kapital
dolgoročna sredstva

Vir: (AJPES, 2006).
Kazalnik nam pove, v kakšnem obsegu so dolgoročna sredstva financirana z lastniškim
kapitalom. V primeru, da so dolgoročna sredstva v celoti financirana z lastniškim
kapitalom, bo vrednost kazalnika večja od 1, kar zagotavlja večjo varnost upnikov. Če
je vrednost kazalnika manjša od 1, pomeni, da poslovni subjekt ne sledi zlatemu
bilančnemu pravilu, kar pa nujno ne pomeni tudi ekonomske neučinkovitosti (AJPES,
2006).

4.5 Primerjalna analiza v sestavi kapitala med podjetji
Kot bi lahko pričakovali, uporabljajo posamezne vrste dejavnosti pa tudi posamezna
podjetja znotraj teh vrst različne finančne vzvode oziroma oblikujejo različne kapitalske
strukture (Duhovnik, 1995, str. 151).
Slika 4 kaže, da so imela podjetja v Republiki Sloveniji znotraj dejavnosti oskrbe z
električno energijo, s plinom in paro najvišji delež lastnega kapitala v strukturi vseh
virov financiranja, in sicer za izbrana četrtletja leta 2015 in 2016. Ta delež je v drugem
četrtletju leta 2016 znašal več kot 0,65, kar pomeni, da so se podjetja te dejavnosti v
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dveh tretjinah financirala z lastniškimi kapitalom. Na drugem mestu so po stopnji
lastniškosti financiranja pozicionirana podjetja iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih
dejavnosti itd.
Slika 4: Stopnja lastniškosti financiranja po dejavnostih v izbranih četrtletjih

Vir: (SURS, 2015−2016a).
Slika 5: Poslovanje podjetij predelovalne dejavnosti v izbranih četrtletjih

Vir: (SURS, 2015−2016b).
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Slika 5 kaže poslovanje podjetij iz predelovalne dejavnosti21 v Republiki Sloveniji v
izbranih četrtletjih, iz katere je razvidno, da so podjetja znotraj te dejavnosti zviševala
delež lastniškega kapitala v svojih kapitalskih strukturah od začetka tretjega četrtletja
leta 2015 in ga potem konstantno vzdrževala do sedaj. Preostali koeficienti kažejo
izboljšanje poslovanja podjetij znotraj te dejavnosti od začetka prvega četrtletja leta
2016 do sedaj.
Duhovnikova (1995, str. 152) še poudarja, da obstajajo tudi pomembne razlike v
sestavah kapitala podjetij iz različnih držav. Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
visoko dovršenih izdelkov in pri tem uporabljajo najzahtevnejše tehnologije, so uspešna
in posedujejo velik tržni delež, se poslužujejo visokega deleža dolga glede na celotna
sredstva. Zaradi uspešnosti poslovanja in visoke kreditne sposobnosti lahko snujejo
kapitalske strukture z večjim deležem dolžniškega kapitala. Različne države imajo
različne računovodske konvencije glede:
 izkazovanja sredstev – na podlagi stroškov ob nabavi ali nadomestnih
stroškov,
 obravnavanja sredstev, vzetih v najem,
 oblikovanja pokojninskih skladov,
 obravnavanja raziskovalno-razvojnih stroškov in podobnega,
 tako, da so primerjave otežene.
»Razlike v sestavah kapitala podjetij v različnih državah izvirajo tudi iz načina
obdavčevanja kot glavnega razloga za zadolževanje. Plačane obresti so na primer v
določenih državi neobdavčene, posamezniki pa morajo plačati davek od dividend in
prejetih obresti. Prirasti kapitala (na primer v Nemčiji in na Japonskem) niso obdavčeni.
Ker so povezani bolj z navadnimi delnicami kot z obveznicami, bi morali nemški in
japonski vlagatelji dajati večjo prednost delnicam kot ameriški, to pa je čisto nasprotje
dejanskih sestav kapitala, ki jih različnost davčnih zakonodaj očitno ne more pojasniti«
(prav tam).

21

Proizvodnja zdravil, farmacevtskih surovin in preparatov je podrejena kategorija, kamor spada podjetje
Krka, ki ga bomo analizirali in implicirali na praktičnem primeru v naslednjem poglavju. Uvršča se
med predelovalne dejavnosti.
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5 PRESOJA KAPITALSKE STRUKTURE DRUŽBE
KRKA
5.1 Predstavitev družbe Krka
Krka je eno od vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. Njen sedež je v
Sloveniji. Že več kot 60 let uspešno uresničuje svoje strateške usmeritve in sledi
svojemu poslanstvu in viziji. Krka se je med letoma 1995 in 2000 preoblikovala v
delniško družbo z nazivom Krka, d. d., kar pomeni, da je osnovni kapital podjetja
razdeljen na delnice, družbeniki pa ne odgovarjajo s svojim premoženjem. Poleg
obvladujoče družbe Krka, d. d., skupino Krka sestavljata še dve odvisni družbi v
Sloveniji, to sta Terme Krka, d. o. o., Novo mesto in Farma GRS, d. o. o., ter 28
odvisnih družb v tujini. Proizvodnja izdelkov poteka v obvladujoči družbi v Sloveniji in
v Krkinih odvisnih družbah v Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. V
vseh navedenih odvisnih družbah, razen v družbi Krka-Rus, se poleg proizvodnje
ukvarjajo tudi s trženjem in prodajo. Ostale odvisne družbe zunaj Slovenije se ukvarjajo
s trženjem in/ali prodajo in nimajo proizvodnih zmogljivosti (Krka, d.d., Novo mesto,
2016a, str. 13).
5.1.1 Glavna dejavnost
Dolgoročna strategija Krke temelji na razvoju in prodaji visokokakovostnih generičnih
farmacevtskih izdelkov, ki jih tržijo pod lastnimi blagovnimi znamkami, izdelanimi iz
sicer znanih učinkovin, vendar po izpopolnjenih metodah in najsodobnejših
tehnologijah. Uporabnikom zagotavljajo kakovostna, varna in učinkovita zdravila z
dodano vrednostjo. Največji delež celotne prodaje predstavljajo zdravila na recept. Pri
oblikovanju palete izdelkov pozorno sledijo tistim obolenjem, ki najpogosteje pestijo
sodobnega človeka. Tako razvijajo nove izdelke predvsem na štirih ključnih področjih:
za zdravljenje bolezni srca in žilja, prebavil in presnove, okužb ter osrednjega živčevja.
Po obsegu prodaje zdravilom na recept sledijo izdelki brez recepta in veterinarski
izdelki. Vrsta sodobnih izdelkov, ki so jih začeli prodajati in tržiti v zadnjih petih letih,
bistveno prispeva k obsegu prodaje in njene rasti (Krka, d.d., Novo mesto, 2015b).
5.1.2 Vodstvena struktura
Upravljanje v podjetju deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava,
njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Temelji na zakonodaji Republike
Slovenije, slovenski in mednarodni dobri praksi, javno objavljeni Politiki upravljanja
družbe ter internih aktih družbe. Organi družbe so (Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str.
20):
 skupščina delničarjev,
 nadzorni svet in
 uprava.
5.1.3 Lastniki in lastniški deleži
Konec leta 2015 je imela Krka 58.765 delničarjev, kar je 4 % manj kot konec leta 2014.
Zaradi umika lastnih delnic v letu 2014 delniška sestava in lastniški deleži konec leta
2015 niso bili neposredno primerljivi s preteklimi obdobji. Lastniški delež so najbolj
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povečali mednarodni vlagatelji, in sicer za 1,5 odstotne točke. Lastniški delež
slovenskih državnih finančnih družb – Slovenskega državnega holdinga ter Kapitalske
družbe in njenih skladov – je ostal nespremenjen. V letu 2015 so lastniški delež
zmanjšale ostale skupine slovenskih delničarjev, in sicer investicijske družbe in skladi
ter druge pravne in fizične osebe. V letu 2015 je družba na organiziranem trgu pridobila
152.998 lastnih delnic v skupni vrednosti 9.378.878 EUR in je bila 31. 12. 2015 lastnica
326.277 lastnih delnic (Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str. 46).

5.2 Ustroj kapitalske strukture družbe Krka22
Družba Krka želi z upravljanjem in s prilagajanjem kapitalske strukture slediti
spremembam v ekonomskem okolju. Primarni cilj upravljanja s kapitalom družbe Krka
je zagotavljanje visokega kreditnega ratinga in ustreznih kazalnikov financiranja, s
čimer zagotavlja ustrezen razvoj svojega poslovanja in ustvarja čim večjo vrednost za
svoje delničarje (Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str. 220).
Krka poseduje v svoji kapitalski strukturi več kot tri četrtine lastniškega kapitala, in
sicer kar 86,71 %. Kazalnik finančnega vzvoda nam kaže, da ima družba Krka majhen
delež dolga v svoji kapitalski strukturi, in sicer 13,29 %. (Krka, d.d., Novo mesto,
2016a, str. 220).
Tabela 2: Struktura lastniških virov financiranja družbe Krka na dan 31. 12. 2015
Osnovni kapital23
Lastne delnice24
Rezerve25
Zadržani dobički
SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL (LK)

54.732.000 EUR
−20.071.000 EUR
+159.965.000 EUR
+1.238.585.000 EUR
=1.433.211.000 EUR

Vir: Prirejeno po (Bisnode, d. o. o., 2016).
Tabela 2 podaja informacije o vrednostih posameznih postavk, ki skupaj predstavljajo
lastniške vire financiranja obravnavanega podjetja. Največjo vrednost v lastniški
strukturi dosegajo zadržani dobički, ki so odraz visoko doseženega dobička prejšnjega
poslovnega leta. Kljub izplačilu dividend delničarjem se vrednost teh še vedno giblje v
smeri nadpovprečnih zneskov.

22

23

24

25

Vrednosti v tabelah so zaokrožene na tisočice. Izračuni absolutnih in relativnih vrednosti v tabelah
temeljijo na enakem principu za vsa proučevana obdobja in so preračunani na zadnji dan posameznih
poslovnih let.
V skladu s sklepom 19. skupščine z dne 3. 7. 2014 je družba Krka zmanjšala osnovni kapital z umikom
2.632.672 lastnih delnic, kar je predstavljalo 7,431 % vseh izdanih delnic. Po umiku je osnovni kapital
v vrednosti 54.732.000 EUR razdeljen na 32.793.448 navadnih kosovnih imenskih delnic. Imajo le en
razred delnic, prva in edina izdaja delnic pa je potekala v letu 1995. Osnovni kapital je v celoti vplačan
(Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str. 207).
Na dan 31. 12. 2015 je imela družba Krka 326.277 lastnih delnic. Če število lastnih delnic pomnožimo
s tehtano povprečno ceno delnice, ki je znašala 61,51 EUR, dobimo vrednost lastnih delnic, torej
20.071.000 EUR (Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str. 207).
Rezerve družbe Krka sestavljajo rezerve za lastne delnice, kapitalske, zakonske in statutarne rezerve
ter rezerva za pošteno vrednost (Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str. 208).
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Tabela 3: Struktura dolžniških virov financiranja družbe Krka na dan 31. 12. 2015
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti26
Kratkoročne poslovne obveznosti27
Druge kratkoročne obveznosti28
Denar in denarni ustrezniki29
SKUPAJ DOLŽNIŠKI KAPITAL
(DK)

Vir: Prirejeno po (Bisnode, d. o. o., 2016).

0 EUR
+0 EUR
+66.244.000 EUR
+132.065.000
+45.930.000 EUR
−24.622.000 EUR
=219.617.000
EUR

Tabela 3 prikazuje sestavo dolžniškega kapitala Krke. Najočitnejša razlika napram
ostalim podjetjem v enakem sektorju dejavnosti je vsekakor ničelna vrednost
dolgoročnih obveznosti za poslovno leto 2015, kar nakazuje na usmerjenost družbe k
minimizaciji zadolževanja. Družba se je v letu 2015 posluževala izključno kratkoročnih
posojil, katerih obseg je predstavljal približno sedmino celotnih virov financiranja.
Tabela 4: Vrednost lastniških in dolžniških virov financiranja za poslovni leti 2013 in
2014 za družbo Krka

V tisoč EUR
SKUPAJ LK
SKUPAJ DK
SKUPAJ
KAPITAL IN
NETO
ZADOLŽENOST

OBDOBJE PO KRIZI OZIROMA
V ČASU OKREVANJA
2013
%
2014
%
1.332.246 85,9 1.381.313 82,7
217.971 14,1
288.509 17,3

1.550.217 100,0 1.669.822 100,0

Vir: Prirejeno po (Bisnode, d. o. o., 2016).
Iz Tabele 4 je razvidno, da je imela družba Krka v svoji kapitalski strukturi majhen
delež dolgov. Trendu občutnega zmanjševanja dolžniškega kapitala sledi vse od leta
2013, pri čemer naložbe financira večinoma s kratkoročnimi viri sredstev, večje
projekte pa z dolgoročnimi viri sredstev. Zaradi zadostnih lastnih virov sledi cilju
zmanjševanja dolgoročnih posojil. V letu 2014 je družba sicer rahlo povečala delež
26
27
28

29

Kratkoročne finančne obveznosti obsegajo prejeta kratkoročna posojila od odvisnih družb, od domačih
bank ter kratkoročne obveznosti za obresti (Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str. 209).
Kratkoročne poslovne obveznosti obsegajo obveznosti do odvisnih družb, do dobaviteljev v Sloveniji,
do dobaviteljev zunaj Slovenije ter obveznosti za predujme (Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str. 211).
Druge kratkoročne obveznosti obsegajo vračunane pogodbene popuste na prodane izdelke, obveznosti
do zaposlenih (bruto plače, drugi prejemki in dajatve) in kratkoročne obveznosti do države (davek na
dodano vrednost) (Krka, d.d., Novo mesto, 2016a, str. 213).
Denar in denarne ustreznike pri izračunu skupnega dolžniškega kapitala odštejemo od vseh danih
obveznosti, saj po Slovenskemu računovodskemu standardu 7 (Slovenski inštitut za revizijo, 2016a,
str. 63) predstavljajo naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej
znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Sem
lahko uvrščamo kratkoročne depozite in vloge v bankah (na primer z zapadlostjo v plačilo največ tri
mesece po pridobitvi) ter podobne naložbe, ki sicer niso namenjene vzpostavljanju naložb, temveč
zagotavljanju plačilne sposobnosti. Med denarne ustreznike uvrščamo tudi takoj udenarljive dolžniške
vrednostne papirje z nizkim tveganjem, ki so uvrščeni na organizirani trg (državne obveznice,
blagajniške zapise in podobne) ter takoj udenarljive prejete čeke.
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dolgov, vendar je, kot smo že proučili, v poslovnem letu 2015 kapitalsko strukturo
zopet spremenila v skladu z upoštevanjem strategije razdolževanja.
Pri proučevanju optimizacije Krkine kapitalske strukture je smiselno predstaviti tudi
vrednosti lastniškega in dolžniškega kapitala za obdobja pred in med globalno finančno
krizo.
Tabela 5: Vrednost lastniških in dolžniških virov financiranja za poslovna leta pred in
med krizo za družbo Krka
OBDOBJE PRED IN MED KRIZO
V tisoč EUR
SKUPAJ LK
SKUPAJ DK
SKUPAJ KAPITAL
IN NETO
ZADOLŽENOST

2006
569.918
151.964

%
78,9
21,1

2007
672.010
244.550

%
73,3
26,7

2008
797.203
276.932

%
74,2
25,8

721.882

100,0

916.560

100,0

1.074.135

100,0

Vir: Prirejeno po (Bisnode, d. o. o., 2016).
Tabela 5 pojasnjuje, da je družba Krka imela že v obdobju pred krizo majhen delež
dolgov v svoji kapitalski strukturi. Glede na to, da je globalna finančna kriza izbruhnila
septembra 2008, je Krka v času nestanovitnosti in akumuliranja vedno večje
nestabilnosti na trgu za nekaj odstotkov povečala delež zadolževanja zaradi investicij v
odvisne družbe. Leta 2008 je kapitalsko strukturo ponovno prilagodila ter zmanjšala
delež dolgov in povečala delež lastniškega kapitala. Globalna finančna kriza ni imela
bistvenega vpliva na celotno poslovanje družbe, saj je nastala tveganja uspešno
pripoznala in odpravila. Zaradi doseganja nadpovprečnih finančnih rezultatov je bila
družba še vedno privlačna za investitorje, katerih kapitalski deleži se niso bistveno
spremenili.

5.3 Ocenjevanje stroškov kapitalske strukture
5.3.1 Ocena stroškov lastniškega kapitala
Za ocenjevanje stroškov lastniškega kapitala družbe Krka smo si izbrali metodo
vrednotenja dolgoročnih naložb ali CAPM. Ta metoda je najprimernejša, saj celovito
upošteva aksiom nerazdružljivosti tveganja in donosnosti. Stroške lastniškega kapitala
bomo ocenjevali za leto 2015.
Pri oceni stroškov lastniškega kapitala bomo potrebovali številčne podatke, ki jih bomo
pridobili iz različnih virov:
 Netvegano stopnjo donosa bomo določili na podlagi uporabe donosnosti do
dospetja ameriške dolgoročne inflacijsko indeksirane kuponske državne
obveznice z ročnostjo 30 let, ki ji bomo prišteli letno stopnjo inflacije v
Sloveniji. Takšni vrednostni papirji veljajo za najmanj tvegane in najbolj
kakovostne, saj država, ki je izdajatelj tega vrednostnega papirja, poseduje
neomejena likvidna sredstva in je verjetnost izostanka plačil zanemarljiva.
Posledično ti tudi zagotavljajo nižji donos. Izbrana ameriška državna
obveznica ima najdaljšo ročnost, ki mora sovpadati z lastniškim kapitalom
podjetja, ki nima končne življenjske dobe, zato je pomembno izbrati netvegan
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vrednostni papir s čim daljšo ročnostjo. Donosnost do dospetja omenjenega
vrednostnega papirja je 1. 12. 2016 znašala 0,96 %. Temu odstotku prištejemo
(odštejemo) še letno inflacijsko stopnjo v Sloveniji, ki je leta 2015 znašala
−0,5 %.30 Iz teh dveh podatkov oblikujemo netvegano stopnjo donosa (0,96 %
− 0,5 %), ki znaša 0,46 %.
Slika 6: Trgovalni podatki za 30-letno ameriško državno inflacijsko indeksirano
kuponsko obveznico na dan 1. 12. 201631

Vir: (Bloomberg L.P., 2016).
 Mero tržnega tveganja – beto bomo določili na podlagi izračunov Aswatha
Damodarana, profesorja financ na Univerzi v New Yorku. Po njegovih
izračunih znaša panožna beta za dejavnost proizvodnje farmacevtskih zdravil
in učinkovin 1,27. V ta izračun je bilo zajetih 88 podjetij z območja Evrope,
med njimi tudi družba Krka.32
 Tržno premijo za tveganje določimo na podlagi razlike med tvegano stopnjo
povprečne naložbe na trgu in stopnjo donosa izbrane netvegane naložbe. Že
izračunano celotno tržno premijo za tveganje za Slovenijo nam ponuja
Damodaran na podlagi svojih kalkulacij in znaša 9,50 %. V okviru celotne
premije za Slovenijo je upoštevana tudi prilagoditev te za tržno premijo za
tveganje za zreli kapitalski trg.33
V enačbo 1 sedaj vstavimo pridobljene podatke:
r = 0,46 % + 1,27 × 9,50 % = 12,525 %
Ocena stroškov lastniškega kapitala oziroma ocena zahtevane stopnje donosa na
lastniški kapital znaša po metodi CAPM 12,525 % za leto 2015. Rezultat je prilagojen
za letno inflacijsko stopnjo v Sloveniji, prav tako je upoštevana tudi indeksirana
uporabljena ameriška državna obveznica. Iz rezultata je moč razbrati, da delničarji
pričakujejo visoko stopnjo donosa na svoje kapitalske deleže.
5.3.2 Ocena stroškov dolžniškega kapitala
Stroške dolžniškega kapitala družbe Krka bomo ocenjevali za leto 2015, in sicer na
podlagi najetih kratkoročnih finančnih posojil v skupni vrednosti (s pripadajočimi
obrestmi) 66.244.000 EUR, brez upoštevanja poslovnih in drugih obveznosti. Gre za
posojila, ki jih družba najema od odvisnih družb in domačih bank. V to vrednost pa je
30

Številčni podatek za letno inflacijsko stopnjo za Slovenijo smo pridobili iz SURS (2016c).
Uporabili smo obveznico z oznako GTII30:GOV.
32
Številčni podatek za panožno beto smo pridobili iz Damodaran (2016).
33
Številčni podatek za celotno tržno premijo za tveganje za Slovenijo smo pridobili iz Damodaran
(2016).
31
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zajet tudi del dolgoročnega posojila, ki zapade v letu 2016. V poslovnem letu 2015
družba ni imela najetih dolgoročnih posojil oziroma tako imenovanih dolgoročnih
finančnih obveznosti.
Pri oceni stroškov dolžniškega kapitala bomo potrebovali številčne podatke, ki jih bomo
pridobili iz različnih virov:
 Donos do dospetja na dolg bomo določili s pomočjo Slike 7.
Slika 7: Stanje prejetih posojil družbe Krka na dan 31. 12. 2015

Vir: (Krka, d. d., Novo mesto, 2016a, str. 209).
Razberemo lahko, da je družba v letu 2015 izkazovala 301.000 EUR
obveznosti za poravnavo obresti iz naslova prejetih kratkoročnih finančnih
posojil. Prav tako lahko iz danih podatkov izračunamo neto kratkoročno
finančno zadolženost, ki znaša 65.943.000 EUR (od zneska bruto kratkoročne
finančne zadolženosti 66.244.000 EUR odštejemo kratkoročne obveznosti za
obresti, ki so znašale 301.000 EUR). Da bi lahko izračunali povprečno
obrestno mero na kratkoročna finančna posojila, postavimo v razmerje
kratkoročne obveznosti za obresti in neto kratkoročno finančno zadolženost ter
pomnožimo s 100 % ((301.000 EUR : 65.943.000 EUR) × 100 %) ter dobimo
rezultat 0,456 %, ki predstavlja donos do dospetja na kratkoročni finančni
dolg.
 Stopnjo davka na dobiček podjetja izberemo na podlagi določene davčne
stopnje v 60. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki
pravi, da se davek plačuje po stopnji 17 % od davčne osnove.34
V enačbo 4 sedaj vstavimo pridobljene podatke:
k ∗ = 0,456 % × (1 − 17 %) = 0,00456 × (1 − 0,17) = 0,378 %
Ocena stroškov dolžniškega kapitala oziroma ocena zahtevane stopnje donosa na
dolžniški kapital znaša 0,378 % za leto 2015. Tako nizka stopnja je posledica majhne
zadolženosti družbe, poleg tega pa je družba samo kratkoročno finančno zadolžena.
Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da smo pri zbiranju podatkov za ocenjevanje kot vir
dolžniškega kapitala uporabili zgolj kratkoročna finančna posojila. Uspešnost, visoka
bonitetna ocena, visoka dobičkonosnost ter dobra pozicija na trgu zagotavljajo družbi
prednost, da dosega ugodno obrestno mero pri zadolževanju.

34

Navedba omenjenega člena iz zakona je prevzeta iz Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
(2015).
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5.3.3 Izračun tehtanih povprečnih stroškov kapitala
Tehtane povprečne stroške kapitala bomo izračunali za leto 2015. Pri izračunu ocene
dolžniškega kapitala smo upoštevali le kratkoročne finančne obveznosti, tako da je treba
delež celotnega dolžniškega kapitala prilagoditi deležu kratkoročnih finančnih
obveznosti v celotnem dolgu, ki po tem takem znaša 4,01 % in posledično znaša delež
lastniškega kapitala 95,99 %.35 Posameznim vrednostim teh postavk bomo priredili
ustrezne deleže glede na njihovo celotno vrednost vrste kapitala, ki ji pripada.
V enačbo 5 vstavimo izračunane pripadajoče podatke:
WACC = 0,456 % × (1 − 17 %) × 4,01 % + 12,525 % × 95,99 %
= 0,00456 × (1 − 0,17) × 0,0401 + 0,12525 × 0,9599 = 12,04 %
Tehtani povprečni stroški kapitala za leto 2015 znašajo za obravnavano družbo
12,04 %. Tako visoka vrednost WACC je posledica dominiranja lastniškega kapitala v
celotni kapitalski strukturi, ki pa ni najcenejši vir financiranja, saj lastniki kapitalskih
deležev, ki so hkrati solastniki družbe, zahtevajo najmanj tolikšno donosnost, kot bi jo
dosegli z naložbo v najmanj tvegan in varnejši vrednostni papir (na primer državno
obveznico). Če dobljeno vrednost primerjamo s ceno kapitalske strukture na trgu za
sektor proizvodnje farmacevtskih zdravil in učinkovin, ki znaša 7,72 %36, lahko
sklepamo, da je obstoječa kapitalska struktura družbe Krka dražja od povprečne
kapitalske strukture v omenjenem sektorju. Ker je zahtevana stopnja donosa lastniškega
kapitala veliko višja od zahtevane donosnosti dolžniškega kapitala, delež zadolženosti
pa je majhen, ugotavljamo, da je bila kapitalska struktura družbe Krka za leto 2015
optimalna.
V nadaljevanju bomo izračunali tehtane povprečne stroške kapitala še za poslovna leta
2006, 2007 in 2008, ki veljajo za obdobja pred krizo oziroma med krizo ter še za
poslovni leti 2013 in 2014 kot predstavnici obdobja okrevanja po globalni finančni
krizi. Potrebne podatke za izračun bomo črpali iz letnih poročil ter prilog 1 in 2, pri
čemer bomo vrednosti bilančnih postavk zaokrožili na tisočice, kot smo to počeli do
sedaj. Način kalkulacije bo enak, kot je bil predstavljen za poslovno leto 2015. V okviru
dolžniškega kapitala bomo upoštevali le dolgoročne finančne obveznosti ter pripadajoče
obrestne mere, zato bomo deleže dolžniškega kapitala prilagodili glede na upoštevane
dolgoročne finančne obveznosti znotraj celotnega dolga družbe, posledično bomo
prilagodili tudi deleže lastniškega kapitala v celotni kapitalski strukturi. Različne bodo
le nekatere uporabljene vrednosti, ki se spreminjajo na letni ravni ali na podlagi
spremembe zakonov.

35

.

Prilagodimo utež dolžniškega kapitala:
36
Podatek je pridobljen iz Damodaran (2016).

.

×
.

.
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= 4,01 %.

Tabela 6: Izračun tehtanih povprečnih stroškov kapitala za poslovna leta 2006, 2007,
2008, 2013 in 201437
Ocena
stroškov LK
Delež LK
Ocena
stroškov DK
Delež DK
WACC

2006
15,9 %

2007
17,2 %

2008
14,9 %

2013
9,1 %

2014
8,9 %

94,3 %
3,6 %

85,6 %
1,5 %

89,8 %
4,9 %

99,9 %
2,6 %

99,9 %
1,9 %

5,7 %38
15,2 %

14,4 %39
14,9 %

10,2 %40
13,9 %

0,13 %41
9,1 %

0,1 %42
8,9 %

Vir: lastni izračuni.
Iz kalkulacije v Tabeli 6 lahko opazimo zniževanje WACC v času obdobij pred in med
krizo do obdobij po krizi oziroma časa okrevanja. V obdobjih pred krizo je bil WACC
višji predvsem zaradi višjih mer sistematičnega tveganja (bet), višjih tržnih premij, ki so
jih zahtevali vlagatelji v zameno za prevzeta tveganja, ter višjih letnih inflacijskih
stopenj. Po krizi oziroma v času okrevanja se je WACC precej zmanjšal, kar je
posledica zelo majhnega deleža zadolževanja s strani družbe Krka, nižjih vrednosti bet
ter zahtevanih premij za tveganje in nižjih letnih inflacijskih stopenj. Družba Krka je
imela tako v obdobju krize, med krizo in v času okrevanja po krizi visok delež
lastniškega kapitala v svoji kapitalski strukturi. V vseh proučevanih letih so bile
zahtevane stopnje na lastniški kapital s strani vlagateljev višje kot zahtevane stopnje na
dolžniški kapital. Zaradi nizke stopnje zadolženosti skozi vsa proučevana leta vlagatelji
oziroma solastniki niso bili izpostavljeni tveganju nastanka izgub. Pomembno je
opozoriti tudi na dejstvo, da je za leto 2006 zakonsko veljala višja davčna stopnja na
dobiček podjetja, in sicer 20 % od davčne osnove, od leta 2007 naprej pa je veljala nova
davčna stopnja na dobiček podjetja, in sicer 17 % od davčne osnove.

5.4 Analiza ustreznosti kapitalske strukture z nekaterimi pokazatelji
5.4.1 Kazalniki likvidnosti
V tem podpoglavju bomo ugotavljali stanje likvidnosti družbe Krka za vsa proučevana
obdobja. V enačbah 6 in 7 vstavimo ustrezne podatke, ki jih pridobimo iz letnih poročil
ter prilog 1 in 2. Številske podatke iz prilog 1 in 2 bomo zaradi lažje kalkulacije
ponovno zaokrožili na tisočice.

37

Za poslovna leta 2006, 2007 in 2008 smo uporabili beto, izračunano za dejavnost farmacevtskih
storitev v ZDA, saj izračuni bete za ta leta za Evropo in evropske države niso na voljo.
.
.
× , %
38
Prilagodimo utež dolžniškega kapitala:
= 5,7 %.
39
40
41
42

Prilagodimo utež dolžniškega kapitala:
Prilagodimo utež dolžniškega kapitala:
Prilagodimo utež dolžniškega kapitala:
Prilagodimo utež dolžniškega kapitala:
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= 0,13 %.
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, %

= 0,12 %.
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Tabela 7: Izračun kazalnikov likvidnosti družbe Krka
OBDOBJE PRED
IN
MED KRIZO
2006 2007 2008
Dolgoročno
financiranje
dolgoročnih
sredstev
Kratkoročni
koeficient
likvidnosti

OBDOBJE PO
KRIZI OZIROMA
V ČASU
OKREVANJA
2013 2014 2015

1,28

1,25

1,33

1,51

1,45

1,51

2,19

2,08

2,22

2,80

2,55

3,03

Vir: lastni izračuni.
Iz Tabele 7 oziroma iz izračuna kazalnika dolgoročnega financiranja dolgoročnih
sredstev je razvidno, da je bila vrednost kazalnika skozi vsa proučevana poslovna leta
večja od 1. Družba je torej poslovala po načelu zlatega bilančnega pravila, kar pomeni,
da je pravočasno pokrivala oziroma financirala dolgoročna sredstva z dolgoročnimi viri
financiranja. Plačilna sposobnost družbe nikoli ni bila ogrožena. Tudi v času pred krizo
in med krizo je družba uspešno ohranjala stanje zelo dobre plačilne sposobnosti. V
obdobjih po krizi oziroma v času okrevanja je bila ročnost sredstev in obveznosti do
virov sredstev še bolj usklajena.
Iz izračuna kazalnika kratkoročnega koeficienta likvidnosti pa lahko razberemo, da je
bila družba sposobna financirati svoje tekoče poslovanje in je tudi razpolagala z večjo
vrednostjo kratkoročnih sredstev v primerjavi s kratkoročnimi obveznostmi. Če je
vrednost kazalnika večja od 1, pomeni, da podjetje kratkoročna sredstva financira tudi z
dolgoročnimi viri financiranja in da je podjetje sposobno financirati tekoče poslovanje
kratkoročno – v roku 1 leta. Podjetje naj bi po teoriji ohranilo likvidnost, če so
kratkoročna sredstva dvakrat večja od kratkoročnih obveznosti. Po tem takem naj bi se
kazalnik gibal okoli vrednosti 2. Za obdobja pred krizo lahko ugotovimo, da se je
kazalnik gibal okoli 2, v obdobjih okrevanja po krizi pa se je kazalnik večal in zrastel
celo na 3 v poslovnem letu 2015. To pomeni, da so bila kratkoročna sredstva trikrat
večja od kratkoročnih obveznosti. Družba je imela na voljo dovolj likvidnih sredstev.
5.4.2 Kazalniki stanja financiranja
V tem podpoglavju bomo ugotavljali stanje financiranja družbe Krka za proučevana
poslovna leta. V enačbe 8, 9, 10 in 11 vstavimo pripadajoče vrednosti, ki jih pridobimo
iz letnih poročil, prilog 1 in 2. Številske podatke iz obeh prilog ponovno zaokrožimo na
tisočice.
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Tabela 8: Izračun kazalnikov financiranja družbe Krka

OBDOBJE PRED
IN MED KRIZO
2006 2007 2008
Delež
kapitala v
financiranju
Delež
obveznosti v
financiranju
Kazalnik
finančnega
vzvoda
Kapitalska
pokritost
dolgoročnih
sredstev

OBDOBJE PO
KRIZI OZIROMA
V ČASU
OKREVANJA
2013 2014 2015

0,67

0,64

0,65

0,78

0,78

0,81

0,33

0,36

0,35

0,22

0,22

0,19

0,50

0,57

0,54

0,28

0,28

0,23

1,02

0,94

1,04

1,41

1,36

1,43

Vir: lastni izračuni.
Tabela 8 podaja rezultate stanja financiranja družbe Krka na podlagi štirih uporabljenih
kazalnikov. Delež kapitala v financiranju pojasnjuje, da je imela Krka v obdobju pred in
med krizo višji delež dolgov, v poslovnih letih 2013, 2014 in 2015 pa se je delež dolga
v kapitalski strukturi zmanjševal. Bolj kot se je vrednost kazalnika bližala 1, manjši
delež dolžniškega kapitala je imela družba v svoji kapitalski strukturi. V poslovnem letu
2015 je posedovala več kot tri četrtine lastniškega kapitala, v poslovnem letu 2006 pa
nekaj več kot polovico.
Delež obveznosti v financiranju razkriva, da je Krka v visoki meri kreditno sposobna. Z
vidika posojilodajalcev so ugodne čim manjše vrednosti teh kazalnikov. Takšne
vrednosti se pojavljajo v zadnjih treh poslovnih letih, kar kaže na visok delež
lastniškega kapitala. V primeru takšnih rezultatov posojilodajalci niso izpostavljeni
tveganju nastanka izgub zaradi morebitnih neplačil obveznosti s strani Krke. Nasprotno
je za lastnike ugodna čim višja vrednost tega kazalnika, saj lastniški kapital ne
predstavlja odbitne postavke pri zmanjševanju davčne osnove pred obdavčitvijo, torej
ne predstavlja tako imenovanega davčnega ščita, medtem ko obresti predstavljajo
davčni ščit. Po tem takem pri večjem deležu dolžniškega kapitala v kapitalski strukturi
obresti povečujejo finančne odhodke in s tem znižujejo dobiček oziroma poslovni izid
pred obdavčitvijo. V poslovnih letih pred in med krizo je bilo družbi to omogočeno. Pri
večjem deležu lastniškega kapitala v kapitalski strukturi pa je družba posledično
obremenjena za višji strošek davka od dohodkov pravnih oseb, saj ne more znižati
poslovnega izida pred obdavčitvijo.
Rezultati kazalnika finančnega vzvoda za obravnavana poslovna leta nam povedo, da se
je Krka v poslovnih letih pred in med krizo financirala v večji meri z dolžniškim
kapitalom kot zadnja tri poslovna leta. Leta 2006 je bilo to razmerje 1:1, kot ga
priporoča tradicionalno pravilo oblikovanja kapitalske strukture. V zadnjih treh
poslovnih letih pa so delež dolga izrazito zmanjševali v skladu s strategijo družbe glede
čim manjšega zadolževanja. Nizke vrednosti finančnega vzvoda za zadnja tri poslovna
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leta so bile ugodne tudi za udeležence zunanjega okolja družbe – za upnike, saj v
takšnem primeru niso bili izpostavljeni kreditnemu tveganju.
Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev za vsa proučevana poslovna leta razlaga, da je
družba svoje dolgoročne obveznosti v celoti financirala z lastniškim kapitalom. V
zadnjih treh poslovnih letih v večji meri, v poslovnih letih pred in med krizo pa v
nekoliko manjši, leta 2006 celo v vrednosti 1,02. Takšen način poslovanja privablja
potencialne investitorje, delničarjem pa zagotavlja varno sklepanje poslov brez
bistvenih odklonov.

5.5 Ugotovitve o ustreznosti kapitalske strukture družbe Krka
Po kalkulaciji tehtanih povprečnih stroškov kapitala za proučevana poslovna leta in
glede na rezultate uporabljenih finančnih pokazateljev lahko zaključimo, da družba
poskuša optimalno kombinirati vire financiranja.
Svoja sredstva financira večinoma z lastniškim kapitalom, manjši delež pa z
dolžniškimi viri financiranja, čeprav so ti v zadnjih dveh letih uporabljeni v zelo majhni
meri. Na voljo ima vedno dovolj likvidnih sredstev, da sproti in ob zapadlosti poravna
tekoče in dolgoročne obveznosti. Vsako leto teži k cilju zmanjševanja dolgov, vedno pa
posluje z ugodnim razmerjem med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev ter s tem
dokazuje svojo plačilno sposobnost. Glede na to, da je makroekonomsko okolje tako na
tujih tržiščih kot v Sloveniji zelo težavno in ranljivo, se Krka kljub temu trudi biti
uspešna. V podjetju so optimistični, krizna situacija jim ne predstavlja bremena ali ovir,
ki bi jim onemogočile dosego ciljev.
V primerjavi s poslovnimi obdobji po krizi oziroma v času okrevanja so bili pokazatelji
in rezultati WACC v poslovnih obdobjih po krizi in med krizo slabši za nekaj bazičnih
točk, večjih odstopanj glede vpliva na snovanje kapitalske strukture pa ni bilo zaznati.
Zaradi vse višjega dobička lahko družba tudi vsako novo poslovno leto povečuje svoj
lastniški kapital, s tem pa reducira dolžniške vire. Visok koeficient lastniškosti
financiranja daje družbi možnost, da se pri obsežnejših projektih zadolži za višji znesek,
če bi potrebovala takšno možnost. Primerjava vrednosti kazalnikov iz vseh let, ki smo
jih obravnavali, kaže na ugodno stanje premoženja napram finančni plati bilance stanja.
Na optimalno kapitalsko strukturo pa kažejo tudi izračuni WACC. Kljub temu da je
kapitalska struktura Krke dražja, ugodno vpliva tako na lastnike kot na upnike. Z vidika
lastnikov izpolni pričakovanja glede konstantne donosnosti njihovih kapitalskih deležev
ob minimalnem prevzetem tveganju, s strani upnikov pa povečuje zaupanje glede
izpolnitve njihov terjatev.
Na trgu je Krka privlačna za investitorje in pozicionirana kot uspešno, hitro rastoče in
inovativno podjetje, podprto z napredno tehnologijo ter visoko usposobljenimi
človeškimi viri. Izračuni WACC ter nekaterih pokazateljev torej kažejo na zelo dobre
rezultate poslovanja, prav gotovo pa tudi smernice za prihodnost težijo k nadaljnjemu
razvoju, povečevanju vrednosti delnice ter snovanju optimalne kapitalske strukture.
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6 SKLEP
Optimalna kapitalska struktura je dosežena, ko so stroški priskrbe virov financiranja
minimalni, vrednost podjetja pa maksimalna. ZFPPIPP ureja določbe o kapitalski
ustreznosti oziroma zadostni višini lastniškega in dolžniškega kapitala glede na obseg in
vrste poslov podjetja. Pomembno vlogo pri višini stroškov virov financiranja ima trg
kapitala, prek katerega si podjetje zagotavlja potreba finančna sredstva. Če se pri tem
prekomerno poslužuje dolžniških virov kapitala, država ureja omejitev izkoriščanja
davčnega ščita z ZDDPO-2.
Visokokakovostna kapitalska struktura Krke kaže na upoštevanje vseh temeljnih načel
financiranja pri svojem poslovanju. Sklepamo lahko tudi, da upošteva vodoravno
finančno strukturo, torej sledi zlatemu bilančnemu pravilu. To potrjuje vrednost
kazalnika dolgoročnega financiranja dolgoročnih sredstev, ki znaša več kot 1 tudi v
obdobjih pred in med finančno krizo. Družba vzdržuje optimalno navpično finančno
strukturo, kar je razvidno iz rezultatov kazalnika deleža kapitala v financiranju.
Vrednosti tega kazalnika se skozi vsa proučevana leta vedno bolj približujejo 1, kar
pomeni zmanjševanje zadolževanja, ampak ne popolno izločevanje dolga.
Pestrost teoretičnih sodb daje vtis kompleksnosti razumevanja optimalne kapitalske
strukture. Tradicionalna teorija zagovarja odvisnost vrednosti podjetja od snovane
kapitalske strukture, medtem ko Modigliani-Millerjeva teorija razlaga ravno nasprotno
in se pri tem sklicuje na popoln trg kapitala. Teorija stroškov finančne stiske poskuša
najti optimalno razmerje med uporabljenim lastniškim in dolžniškim kapitalom z
ozirom na pozitivne učinke lastniškega kapitala na zmanjšanje finančnega vzvoda in
negativne učinke lastniškega kapitala na povečanje WACC. Pri uporabi dolžniškega
kapitala so učinki nasprotni. Teorija vrstnega reda narekuje zaporedje izbire finančnih
virov na način minimiziranja tveganja. Prednostno se mora podjetje financirati iz
notranjih finančnih virov. Teorija tempiranja trga se je uveljavila kot možnost pri
manipulaciji tržnih cen pri zagotavljanju finančnih sredstev ob pravem času. Teorija
signaliziranja temelji na signalih o prihodnosti in vrednosti podjetja, ki jih upravitelji
dajejo zunanjim udeležencem podjetja, po tem ko snujejo kapitalsko strukturo. Z
računovodskega vidika ustrezno kapitalsko strukturo razumemo kot količino potrebnega
obratnega kapitala, ki ga podjetje potrebuje za redno poravnavo tekočih obveznosti,
brez dodatnega zadolževanja.
Poleg teorij obstajajo dejavniki, ki vodijo do optimalnega razmerja med uporabljenim
lastniškim in dolžniškim kapitalom. V magistrskem delu smo klasificirali dejavnike
glede na relacijo s teorijo stroškov finančne stiske in dejavnike glede na relacijo s
teorijo vrstnega reda. Količnik likvidnosti ima na primer tako pozitiven kot negativen
vpliv na vzvod. Bolj likvidna podjetja imajo višji delež dolga kot tista z nižjim
likvidnostnim količnikom, saj imajo večjo sposobnost poravnave tekočih obveznosti.
Bolj likvidna podjetja porabljajo ta sredstva za financiranje, zato bo razmerje med
likvidnostnim količnikom podjetja in deležem dolga negativno.
Optimalno kapitalsko strukturo smo ugotavljali z oceno WACC, pri tem smo stroške
lastniškega kapitala določili z modelom CAPM, stroške dolžniškega kapitala pa z
enačbo ob upoštevanju donosa do dospetja na dolg in stopnje davka na dobiček
podjetja. Optimalno kapitalsko strukturo smo proučevali tudi z uporabo finančnih
pokazateljev.
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V poslovnem letu 2015 je Krka oblikovala visok delež lastniškega kapitala, in sicer kar
86,71 %, dolga pa 13,29 %. Poslovala je brez dolgoročnih obveznosti. Nizka vrednost
kazalnika deleža obveznosti v financiranju razkriva pretežno financiranje z lastniškim
kapitalom skozi vsa proučevana leta. V letu 2015 je kazalnik znašal komaj 0,19.
Zahtevane stopnje donosa na lastniški kapital, ki jih pričakujejo delničarji za svoje
kapitalske deleže, so bile skozi vsa proučevana obdobja visoke. Za leto 2006 je bila
ocena stroškov lastniškega kapitala najvišja zaradi visoke letne inflacijske stopnje za
Slovenijo in posledično višje netvegane stopnje donosa uporabljene ameriške državne
obveznice. Prav tako je imela višjo vrednost tudi beta za dejavnost proizvodnje
farmacevtskih zdravil in učinkovin. Najnižja ocena stroškov dolžniškega kapitala je
pripadala letu 2015, in sicer komaj 0,378 %. Tako nizka ocena stroškov je posledica
zadolževanja zgolj iz naslova kratkoročnih obveznosti. Izračunani WACC so bili
najnižji za leto 2013, in sicer v višini 9,1 %, najvišji pa za leto 2006, in sicer 15,2 %.
Glede na ugotovitve lahko postavljeni hipotezi magistrskega dela H1 in H2:
 družba Krka sledi glavnemu toku teoretičnih dognanj pri oblikovanju
kapitalske strukture – SPREJMEMO. Na osnovi analize in vodilnih teoretičnih
spoznanj lahko zaključimo, da je optimizacija kapitalske strukture Krke
dosežena, saj družba oblikuje takšno kapitalsko strukturo, ki povečuje
vrednost podjetja in znižuje stroške financiranja. Proizvodnja farmacevtskih
zdravil in učinkovin, s katero se ukvarja Krka, spada v sektor predelovalnih
dejavnosti, za katerega so značilne višja tveganost poslov, visoka
produktivnost in potreba po kapitalu. Panožna beta je bila v vseh proučevanih
obdobjih večja od 1, kar pomeni, da je naložba znotraj te panoge bolj tvegana
od povprečne naložbe na trgu. Kazalnik finančnega vzvoda, ki od leta 2006 s
pripadajočo vrednostjo 0,50 pada na vrednost 0,23 v letu 2015, potrjuje
strategijo oddaljevanja od vrednosti 1, ki pomeni zadolženost v najvišji meri;
 globalna finančno-gospodarska kriza po letu 2007 ni bistveno vplivala na
spremembo kapitalske strukture družbe Krka − SPREJMEMO. Družba se je s
tveganji soočala gospodarno in jih učinkovito obvladovala. Pri poslovanju
večjih nihanj ni bilo zaznati. Zaradi svojega proaktivnega delovanja je kriza
celotnemu poslovanju družbe predstavljala izziv in priložnost za še večji
napredek. V obdobjih pred in med krizo je Krka oblikovala kapitalsko
strukturo z nekaj več dolga, ampak še vedno z večjim presežkom lastnih
ustvarjenih finančnih sredstev, kar dokazuje kazalnik deleža obveznosti v
financiranju, ki je leta 2006 znašal 0,33.
Med usmeritvami za nadaljnje raziskave lahko predlagamo proučevanje optimizacije
kapitalske strukture na osnovi preostalih metod. V okviru metode CAPM bi pri
določanju WACC lahko uporabili drugačno mero sistematičnega tveganja (beto), na
primer zgodovinsko, kot zahtevano stopnjo donosa netvegane naložbe pa bi lahko
uporabili slovensko kuponsko državno obveznico s krajšo ročnostjo, ki je ne bi rabili
prilagoditi za letno inflacijsko stopnjo. Prav tako bi lahko pri ocenjevanju stroškov
dolžniškega kapitala kot vir dolga uporabili skupno vrednost kratkoročnih in
dolgoročnih obveznosti ter bi na podlagi povprečne efektivne obrestne mere določili
ceno dolžniških virov financiranja.
Glede na predvidene predpostavke in omejitve magistrskega dela sklepamo, da smo
realizirali zastavljene cilje. Prepričano smo, da bomo z implikacijo teoretičnih osnov na
primeru iz analitičnega dela pripomogli k boljšemu razumevanju celotnega koncepta
optimizacije kapitalske strukture.
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Priloga 1: Bilanca stanja družbe Krka za poslovna leta 2006, 2007 in 2008

Vir: (Bisnode, d. o. o., 2016).
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Priloga 2: Bilanca stanja družbe Krka za poslovna leta 2013, 2014 in 2015
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