
KAKO ZDRAVE 
SO FINANCE 
PODJETJA PRED 
COVID-19 ZIMO?
Mira K. Veljić

8. konferenca družinskega podjetništva

avgust 2020





CASH 
FLOW=

DENARNI 
TOK

najbolj pomembna kategorija 
za ohranitev finančne kondicije

najpomembnejši finančni 
indikator

pred vsemi KPI-ji

v vseh obdobjih



Ali ste 
vedeli 

da? 

ima 50% vseh 
podjetij občasne 

težave z 
denarnim tokom

je vzrok za preko 
80% stečajev 

težava z 
denarnim tokom

se mora 100% 
podjetij ukvarjati 
z upravljanjem 
denarnega toka



Kaj je denarni 
tok?



V praksi:

Stanje denarja na vaših 
računih z upoštevanjem vseh 
prilivov in odlivov.

Sposobnost za pravočasno 
poplačilo vseh prejetih 
računov in obveznosti.

Ni enak izkazu poslovnega 
izida in profitabilnosti.



Kako denarni tok 
izračunamo?
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Izračun 
CFLO:

Približek denarnega toka (pretekli podatki) 
lahko izračunamo iz:

- izkaza poslovnega izida (IPI) in 

- bilance stanja (BS), tako da 

- čistemu dobičku prištejemo/odštejemo 
vse prihodke in odhodke, ki niso hkrati 
tudi prilivi oziroma odlivi

- prištejemo na primer amortizacijo, oblikovanje 
oziroma odpravo razmejitev in rezervacij ter 
prevrednotovalne prihodke/odhodke.



CFLO 
težave 
in glavni 
razlogi 

Prenizki prihodki, previsoki stroški  - prenizka 
profitabilnost

Previsoke zaloge

Previsoke terjatve / prenizke obveznosti

Previsoke investicije

Poplačilo finančnih obveznosti - razdolževanje

Rast poslovanja

Cikličnost poslovanja



Kako 
dosegati 
boljši 
CFLO?

Izboljševanje profitabilnosti 
poslovanja

Izboljšati upravljanje z 
zalogami

Izboljšati upravljanje s 
terjatvami in obveznostmi

Izboljšati način financiranja 
svojega poslovanja



Izboljšanje 
profitabilnosti 

poslovanja

Za vsak produkt / storitev izračunati:

lastno ceno maržo

Zmanjšati stroške

Povečati prihodke



Upravljanje 
z zalogami –
optimizacija 

zalog

več kot imamo denarja v zalogah, 
manj ga imamo v denarju

merjenje obrata zalog – čas v katerem 
imamo “sredstva” vezana v zalogah

koeficienti: koeficient obračanja zalog 
materiala, koeficient pokritosti zalog 

različne vrste zalog, različne 
dejavnosti



Upravljanje s 
terjatvami in 
obveznostmi

Ali ste neto dolžnik ali neto 
plačnik?

Kakšni so vaši plačilni pogoji z 
vidika kupca in z vidika prodajalca?

• Odložena plačila
• Bonitete kupcev
• Limiti za posameznega kupca
• Diskonti na takojšnje plačilo

Izterjava 



Financiranje 
poslovanja

Kaj financirate z 
dolgom?

• obratni kapital
• CAPEX

Kakšno rast si 
lahko privoščite?



Načrtovanje 
denarnih 
tokov

Pravilno načrtovanje in 
planiranje denarnih tokov je 

bistveno za preživetje podjetij v 
kriznih situacijah



Načrtovanje 
denarnih 

tokov

Viri za planiranje denarnega toka:

• Prejeti računi
• Izdani računi
• Plačilni roki kupcev in dobaviteljev
• Plani prodaje, nabave, investicij, 

financiranja/razdolževanja

Uporabljamo različna časovna obdobja

Zajem podatkov za ustrezno planiranje

Nosilec planiranja denarnih tokov v 
podjetju ni računovodja!



Kazalniki

Izberite ključne dejavnike 
uspešnosti vašega 
poslovanja

Določite največ 3-5 
kazalnikov

Uporabljajte banchmarking



COVID –
hitri “due 
diligence”

Kupci – pregled bonitet, plačilnih pogojev, diverzifikacija kupcev in 
prodajnih trgov

Dobavitelji – pregled bonitet, plačilnih pogojev, dobavnih poti, 
morebitnih nadomestnih dobaviteljev 

Zaposleni – uskladitev pogodb skladno z novo situacijo (omogočanje 
fleksibilnosti in varnosti): delo od doma, omejitev morebitnih dodatnih 
stroškov, čakanje na delo, 4 urni delavnik

Banke – pregled trenutnega stanja, zagotovitev tekoče likvidnosti, 
zavarovanje poslov

Država – preverite vse sprejete ukrepe vlade za blaženje posledic 



Hvala za vašo 
pozornost!


