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IZVLEČEK 

V diplomskem delu prikazujemo dve možnosti izgradnje in zagona avtoservisne 

delavnice podjetja Avto Inn, ki se ukvarja z avtoservisnimi storitvami ter s prodajo 

vozil in rezervnih delov. Zaradi obsega dela in širitve dejavnosti postajajo 

obratovalni prostori podjetja pretesni. Vodstvo podjetja se je odločilo za novogradnjo 

prostorov na novi primernejši lokaciji. 

Poleg predstavitve podjetja, naloga zajema prikaz ocene stroškov novogradnje 

obratovalnih prostorov, ki so nujno potrebni za nadaljnje nemoteno in kvalitetno 

opravljanje storitev. V nalogi so prikazane potrebne naložbe in viri financiranja ter 

ocene skupnih donosov in stroškov.  

V zaključnem delu  naloge prikazujemo primerjavo obeh razpoložljivih možnosti, 

med katerima se mora vodstvo podjetja Avto Inn odločiti.  
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ABSTRACT 

This thesis presents two options for setting up an auto shop as part of the company 

Avto Inn. Avto Inn offers services connected with car repair, and also sells cars and 

supplies replacement parts. The volume of work and planed enlargement of the 

business demands more space. The management of the company has decided to build 

new facilities at another more suitable location. In addition to presenting the 

company, the thesis also includes an estimate of the cost of building the new 

facilities, which are necessary for continuing to provide quality services without 

interruption. The thesis also presents the necessary investments, financial resources, 

and estimates the total yield and costs. The thesis concludes with a comparison of the 

two options available to the management at Avto Inn. 
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1. UVOD 

Za temo diplomske naloge z naslovom OCENA UČINKOVITOSTI NALOŽB V 

GRADNJO AVTOSERVISNE DELAVNICE smo se odločili, ko je bila vedno bolj 

vidna potreba po širjenju obratovalnih prostorov podjetja. 

Podjetje Avto Inn se ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil škoda. Avtomobilistični 

svet, katerega del je tudi podjetje Avto Inn, je danes izpostavljen številnim 

spremembam in pritiskom na nacionalnem in svetovnem trgu. Podjetja ne delujejo 

več na brezskrben način, kjer je prodaja izdelkov in storitev zagotovljena, ampak se 

morajo boriti z močno in hitro spreminjajočo konkurenco, ki je tehnološko napredna, 

z novimi zakoni, z vodeno trgovsko politiko, z vplivom informacij ter z vse manj 

zvestimi kupci. V prejšnjem obdobju namreč ni bilo mogoče toliko proizvesti kolikor 

bi lahko prodali, v sedanjem času pa ni mogoče toliko prodati kolikor lahko 

proizvedemo. Kupci postajajo čedalje bolj osveščeni in zahtevni. Usmerjeni so h 

kvaliteti izdelka, kvaliteti storitve ter k boljši komunikaciji. Po stari trženjski 

miselnosti danes ni več mogoče preživeti. 

Zaradi povečanja konkurence so padle cene storitev in izdelkov, kar pomeni, da je 

treba za isti zaslužek narediti več. To so opazili generalni uvozniki vozil ter 

posledično tudi trgovci. Na vseh področjih tako prihaja do širitev podjetij ter do 

združevanj le teh. Tako se je tudi naše podjetje prisiljeno preoblikovati ter širiti, 

zmanjševati stroške in povečevati prihodke. Potrebno je slediti najpomembnejšemu 

cilju: zadovoljevanje kupca s kvaliteto storitve in izdelka ter na ta način poskrbeti za 

preživetje oziroma za nadaljnji razvoj podjetja. 
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2. PREDSTAVITEV PROBLEMA 

V podjetju je nastala prostorska stiska zaradi priključitve avtoservisne h karoserijski 

dejavnosti. Avtoservisna dejavnost je bila na začetku v majhnem obsegu, vendar se 

je po povečani prodaji vozil, povečalo tudi število vhodov v servisni in tudi v 

karoserijski del delavnice. Z novimi zakoni tovarne vozil škoda o prodajnih in 

servisnih prostorih je postal poleg delavnic neprimeren tudi salon prodaje vozil. 

Tako, da je neizogibna gradnja novih prostorov na novi bolj frekventni lokaciji. 

Trg avtomobilske industrije je velik. To pomeni, da se v njem obrača ogromen 

kapital. V podjetju Avto Inn se tega dobro zavedajo in želijo doseči visoko kvaliteto 

storitve in ponudbe. Vedno poizkušajo hoditi korak pred konkurenco in s tem 

privabljati vedno nove stranke. Na vrhu bodo ostali le najboljši. Če nisi med njimi, te 

enostavno ni. 
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3. CILJI PODJETJA 

Podjetje Avto Inn ima z realizacijo novogradnje servisnih in prodajnih prostorov več 

ciljev: 

- povečati število vhodov v karoserijski del podjetja, 

- povečati število vhodov v servisni del podjetja, 

- povečati število prodanih vozil, tako novih kot tudi rabljenih, 

- povečati prodajo rezervnih delov. 
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4. OPIS NALOGE 

V nalogi poizkušamo prikazati predvsem upravičenost naložbe v novogradnjo 

servisno prodajnega centra (v nadaljevanju SPC). Opisujemo dve možnosti delovanja 

podjetja, ki ju ponuja generalni uvoznik vozil škoda: 

- 1. možnost: »trgovec B« vozil škoda za območje Nove Gorice, 

- 2. možnost: »trgovec A« vozil škoda za severno primorsko regijo. 

Pri prvi možnosti bi podjetje ostalo v isti vlogi, kot je bilo do sedaj, le da bi zaradi 

prekonstruiranja prodajne mreže prejemalo manjše provizije. Razliko prihodkov 

bomo omilili s povečanjem prodaje rabljenih vozil ter organizacijo delovanja 

delavnice. 

Pri drugi možnosti bi trgovca v Idriji in Tolminu delovala preko podjetja Avto Inn. V 

primerjavi z dosedanjim poslovanjem bi se povečal promet. Zavedati pa se moramo, 

da se s tem posledično poveča tudi število zaposlenih in s tem povezani stroški. 

Največji poudarek bi bil na prodaji novih vozil manjši na prodaji rabljenih. 

.
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5. METODOLOGIJA DELA 

V diplomskem delu bomo uporabili povezave znanja iz literature in znanja, ki smo 

ga pridobili v času izobraževanja. Za lažje razumevanje nam služijo osnove zapisane 

v literaturi, ki se nanaša na ekonomiko in organizacijo projektov.  

Pri vrednotenju naložb v obe opisani možnosti bomo uporabili znane metode 

vrednotenja naložb in sicer metodo odplačilne dobe, metodo interne stopnje 

donosnosti ter metodo sedanje vrednosti projekta. 

»Naložbe v projekt proizvodnega sistema imajo namreč cilj, da z realizacijo projekta 

in eksploatacijo proizvodnega sistema zagotovijo povračilo naložb in dodatno 

vrednost. Investiramo torej zato, da zagotovimo večje neto učinke od vlaganj, večji 

prihodek od stroškov projekta, pozitiven poslovni rezultat projekta.«1  

Iz prejšnjega odstavka lahko razberemo, da moramo biti pri naložbah in vlaganjih 

vanje izjemno previdni. V nasprotnem primeru je zelo velika verjetnost napake in 

napačne predstave o prihodnosti projekta in o njegovi donosnosti. V nalogi bomo 

predstavili vrednotenje stroškov, analizo stroškov, oceno potrebnih vlaganj, oceno 

prihodkov in vrednotenje naložb. Celotnemu postopku se ni mogoče izogniti, ker 

nam prav ta postopek in njegov rezultat povesta ali se vlaganje v projekt izplača ali 

bi bilo bolj racionalno sredstva investirati v nekaj donosnejšega. 

V nalogi bomo ovrednotili učinke za možnost  »trgovec B« in za možnost  »trgovec 

A«. Obe možnosti bomo med seboj primerjali. Čas vrednotenja naložbe je 20 let. 

Pričakujemo, da bi se v tem času naložba morala povrniti in primerno obrestovati.  

»Učinkovitost projekta proizvodnega sistema lahko vrednotimo z vidika družbe, 

investitorjev in financerjev. Te možnosti izhajajo iz dejstva, da vse naložbe in stroški 

projekta niso samo naložbe in stroški investitorja, pač pa so lahko tudi naložbe 

soudeležencev in tudi družbeni stroški v najširšem pomenu besede. 

Podobno pomenijo učinki del, ki pripada družbi, investitorjem in financerjem. Če 

opazujemo tako naložbe in stroške, kot tudi učinke, oziroma bolje rečeno donose in 

odhodke v času življenjske dobe projekta proizvodnega sistema z družbenega vidika 

in vidika investitorja, ovrednoteno v denarju dobimo: 

- skupni denarni tok, 

- realni denarni tok, 

                                                 
1 Bizjak F., Tehnološki in projektni management, Grafika Soča, 1996, str. 153. 
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- družbeni denarni tok. 

Pri tem skupni denarni tok zajema vse donose in odhodke, torej tudi lastna in tuja 

sredstva in naložbe, ki se pojavljajo v življenjski dobi projekta, to je v dobi izgradnje 

in eksploatacije. Realni denarni tok pomeni vse donose in odhodke s stališča 

investitorja v življenjski dobi projekta. Družbeni denarni tok pa zajema vse donose in 

odhodke z družbe v življenjski dobi projekta. Razlika med skupnimi donosi in 

odhodki v vseh treh primerih tvori neto skupni donos.«2  

V nalogi bomo prikazali realni denarni tok, ki je izhodišče za izračun interne stopnje 

donosnosti ter skupni denarni tok, ki je izhodišče za analizo likvidnosti. V njem mora 

biti vsota donosov in odhodkov vedno pozitivna. Tako je zagotovljena likvidnost 

projekta. 

                                                 
2 Bizjak F., pod 1 citirano delo, str. 162. 
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6. PREDSTAVITEV PODJETJA 

Korenine podjetja Avto Inn d. o. o. segajo približno 25 let nazaj, v Opatje selo na 

Krasu, ko sta sedanja gospodarja podjetja pričela s popravljanjem karamboliranih 

vozil, z raznimi predelavami in z dostavljanjem raznih rezervnih delov, ki jih je bilo 

v tistih časih težko dobaviti. Tržišče je bilo lačno takšne ponudbe in ju je 

velikodušno sprejelo. Obratovalni prostori, ki so bili zelo prostorsko omejeni, so se 

že takrat lahko pohvalili z moderno tehnologijo. S stališča ponudbe in povpraševanja 

so obratovalni prostori kmalu postali pretesni in podjetje se je postopoma preselilo na 

sedanjo lokacijo v industrijsko cono v Kromberku.  

Sedaj je podjetje Avto Inn pooblaščeni trgovec in serviser vozil škoda za goriško 

regijo ter sodi v sam vrh kvalitete karoserijskih storitev v Sloveniji. Je majhno 

podjetje z 12 zaposlenimi. Od tega sta 2 delavca v servisnem delu, 5 v ličarsko-

kleparskem delu in 5 v trgovini ter računovodstvu. Letna prodaja vozil znaša 

povprečno 120 novih in 40 rabljenih vozil. Prodanih je povprečno 11.000 ur in 

750 m2 ličanih površin. Ličarske in kleparske storitve se v več kot 90 % opravlja 

pogodbeno za vse slovenske zavarovalnice, ki delujejo na Goriškem. 

Podjetje se ukvarja s: 

- servisiranjem vozil škoda, 

- prodajo rezervnih delov vozil škoda in tudi drugih znamk, 

- prodajo vozil škoda ter tudi rabljenih vozil drugih znamk, 

- kleparsko ličarskimi storitvami za vsa vozila, 

- popravilo ličanih površin brez barvanja (sistem riola), 

- avtokozmetiko.  

Na področju avtokaroserije je podjetje vodilno na Goriškem; tako po kvaliteti 

storitve, kot po obsegu opravljenega dela. Nadaljnji načrti podjetja so predvsem 

nadaljnji razvoj in na prvem mestu gradnja novih prostorov za opravljanje dejavnosti 

na čim bolj frekventni, prepoznavni, gospodarski in atraktivni legi. 
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7. OPIS TEHNOLOGIJE 

Tehnologija v sedanjih prostorih je na dokaj visokem nivoju, tako da velikih sredstev 

v tehnologijo ne bo potrebno vlagati. Dodati bo potrebno samo nujno potrebne 

naprave, ki bodo potrebne za opravljanje manjših dodatnih dejavnosti, ki jih bo v 

novih prostorih podjetje opravljalo. 

Ena takih dejavnosti so vulkanizerske usluge. Glede na našo oceno bomo prodali 

premalo pnevmatik, da bi si lahko privoščili povsem nove naprave. Zadovoljili se 

bomo z nabavo rabljenih, ki še vedno ustrezajo standardom o kvaliteti in tako 

privarčevali del sredstev.  

Več smo pripravljeni vlagati v drobni inventar, ki se veliko več uporablja. Smiseln je 

nakup vozičkov z drobnim orodjem za vsakega mehanika posebej. S tem načinom se 

nam vložena sredstva hitro povrnejo, ker ima mehanik orodje vedno pri roki. Tako 

imamo možnost varčevati na pridobljenem času, ki bi ga mehanik izgubil z iskanjem 

orodja. Potreba po nakupu orodja se kaže tudi zaradi namere podjetja, da bi v 

dodatnem, ločenem prostoru, servisirali tudi vozila drugih znamk. 

V nove prostore bi vgradili tudi novo lakirno – sušilno komoro. S tem bi sledili 

ekološkim kriterijem, ki jih določa zakon in hkrati ohranili najnovejšo tehnologijo v 

delavnici. V zvezi s tehnologijo delavnice je ta naložba največja, ublažili pa jo bomo 

s prodajo obstoječe komore in tako pridobili del sredstev. Prednost prodaje stare 

komore je v tem, da jo kupci sami demontirajo in odpeljejo. Novo komoro pa nam 

dostavi in montira dobavitelj. Privarčujemo na času, ki ga premontaža komore 

zahteva kar veliko. 
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8. TEHNOLOŠKI PROCES 

V obeh možnostih poslovanja bo podjetje potrebovalo enako velikost objekta in tudi 

enako tehnologijo ter opremo SPC-ja. Razlika bo v številu zaposlenih, ki bo v 

možnosti »trgovec A« večje. 

Velikost in prepoznavno obliko objekta določa tovarna vozil škoda ter posredno 

generalni uvoznik vozil škoda. Naše podjetje, kot investitor, bo moralo glede na 

število letno prodanih vozil, zgraditi objekt verzije B1. Namenjen je prodaji okrog 

200-300 vozil letno. 

Za določitev velikosti posameznih prostorov obstajajo standardi, ki jih predpisuje in 

določa tovarna vozil škoda. Glede na odločitev podjetja je velikost določenih 

delovnih in razstavnih površin razvidna iz tabele 1. 

Tabela 1: Velikost površin SPC-ja 

prodaja število mest potrebna površina 

razstavljanje novih vozil 17   

razstavljanje rabljenih vozil +20   

testna vozila +3   

obiskovalci  +6   

skupaj 46 x 25m2 1.150 m2 

 

površine za stranke število mest      

parkirišča za stranke 18   

parkirišča za potrebe servisa +18   

parkirišča za zaposlene +14   

kupci rezervnih delov  +6   

skupaj 56 x 25 m2  1.400 m2 

 

gradbene površine    

mehanična dela 4   

testiranje motorja +1   

kleparska dela +3   

predpriprava vozila +3   
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lakirno sušilna komora +1   

kompletiranje vozila +2   

zaključna obdelava vozila +1   

pralnica +1   

notranje čiščenje +1   

zaprta sprejemnica vozila +1   

predaja novih vozil 

strankam 

+1   

testna steza – test zavor +1   

skupaj 20/2x4x20  800m2 

 

ostalo     

skladišče rezervnih delov 7 x 20m2  140 m2 

garderobe, tuš, wc 10 x 4 m2  40 m2 

pisarne  4 x 16 m2  64 m2 

prodaja vozil dod. opreme   80 m2 

pomožni prostori   50 m2 

preskrba - odpadki   50 m2 

 skupaj  3.774 m2 

 + cca 10% zelenih površin 377.4 m2 

 potrebna površina skupaj: 4.151m2 

 

Razporejenost in funkcionalnost prostorov SPC-ja je tudi zelo pomembna in jo 

določajo standardi. Tovarna priporoča razdelitev SPC-ja na dva funkcionalna 

trikotnika: 

- trikotnik strank in 

- servisni trikotnik. 

Za lažjo predstavo sta oba trikotnika prikazana na spodnji sliki.  
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  Slika 1: Trikotnik strank 

1. razstavni salon 

2. prodaja - stranke 

3. servisna delavnica 

4. skladišče rezervnih delov 

5. pomožni prostori 

6. sprejemni prostori in prostor za osebje 
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LEGENDA 

A. razstavni prostor 

B. skladišče 

C. servisna delavnica 

D. kleparska delavnica 

E. ličarska delavnica 

 

 

Slika 2: Tloris objekta in trikotnik strank  

Trikotnik strank predstavlja povezavo med prodajnim salonom, sprejemom na servis 

in skladiščem rezervnih delov. V trikotniku strank ima kupec stik s celotno ponudbo 

in osebjem SPC-ja. 

Servisni trikotnik predstavlja povezavo med sprejemno pisarno, servisom in 

skladiščem rezervnih delov. Omogočati mora čim krajše poti preglednost in kontrolo 

osebja. Oba trikotnika lahko vidimo tudi na skici celotnega objekta, ki nam jo 

prikazuje slika 2. 

Za delovanje podjetja je pomembna tudi lokacija objekta. Objekt se mora nahajati na 

zelo frekventni legi, kjer je visok pretok prebivalstva, npr. okolica trgovskih centrov. 

Pomembna je tudi dobra povezava z infrastrukturo in nenazadnje tudi atraktivna 

lega, po možnosti tam, kjer je načrtovana naknadna gradnja infrastrukturnih 

objektov. 

Pri pravilnem načrtovanju je potrebno posvetiti največjo pozornost pravilni razdelitvi 

uporabnih površin. Zelo pomembno je namreč, da so razstavne površine, tako 

zunanje kot notranje, obrnjene proti javnim prometnim površinam. Prav tako je 
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potrebno upoštevati kasnejše možno povečanje, razširitev objekta, tako pri izbiri 

konstrukcije kot pri zasnovi zunanjih površin. Pomembno namreč je, da obstaja 

možnost proporcionalne povečave vseh funkcionalnih enot, ne da bi pri tem izgubile 

svojo funkcionalnost in vrednost.  

Velikost zemljišča je v neposredni povezavi z njegovo obliko. Pomeni, da je 

zemljišče najbolj uporabno, če je kvadratno in s tem tudi stroškovno najbolj 

ekonomično ter tako omogoča največji izkoristek. Pomembna je tudi kakovost 

zemljišča. Bolj kot je raven teren, cenejša je postavitev objekta.  
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9. OCENA NALOŽB IN STRUKTURA FINANCIRANJA 

Nakup zemljišča planiramo z lastnimi sredstvi. Predviden je nakup na čimbolj 

frekventni, vidni in prepoznavni legi. Iskanje primernega zemljišča je v teku. 

Trenutno se podjetje sooča z zelo slabo ponudbo primernih in dovolj velikih zemljišč 

za gradnjo. V kolikor pa se bo nakup uresničil, predvidevamo pričetek del v roku 

polovice leta. Potrebna bo še ureditev gradbene dokumentacije ter vseh potrebnih 

dovoljenj, ki so nujna za pričetek gradnje. 

Ocenjene vrednosti naložb skupaj: 800.000 EUR  

Vrednosti potrebnih naložb so ocenjene s strani vodstva podjetja in so izražene v 

eurih (EUR). Prikazane so na maksimalni vložek, s katerim je podjetje trenutno 

sposobno in pripravljeno realizirat izgradnjo projekta. Vrednosti potrebnih naložb si 

lahko podrobneje ogledamo v prilogi 1.  

9.1. Lastna finančna sredstva 

Za dokončanje projekta podjetje nima dovolj privarčevanih finančnih sredstev, tako 

da bo potrebna kombinacija posojila in prodaje objekta, v katerem sedaj poteka 

dejavnost. Načrtujemo, da bo v sedanjem objektu dejavnost potekala normalno še do 

konca leta 2003 oziroma dokler ne bodo končana gradbena in pripravljalna dela pri 

novem objektu.  

Obstaja možnost predhodne prodaje tako, da bi našli kupca za objekt, dejavnost 

normalno opravljali in ob izselitvi opreme bi sledil dokončni prevzem novega 

lastnika. Poudariti moramo, da je ta možnost najugodnejša, saj bi dejavnost podjetja 

mirovala le kratek čas in bi bil izpad dohodka minimalen. V slabšem primeru, da 

kupca podjetje predhodno ne najde, bo potrebno najeti dodatno posojilo za kratek čas 

ter poravnati dolgove s pogodbenimi podjetji. Potreben bo tudi predhoden dogovor z 

banko, da se najeta sredstva, takoj po prodaji obstoječega objekta vrnejo.To možnost 

bo podjetje izkoristilo le v skrajnem primeru, ker je finančno neugodna in je zgolj kot 

rezervna možnost 

PRIVARČEVANA SREDSTVA      213.000 

SREDSTVA PRODAJE OBSTOJEČEGA OBJEKTA   454.000 

skupaj          667.000  
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9.2. Posojilo 

Po naših izračunih, bodo za dokončanje projekta primanjkovala sredstva. Tako 

načrtujemo najem posojila. Čas odplačevanja bo potekal sedem let, oziroma 

osemindvajset obrokov. 

Obrestne mere: - temeljna obrestna mera = 0,4% 

 - realna obrestna mera = 5,40% 

 

ZNESEK POSOJILA        133.000 

SKUPAJ REVALORIZACIJSKE OBRESTI      23.200 

SKUPAJ REALNE OBRESTI      25.610 

skupaj          181.810 

 

Podjetju predstavljajo strošek samo obresti, ki jih poimenujemo stroški financiranja. 

000.7
.7

610.25200.23_ =
+

=
LET

JAFINANCIRANSTROŠKI  

 

Amortizacijski načrt posojila je informativen. Upoštevana je predpostavka, da bosta 

TOM in ROM celotno obdobje odplačevanja posojila enaki. Podrobnejši vpogled v 

amortizacijski načrt nam ponuja priloga 2. 

 



 16

10. OPIS DELOVANJA PODJETJA PRI MOŽNOSTI »TRGOVEC B« 

Naloga najprej opisuje možnost »trgovec B«, ker je to možnost v kateri bi 

podjetje poslovalo v enaki obliki kot je poslovalo do sedaj. Obdržalo bo enako 

število zaposlenih, ukvarjalo se bo s servisiranjem in prodajo vozil. Poudarek bo 

še naprej na prodaji novih vozil, potrebno pa bo povečati prodajo rabljenih vozil. 

Če primerjamo prodajo novih in rabljenih vozil, je bistveno večji prihodek z 

rabljenimi vozili znamke škoda in drugih znamk. Upoštevati pa moramo, da se 

vsa nova prodana vozila vračajo na vzdrževalne servise in se izpad dohodka tako 

rahlo omili. V novem projektu bo tudi kotiček za vzdrževanje vozil drugih 

znamk. V naših rokah je, kako bomo znali to možnost iztržiti. Kleparsko ličarska 

delavnica, ki je od vseh dejavnosti najdonosnejša, se bo v novih prostorih srečala 

z novo organizacijo dela. V sedanjih pretesnih prostorih se namreč srečuje s 

preveliko porabo časa, ki se ga porabi za premikanje vozil v delavnico in iz nje, 

ter za ostale premike po delavnici. 

Omenili smo, da je kleparska delavnica najdonosnejši člen. Ta trditev drži, a 

moramo upoštevati dejstvo, da nobena dejavnost v avtomobilski branži sama 

zase ni pretirano donosna. Ko pa vse dejavnosti povežemo v celoto, lahko lažje 

delamo, smo konkurenčnejši in naše delo je donosnejše. Imamo celovito 

ponudbo in trudimo se tudi za celovito kakovost. 

10.1. Pričakovanja v letu 2004  

V prvem letu poslovanja bo potrebno veliko vlaganj v širitev dejavnosti, v 

reklamiranje ter privabljanje strank v poslovalnico v novem objektu. Zato 

povsem realno pričakujemo enak ekonomski uspeh, kot pri obratovanju podjetja 

v stari stavbi. Prepričani smo, da bo podjetje zlahka poslovalo po starih tirnicah 

in dosegalo enak ekonomski rezultat.  

Seveda optimistično lahko pričakujemo boljši rezultat, ker bodo imeli novi 

prostori večje kapacitete in lahko že s stališča povečanja števila vhodov 

pričakujemo večji donos. 
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10.1.1. Ocena skupnega donosa 2004 

PRODANA NOVA VOZILA 954.950 

PRODANA RABLJENA VOZILA 285.400 

PRODAN MATERIAL 313.048 

PRODANE URE , METRI 278.434 

skupaj 1.831.832 

 

Pri prodanem materialu smo upoštevali povprečno 20-odstotno provizijo, ker ni za 

vse postavke materiala enaka. Avtoličarskemu materialu pa ni mogoče določiti 

točnega odstotka provizije, ker se plemeniti prek prodanih m2 in prodanih ur v 

delavnici. 

Pri rabljenih vozilih bodo prevladovala predvsem vozila iz uvoza (Italija, Nemčija) 

in tudi tista rabljena vozila, ki bi jih odkupili od naših kupcev po sistemu staro za 

novo. 

10.1.2. Ocena skupnih odhodkov 2004 

STROŠKI OBRATOVANJA 73.500  

STROŠKI POSPEŠEVANJA PRODAJE 13.370  

STROŠKI MATERIALA IN BLAGA 1.419.000  

STROŠEK DELA 180.000  

STROŠKI FINANCIRANJA 7.000  

skupaj 1.692.870  

 

Največji strošek bo podjetju predstavljal nakup avtomobilov. Ocenjujemo, da bomo v 

letu 2004 prodali sto novih vozil in štirideset rabljenih vozil. Pri novih vozilih s 

povprečno nabavno ceno 8.881 EUR ocenjujemo, da bo provizija 7-odstotna. Pri 

starih vozilih s povprečno nabavno ceno 6.600 EUR, računamo na 534 EUR 

povprečnega zaslužka. Material, za katerega predvidevamo, da bo prodan prek pulta 

in servisnih storitev nas bo stal približno 122.320 EUR. Material, prodan preko 

avtokaroserijskih storitev, ocenjujemo na 106.720 EUR. V tej postavki je zajet ves 

material, ki ga vgradimo v avtokleparski delavnici, tako na vozila znamke škoda kot 
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tudi na ostala vozila. Nabava materiala za avtoličarske storitve pa nas bo po oceni 

stala 38.200 EUR.  

Pod postavko stroški obratovanja, smo upoštevali vse stroške, ki so potrebni za 

nemoten potek dela in proizvodnje (pošta, elektrika, komunala, najemnine…). 

Neizogibni so tudi stroški pospeševanja prodaje v katere vključujemo stroške 

reklame, sejmov, reprezentance in raznih akcij. 

Kot strošek dela smo upoštevali povprečno bruto plačo, vključno v vsemi dodatki. 

Vključno z vodstvom je podjetju dvanajst zaposlenih in po podatkih računovodske 

službe je povprečna bruto mesečna plača 1.250 EUR na zaposlenega. Podrobnejši 

vpogled v odhodke in prihodke 2004 vidimo v prilogah 3, 4, 5. 

10.2. Pričakovanja v letu 2005 

V tem letu se že pričakuje višje rezultate. Delo v delavnici bo utečeno, okolica bo že 

sprejela nov ambient podjetja in obnovljeno ponudbo. Pričakujemo povečanje 

prodaje novih in rabljenih vozil, povečanje števila vhodov in s tem tudi povečanje 

prodaje materiala. 

10.2.1.Ocena skupnega donosa 2005 

PRODANA NOVA VOZILA 1.145.940 

PRODANA RABLJENA VOZILA 570.750 

PRODAN MATERIAL 324.004 

PRODANE URE, METRI      288.179 
skupaj 2.328.873 

Ocenjujemo, da bo prodaja v letu 2005 narasla na 120 prodanih novih vozil, prodaja 

rabljenih vozil pa na 80 prodanih vozil, kar je minimalno za normalno poslovanje 

takega servisno prodajnega centra, kot ga bo naše podjetje zgradilo. 

V prikazu skupnega donosa sem upošteval 3 – 4-odstotno rast, tako servisnih storitev 

kot tudi avtokleparskih storitev in porabe materiala. 

Pri prodanem materialu sem upošteval povprečno 20-odstotno provizijo, ker ni za 

vse postavke materiala enaka. 
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10.2.2. Ocena skupnih odhodkov 2005 

STROŠKI OBRATOVANJA 73.500 

STROŠKI POSPEŠEVANJA PRODAJE 16.044 

STROŠKI MATERIALA IN BLAGA 1.871.000 

STROŠEK DELA 180.000 

STROŠKI FINANCIRANJA 7.000 

skupaj 2.147.544 

Stroški obratovanja se po naši oceni ne bodo bistveno spremenili. Stroški reklam in 

sejmov ter stroški akcij pa se bodo povečali, ker bo podjetje stremelo k čim večji 

prodaji vozil. Pogoj za povečanje prodaje pa je večja reklama ter pospeševanje 

prodaje s pomočjo akcij. Oboje pa seveda zahteva svoj delež sredstev, ki je po oceni 

vodstva podjetja okrog 10 odstotkov od prodaje novih vozil.  

Največji strošek nam bo tudi v letu 2005 predstavljal nakup avtomobilov. 

Predvidevamo, da bomo v tem letu, prodali sto dvajset novih vozil in osemdeset 

rabljenih. Pri novih vozilih s povprečno nabavno ceno 8.881 EUR ocenjujemo, da bo 

provizija okrog 7 odstotkov. Pri starih vozilih, s povprečno nabavno ceno 6.600 EUR 

računamo na 534 EUR povprečnega zaslužka na posamezno vozilo.  

Predvideli smo 3 – 4-odstotno povečanje obsega dela in s tem tudi povečanje porabe 

materiala. Strošek dela ostaja enak kot v prejšnjem letu. Podrobnejši vpogled nam 

ponujajo priloge 6, 7, 8. 

10.3. Pričakovanja v letu 2006 

Tudi v tem letu predvidevamo, da bomo uspeli povečati prodajo vozil tako rabljenih 

kot novih. Za to bo seveda potrebno vložiti kar nekaj truda in raznih marketinških 

spretnosti. 
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10.3.1. Ocena skupnega donosa 2006 

PRODANA NOVA VOZILA 1.432.270  

PRODANA RABLJENA VOZILA 713.400  

PRODAN MATERIAL 335.292  

PRODANE URE, METRI 297.960  

skupaj                                                                                             2.778.922  

Ocenjujemo, da bo prodaja novih avtomobilov v letu 2006 narasla na 150 prodanih 

vozil in prodaja rabljenih vozil na 100 prodanih vozil. 

V prikazu skupnega donosa smo tako pri servisnih storitvah, kot tudi pri 

avtokleparskih in pri porabi materiala upoštevali 3–4-odstotno rast. Pri prodanem 

materialu pa povprečno 20-odstotno provizijo. 

10.3.2. Ocena skupnih odhodkov 2006 

STROŠKI OBRATOVANJA 73.500  

STROŠKI POSPEŠEVANJA PRODAJE 20.054  

STROŠKI MATERIALA IN BLAGA 2.278.000  

STROŠEK DELA 180.000  

STROŠKI FINANCIRANJA 7.000  

skupaj                                                                                             2.558.554  

Največji strošek bo podjetju predstavljal nakup avtomobilov. Pri novih vozilih s 

povprečno nabavno ceno 8.881 EUR ocenjujemo, da bo provizija okrog 7 odstotkov. 

Pri starih vozilih s povprečno nabavno ceno 6.600 EUR računamo na 534 EUR 

povprečnega zaslužka na posamezno vozilo. Stroški obratovanja ostajajo enaki. S 

povečano prodajo vozil pa se vzporedno povečajo stroški pospeševanja prodaje. 

Dodatnih zaposlitev podjetje ne planira, zato strošek dela ostaja nespremenjen. 

Podrobnejši vpogled nam ponujajo priloge 9, 10, 11. 

10.4. Pričakovanja v letu 2007 

V letu 2007 predvidevamo, da bomo uspeli povečati prodajo rabljenih vozil. 
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10.4.1. Ocena skupnega donosa 2007 

PRODANA NOVA VOZILA 1.432.270  

PRODANA RABLJENA VOZILA 1.070.250 

PRODAN MATERIAL 347.075 

PRODANE URE, METRI 307.875 

skupaj                                                                                             3.157.470 

Ocenjujemo, da bo prodaja novih avtomobilov v letu 2007 ostala na 150 prodanih 

vozilih, prodaja rabljenih vozil pa bo narasla na 150 prodanih vozil, kar bi bil zelo 

dober poslovni uspeh našega podjetja.  

V prikazu skupnega donosa smo tako pri servisnih storitvah kot tudi pri 

avtokleparskih in pri porabi materiala upoštevali 3–4-odstotno rast. Pri prodanem 

materialu pa povprečno 20-odstotno provizijo. 

10.4.2. Ocena skupnih odhodkov 2007 

STROŠKI OBRATOVANJA 73.500 

STROŠKI POSPEŠEVANJA PRODAJE 20.054 

STROŠKI MATERIALA IN BLAGA 2.618.000 

STROŠEK DELA 180.000 

STROŠKI FINANCIRANJA 7.000 

skupaj 2.898.554 

Največji strošek nam bo predstavljal nakup avtomobilov. Načrtujemo, da bomo v 

tem letu, prodali stopetdeset novih vozil in stopetdeset rabljenih. Pri novih 

vozilih s povprečno nabavno ceno 8.881EUR ocenjujemo, da bo provizija okrog 

7 odstotkov. Pri starih vozilih s povprečno nabavno ceno 6.600 EUR računamo 

na 534 EUR povprečnega zaslužka na posamezno vozilo. Podrobnejši vpogled 

nam ponujajo priloge 12, 13, 14. 
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11. OCENA SKUPNIH IN REALNIH DENARNIH TOKOV »TRGOVEC B« 

Denarne tokove bomo v nalogi prikazali s skupnimi in realnimi denarnimi tokovi za 

obdobje 2002–2022. V tabeli 2 je prikazan skupni denarni tok. 

11.1. Skupni denarni tok  

»Skupni denarni tok je izhodišče za analizo likvidnosti; v njem mora biti vsota 

donosov in odhodkov vedno pozitivna in je tako zagotovljena likvidnost projekta.«3  

                                                 
3 Bizjak F., pod 1 citirano delo, stran 165. 
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Tabela 2: Skupni denarni tok »trgovec B« 

Zap. 
št. Postavka/leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SKUPAJ 
                                                

I. Skupni donos     1.832 2.329 2.780 3.157 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 3.227 52.245 
        1.832 2.329 2.780 3.157 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780   

1. 
Skupni prihodek 
S+D+P     1.832 2.329 2.780 3.157 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780   

2. Skupna sredstva 213 454                                         
3. Krediti   133                                         

4 
Ostanek vrednosti 
projekta                                         447   

II. Skupni odhodki 213 587 1.729 2.193 2.631 2.963 2.614 2.614 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 49.460 

5. 
Investicija v 
projekt 213 580                                         

6. 
Stroški 
obratovanja     74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74   

7. 

Stroški 
pospeševanja 
prodaje     14 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   

8. Strošek dela     180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180   

9. 
Stroški materiala 
in blaga     1.419 1.870 2.278 2.618 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278   

10. 
Stroški 
financiranja   7 7 7 7 7 7 7                             

11. 
Davek na dobiček 
25%     34,5 45,5 72 64 55 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57   

III. 
Neto skupni 
donos 0 0 104 137 149 194 166 166 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 618 2.785 

IV. 
Komulativni 
skupni donos 0 0 104 241 390 584 750 916 1.087 1.258 1.429 1.600 1.771 1.942 2.113 2.284 2.455 2.626 2.797 2.968 3.586   
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11.2. Realni denarni tok 

»Realni denarni tok je izhodišče za izračun interne stopnje donosov, kot tudi kazalcev 

ekonomičnosti in rentabilnosti.«4  

                                                 
4 Bizjak F., pod 1 citirano delo, stran 165 
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Tabela 3: Realni denarni tok »trgovec B« 

Zap. 
št. Postavka/leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SKUPAJ 
                                                
I. Skupni donos     1.832 2.329 2.780 3.157 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 3.227 52.245 
                                                

1. 
Skupni prihodek 
S+D+P     1.832 2.329 2.780 3.157 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780 2.780   

2. Skupna sredstva                                           
3. Krediti                                            

4 
Ostanek vrednosti 
projekta                                         447   

II. Skupni odhodki 213 587 1.729 2.193 2.631 2.963 2.614 2.614 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 2.609 49.460 

5. 
Investicija v 
projekt 213 580                                         

6. 
Stroški 
obratovanja     74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74   

7. 

Stroški 
pospeševanja 
prodaje     14 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   

8. Strošek dela     180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180   

9. 
Stroški materiala 
in blaga     1.419 1.870 2.278 2.618 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278 2.278   

10. 
Stroški 
financiranja   7 7 7 7 7 7 7                             

11. 
Davek na dobiček 
25%     34,5 45,5 72 64 55 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57   

III. 
Neto skupni 
donos -213 -587 104 137 149 194 166 166 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 618 2.785 
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Realnemu denarnemu toku smo dodali tabelo skupni denarni tok, ki vsebuje 

postavko komulativni skupni donos in nam prikazuje likvidnost projekta. Tako lahko 

za vsako leto posebej vidimo trenutno stanje likvidnosti projekta.  

V letih 2002 in 2003 načrtujemo da bo projekt postavljen in bo v letu 2004 

postopoma pričel obratovati. V zgornjih tabelah vidimo, da v prvih dveh letih ni 

dohodkov, ampak le naložbe.  

V prvem letu obratovanja ocenjujemo, da obseg dela ne bo bistveno višji kot je sedaj 

v starem objektu. V naslednjih letih pa se bo po mojih ocenah postopno povečal 

glede na povečanje kapaciteta novih prostorov in povečanje prodaje rabljenih vozil. 

S tem pa se bo povečal skupni donos. Kot lahko v tabelah vidimo, smo prva tri leta 

obratovanja projekta predvideli vsakoletno rast neto skupnih donosov. Za naprej pa 

smo ocenili, da bi projekt moral obratovati z najmanj takim neto skupnim donosom, 

kot ga imamo v letu 2006 

Za natančnejši pogled na situacijo si moramo ogledati tudi metodo odplačilne dobe.  
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12. IZRAČUN ODPLAČILNE DOBE 

Je najenostavnejša metoda za izračunavanje rentabilnosti naložbe. Izračunamo jo s 

sledečo enačbo: 

»
d
Nt =  

Pri tem je: 

t = odplačilna doba  

N = naložbe 

d = letna vrednost dobička od naložb 

Izračun je, kot vidimo enostaven, vendar nam ne daje odgovora na vrsto pomembnih 

vprašanj, na katera moramo odgovoriti ob pripravi naložbene odločitve.«5  

d
Nt =  

000.139
000.800

=t  

 

t = 5.7 let 

 

Kot letni neto donos podjetja smo upoštevali povprečje neto donosov v celotni 

življenski dobi projekta. Iz izračuna je razvidno, da se naložba povrne v dobrih petih 

letih. 

                                                 
5 Bizjak F., pod 1 citirano delo, stran 157 
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13. METODA INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI 

»Pomemben kazalnik učinkovitosti projekta je kazalnik interne stopnje donosnosti, 

to je tiste stopnje donosnosti, pri kateri se izenačijo vsi donosi in odhodki projekta v 

času življenjske dobe, oziroma se sedanja vrednost projekta izenači z nič. 

Matematično gledano, iščemo tisto diskontno stopnjo (r), pri kateri zavzame sedanja 

vrednost projekta vrednost nič.«6 

Visoka stopnja donosnosti nam pove, da se v projekt splača vlagati, če pa je stopnja 

nižja od obrestne mere na banki, potem moramo spremeniti načrt ali pa denar naložiti 

v banko in se tako izogniti neuspehu projekta. 

»Pri tej metodi je diskontna stopnja nepoznana, opredeljena pa je kot tista diskontna 

stopnja, ki zagotavlja izpolnjevanje naslednjega pogoja:  

i

N

I ri
iSoSd

)(
)(0

0 −
−

= ∑
=

 

kjer je: 

So = skupni odhodki projekta, 

Sd = skupni donosi projekta, 

r = ISD – interna stopnja donosnosti, diskontna stopnja, 

n = časovno obdobje v življenski dobi trajanja projekta. 

To diskontno stopnjo (r ) izračunamo s postopkom diskontiranja in  metodo 

interpolacije.«7  

                                                 
6 Bizjak F., pod 1 citirano delo, stran 161. 
7 Bizjak F., pod 1 citirano delo, stran 160. 
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14. IZRAČUN INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI 

Pri računanju sedanje vrednosti projekta iščemo izpolnjevanje naslednjega pogoja: 

0
)(

)(
0

=
+
−

= ∑
=

n

i
iri

iSoSdSV  

SV = sedanja vrednost projekta, 

Sd = skupni donosi projekta, 

So = skupni odhodki projekta, 

r = diskontna stopnja določena vnaprej. 

 

V prilogi 15 je prikazan izračun interne stopnje donosnosti projekta za vsako 

leto posebej pri diskontni stopnji, ki znaša 15 in 20 odstotkov. Diskontno stopnjo 

je potrebno oceniti tako, da z več ponovitvami pridemo do tiste vrednosti, ki 

zadovolji enačbo. Za vsako leto posebej izračunano vrednost vložimo v tabelo ter 

seštevek vseh let uporabimo za izračun interne stopnje donosnosti.  

 

ISD = interna stopnja donosa 

000.63000.147
000.147)1520(15
−+

−+=ISD  

ISD=18.5% 

 

Iz izračuna vidimo, da ima naš projekt »trgovec B« 18,5-odstotno stopnjo 

donosnosti, kar je zelo ugoden rezultat. 
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15. OPIS DELOVANJA PODJETJA PRI MOŽNOSTI »TRGOVEC A« 

V tem delu naloge bomo obravnavali možnost, ki jo omenja generalni uvoznik vozil 

škoda, da podjetje Avto Inn postane »trgovec A« za severno primorsko regijo. 

To pomeni, da bi sedanja SPC-ja v Tolminu in v Idriji poslovala posredno preko 

podjetja Avto Inn. 

V primeru, da se napovedi uresničijo, bi se podjetju povečal neto donos pri prodaji 

novih vozil in rezervnih delov. Povečali pa bi se tudi stroški materiala in blaga. Zato 

bomo v nadaljevanju naloge poizkušali prikazat skupni ter realni denarni tok. 

Predvidevamo, da bi omenjena možnost poslovanja v letu 2005 že delovala. Do 

takrat pa vse poteka tako, kot je prikazano že v prvem delu naloge. 

V naslednjih letih smo, glede na sedanjo situacijo, predvideli približno 2-odstotno 

rast prodaje novih vozil in 3-4-odstotno rast avtokleparskih,servisnih storitev ter 

prodaje materiala. 

Kaj več je težko napovedati, ker je prihodnost v avtomobilski industriji nejasna in 

negotova. 

15.1. Ocena skupnega donosa 2004 

PRODANA NOVA VOZILA 954.950  

PRODANA RABLJENA VOZILA 285.400  

PRODAN MATERIAL 313.048  

PRODANE URE , METRI 278.434  

skupaj 1 831.832 

15.2. Ocena skupnih odhodkov 2004 

STROŠKI OBRATOVANJA 73.500  

STROŠKI POSPEŠEVANJA PRODAJE 13.370  

STROŠKI MATERIALA IN BLAGA 1 419.000 

STROŠEK DELA 180.000 

STROŠKI FINANCIRANJA 7.000 

skupaj 1 692.870 
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Predvidevamo, da bo podjetje v tem letu še vedno delovalo kot »trgovec B«, zato 

smo podatke povzeli iz prejšnjega poglavja. Podrobneje si jih lahko ogledamo v 

prilogah 16, 17, 18. 

15.3. Ocena skupnega donosa 2005 

PRODANA NOVA VOZILA 3 779.200  

PRODANA RABLJENA VOZILA 312.300  

PRODAN MATERIAL 559.701  

PRODANE URE, METRI 288.179  

skupaj 4 939.380 

V letu 2005 je ocenjena prodaja okrog 400 vozil. Od tega bo 250 vozil prodanih v 

preostalih dveh SPC-jih. Pridružene poslovalnice bi prodale tudi 70-80 odstotkov 

vsega prodanega materiala. Pri materialu prodanem v matičnem podjetju sem 

upošteval 30-odstotno provizijo, pri materialu prodanem v poslovalnicah pa 10-

odstotno provizijo. 

15.4. Ocena skupnih odhodkov 2005 

STROŠKI OBRATOVANJA 79.140 

STROŠKI POSPEŠEVANJA PRODAJE 57.153 

STROŠKI MATERIALA IN BLAGA 4 329.000 

STROŠEK DELA 210.000 

STROŠKI FINANCIRANJA 7.000 

skupaj                                                                                             4 682.293 

S povečanjem obsega dejavnosti ocenjujemo povečanje stroškov obratovanja za 10 

do 20 odstotkov. Stroške reklam in sejmov ocenjujemo na 15 odstotkov, stroški akcij 

pa ostanejo 10 odstotkov od prodaje novih vozil. S povečanjem obsega dejavnosti bo 

podjetje povečalo tudi število zaposlenih, kar pomeni povečanje stroškov. Oceno 

odhodkov in prihodkov si lahko ogledamo v prilogah 19, 20, 21. 



32 

15.5. Ocena skupnega donosa 2006 

PRODANA NOVA VOZILA 3 779.200  

PRODANA RABLJENA VOZILA 312.300  

PRODAN MATERIAL  559.701  

PRODANE URE, METRI 288.179  

skupaj 4 939.380 

 

Po ocenah bo podjetje Avto Inn v letu 2006 prodalo za okrog 2 odstotka več kot 

v prejšnjem letu, okrog 153 vozil ter ostala dva SPC-ja 255 vozil. 

Pri prodaji materiala smo upoštevali, da bosta ostala dva SPC-ja prodala vsak za 

okrog 80 odstotkov prodaje podjetja Avto Inn. 

Pri prodanem materialu smo upoštevali povprečno 30-odstotno provizijo. Pri 

prodanem materialu ostalih dveh SPC –jev pa 10-odstotno povprečno provizijo. 

15.6. Ocena skupnih odhodkov 2006 

STROŠKI OBRATOVANJA 79.140 

STROŠKI POSPEŠEVANJA PRODAJE 57.420  

STROŠKI MATERIALA IN BLAGA 4.416.000 

STROŠEK DELA 210.000 

STROŠKI FINANCIRANJA  7.000 

skupaj 4.769.560  

 
Natančnejši vpogled nam ponujajo priloge 22, 23, 24.  
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16. OCENA SKUPNIH IN REALNIH DENARNIH TOKOV »TRGOVEC A« 

Denarne tokove bomo tudi v primeru »trgovec A« prikazali s skupnimi in realnimi 

denarnimi tokovi za obdobje 2002 – 2022.  
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Tabela 4: Skupni denarni tok »trgovec A« 
Zap. 
št. 

Postavka/leto 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SKUPAJ 

                                                
I. Skupni donos     1.832 4.939 5.043 5.120 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 5.386 91.466 
                             
1. Skupni prihodek S+D+P     1.832 4.939 5.043 5.120 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939   
                                                
2. Skupna sredstva 213 454                                         
3. Krediti   133                                         

4. 
Ostanek vrednosti 
projekta                                         447   

II. Skupni odhodki 213 587 1.728 4.746 4.839 4.913 4.746 4.746 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 88.151 

5. 
Investicija v osnovna 
sredstva 213 580                                         

6. Stroški obratovanja     74 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79   

7. 
Stroški pospeševanja 
prodaje     14 57 57 59 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57   

8. Strošek dela     180 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210   

9. 
Stroški materiala in 
blaga     1.419 4.329 4.416 4.487 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329   

10. Stroški financiranja   7 7 7 7 7 7 7                             

11. Davek na dobiček 25 %     34 64 70 71 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66   

III. Neto skupni donos 0 0 104 193 204 207 193 193 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 645 3.315 

IV 
Komulativni skupni 
donos 0 0 104 297 501 708 901 1.094 1.292 1.490 1.688 1.886 2.084 2.282 2.480 2.678 2.876 3.074 3.272 3.470 4.115   
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Tabela 5: Realni denarni tok »trgovec A« 

Zap. 
št. Postavka/leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SKUPAJ 
                                                
I. Skupni donos     1.832 4.939 5.043 5.120 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 5.386 91.466 
                                                

1. 
Skupni prihodek 
S+D+P     1.832 4.939 5.043 5.120 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939 4.939   

                                                
2. Skupna sredstva                                           
3. Krediti                                            

4. 
Ostanek vrednosti 
projekta                                         447   

II. Skupni odhodki 213 587 1.728 4.746 4.839 4.913 4.746 4.746 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 4.741 88.151 

5. 
Investicija v osnovna 
sredstva 213 580                                         

6. Stroški obratovanja     74 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79   

7. 
Stroški pospeševanja 
prodaje     14 57 57 59 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57   

8. Strošek dela     180 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210   

9. 
Stroški materiala in 
blaga     1.419 4.329 4.416 4.487 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329 4.329   

10. Stroški financiranja   7 7 7 7 7 7 7                             

11. 
Davek na dobiček 25 
%     34 64 70 71 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66   

III. Neto skupni donos -213 -587 104 193 204 207 193 193 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 645 3.315 
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Realnemu denarnemu toku smo dodali še tabelo skupni denarni tok, ki vsebuje 

postavko komulativni skupni donos in prikazuje likvidnost projekta. Tako lahko za  

vsako leto posebej  vidimo trenutno stanje likvidnosti projekta.  

V letih 2002 in 2003 načrtujemo, da bo projekt postavljen, in v letu 2004 postopoma 

pričel obratovati. V zgornjih tabelah vidimo, da v prvih dveh letih ni dohodkov, 

ampak le naložbe, zatem podjetje posluje z enakim uspehom kot prej. Po prejemu 

funkcije »trgovec A« se stanje bistveno spremeni. 

V prvem letu obratovanja ocenjujemo, da obseg dela ne bo bistveno višji kot je sedaj 

v starem objektu. V naslednjih letih pa se bo po naših ocenah postopno povečal glede 

na povečanje kapacitet novih prostorov,  povečanje prodaje rabljenih vozil ter zaradi 

priključitve  omenjenih dveh poslovalnic k našemu podjetju. 

S tem pa se bo povečal skupni donos. Kot lahko v tabelah vidimo, smo prva tri leta 

obratovanja projekta predvideli vsakoletno rast neto skupnih donosov. Za naprej pa 

smo ocenili, da bi projekt moral obratovati z najmanj takim neto skupnim donosom, 

kot ga imamo v letu 2005. 

Za še natančnejši pogled na situacijo pa si moramo ogledati tudi metodo odplačilne 

dobe.  
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17. IZRAČUN ODPLAČILNE DOBE 

d
Nt =  

000.165
000.800

=t  

t = 4.8 let 

Naložba se nam po povprečju neto letnih skupnih donosov povrne v slabih petih letih 

delovanja. Kot letni neto donos podjetja smo upoštevali povprečje neto donosov v 

celotni dobi projekta. 
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18. METODA INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI 

Je zelo pomemben kazalnik učinkovitosti projekta. »Matematično gledano, iščemo 

tisto diskontno stopnjo (r), pri kateri zavzame sedanja vrednost projekta vrednost 

nič.«8 

Visoka stopnja donosnosti nam pove, da se v projekt splača vlagati. Če pa je stopnja 

nižja od obrestne mere na banki, potem moramo spremeniti načrt ali pa denar naložiti 

v banko in se tako izogniti neuspehu projekta. Ko bo ISD izračunana, bomo 

primerjali rezultate obeh oblik poslovanja podjetja. 

»Pri tej metodi je diskontna stopnja nepoznana, opredeljena pa je kot tista diskontna 

stopnja, ki zagotavlja izpolnjevanje naslednjega pogoja: 

∑
= +

−
=

n

i
iri

iSoSd
0 )(

)(0  

kjer je: 

So = skupni odhodki projekta, 

Sd = skupni donosi projekta, 

r = ISD – interna stopnja donosnosti, diskontna stopnja, 

n = časovno obdobje v življenjski dobi projekta. 

Ker je diskontna stopnja nepoznana, jo dobimo s postopkom diskontiranja in metodo 

interpolacije.«9  

                                                 
8 Bizjak F., pod 1 citirano delo, stran 161. 
9 Bizjak F., pod 1 citirano delo, stran 160. 
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19. IZRAČUN INTERNE STOPNJE DONOSNOSTI  

Pri računanju sedanje vrednosti naložbe iščemo izpolnjevanje naslednjega pogoja: 

0
)(

)(
0

=
+
−

= ∑
=

n

i
iri

iSoSdSV  

 

SV = sedanja vrednost projekta, 

Sd = skupni donosi projekta, 

So = skupni odhodki projekta, 

r = diskontna stopnja določena vnaprej. 

 

V prilogi 25 je prikazan izračun interne stopnje donosnosti za vsako leto posebej, pri 

diskontni stopnji, ki znaša 20 in 25 odstotkov. Diskontno stopnjo je potrebno oceniti 

tako, da z več ponovitvami pridemo do tiste vrednosti, ki zadovolji enačbo.  

Za vsako leto posebej izračunano vrednost, vložimo v tabelo ter seštevek vseh let 

uporabimo za izračun interne stopnje donosnosti. 

 

ISD = interna stopnja donosa 
 

000.75000.49
000.49)2025(20
−+

−+=ISD  

 
ISD = 21.9% 
 
 
Iz izračuna vidimo, da ima naš projekt »trgovec A« skoraj 22-odstotno stopnjo 

donosnosti, kar je zelo dober rezultat. Prekaša donosnost obrestnih mer na banki in 

celo marsikatero donosnost delnic na borzi. 
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20. PRIMERJAVA REZULTATOV 

V nalogi obe možnosti primerjamo na podlagi izplačilne dobe projekta. Ugotovimo 

lahko, da je boljša možnost »trgovec A«, saj je projekt odplačan eno leto prej kot pri 

možnosti »trgovec B«. 

Če oba primera pogledamo še bolj natančno in primerjamo interne stopnje 

donosnosti vidimo, da je tudi v tem primeru boljši projekt »trgovec A«, nudi nam 

21,9-odstotno vrednost interne stopnje donosnosti.  

18,5-odstotna vrednost interne stopnje donosnosti »trgovca B« tudi ni slab rezultat, 

vendar je ta možnost na dolgi rok manj primerna, ker nam ne nudi tolikšne možnosti 

širitve in nadaljnjega razvoja kot projekt »trgovec A«. 
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21. ZAKLJUČEK 

Poznavanje potreb kupca, zmožnosti konkurence, poznavanje ter doseganje ciljev 

podjetja so osnove preživetja na trgu, ki je vse bolj neusmiljen. V podjetju se 

moramo truditi predvsem za ohranjanje sedanjih kupcev ter strank in se boriti za 

pridobivanje novih. 

Z novogradnjo bomo precej laže zadihali, saj bomo rešili problem prostorske stiske, 

ki nas je zadnja leta pestila. Kaže pa se nam tudi poslovna priložnost razširitve 

dejavnosti v enako velikih prostorih. V diplomski nalogi smo prikazali dva možna 

primera poslovanja in oba sta se izkazala za ugodna. V obeh primerih se bo 

proizvodnja povečala zaradi boljše organizacije dela, ki v prejšnjih prostorih ni bila 

mogoča zaradi pomanjkanja prostora. Okolje, ki je v tem trenutku za podjetje 

Avto Inn ugodno, še posebno, če vodstvo sprejme odločitev postati »trgovec A« za 

severno primorsko regijo, nas ne sme uspavati. Izkoristiti ga moramo in se povzpeti 

čim više na lestvici serviserjev ter prodajalcev vozil. 

V diplomski nalogi smo namerno prikazali rahlo pesimistične podatke, zato lahko 

pričakujemo še boljše rezultate v obeh primerih poslovanja.  
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23. PRILOGE 

PRILOGA 1: Ocenjene vrednosti potrebnih naložb 

PRILOGA 2: Informativni amortizacijski načrt 

»Trgovec B« 

PRILOGA 3: Ocena skupnega donosa 2004 

PRILOGA 4: Ocena  skupnih odhodkov 2004 

PRILOGA 5: Strošek dela 2004 

PRILOGA 6: Ocena skupnega donosa 2005 

PRILOGA 7: Ocena stroškov 2005 

PRILOGA 8: Strošek dela 2005 

PRILOGA 9: Ocena skupnega donosa  2006 

PRILOGA 10: Ocena stroškov 2006 

PRILOGA 11: Strošek dela 2006 

PRILOGA 12: Ocena skupnega donosa 2007 

PRILOGA 13: Ocena stroškov 2007 

PRILOGA 14: Strošek dela 2007 

PRILOGA 15: Izračun interne stopnje donosnosti »trgovec B« 

»Trgovec A« 

PRILOGA 16: Ocena skupnega donosa 2004  

PRILOGA 17: Ocena stroškov 2004 

PRILOGA 18: Strošek dela 2004  

PRILOGA 19: Ocena skupnega donosa 2005 

PRILOGA 20: Ocena stroškov 2005 

PRILOGA 21: Strošek dela 2005 

PRILOGA 22: Ocena skupnega donosa 2006 

PRILOGA 23: Ocena stroškov 2006 

PRILOGA 24: Strošek dela 2006 

PRILOGA 25: Izračun interne stopnje donosnosti »trgovec A« 
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PRILOGA 1: 

Ocenjene vrednosti potrebnih naložb 

NAKUP ZEMLJIŠČA 213.000  

IZGRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV 42.700  

GRADBENA DELA 490. 000  

DOKUP POTREBNE TEHNOLOGIJE 53. 300  

SKUPAJ  800. 000  
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PRILOGA 2:  

Informativni amortizacijski načrt 

 



 

 



 

PRILOGA 3: 

»TRGOVEC B«  

Ocena skupnega donosa 2004 

Prodani avtomobili 

100 novih vozil X 8.881   =   888.100  

100 X 9.550  X  7% provizije =   66.850  

 954.950  

40 rabljenih vozil  X   6.600   =  264.000  

40 X 534  / avtomobil=  21.400  

 285.400  

Prodan material 

material »škoda« 122.320  

122.320  X  20% provizije 24.464 

 146.784  

avtokaroserijski material 106.720  

106.720  X  20% provizije 21.344  

 128.064   

avtoličarski material 38.200  

Prodane ure, metri 

Prodani metri 

751 m2  X  115,6 /m2 86.780  

Prodane ure – servis 

3.400 ur  X  17,8 /uro 60.450  

Prodane ure – delavnica 

7.371 ur  X  17,8 /uro 131.204  

SKUPAJ 1.831.832  



 

PRILOGA 4: 

Ocena skupnih odhodkov 2004 

Stroški obratovanja 2004 

- stroški storitev pri izdelavi proizvodov  690  

- stroški prevoznih storitev  450  

- stroški vzdrževanja  3.100  

- najemnine  14.200  

- nadomestila stroškov delavcev (dnevnice,šolnina)  6.200  

- stroški plačilnega prometa  6.200  

- stroški intelektualnih in osebnih storitev   12.000  

- zavarovalne premije  6.600  

- stroški drugih storitev (ptt, elektrika,komunala…)  24.000  

SKUPAJ 73.500  

Stroški pospeševanja prodaje 2004 

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentence (10%) 6.685  

- stroški raznih akcij (10%)  6.685  

SKUPAJ 13.370  

Stroški materiala in blaga 2004 

100 novih vozil  X  8.881€ 888.100  

40 rabljenih vozil X  6.600 €  264.000  

material »škoda« 122.320  

avtokaroserijski material 106.720  

avtoličarski material 38.200  

SKUPAJ 1 419.000  

 



 

PRILOGA 5: 

Strošek dela 2004 

1.250 €   X  12mesecev =  15.000 €  

15.000 €  X   12 delavcev  =   180.000 € / leto 



 

PRILOGA 6: 

Ocena skupnega donosa 2005 

Prodani avtomobili 

120 novih vozil X 8.881  =   1 065.720  

120 X 9.550  X  7% provizije =   80.220  

 1 145.940  

80 rabljenih vozil  X  6.600   =  528.000  

80 X 534  / avtomobil=  42.720  

 570.720  

Prodan material 

material »škoda« 126.600  

126.600  X  20% provizije 25.320  

 151.921  

avtokaroserijski material 110.455  

138.069  X  20% provizije 22.091  

 132.546  

avtoličarski material 39.537  

Prodane ure, metri 

Prodani metri 

777 m2  X 115,6 €/m2 89.817  

Prodane ure – servis 

3.500 ur  X  17,8 €/uro 62.566  

Prodane ure – delavnica 

7.630 ur  X  17,8 €/uro 135.796  

SKUPAJ 2.329.000  



 

PRILOGA 7:  

Ocena stroškov 2005 

Stroški obratovanja 2005 

Predvidevamo, da stroški poslovanja in obratovanja ne bodo bistveno višji kot v 

prejšnjem letu. 

- stroški storitev pri izdelavi proizvodov 690  

- stroški prevoznih storitev    450  

- stroški vzdrževanja 3.100  

- najemnine  14.200  

- nadomestila stroškov delavcev (dnevnice,šolnina)  6.200  

- stroški plačilnega prometa  6.200  

- stroški intelektualnih in osebnih storitev   12.000  

- zavarovalne premije  6.600  

- stroški drugih storitev (ptt, elektrika,komunala…)  24.000  

SKUPAJ 73.500  

Stroški pospeševanja prodaje 2005 

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentence (10%)  8.022  

- stroški raznih akcij (10%)  8.022  

SKUPAJ 16.044  

Stroški materiala in blaga 2005 

120 novih vozil  X  8.881  1 065.000  

40 rabljenih vozil X  6.600   528.000  

material »škoda« 126.600  

avtokaroserijski material 110.455  

avtoličarski material 39.537  

SKUPAJ  1 871.000  



 

PRILOGA 8:  

Strošek dela 2005 

Strošek dela ostaja 180.000 € kot v letu 2004, ker ne planiramo dodatnih zaposlitev. 



 

PRILOGA 9:  

Ocena skupnega donosa  2006 

Prodani avtomobili 

150 novih vozil X 8.881 =   1 332.000  

150 X 9.550   X  7% provizije =   100.270  

 1 432.270  

100 rabljenih vozil  X  6.600 =  660.000  

100 X 534  / avtomobil =  53.400  

 713.400  

Prodan material 

material »škoda« 131.032  

131.032  X  20% provizije 26.206  

 157.238  

avtokaroserijski material 114.320  

114.320  X  20% provizije 22.864  

 137.134  

avtoličarski material 40.920  

Prodane ure, metri 

Prodani metri 

804 m2  X  115,6 /m2 92.960  

Prodane ure – servis 

3.600 ur  X  17,8 /uro 64.500  

Prodane ure – delavnica 

7.890 ur  X  17,8 /uro 140.500  

SKUPAJ 2 780.000  



 

PRILOGA 10:  

Ocena stroškov 2006 

Stroški obratovanja 2006 

- stroški storitev pri izdelavi proizvodov  690  

- stroški prevoznih storitev  450  

- stroški vzdrževanja  3.100  

- najemnine  14.200  

- nadomestila stroškov delavcev (dnevnice,šolnina)  6.200  

- stroški plačilnega prometa  6.200  

- stroški intelektualnih in osebnih storitev   12.000  

- zavarovalne premije  6.600  

- stroški drugih storitev (ptt, elektrika,komunala…)  24.000  

SKUPAJ 73.500  

Stroški pospeševanja prodaje 2006 

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentence (10%) 10.027  

- stroški raznih akcij (10%)  10.027  

SKUPAJ 20.054  

Stroški materiala in blaga 2006 

150 novih vozil  X  8.881 1 332.000  

100 rabljenih vozil  X  6.600 660.000  

material »škoda« 131.032  

avtokaroserijski material 114.320  

avtoličarski material 40.920  

SKUPAJ 2 278.000  



 

PRILOGA 11:  

Strošek dela 2006 

Strošek dela ostaja 180.000 €, ker ne planiramo dodatnih zaposlitev. 



 

PRILOGA 12: 

Ocena skupnega donosa 2007 

Prodani avtomobili 

150 novih vozil  X  8.881   =   1 332.000  

150 X 9.550  X  7% provizije =   100.270  

 1 432.270  

150 rabljenih vozil  X  6.600  =    990.000  

150 X 534 / avtomobil=  80.250  

 1 070.250  

Prodan material 

material »škoda« 135.618  

135.618  X  20% provizije 27.124  

 162.741  

avtokaroserijski material 118.320  

118.320  X  20% provizije 23.664  

 141.984  

avtoličarski material 42.350  

 

Prodane ure, metri 

Prodani metri 

832 m2  X  115,6 /m2 96.195  

prodane ure – servis 

3.730 ur  X  17,8 /uro 66.323  

prodane ure – delavnica 

8166 ur  X  17,8 /uro 145.357  

SKUPAJ 3 157.000  



 

PRILOGA 13:  

Ocena stroškov 2007 

Stroški obratovanja 2007 

- stroški storitev pri izdelavi proizvodov  690  

- stroški prevoznih storitev  450  

- stroški vzdrževanja  3.100  

- najemnine  14.200  

- nadomestila stroškov delavcev (dnevnice,šolnina)  6.200  

- stroški plačilnega prometa  6.200  

- stroški intelektualnih in osebnih storitev   12.000  

- zavarovalne premije  6.600  

- stroški drugih storitev (ptt, elektrika,komunala…)  24.000  

SKUPAJ 73.500  

Stroški pospeševanja prodaje 2007 

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentence (10%) 10.027  

- stroški raznih akcij (10%)  10.027  

SKUPAJ 20.054  

Stroški materiala in blaga 2007 

150 novih vozil  X  8.881 1 332.000 

150 rabljenih vozil X  6.600   990.000 

Material »škoda« 135.618 

Avtokaroserijski material 118.320 

Avtoličarski material 42.350 

SKUPAJ 2 618.000 



 

PRILOGA 14:  

Strošek dela 2007 

Strošek dela ostaja 180.000 € , ker ne planiramo dodatnih zaposlitev. 
 



 

PRILOGA 15:  

Izračun interne stopnje donosnosti »trgovec B« 

 
Leto  DISKONTNA 

STOPNJA 20% 

DISKONTNA STOPNJA   

15% 

 Sd - So Sd - So 

2002 -213000  -213000  

2003 -489000  510000  

2004 72000  79000  

2005 79000  90000  

2006 72000  85000  

2007 78000  96000  

2008 56000  71000  

2009 47000  62000  

2010 40000  56000  

2011 33000  49000  

2012 28000  42000  

2013 23000  37000  

2014 19000  32000  

2015 16000  28000  

2016 13000  24000  

2017 11000  21000  

2018 9000  18000  

2019 8000  16000  

2020 6000  14000  

2021 5000  12000  

2022 16000  38000  

SKUPAJ -63000  147000  

 
 

000.63000.147
000.147)1520(15
−+

−+=ISD  = 18,5% 



 

 

PRILOGA 16:  

»Trgovec A« 

Ocena skupnega donosa 2004  

Prodani avtomobili 

100 novih vozil  X  8.881 =   888.100 

100 X 9.550  X  7% provizije =   66.850 

 954.950 

40 rabljenih vozil  X  6.600 =  264.000 

40 X 534 / avtomobil =  21.400 

 285.400 

Prodan material 

material »škoda« 122.320 

122.320  X  20% provizije 24.464 

 146.784 

avtokaroserijski material 106.720 

106.720  X  20% provizije 21.344 

 128.064 

avtoličarski material 38.200 

 

Prodane ure, metri 

prodani metri 

751 m2  X  115,6 /m2 86.780  

prodane ure – servis 

3.400 ur  X  17,8 /uro 60.450  

prodane ure – delavnica 

7.371 ur  X  17,8 /uro 131.204  

SKUPAJ 1 831.832  

 

 
 
 



 

PRILOGA 17:  

Ocena stroškov 2004 

Stroški obratovanja 2004 

Pod to postavko razumemo vse stroške, ki so potrebni za nemoten potek dela in 

proizvodnje. 

Stroški obratovanja vključujejo: 

- stroški storitev pri izdelavi proizvodov  690  

- stroški prevoznih storitev  450  

- stroški vzdrževanja  3.100  

- najemnine  14.200  

- nadomestila stroškov delavcev (dnevnice,šolnina)  6.200  

- stroški plačilnega prometa  6.200  

- stroški intelektualnih in osebnih storitev   12.000  

- zavarovalne premije  6.600  

- stroški drugih storitev (ptt, elektrika,komunala…) 24.000  

SKUPAJ 73.500  

Stroški pospeševanja prodaje 2004 

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentence (10%) 6.685  

- stroški raznih akcij (10%)  6.685  

SKUPAJ 13.370  

Stroški materiala in blaga 2004 

100 novih vozil  X  8.881€ 888.100  
 
40 rabljenih vozil X  6.600 € 264.000  
 
material »škoda« 122.320  
 
avtokaroserijski material 106.720  
 
avtoličarski material 38.200  
SKUPAJ 1 419.000  
 

 



 

PRILOGA 18:  

Strošek dela 2004  

1.250 €  X  12mesecev = 15.000 €  

15.000 €  X  12 delavcev = 180.000 € / leto 



 

PRILOGA 19:  

Ocena skupnega donosa 2005 

Prodani avtomobili 

150 novih vozil X 8.881   =   1 332.150  

150 X 9550  X  10% provizije =   143.250  

 1 475.400  

250 novih vozil X 8.881  2 220.250  

250 X 9550  X  3,5% provizije 83.563  

 2 303.800  

45 rabljenih vozil  X  6.600 €  =  297.000  

45 X 340  / avtomobil=  15.300  

 312.300  

Prodan material 

material »škoda« 126.600  

126.600  X  30% provizije 37.980  

 164.580  

material »škoda« (ostali) 202.762  

202.762  X  10% provizije 20.276  

 223.038  

avtokaroserijski material 110.455  

110.455  X  20% provizije 22.091  

 132.546  

avtoličarski material 39.537  

Prodane ure, metri 

prodani metri 

777 m2  X  115,6 /m2 89.817  

prodane ure – servis 

3.500 ur  X  17,8 /uro 62.566  

prodane ure – delavnica 

7.630 ur  X  17,8 /uro 135.796  

SKUPAJ 4 939.000  



 

PRILOGA 20:  

Ocena stroškov 2005 

Stroški obratovanja 2005 

- stroški storitev pri izdelavi proizvodov  760  

- stroški prevoznih storitev  518  

- stroški vzdrževanja  3.720  

- najemnine  14.200  

- nadomestila stroškov delavcev (dnevnice,šolnina)   6.200  

- stroški plačilnega prometa  7.440  

- stroški intelektualnih in osebnih storitev   12.000  

- zavarovalne premije  7.900  

- stroški drugih storitev (ptt, elektrika,komunala…)  26.400  

SKUPAJ 79.140  

Stroški pospeševanja prodaje 2005 

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentence (15%) 34.021  

- stroški raznih akcij (10%)  23.132  

SKUPAJ 57.153  

Stroški materiala in blaga 2005 

150 novih vozil  X  9.740  1 332.150  

250 novih vozil  (ostali SPC-ji) 2 220.250  

45 rabljenih vozil X  8.000   297.000  

Material »škoda« 126.600  

Material »škoda (ostali) 202.762 

Avtokaroserijski material 110.455  

Avtoličarski material 39.537  

SKUPAJ 4 329.000  



 

PRILOGA 21:  

Strošek dela 2005 

Po ocenah bomo v vlogi A-trgovca potrebovali še dodatna dva delavca, ki naj bi 

opravljala naloge v povezavi  s trgovino. 

180.000 € + 2 X (1250 € X 12 mesecev)  =  210.000 €  



 

PRILOGA 22:  

Ocena skupnega donosa 2006 

Prodani avtomobili 

153 novih vozil X 8.881 =   1 358.793  

153 X 9550   X  10% provizije =   146.115  

 1 505.000  

255 novih vozil X 8.881  2 264.655  

255 X 9550  X  3,5% provizije 83.563  

 2 348.218  

45 rabljenih vozil  X  6.600 =  297.000  

45 X 340 / avtomobil=  15.300  

 312.300  

Prodan material 

material »škoda« 131.000  

131.000  X  30% provizije 39.300  

 170.300  

material »škoda« 209.600  

209.600  X  10% provizije 21.000  

 231.000  

 

avtokaroserijski material 114.300  

114.300  X  20% provizije 23.000  

 137.000  

avtoličarski material 40.920  

 



 

Prodane ure, metri 

prodani metri 

804 m2  X  115,6 /m2 92.960  

prodane ure – servis 

3.600 ur  X  17,8 /uro 64.500  

prodane ure – delavnica 

7.890 ur  X  17,8 /uro 140.500  

SKUPAJ 5.043.000  



 

PRILOGA 23:  

Ocena stroškov 2006 

 Stroški obratovanja 2006 

- stroški storitev pri izdelavi proizvodov  760  

- stroški prevoznih storitev  518  

- stroški vzdrževanja  3.720  

- najemnine  14.200  

- nadomestila stroškov delavcev (dnevnice,šolnina)  6.200  

- stroški plačilnega prometa  7.440  

- stroški intelektualnih in osebnih storitev   12.000  

- zavarovalne premije  7.900  

- stroški drugih storitev (ptt, elektrika,komunala…)  26.400  

SKUPAJ 79.140  

Stroški pospeševanja prodaje 2006 

- stroški sejmov, reklame, propagande in reprezentence (15%) 34.452  

- stroški raznih akcij (10%)  22.968  

SKUPAJ 57.420  

Stroški materiala in blaga 2006 

 153 novih vozil  X  8.881  1 358.793  

255 novih vozil (ostali SPC-ji) 2 264.655  

45 rabljenih vozil X  6.600 €  297.000  

Material »škoda« 131.000  

Material »škoda (ostali) 209.600  

Avtokaroserijski material 114.300  

Avtoličarski material 40.920  

SKUPAJ 4 416.000  



 

PRILOGA 24:  

Strošek dela 2006 

Strošek dela ostaja 210.000 € kot v prejšnjem letu.  
 



 

PRILOGA 25:  
 
Izračun interne stopnje donosnosti »Trgovec A« 

 

 

000.75000.49
000.49)2025(20
−+

−+=ISD  = 21,9% 

Leto DISKONTNA STOPNJA 
20% 

DISKONTNA STOPNJA 
25% 

 Sd - So Sd - So 

2002 -213000  -213000   

2003 -489000  -437000  

2004 72000  67000  

2005 112000  99000  

2006 98000  84000  

2007 83000  64000  

2008 64000  51000  

2009 54000  41000  

2010 46000  33000  

2011 54000  27000  

2012 46000  21000  

2013 38000  17000  

2014 32000  14000  

2015 27000  11000  

2016 22000  9000  

2017 19000  7000  

2018 15000  5000  

2019 13000  4000  

2020 11000  3500  

2021 9000  2000  

2022 17000  14000  

SKUPAJ 49000  -75000  


