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NASLOV 

Analiza vpliva nefinančnih podatkov na bonitetno oceno podjetja 

IZVLEČEK 

Banke se pri svojem poslovanju pred kreditnim tveganjem zavarujejo z 

informiranjem o komitentovi kredibilnosti. Pri tem si pomagajo z računovodskimi 

podatki, ki pa so v sodobnem času hitrih sprememb lahko pomanjkljivi. Zato se v 

praksi uvajajo novi modeli preverjanja uspešnosti poslovanja podjetij, ki vključujejo 

tudi nefinančne podatke o podjetju. 

Namen diplomskega dela je bil analizirati vpliv nefinančnih podatkov podjetja na 

njegovo bonitetno oceno. Predpostavili smo, da bomo z bonitetno oceno, določeno 

na podlagi nefinančnih kazalnikov, dobili dodatno informacijo o načinu poslovanja 

podjetja, ki bi lahko bila v pomoč pri ocenjevanju komitentove kredibilnosti.  

Glavni cilji diplomskega dela so bili: narediti pregled finančnih in nefinančnih 

kazalnikov, ki vplivajo na bonitetno oceno, predstaviti sodobnejši sistem analiziranja 

uspešnosti poslovanja, ki vključuje nefinančne podatke, analizirati vpliv teh 

podatkov na bonitetno oceno, določeno na podlagi finančnih podatkov in analizirati 

vpliv posameznih kazalnikov na končno bonitetno oceno. 

Za praktično ovrednotenje pristopa smo izbrali 29 večjih slovenskih podjetij in 

pridobili njihove računovodske podatke, na podlagi katerih smo izračunali finančne 

kazalnike ter pridobili ekspertove ocene nefinančnih kazalnikov. V programskem 

orodju Weka smo zgradili tri odločitvena drevesa, ki so služila za primerjavo 

bonitetnih ocen in analizo vpliva posameznih kazalnikov na končno bonitetno oceno. 

Zaključili smo, da z uporabo dodatnih nefinančnih kazalnikov pomembno povečamo 

zanesljivost bonitetne ocene podjetja in pridobimo dopolnilni vpogled v način in 

usmerjenost poslovanja podjetja. 

KLJUČNE BESEDE 

bančno poslovanje, kreditno tveganje, bonitetna ocena, finančni in nefinančni 

kazalniki 
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TITLE 

An analysis of non-financial data impact on company credit rating 

ABSTRACT 

Banks reduce their business credit risks by collecting information about their 

customers' credibility. Their assessment is typically based on financial indicators, 

which might not be sufficient in modern ever changing environment. Consequently, 

new models for checking the performance of companies that include also non-

financial indicators are introduced in practice. 

The purpose of this diploma thesis was to analyse the impact of company’s non-

financial indicators to its credit assessment. Our hypothesis was that by including 

non-financial indicators in company’s performance analysis we would obtain 

additional information that could be useful in estimating company’s credibility.  

We had in mind several goals. First, we established a list of financial and non-

financial indicators that influence company’s credit assessment. Second, we present a 

model for estimating company’s credit assessment that includes financial and non-

financial indicators. Third, we analysed the impact of non-financial indicators to the 

credit estimation based solely on financial indicators. And fourth, we analysed the 

impact of every indicator to the final credit assessment. 

For practical evaluation we selected 29 larger Slovenian companies for which we 

collected their financial data, computed financial indicators and obtained the expert’s 

estimation of non-financial indicators. In data mining tool Weka we constructed 

three decision trees that were used to compare credit assessment estimations and the 

impact analysis of individual indicators to the final credit assessment. We concluded 

that by using additional non-financial indicators we can improve the reliability of 

company’s credit assessment estimation and gain supplementary view on the way 

and direction of company’s business. 

KEYWORDS 

banking business, credit risk, credit assessment, financial and non-financial data 
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1 UVOD 

Največje tveganje, s katerim se banke pri svojem poslovanju srečujejo, je kreditno 

tveganje, ki predstavlja nastanek izgube za banko, če komitent ne izpolni svojih 

obveznosti do banke. Med delom na eni izmed bank sem imela priložnost spoznati 

postopek pridobivanja informacij o komitentu, s katerimi banka spozna njegov način 

poslovanja, finančne rezultate in posledice odločitev v preteklosti, ter se tako, v neki 

meri, zavaruje pred tveganjem. Informacije so podane v finančnih izkazih, v letnih in 

drugih poročilih, v poslovnih načrtih ali pa jih banka pridobi neposredno od 

komitenta. Z računovodskimi podatki v finančnih izkazih si banka ustvari sliko o 

komitentovem finančnem položaju.  

Vse večji pomen v procesu ocenjevanja komitentovega finančnega položaja imajo 

tako imenovane ''mehke informacije'' oziroma nefinančni podatki, s katerimi banka 

spozna način poslovanja podjetja, izve, kje se podjetje, glede na zastavljene cilje in 

strategijo, v tem trenutku nahaja, kakšne so njegove usmeritve ter kakšna je 

sposobnost obstanka in razvoja podjetja.  

Pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja podjetij strokovnjaki (Kaplan in Norton, 2000) 

vse bolj nasprotujejo uporabi zgolj finančnih kazalnikov, saj naj bi ta način povzročal 

previsoke naložbe v kratkoročne rešitve ter posledično premalo vlaganj v dolgoročno 

ustvarjanje vrednosti ter v spodbujanje rasti podjetij. Zagovarja se uravnotežen 

merilni sistem, ki naj bi zajemal tako finančne kot tudi nefinančne podatke.  

Namen diplomskega dela je bil analizirati vpliv, ki ga imajo nefinančni podatki na 

bonitetno oceno podjetja. Nefinančne podatke smo razčlenili glede na sistem 

merjenja uspešnosti, imenovan uravnoteženi sistem kazalnikov, ki sta ga razvila 

Robert S. Kaplan in David P. Norton (Kaplan in Norton, 2000). Menili smo, da lahko 

z vključevanjem nefinančnih kazalnikov v bonitetno oceno pridobimo dodatno 

informacijo o načinu poslovanja podjetja, ki bi banki lahko služila kot dodatni, 

hitrejši in obsežnejši vidik pri določanju kredibilnosti kreditojemalca. 

Cilji diplomskega dela so bili predstaviti finančne in nefinančne kazalnike, ki 

vplivajo na bonitetno oceno podjetij, narediti analizo vpliva nefinančnih podatkov 
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podjetij na bonitetno oceno, določeno na podlagi finančnih podatkov ter analizirati 

vplivnost posameznih kazalnikov na bonitetno oceno podjetij. 

Diplomska naloga je razdeljena na šest poglavij. Po uvodnem poglavju sledijo tri 

poglavja z opisom pomena poslovne banke, bančnih tveganj in ocen bonitete 

podjetij. V petem in šestem poglavju sta predstavljena tradicionalni način 

ocenjevanja bonitetne ocene podjetja in novejši model uravnoteženih kazalnikov, ki 

pri analiziranju poslovanja podjetij vključuje tudi nefinančne podatke. V 

nadaljevanju sledi kratek opis programa za podatkovno rudarjenje Weka.  V osmem 

poglavju opišemo proces gradnje odločitvenih dreves na osnovi zbranih podatkov. V 

nadaljevanju praktičnega dela so prikazani rezultati analize vplivnosti posameznih 

kazalnikov na končno bonitetno oceno podjetja. Zaključne misli so povzete v 

zadnjem poglavju. 
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2 POMEN POSLOVNE BANKE  

Banka je definirana kot ''podjetje, ki sprejema denarne naložbe in daje kredite'' 

(Bobek, 1992, str. 160). Med klasične funkcije banke sodijo še izvajanje plačilnega 

prometa, funkcija ustvarjanja denarja in transformacijska funkcija, pri kateri gre za 

transformiranje finančnih sredstev. 

Osnovna značilnost banke je, da prejetih finančnih naložb ne zadržuje, temveč jih 

plasira naprej povpraševalcem. Banka na finančnem trgu nastopa kot povpraševalec 

in kot ponudnik finančnih presežkov. Banka je torej finančni posrednik, ki zbira 

sredstva od komitentov, z njimi razpolaga, in jih plasira h komitentom, ki teh 

sredstev nimajo (Bobek, 1995). Cilj poslovanja banke je, tako kot pri podjetjih, 

ustvarjanje dobička. 

2.1 Dejavnosti banke 

Poslovna banka se ukvarja z depozitnimi, kreditnimi in drugimi bančnimi posli. 

Posluje s sredstvi, vloženimi v njene sklade, s sredstvi depozitov in najetih kreditov 

ter z drugimi sredstvi, pridobljenimi na denarnem trgu in trgu kapitala. 

Bančni posli so določeni v Zakonu o bankah in hranilnicah in zajemajo (Zakon o 

bankah in hranilnicah, 1991): 

 sprejemanje vseh vrst denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb, 

 dajanje in najemanje kreditov, 

 opravljanje poslov plačilnega prometa, 

 odkup čekov in menic, 

 poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, 

 izdajanje vrednostnih papirjev in kreditnih kartic, 

 nakup in prodaja poroštva in garancij ter sprejemanje obveznosti za svoje 

komitente, ki se lahko izpolnijo v denarju, 
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 nakup in izterjava terjatev ter 

 hranjenje vrednostnih papirjev in drugih vrednosti. 

Za banko je kreditiranje najpomembnejša oblika plasmajev, saj v kredite vloži največ 

sredstev in z njimi tudi ustvari večji del prihodkov. S kreditiranjem pa je povezano 

tudi največje tveganje, tj. kreditno tveganje, ki ga bomo opisali v naslednjem 

poglavju. 
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3 BANČNA TVEGANJA 

Poslovanje banke mora potekati tako, da zagotavlja likvidnost in plačilno sposobnost 

(Zakon o bankah in hranilnicah, 1991), medtem pa se nenehno srečuje z različnimi 

tveganji, ki bi likvidnost in plačilno sposobnost lahko ogrožala. Da bi se pred 

tveganji lahko zavarovala, jih mora najprej prepoznati in nato tudi spremljati. 

Tveganje je opredeljeno kot verjetnost, da bo uresničitev poslovne odločitve 

drugačna od pričakovane (Peterlin, 2005). Predstavljajo ga vsi pojavi in poslovni 

dogodki, na katere banka ne more vplivati ali jih preprečiti, in ki lahko popolnoma 

ali delno onemogočijo doseganje njenih poslovnih ciljev (Bobek, 1992). Pri 

opravljanju svojih dejavnosti, se banka srečuje z vrsto tveganj, ki jih mora v skladu z 

Zakonom o bančništvu, ugotavljati, meriti in z njimi ustrezno upravljati. 

Vrste tveganj, katerim je banka izpostavljena (Zakon o bančništvu, 1999), so 

naslednje: 

 likvidnostna tveganja, 

 kreditna tveganja, 

 obrestna, valutna in druga tržna tveganja, 

 tveganja zaradi izpostavljenosti do posamezne osebe, 

 tveganja, povezana z naložbami v kapitalske deleže in nepremičnine ter 

 tveganja neizpolnitve nasprotne stranke, povezana z državo izvora nasprotne 

stranke. 

Tveganja se med seboj prepletajo in so medsebojno povezana. Največji delež med 

njimi pa zavzemata likvidnostno in kreditno tveganje.  

3.1 Kreditno tveganje 

Kreditno tveganje je v Zakonu o bančništvu, v 109. členu, opredeljeno kot tveganje 

nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke (Zakon o 
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bančništvu, 2006). Odvisno je od okoliščin, v katerih podjetje posluje, zato mora 

banka poleg lastnih  tveganj, poznati tudi tveganja, s katerimi se srečuje njen dolžnik. 

Dejavniki, ki vplivajo na kreditno tveganje (Dimovski in Gregorič, 2000): 

 kakovost informacij kot funkcija posojilojemalčeve osebnosti, 

 višina in stabilnost posojilojemalčevega denarnega toka kot osnovnega vira 

odplačila posojila, 

 višina neto premoženja posojilojemalca in 

 zunanje garancije. 

Informacije, ki jih banka pridobi in na podlagi katerih se odloča o nadaljnjem 

poslovanju s komitentom, morajo biti kakovostne in točne. Natančnejše kot so, 

manjša je verjetnost neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani posojilojemalca.  

Osnovni vir, iz katerega posojilojemalec pridobi sredstva za odplačilo obveznosti, je 

denarni tok, zato predstavljata višina in variabilnost denarnih tokov enega izmed 

ključnih dejavnikov kreditnega tveganja.  

Drugi vir za poplačilo posojilojemalčevih obveznosti je lastni kapital, ki kreditno 

tveganje zmanjšuje, tako kot to počnejo tudi zunanje garancije. Vsi našteti dejavniki 

so odvisni od zunanjih dejavnikov, torej od ekonomskih pogojev, v katerih banke in 

posojilojemalci poslujejo. 

Z dobrim poznavanjem in informiranjem o komitentu in s spremljanjem njegove 

kreditne in plačilne sposobnosti, banka lahko zmanjša kreditno tveganje. Poleg 

poznavanja kreditojemalca, je pomembno tudi poznavanje njegove naložbe. Oceniti 

mora vrsto naložbe ter njen namen uskladiti s poslovnimi politikami banke. 

Postopki, ki jih pri upravljanju s tveganjem uporablja banka, so določeni v Zakonu o 

bančništvu, v 177. členu. Ti postopki so: 

 oblikovanje in izvajanje ustrezne politike in postopkov za merjenje in 

upravljanje vseh pomembnih dejavnikov in učinkov kreditnega tveganja, 
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 odločanje banke o odobritvi kredita mora temeljiti na primernih in jasno 

opredeljenih merilih, 

 banka mora jasno opredeliti postopke odločanja o odobritvi, spremembi, 

obnovitvi in refinanciranju kreditov, 

 pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo druge pogodbe, ki 

je temelj nastanka izpostavljenosti banke, mora banka oceniti dolžnikovo 

sposobnost izpolnjevanja obveznosti do banke in kvaliteto zavarovanja 

terjatev banke po vrsti in obsegu tega zavarovanja, 

 banka mora ves čas trajanja pravnega razmerja, ki je temelj nastanka 

izpostavljenosti, spremljati poslovanje osebe in kakovost zavarovanja terjatev 

banke. 

Osnovni načini minimiziranja kreditnega tveganja v banki (Dimovski in Gregorič, 

2000) so: 

  postavljanje ustrezne cene posojil, 

 racionalizacija posojil, 

 uporaba garancij in 

 diverzifikacija posojil. 

Z ustrezno ceno posojil oziroma aktivno obrestno mero, banka pokrije tržno obrestno 

mero netveganih naložb, administrativne stroške posojila in premijo za tveganje.  

Banka z racionalizacijo posojil določi meje zadolževanja za posameznega komitenta. 

V primeru, da posojilojemalec uporabi garancijo, banka nadzoruje tudi gibanje cen 

sredstev, ki so bila dana v garancijo posojila. Pred nesistematičnimi tveganji se 

banka lahko zavaruje z diverzifikacijo oziroma razpršitvijo posojil. 

Poleg nenehnega prepoznavanja ter spremljanja tveganj, je pomembno tudi 

preverjanje uspešnosti poslovanja podjetja, še preden se poslovno razmerje z 

morebitnim komitentom sklene.  
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4 BONITETNA OCENA PODJETJA 

Beseda boniteta izvira iz latinske besede »bonus«, kar pomeni dober, oziroma iz 

besede »bonitas«, kar pomeni ugodnost. Preden se je boniteta uveljavila kot lastnost 

podjetja, je ta izraz označeval ugodnosti nekaterih oseb (glede na njihov položaj, 

starost, poklicno razvrstitev) in tudi nekaterih stvari (zemljišč, blaga, vrednostnih 

papirjev, terjatev).  

Pojem boniteta je po nekaterih opredelitvah enak pojmu kreditne sposobnosti. 

Kreditna sposobnost je opredeljena kot sposobnost podjetja, ''da lahko sklepa 

pogodbe in prevzema kreditne obveznosti ter z materialnimi zmožnostmi vzbuja 

dovolj zaupanja, da bo v določenem roku izpolnilo svoje obveznosti v zvezi s 

kreditnim poslom'' (Bergant, 1993, str. 34). 

Na dokončno presojo o kreditni sposobnosti podjetja pa ne vplivajo samo finančne 

informacije, temveč tudi druge: konkurenčni položaj, kadrovska zasedba in politika, 

strategija razvoja, interesi za sodelovanje in druge nefinančne informacije o podjetju.  

Skupek vseh teh informacij predstavlja boniteto podjetja. 

Boniteta podjetja je torej opredeljena kot ocena vseh tveganj, ki delujejo na podjetje 

in predstavlja širši pojem od kreditne sposobnosti. 

Sodobno pojmovanje bonitete podjetja se od tradicionalnega razlikuje po naslednjih 

značilnostih (Knez-Riedl, 2000): 

 ob količinskih dejavnikih upošteva tudi kakovostne dejavnike (zmožnosti 

podjetja), 

 izhaja iz preteklega poslovanja podjetja, tako kot tradicionalno pojmovanje, a 

je usmerjeno v prihodnost, 

 upošteva dogajanja in stanja zunaj podjetja,  

 poudarja, da je za uspeh podjetja pomemben tudi razvoj, usklajen z okoljem. 

Vloga, ki jo je imela boniteta v preteklosti, je bila zmanjševanje finančnega tveganja. 

Danes ima več vlog: zmanjševanje in obvladovanje tveganj, odkrivanje priložnosti, 
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kakovostno komuniciranje in priporočilo javnosti. Njena vloga se, s povečanim 

povpraševanjem, najbolj kaže v previdnosti pri sklepanju poslovnih razmerij. 

Uveljavila se je kot odločitveno orodje pri raznovrstnih poslih (Knez-Riedl, 2000). 

Pomembno vlogo ima pri:  

 vzpostavljanju in obnavljanju kupoprodajnih razmerij, 

 kreditnih poslih in finančnem najemu, 

 naložbenih projektih in projektih prenove, 

 vrednotenju podjetij, 

 povezovanju in prevzemanju podjetij, 

 navezovanju in vzdrževanju kooperacijskih razmerij, strateških partnerstev in 

zavezništev, 

 javnih natečajih ter 

 sklepanju in ohranjanju delovnih razmerij. 

4.1 Vloga bonitetne ocene podjetja v banki 

Za banko je bonitetna ocena podjetja pomembna predvsem zato, da lahko iz množice 

podjetij izlušči tista, ki so primerna za dolgoročno poslovno sodelovanje oziroma 

izloči podjetja, s katerimi bi bilo tvegano sodelovati (Knez-Riedl, 2000). Cilji banke 

so varne naložbe, obresti in rast premoženja. Pri kratkoročnem financiranju zadošča 

kratkoročna kreditna sposobnost podjetij, pri dolgoročnem pa se upoštevajo vsi 

dejavniki, ki opredeljujejo bonitetno oceno podjetja. 

Od bonitetne ocene podjetja je torej odvisno ali bo banka odobrila kredit podjetju in 

po kakšni obrestni meri. Bančni kreditni analitiki presodijo ali je podjetje dejansko 

sposobno poplačati svoje obveznosti v predvidenem roku. Glede na podatke o 

preteklem poslovanju, ocenijo najvišjo, še priporočljivo, izpostavljenost banke do 

posameznega komitenta. Če je komitent ocenjen kot posojilno nesposoben, banka 

zavrne vlogo oziroma v primeru že dane naložbe, pristopi k aktivnemu reševanju 
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svojega premoženja. Težje kot prepoznati sposobnost poravnanja obveznosti, pa je 

presoditi ali jih je podjetje dejansko pripravljeno poplačati.  

4.2 Bonitetni razredi 

Zakon o bankah in hranilnicah navaja, da morajo biti v bančnem sistemu vključene 

vse metode, procesi, kontrole, zbirke podatkov in informacijski sistemi, ki podpirajo 

ocenjevanje kreditnega tveganja, razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede ali 

skupine in določitev parametrov tveganja (Zakon o bankah in hranilnicah, 1991). 

Pred vsakim sklenjenim razmerjem, to je pred odobritvijo pogodbe ali sklenitvijo 

druge pogodbe, ki za banko predstavlja izpostavljenost, mora ta preveriti 

komitentovo sposobnost izpolnjevanja obveznosti do banke in kakovost njegovega 

zavarovanja. Nato mora banka ves čas trajanja pravnega razmerja, poleg poslovanja 

dolžnika, spremljati tudi kakovost zavarovanja terjatev. 

Terjatve se, za potrebe skupinske oslabitve oziroma oblikovanja rezervacij, 

razvrščajo v skupine od A do E. Razvrščajo se  na podlagi ocene vrednotenja 

dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do banke, ob dospelosti, ki se 

presoja na podlagi (Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk 

bank in hranilnic, 2002): 

 ocene finančnega položaja posameznega dolžnika, 

 njegove zmožnosti zagotovitve zadostnega denarnega pritoka za redno 

izpolnjevanje obveznosti do banke v prihodnosti, 

 vrste in obsega zavarovanja terjatev do posameznega dolžnika ter 

 izpolnjevanja dolžnikovih obveznosti do banke v preteklih obdobjih. 

V skupino A se razvrstijo: 

 terjatve do Banke Slovenije, Republike Slovenije, Evropskih skupnosti, vlad 

in centralnih bank držav EEA in z njimi primerljivih držav OECD, 
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 terjatve do dolžnikov, za katere se ne pričakujejo težave s plačevanjem 

obveznosti in ki plačujejo svoje obveznosti ob dospelosti oziroma z zamudo 

do 15 dni, 

 terjatve, ki so zavarovane s prvovrstnim zavarovanjem. 

V skupino B se razvrstijo terjatve do dolžnikov: 

 za katere se ocenjuje, da bodo denarni tokovi še zadostovali za redno 

poravnavanje dospelih obveznosti, toda njihovo finančno stanje je trenutno 

šibko, ne kaže pa, da bi se v bodoče bistveno poslabšalo, 

 ki plačujejo obveznosti z zamudo do 30 dni, občasno tudi z zamudo od 31 do 

90 dni. 

V skupino C se razvrstijo terjatve do dolžnikov: 

 za katere se ocenjuje, da denarni tokovi ne bodo zadostovali za redno 

poravnavanje dospelih obveznosti, 

 ki so izrazito podkapitalizirani, 

 ki nimajo zadostnih dolgoročnih virov sredstev za financiranje dolgoročnih 

naložb, 

 od katerih banka ne prejema tekočih zadovoljivih informacij ali ustrezne 

dokumentacije, v zvezi s terjatvami, jamstvi in viri za odplačilo terjatev, 

 ki večkrat plačujejo obveznosti z zamudo od 31 do 90 dni, občasno tudi z 

zamudo od 91 do 180 dni. 

V skupino D se razvrstijo terjatve do dolžnikov: 

 za katere obstaja velika verjetnost izgube, 

 ki so nelikvidni in nesolventni, 

 za katere je bil pri pristojnem sodišču vložen predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave ali stečaja, 



 

12 

 

 ki so v sanaciji oziroma postopku prisilne poravnave, 

 ki so v stečaju, 

 ki večkrat plačujejo obveznosti z zamudo od 91 do 180 dni, občasno tudi z 

zamudo od 181 do 365 dni, vendar se utemeljeno pričakuje delno pokritje 

terjatev. 

V skupino E se razvrstijo terjatve do dolžnikov: 

 za katere se ocenjuje, da ne bodo poplačane, 

 s sporno pravno podlago. 
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5 TRADICIONALNI NAČINI OCENJEVANJA BONITETNE OCENE 

PODJETJA 

Tradicionalni načini ocenjevanja bonitetne ocene podjetij temeljijo na računovodskih 

izkazih, ki jih sestavljajo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja 

kapitala, izkaz finančnega izida in razlagalna računovodska pojasnila (Slovenski 

računovodski standardi 2001, 2004).  Za natančnejšo sliko o finančnem položaju 

podjetij je potrebno podatke iz izkazov analizirati.  

5.1 Bilanca stanja 

Slovenski računovodski standardi opredeljujejo bilanco stanja kot temeljni 

računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in 

obveznosti do njihovih virov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se 

sestavlja (Slovenski računovodski standardi 2001, 2004). Bilanca stanja prikazuje 

premoženje, s katerim razpolaga na določen dan, in vire financiranja, s katerimi 

podjetje financira to premoženje.  

Sestavlja se kot dvostranski pregled, v katerem se sredstva izkažejo na levi, 

obveznosti pa na desni strani. Postavke se prikazujejo po neodpisani vrednosti, to je 

razlika med nominalno vrednostjo in popravkom vrednosti na zadnji dan poslovnega 

leta. Podatki so prikazani v dveh stolpcih. V prvem so podatki tekočega leta, v 

drugem pa podatki predhodnega obračunskega obdobja.  

Bilanca stanja je statični računovodski izkaz, saj prikazuje sredstva in obveznosti do 

virov sredstev podjetja na določen dan. Je tudi kumulativni računovodski izkaz, kar 

pomeni, da so v njem vidne posledice preteklih poslovnih odločitev podjetja, ki se 

odražajo na višini in strukturi sredstev in obveznosti do virov sredstev. 

5.2 Izkaz poslovnega izida 

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in 

pošteno prikazan izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja 

(Slovenski računovodski standardi 2001, 2004). V njem so prikazani prihodki in 
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odhodki podjetja v določenem obdobju ter ustvarjeni poslovni izid. Nanaša se na 

obdobje in ne na določen časovni trenutek, zato je to dinamičen izkaz. Obseg in 

razvrstitev postavk v izkazu sta odvisna od vrste izkaza poslovnega izida in narave 

podjetja. Pri sestavi izkaza poslovnega izida se uporablja načelo časovnega 

izenačevanja stroškov z ustreznimi prihodki.  

Izkaz poslovnega izida ni kumulativni računovodski izkaz, saj se seštevajo zgolj 

prihodki in odhodki posameznega obdobja. Skozi ustvarjene prihodke, nastale 

odhodke in doseženi poslovni izid, nam prikazuje uspešnost poslovanja podjetja v 

določenem obdobju (Hočevar in drugi, 2000).  

5.3 Analiziranje računovodskih izkazov 

Z analiziranjem računovodskih izkazov dobimo sliko o ekonomskem stanju podjetja 

ter najcelovitejše in najpopolnejše informacije o kakovosti gospodarjenja. Podatki v 

računovodskih izkazih pa nam ne povedo veliko, če jih ne primerjamo z drugimi 

podatki, ki za potrebe analize služijo kot standardi. Za primerjavo se najpogosteje 

uporabljajo podatki o preteklem poslovanju podjetja oziroma podatki o poslovanju 

podjetij v isti gospodarski panogi. 

V bilanci stanja nam računovodski podatki prikazujejo premoženjsko-finančno, v 

izkazu poslovnega izida pa uspešnostno sliko. Obe skupaj nam dajeta celotno 

ekonomsko podobo podjetja.  

Pri analiziranju izkaza poslovnega izida se presoja ali je podjetje dovolj učinkovito in 

uspešno. Pri tem se preverja odklone med uresničenimi in želenimi prihodki, stroški, 

odhodki in izidi ter obseg proizvodnje. Presojanje se opravi z vidika obsega, sestave 

in dinamike. Analiziranje obsega prihodkov nam daje informacijo o tem, ali ima 

podjetje dovolj velik obseg prihodkov. Pri obsegu stroškov pa se preučuje primernost 

vseh ali posameznih vrst odhodkov. Pri sestavi prihodkov dobimo informacijo o 

učinkovitosti in uspešnosti prodaje, v okviru posameznih poslovnih dejavnosti, 

tržišč, organizacijskih enot in proizvodno-prodajnih programov. Pri analiziranju 

sestave odhodkov pa presojamo ugodnost razmerja med sestavinami odhodkov: vrste 

odhodkov, obseg potroškov in cen prodanih proizvodov oziroma storitev. Z 
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analiziranjem dinamike prihodkov, presojamo spremembe v prihodkih, ki so se 

pojavile v proučevanih obdobjih. Enako velja pri analiziranju dinamike stroškov in 

odhodkov (Koletnik, 1995). 

Pri analiziranju bilance stanja se presoja premoženjski in finančni položaj podjetja. 

Sredstva za analiziranje so bilančni podatki, ki se preoblikujejo v izvedena absolutna 

ali relativna števila. Med njimi izstopajo kazalniki, ki podajo informacije na preprost, 

a učinkovit način. Take informacije pa so uporabne oziroma pravilne le, če so za 

izračun kazalnikov uporabljeni pravilni in natančni podatki. Prav tako morajo biti 

natančno in pravilno predstavljene povezave med primerjalnimi števili za izračun 

kazalnikov. Analiza se lahko opravi z vidika navpične sestave sredstev ali virov ter 

vodoravne sestave vseh ali posameznih sredstev in virov. Pri presojanju sredstev se 

ocenjuje razmerje med stalnimi in kratkoročnimi sredstvi, pri presojanju virov 

sredstev, pa se ocenjuje razmerja med lastnimi in tujimi viri. Pri tujih virih se 

ocenjuje tudi razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi tujimi viri. Z preseki 

bilance stanja se spozna kratkoročna in dolgoročna likvidnost podjetja (Koletnik, 

1995). 

Finančni položaj podjetja pomeni preteklo, sedanjo in bodočo plačilno sposobnost. 

Za banko sta zanimivi sedanja in prihodnja, pretekla plačilna sposobnost pa je v 

pomoč pri spoznavanju prihodnje. 

Pri analiziranju računovodskih izkazov proučujemo posamezne ali med seboj 

povezane postavke, namen pa je pripraviti dokazila za presojanje trenutnega 

ekonomskega stanja podjetja ter napovedati njegovo prihodnost. 

Za analiziranje se najpogosteje uporabljajo naslednje tri metode (Hočevar in drugi, 

2000): 

 vodoravna analiza, 

 navpična analiza in 

 analiza s kazalniki. 
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5.3.1 Vodoravna analiza 

Pri tej metodi gre za ugotavljanje vrednostnega zneska in odstotka spremembe 

določene postavke v računovodskih izkazih. Kot osnova za primerjanje podatkov 

nam služijo postavke iz predhodnega obdobja. S pomočjo te metode dobimo 

informacije o velikosti, smeri in relativni pomembnosti sprememb posameznih 

postavk. Na podlagi pridobljenih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali se je 

poslovanje podjetja v določenem obdobju izboljšalo ali poslabšalo, lahko določimo 

potrebne spremembe v poslovanju podjetja. 

5.3.2 Navpična analiza 

Pri navpični metodi analiziranja se postavke v računovodskih izkazih prikazujejo kot 

relativni deleži glede na izkazano celoto. To nam omogoča primerjavo med dvema 

podjetjema v isti gospodarski panogi, saj z relativnimi deleži izničimo razliko v 

velikosti podjetja.  

5.3.3 Analiza s kazalniki 

Največkrat uporabljena metoda analiziranja računovodskih izkazov je analiza s 

kazalniki. Kazalniki, ki v njej nastopajo, so v Slovenskih računovodskih standardih 

2001, definirani kot relativna števila, dobljena s primerjavo dveh velikosti (Slovenski 

računovodski standardi 2001, 2004). Imajo spoznavno moč, ki omogoča oblikovanje 

sodbe o poslovanju. Glede na naravo primerjanih velikosti, so lahko indeksi, 

koeficienti ali stopnje udeležbe. Mramor opredeljuje finančne kazalnike kot števila, 

ki izražajo razmerje med dvema ali več postavkami računovodskih izkazov. Izračun 

kazalnikov je, po njegovem mnenju, najpreprostejši del analize, težje pa je določiti 

smiselno razmerje ter povzeti ustrezno vsebino (Mramor, 1993). 

5.3.4 Finančni kazalniki 

Finančne kazalnike, ki se uporabljajo pri metodi analiziranja s kazalniki, lahko 

razdelimo na naslednje skupine (Slovenski računovodski standardi 2001, 2004): 
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 kazalniki stanja financiranja, 

 kazalniki stanja investiranja, 

 kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, 

 kazalniki obračanja, 

 kazalniki gospodarnosti, 

 kazalniki dobičkonosnosti in  

 kazalniki dohodkovnosti. 

S kazalniki stanja financiranja analiziramo financiranje podjetja, to pomeni, da 

preverjamo razmerja med postavkami na pasivni strani bilance stanja. Za banko so 

zanimivi, ker kažejo tveganje glede vračila izposojenega denarja. Najpogosteje 

uporabljeni kazalniki so: stopnja lastniškosti financiranja, stopnja dolžniškosti 

financiranja, stopnja razmejenosti financiranja, stopnja dolgoročnosti financiranja, 

stopnja kratkoročnosti financiranja in koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja.  

Stopnja lastniškosti financiranja prikazuje delež kapitala v celotni pasivi podjetja. 

Vrednost kazalnika predstavlja finančno odvisnost podjetja od zunanjih virov 

financiranja. Za banko je ugodno, če je vrednost kazalnika čim večja, saj to pomeni 

manjše dolgove ali da so sredstva v večini financirana s kapitalom. Stopnja 

dolžniškosti financiranja se v veliki meri dopolnjuje s prejšnjim kazalnikom. 

Prikazuje nam, kolikšen del sredstev podjetja je financiran s tujimi viri. Banke so 

zainteresirane za čim manjšo vrednost kazalnika. Stopnja razmejenosti financiranja 

prikazuje stopnjo financiranja podjetja s predhodnimi obračunskimi podatki. Stopnja 

dolgoročnosti financiranja in stopnja kratkoročnosti financiranja prikazujeta delež 

dolgoročnih virov sredstev v pasivi ter delež kratkoročnih virov sredstev. Koeficient 

dolgovno-kapitalskega razmerja oziroma kazalnik finančnega vzvoda prikazuje 

razmerje med dolgovi in kapitalom. Večji kot je kazalnik, večji je delež dolgov med 

viri financiranja  (Hočevar in drugi, 2000). 

S kazalniki stanja investiranja analiziramo strukturo sredstev v podjetju. Kazalniki se 

po posameznih gospodarskih panogah močno razlikujejo. Med kazalniki stanja 
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investiranja se največkrat uporabljajo stopnja osnovnosti investiranja, stopnja 

obratnosti investiranja in stopnja odpisanosti osnovnih sredstev. Stopnja osnovnosti 

investiranja prikazuje delež sredstev glede na vsa sredstva. Vrednost kazalnika je 

odvisna od panoge podjetja. Stopnja obratnosti investiranja prikazuje stopnjo 

obratnih sredstev v vseh sredstvih. Povečana vrednost kazalnika lahko pomeni 

izboljšanje poslovanja ali pa tudi nevarnost za podjetje, v primeru, da se povečajo 

zaloge in terjatve iz poslovanja. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev pove v 

kolikšnem odstotku so osnovna sredstva že odpisana. Večja kot je vrednost 

kazalnika, bolj so osnovna sredstva zastarela (Hočevar in drugi, 2000). 

Kazalnike vodoravnega finančnega ustroja imenujemo tudi kazalniki plačilne 

sposobnosti. Analiziranje s kazalniki plačilne sposobnosti poteka tako, da 

primerjamo postavke sredstev s postavkami obveznosti do virov sredstev. Manjša kot 

je njihova vrednost, večje je tveganje banke, da ji podjetje ne bo poplačalo svojih 

obveznosti. Slabost kazalnikov je v tem, da se izračunavajo na podlagi statičnih 

podatkov, medtem ko je plačilna sposobnost dinamična lastnost podjetja. Zato je 

pomembno, da analizo plačilne sposobnosti podjetja dopolnimo s podatki iz izkazov 

denarnih in finančnih tokov. Med kazalniki vodoravnega finančnega ustroja se 

najpogosteje uporabljajo koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev, 

koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti in koeficient kratkoročne 

pokritosti kratkoročnih obveznosti. Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih 

sredstev prikazuje razmerje med trajnimi in dolgoročnimi viri sredstev ter stalnimi 

sredstvi. Ker podjetja praviloma financirajo stalna sredstva s kapitalom in z 

dolgoročnimi viri, bi morala biti vrednost tega kazalnika večja od 1. Koeficient 

pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti oziroma pospešeni koeficient prikazuje 

razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi dolgovi, le da so iz 

kratkoročnih sredstev izločene zaloge in aktivne časovne razmejitve. Koeficient 

kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti oziroma kratkoročni koeficient 

prikazuje razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi 

(Hočevar in drugi, 2000). 

Kazalniki obračanja prikazujejo hitrost obračanja posameznih vrst sredstev. Hitreje 

kot se sredstva obračajo, manj vezanih sredstev ima podjetje. Najpomembnejši 

kazalnik med kazalniki obračanja je koeficient obračanja terjatev do kupcev 
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(Hočevar in drugi, 2000). Ta prikazuje število obratov terjatev do kupcev v denarna 

sredstva v enem letu.  

Kazalniki gospodarnosti prikazujejo učinkovitost poslovanja podjetja oziroma 

razmerje med prihodki in odhodki. Če so prihodki večji od odhodkov, pomeni, da 

podjetje posluje gospodarno. Najpomembnejši kazalniki med kazalniki 

gospodarnosti so: koeficient gospodarnosti poslovanja, koeficient celotne 

gospodarnosti in stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov. Koeficient gospodarnosti 

poslovanja prikazuje učinkovitost poslovanja podjetja v njegovi dejavnosti. S 

koeficientom celotne gospodarnosti se primerjajo vsi prihodki z vsemi odhodki 

podjetja. Pozitivna vrednost kazalnika pomeni, da je podjetje poslovalo z dobičkom. 

S kazalniki dobičkonosnosti pojasnimo, kaj je bilo doseženo z določenim vložkom, 

ki se pojavlja v imenovalcu kazalnika. Kazalniki nam prikazujejo donosnost oziroma 

rentabilnost sredstev ali kapitala. Najpogosteje uporabljana kazalnika donosnosti sta 

koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala in koeficient čiste donosnosti sredstev. 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala prikazuje, koliko denarnih enot je ustvarila 

ena denarna enota kapitala. Koeficient čiste donosnosti sredstev pa prikazuje, koliko 

enot dobička, skupaj z denarnimi obrestmi, so ustvarila sredstva podjetja (Hočevar in 

drugi, 2000). 

Kazalniki dohodkovnosti sami po sebi niso posebno koristni. V procesu analiziranja 

morajo biti z nečim primerjani. Običajno jih primerjamo s preteklimi kazalniki, s 

kazalniki v podobnih podjetjih, s povprečjem kazalnikov skupine ali dejavnosti, z 

načrtovanimi kazalniki ali s standardnimi kazalniki. 

5.4 Slabosti analize poslovanja podjetja na osnovi finančnih 

kazalnikov  

Številni kritiki nasprotujejo uporabi zgolj finančnih kazalnikov pri ocenjevanju 

uspešnosti poslovanja podjetij. Menijo, da zanašanje zgolj nanje, povzroča previsoke 

naložbe v kratkoročne rešitve ter premalo vlaganj v dolgoročno ustvarjanje vrednosti 

ter v spodbujanje rasti (Kaplan in Norton, 2000). 
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V preteklosti so bili sistemi merjenja uspešnosti osredotočeni na proizvodne in 

operativne kazalnike, zato so podjetja porabljala veliko več denarja za proizvodne 

procese, čemur je sledila množična proizvodnja, ki je pomenila uspešnost podjetja.  

V primeru, da se podjetje trudi zgolj za doseganje kratkoročnih finančnih rezultatov, 

se lahko zgodi, da se zmanjšajo sredstva, namenjena razvoju novih izdelkov, 

izboljšanju procesov, razvoju človeških virov in informacijske tehnologije, razvoju 

podatkovnih baz in sistemov ter razvoju na področju poslovanja s strankami in trgov. 

Zmanjšana poraba teh sredstev se po finančno-računovodskem modelu kaže kot 

povečanje dobička.  

Drugi način za doseganje visokih kratkoročnih finančnih rezultatov, ki bi se ga 

podjetja lahko posluževala, so visoke cene ali slabše storitve, s čimer bi izgubili 

zvestobo strank in postali nekonkurenčni.  

Finančni kazalniki prikazujejo sliko o preteklih poslovnih odločitvah, ne prikazujejo 

pa ustreznih usmeritev za ukrepe v prihodnosti, ki lahko predstavljajo izboljšanje ali 

poslabšanje poslovanja.  
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6 VLOGA NEFINANČNIH PODATKOV PRI ANALIZI POSLOVANJA 

PODJETJA 

Pri sodobnih metodah analiziranja poslovanja podjetij in določanju bonitetnih ocen 

se, poleg finančnih, upoštevajo še druge lastnosti in podatki ter povezave med 

podatki. Sodobne metode omogočajo spoznavanje kakovosti poslovanja podjetja, saj 

opredeljujejo sposobnost obstanka in razvoja podjetja.  

Eden izmed načinov razkritij nefinančnih podatkov o podjetju je letno poročilo. V 

letnem poročilu so prikazani računovodski izkazi, priloge s pojasnili ter nekatere 

nefinančne informacije, ki jih podjetje prostovoljno izda. Velike in srednje družbe 

morajo izdati celotno poslovno poročilo (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, 

priloge s pojasnili, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala), letno poročilo 

majhnih družb pa je sestavljeno le iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in prilog 

s pojasnili.  

Drug način je, da si podjetja izdelajo model, imenovan uravnotežen sistem 

kazalnikov, v katerem si s pomočjo kazalnikov določijo strategijo in dolgoročne 

strateške cilje za uresničevanje svoje vizije. Model nudi tako podjetju kot tudi banki 

hiter in obsežen vpogled v poslovanje podjetja. 

6.1 Uravnoteženi sistem kazalnikov 

Uravnoteženi sistem kazalnikov je model, v katerem so zbrani kazalniki iz več 

vidikov, zato nudi uporabniku hiter in obsežen pregled uspešnosti podjetja. 

Poimenovanje, uravnotežen sistem kazalnikov, izhaja iz razmerja med dolgoročnimi 

in kratkoročnimi cilji, med finančnimi in nefinančnimi kazalniki, med kazalniki z 

zamikom in vnaprejšnjimi kazalniki ter med zunanjimi in notranjimi vidiki 

uspešnosti. 

Nefinančni kazalniki morajo biti oblikovani tako, da se iz njih lahko razbere, kje se 

podjetje nahaja glede na zastavljene cilje in kako posluje v tem trenutku. Na podlagi 

teh informacij oziroma vrednosti kazalnikov, podjetje lahko sprejema odločitve za 

nadaljnje poslovanje. Finančni kazalniki pa vrednotijo pravilnost izbrane strategije. 
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Sistem se je začel uveljavljati v začetku devetdesetih let v ZDA. Nastal je kot projekt 

Roberta S. Kaplana in  Davida P. Nortona, v sodelovanju z managerji iz dvanajstih 

podjetij. Razlog za raziskavo je bilo prepričanje, da so obstoječi sistemi merjenja 

uspešnosti podjetja osredotočeni zgolj na finančne kazalnike, zato so zastareli ter ne 

omogočajo podjetjem ustreznega pogleda na ustvarjanje prihodnje ekonomske 

vrednosti (Kaplan in Norton, 2000).  

Rezultat njihovega dela je več kot le merilni sistem za merjenje uspešnosti 

poslovanja podjetja, kar je bil primarni cilj projekta. Je merilni sistem, ki je usmerjen 

k doseganju dolgoročnih strateških ciljev. Z uporabo štirih vidikov zmanjšuje pomen 

finančnih kazalnikov in se usmerja na tiste kazalnike, ki pripomorejo k uresničitvi 

ciljev podjetja. 

Pomen finančnega vidika je v sistemu še vedno poudarjen, vendar se za merjenje 

uspešnosti podjetja uporabljajo še drugi vidiki: vidik poslovanja s strankami, vidik 

notranjih poslovnih procesov in vidik učenja in rasti. Tako se lahko, poleg finančnih 

rezultatov, spremlja tudi napredek pri povečevanju zmogljivosti in pridobivanju 

neopredmetenih sredstev (Kaplan in Norton, 2000). 

Model vključuje vzorčno-posledična razmerja. Zaporedje vzrokov in posledic naj bi 

bilo vključeno v vseh štirih vidikih sistema. To pomeni, da se lahko razbere, kakšen 

pomen imajo postavke iz enega od nefinančnih vidikov na določen kazalnik 

finančnega vidika. Pojavi se vprašanje, ali ta postavka vpliva pozitivno in izboljšuje 

finančni položaj ali bi se jo moralo izboljšati. Takšen način preverjanja uspešnosti 

poslovanja daje možnosti za celovito izboljšanje poslovanja (Kaplan in Norton, 

2000).  

Tradicionalni finančno-računovodski modeli temeljijo na tem, da se vsi novi 

programi, pobude in procesi za spremembo managementa, sprejemajo na podlagi 

četrtletnih in letnih finančnih poročil. Proces sestavljanja finančnih poročil pa še 

vedno temelji na računovodskem modelu, ki so ga razvili pred stoletji. Kaplan in 

Norton sta menila, da bi bilo idealno, če bi razširili obstoječi model in vanj vključili 

postavke iz ostalih treh vidikov. V novem modelu bi bila vključena in ovrednotena 

neopredmetena in intelektualna sredstva podjetja. Avtorja uravnoteženega sistema 

kazalnikov sta tem sredstvom pripisovala večji in odločilnejši pomen za uspeh kot 
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tradicionalnim sredstvom. Ker pa je taka sredstva (kot npr. procesne zmogljivosti, 

sposobnosti in motivacija zaposlenih, zvestoba strank, itd.) težko ovrednotiti, 

verjetno ne bodo nikoli neposredno vključena v bilancah stanja.  

Uravnoteženi sistem kazalnikov predstavlja ravnotežje med finančno-računovodskim 

modelom, ki temelji na preteklih stroških in prizadevanji za doseganje dolgoročnih 

konkurenčnih zmožnosti. Finančni kazalniki, ki so vključeni v model, prikazujejo 

pretekle dogodke v podjetju ter preteklo uspešnost in niso primerni za načrtovanje 

prihodnosti ter ustvarjanja prihodnjih vrednosti z naložbami v stranke, dobavitelje, 

zaposlene, procese, tehnologijo in izboljšave. Z vključitvijo drugih treh vidikov pa se 

je razvil sistem, s katerim se lahko meri zmogljivosti poslovne enote in vlaganja v 

ljudi, sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje poslovanja. Z finančnim 

vidikom se prikazuje kratkoročna uspešnost poslovanja, z drugimi tremi vidiki pa se 

opredelijo kazalniki za dolgoročno konkurenčno uspešnost. 

6.1.1 Finančni vidik 

Že pred tisočletji so Egipčani, Feničani in Sumerci uporabljali knjigovodske listine o 

finančnih poslih. Pozneje so začeli dejavnosti meriti in nadzirati v poslovnih knjigah 

po načelu dvojnega knjigovodstva. Ko so v 19. stoletju, z industrijsko revolucijo, 

začela rasti in se ustanavljati številna podjetja, so se začele pojavljati spremembe tudi 

na področju merjenja uspešnosti poslovanja podjetij. Spremembe so se kazale kot 

uvedbe novih kazalnikov: merilo donosnosti naložbe, finančni načrt, predračunska 

bilanca denarnih sredstev in drugo. Te inovacije so v mnogih podjetjih bistveno 

pripomogle pri uspešnem poslovanju. Na koncu 20. stoletja se je finančni vidik 

uspešnosti podjetja že močno uveljavil in pridobil pomembno vlogo v ocenjevanju in 

analiziranju uspešnosti poslovanja podjetij.  

V uravnoteženem sistemu kazalnikov imajo finančni kazalniki dvojno vlogo: z njimi 

se oceni finančna uspešnost in finančni cilji za ostale, splošne cilje ter kazalnike 

drugih treh vidikov. Vsak kazalnik v sistemu, je člen v verigi vzorčno-posledičnih 

razmerij, ki se konča v finančnih ciljih. 
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Uravnoteženi sistem kazalnikov bi moral biti v vsakem podjetju oblikovan tako, da 

bi povezoval finančne cilje podjetja z njihovo strategijo. Vsak kazalnik v sistemu bi 

moral pomagati pri izboljševanju finančne uspešnosti. Finančne cilje pa bi lahko 

prilagodili poslovnim enotam na različnih stopnjah rasti in življenjskega cikla.  

6.1.2 Vidik poslovanja s strankami 

Z vidikom poslovanja s strankami, se določijo segmenti strank ter tržni segmenti, v 

katerih želi podjetje ustvarjati konkurenco. Ta vidik omogoča, da se kazalniki na 

področju poslovanja s strankami, uskladijo s ciljnimi segmenti strank in trga. 

V osnovno skupino kazalnikov spadajo: 

 tržni delež, 

 ohranjanje strank,  

 pridobivanje strank,  

 zadovoljstvo strank in  

 dobičkonosnost strank.  

Našteti kazalniki se lahko uporabljajo v vsakem podjetju, lahko pa se dodajo še 

drugi, specifični kazalniki. 

Tržni delež predstavlja delež poslov posamezne poslovne enote na določenem trgu. 

Meri se glede na število strank, porabljeni denar ali na prodano količino enot. 

Kazalnik tržnega deleža je lahko odstotek poslov, delež naročil med posli z 

določenimi strankami, delež vseh nakupov ene stranke, delež gradbenih del ene 

stranke in podobno. 

S kazalniki ohranjanja strank se meri stopnjo, po kateri poslovna enota ohranja 

oziroma vzdržuje obstoječe odnose s svojimi strankami. Eden izmed načinov, kako 

vzdrževati ali celo povečati tržni delež je, da podjetje obdrži svoje stranke. 
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S kazalniki pridobivanja strank se meri stopnjo, po kateri poslovna enota privablja ali 

pridobiva nove stranke oziroma posle. Željo po pridobivanju strank imajo tista 

podjetja, ki želijo razširiti svoje poslovanje. 

Za merjenje zadovoljstva strank se uporabljajo posebna merila uspešnosti znotraj 

ponudbe. S kazalnikom zadovoljstva strank se meri tudi uspešnost celotnega 

poslovanja podjetja. Podjetje lahko pričakuje, da bo stranko obdržalo le v primeru, da 

je bila z nakupom ali storitvijo zadovoljna. Za spremljanje zadovoljstva strank se 

uporabljajo tri metode: raziskave po pošti, telefonske raziskave ter osebni pogovori. 

Kljub temu, da so vsi štirje vidiki uravnoteženega sistema kazalnikov uspešni, je 

mogoče, da stranke podjetja niso dobičkonosne. S kazalnikom dobičkonosnosti 

strank podjetje ugotovi ali so stranke dobičkonosne ali ne. Navadno so 

nedobičkonosne tiste stranke, ki jih je podjetje pridobilo na novo ali pa so pomembne 

zaradi potenciala rasti. Za tiste stranke, s katerimi pa podjetje sodeluje že dalj časa in 

so nedobičkonosne, pa mora podjetje sprejeti odločitev ali jih obdržati ali ne (Kaplan 

in Norton, 2000). 

6.1.3 Vidik notranjih poslovnih procesov 

V vidik notranjih poslovnih procesov so vključeni procesi, ki so pomembni pri 

izpolnjevanju ciljev poslovanja s strankami: 

 proces inovacij, 

 operativni proces in 

 proces poprodajnih storitev. 

Notranji poslovni proces se začne z inovacijami, s katerimi podjetje razvija nove 

rešitve za zadovoljevanje potreb in želja strank. Procesu inovacij sledi operativni 

proces, v katerem gre za dostavljanje izdelkov do strank. Temu procesu sledijo še 

poprodajne storitve, ki omogočajo strankam, da povečajo vrednost, ki so jo dobili z 

kupljenim izdelkom ali storitvijo. 
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Proces inovacij je eden izmed sestavnih delov vidika, saj se z inovacijami ustvarjajo 

nove vrednosti. Ta proces je sestavljen iz dveh delov: iz tržnih raziskav, s katerimi se 

razišče in opredeli velikost trga, lastnosti strank in izhodišča za določitev cen ter iz 

informacij o trgu in strankah, ki so osnova za oblikovanja procesa in razvoja 

izdelkov (Kaplan in Norton, 2000). 

6.1.4 Vidik učenja in rasti 

Vidik učenja in rasti sestavljajo kazalniki, ki spodbujajo podjetja k rasti in zaposlene 

k učenju. Cilji tega vidika so pomembni za doseganje ciljev ostalih treh vidikov.  

Če želi podjetje dosegati zastavljene cilje ter zagotavljati finančno rast, mora poleg 

vlaganja v opremo, raziskave in razvoj, vlagati tudi v ljudi, sisteme in postopke.  

Vidik učenja in rasti se deli na tri kazalnike:  

 sposobnosti zaposlenih, 

 zmogljivosti informacijskih sistemov in  

 motivacijo, avtonomnost in usklajevanje. 

Največja sprememba, ki kaže na pomembnost kazalnika sposobnosti zaposlenih, je 

sprememba vloge zaposlenih v podjetju. Včasih so zaposlovali ljudi za točno 

določeno in ozko opredeljeno delo. Danes je večina takih del avtomatiziranih in 

ponavljanje istega dela na enakem nivoju učinkovitosti ter produktivnosti ni dovolj 

za uspeh podjetja. Pomembno je nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje 

zaposlenih ter spodbujanje kreativnega razmišljanja.  

Da bi izmerili kazalnik sposobnosti zaposlenih, so ga avtorji uravnoteženega sistema 

kazalnikov razčlenili na tri dejavnike: zadovoljstvo zaposlenih, ohranjanje zaposlenih 

v organizaciji in produktivnost zaposlenih. 

Zadovoljstvo zaposlenih je pomembno in vpliva na kazalnik sposobnosti zaposlenih, 

saj kaže na moralo ter splošno zadovoljstvo, ki močno vplivata na organizacijo. 

Zadovoljstvo zaposlenih vpliva tudi na produktivnost, odzivnost in širšo ponudbo 
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storitev. V podjetjih težijo k temu, da bi v svojih vrstah ohranjali oziroma zadrževali 

tiste ljudi, ki pripomorejo k uspešnemu poslovanju. Odhodi zaposlenih pomenijo za 

podjetje izgubo intelektualnega kapitala. S kazalnikom merjenja produktivnosti 

zaposlenih se meri učinek povečevanja usposobljenosti zaposlenih, njihove morale, 

inovacij, izboljševanja notranjih procesov in zadovoljstva strank. Produktivnost se 

meri z prihodki na zaposlenega, s čimer izmerimo, koliko proizvede en človek. Večja 

učinkovitost oziroma produktivnost pomeni večji dohodek na zaposlenega. 

Za uspešno delovanje zaposlenih je pomembna zmogljivost informacijskih sistemov, 

ki zagotavlja dobre informacije o strankah, notranjih procesih ter o finančnih 

posledicah poslovnih odločitev. Podjetja potrebujejo zmogljive informacijske 

sisteme, da lahko izboljšujejo procese. 

Poleg zmogljivosti informacijskega sistema in sposobnosti zaposlenih je za uspešno 

delovanje zaposlenih pomemben tudi vidik motivacije, avtonomnosti in usklajevanja. 

Zaposleni morajo biti motivirani za delo ter svobodni pri sprejemanju odločitev in pri 

delovanju (Kaplan in Norton, 2000). 

6.2 Prednosti analize poslovanja podjetja z uporabo nefinančnih 

podatkov 

Pri tradicionalnih sistemih merjenja uspešnosti poslovanja podjetij se nadzira in 

izboljšuje obstoječe centre odgovornosti in oddelkov. Pri uravnoteženem sistemu 

kazalnikov pa se ne uporablja analiz odstopanj finančnih rezultatov kot osnove za 

ocenjevanje, temveč se finančne kazalnike nadomešča s kazalniki kakovosti, donosa, 

pretoka in trajanja cikla poslovnega sistema. Uspešnost poslovnih sistemov se meri s 

kazalniki, kot so: izpolnjevanje naročil, nabava in načrtovanje ter nadzor proizvodnje 

(Kaplan in Norton, 2000).  

Kaplan in Norton menita, da sam uravnoteženi sistem kazalnikov, oziroma uporaba 

finančnih in nefinančnih kazalnikov, ne pomeni večje uspešnosti poslovanja, saj si ob 

uvedbi tega sistema podjetja ne bodo postavila višjih ciljev glede poslovanja s 

strankami in glede delničarjev. Prispeval pa bo k natančnejšem in realnejšem 
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ocenjevanju uspešnosti poslovanja podjetja s strani managerjev in zunanjih 

uporabnikov (Kaplan in Norton, 2000). 

Podjetje z uporabo nefinančnih kazalnikov omogoča hitrejši in obsežnejši pregled 

poslovanja zunanjim uporabnikom. Na podlagi skupka vseh kazalnikov, se lahko v 

podjetju sprejemajo ukrepi za nadaljnje poslovanje, poleg tega pa lahko spremljajo 

tudi napredek pri povečevanju zmogljivosti in pridobivanju neopredmetenih sredstev 

in ne samo finančnih rezultatov. Lahko se izmeri zmogljivost poslovne enote in 

vlaganja v ljudi, sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje poslovanja. Če so 

kazalniki pravilno izbrani, lahko celo pripomorejo k uresničitvi ciljev podjetja. 
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7 RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA PODATKOVNO RUDARJENJE-

WEKA 

Weka je računalniški program za podatkovno rudarjenje, ki so ga razvili na Univerzi 

Waikato na Novi Zelandiji (Witten in Frank, 2005). Napisana je v programskem 

jeziku Java in vsebuje zbirko orodij za vizualizacijo ter algoritme za analizo 

podatkov in napovedno modeliranje. Vsebuje tudi grafične uporabniške vmesnike za 

enostaven dostop do te funkcije. Prvotna različica je bila zasnovana kot orodje za 

analizo podatkov iz kmetijskih poročil. Leta 1997 pa so razvili različico, v celoti 

osnovano v programskem jeziku Java, ki se danes uporablja na mnogih področjih, 

zlasti pa v izobraževalne in raziskovalne namene. 

Prednosti programske opreme Weka so v tem, da: 

 omogoča prenosljivost, saj je v celoti izvedena v programskem jeziku Java in 

tako deluje na skoraj vseh računovodskih platformah, 

 zajema obsežno zbirko predobdelave podatkov in modeliranja, 

 omogoča enostavno uporabo zaradi grafičnih vmesnikov. 

Weka podpira več nalog standardnega podatkovnega rudarjenja: predobdelavo, 

povezovanje, razvrščanje, regresijo, vizualizacijo ter izbirno funkcijo. Vse tehnike 

temeljijo na predpostavki, da so podatki na voljo kot zaporedno shranjena in 

dostopna zbirka podatkov ali zvez, v kateri je vsak podatek opisan z določenim 

številom atributov. 

Modeliranje v Weki zajema štiri osnovne naloge: 

 gradnja podatkovne datoteke za Weko, 

 nalaganje podatkov v Weko, 

 ustvarjanje odločitvenega modela z Weko in 

 tolmačenje odločitvenega modela. 
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V diplomskem delu smo ta program uporabili za gradnjo odločitvenih dreves iz 

podatkov o bonitetah podjetij, opisanih s finančnimi in nefinančnimi kazalniki. 

Zaslonska slika programa Weka je prikaza na sliki 1. 

 

Slika 1: Zaslonska slika programa Weka 

Odločitvena drevesa nam služijo kot pripomoček pri sprejemanju odločitev, s 

katerim na podlagi preteklih podatkov ocenimo verjetnosti in sprejmemo odločitve. 

Oblikovana so za analize z več spremenljivkami, ki nam omogočajo, da predvidimo, 

napovemo, pojasnimo, opišemo ali razvrstimo rezultate v določene skupine (v našem 

primeru v bonitetne razrede).  

Odločitvena drevesa se uporabljajo za dopolnitev ali nadomestitev tradicionalnih 

statističnih obrazcev, orodij za filtriranje podatkov in za večdimenzionalne oblike 

poročanja in analiziranja. Priljubljena so zaradi vplivnosti, enostavne uporabe, 

možnosti uporabe različnih podatkov in ravni merjenja ter enostavne interpretacije 

rezultatov (De Ville, 2006). 
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8 OPIS GRADNJE ODLOČITVENIH DREVES 

Namen diplomskega dela je analizirati vpliv nefinančnih podatkov (razdeljenih po 

konceptu uravnoteženega sistema kazalnikov) na bonitetno oceno podjetja. Naša 

hipoteza je, da z vključevanjem nefinančnih kazalnikov v bonitetno oceno, lahko 

pridobimo dodatno informacijo o načinu poslovanja podjetja, ki bi v banki lahko 

služila kot dodatni vidik pri določanju kreditne sposobnosti kreditojemalca. 

Za analiziranje vpliva finančnih in nefinančnih podatkov na bonitetno oceno podjetij 

smo izbrali devetindvajset velikih slovenskih družb. Podjetja smo izbrali tako, da je 

vsakemu bonitetnemu razredu (A do E) pripadalo po šest podjetij. Bonitetne ocene 

izbranih podjetij za leto 2009 smo pridobili na Abanki Vipa, d.d (v nadaljevanju 

banka). Metodologije za določanje bonitetnih razredov nam niso podrobno razkrili 

(interni postopek je razmeroma zahteven in v določenih fazah vključuje tudi 

ekspertno presojo), na voljo pa so nam dali bonitetne ocene za posamezna podjetja. 

Zaradi majhnega števila prepoznavnih podjetij z bonitetno oceno E (najslabši 

bonitetni razred) pa smo lahko za to skupino uporabili le pet podjetij. Konkretnih 

imen podjetij zaradi zaupnosti podatkov v diplomskem delu ne razkrivamo. 

Podatkovno bazo, ki smo jo potrebovali za nadaljnje delo v Weki, smo sestavili iz 

finančnih in nefinančnih kazalnikov. Finančne kazalnike smo izračunali na podlagi 

računovodskih izkazov za leto 2009, ki je bilo zaradi začetka finančne krize zelo 

razgibano. Vključili smo nefinančne kazalnike, ki jih izpostavljata R. S. Kaplan in D. 

P. Norton. Za obdelavo v Weki, smo podatke zapisali v primerni obliki, to je 

Attribute-Relation File Format (ARFF). Računovodske izkaze smo pridobili s spletne 

strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) in 

so služili kot osnova za izračun finančnih kazalnikov. Bonitetne ocene, ki smo jih 

uporabili za primerjavo, pa smo pridobili na banki. Nefinančni kazalniki so za vsa 

podjetja ocenjeni z vrednostmi od ena do pet (pri čemer ocena 1 pomeni malo 

oziroma slabo, ocena 5 pa veliko oziroma odlično), kot jih je določil strokovnjak 

svetovanja na področju trženja, managementa in komunikacijskih veščin, prof. dr. 

Miro Kline. Vsako podjetje je torej pripadalo enemu bonitetnemu razredu (kot ga je 

določila banka) in je bilo opisano s 15 finančnimi kazalniki (našteti so v poglavju 

8.1) in 11 nefinančnimi kazalniki (našteti so v poglavju 8.2). Celotna tabela vhodnih 

finančnih in nefinančnih podatkov je v formatu ».arff« zapisana v prilogi 1. 
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Na podlagi finančnih in nefinančnih kazalnikov smo s pomočjo računalniškega 

programa Weka zgradili odločitvena drevesa. V prvem delu smo zgradili odločitveno 

drevo na podlagi finančnih podatkov, s katerim smo klasificirali podjetja po 

bonitetnih razredih. Z drevesom dobljeno klasifikacijo smo primerjali z bonitetnimi 

ocenami, določenimi po metodologiji banke. V drugem delu smo za atribute 

uporabili nefinančne kazalnike, razdeljene glede na uravnotežen sistem kazalnikov. 

V tretjem delu smo pri gradnji odločitvenega drevesa uporabili tako finančne kot 

nefinančne kazalnike in dobili bonitetno oceno podjetij iz skupnega nabora 

kazalnikov.  

V nadaljevanju diplomskega dela smo z analizo atributov preverili tudi vplivnost 

posameznih atributov na končno bonitetno oceno. 

8.1 Gradnja odločitvenega drevesa na osnovi finančnih kazalnikov 

V prvem delu smo zgradili odločitveno drevo na podlagi izključno finančnih 

kazalnikov, da bi lahko primerjali dobljene bonitetne razrede s tistimi, ki jih je 

določila banka. S to primerjavo smo preverili, če se lahko z našo metodologijo 

določevanja bonitetnih ocen približamo ocenam banke in če izbrani kazalniki 

zadostujejo za določanje bonitetnih ocen. Želeli smo, da se bonitetne ocene  čim bolj 

ujemajo, saj so nam služile kot osnova za primerjavo z ocenami, določenimi na 

podlagi nefinančnih kazalnikov. 

Zaradi relativno majhnega vzorca podatkov (29 podjetij) smo za gradnjo 

odločitvenega drevesa ter za klasificiranje in oceno klasifikacijske točnosti uporabili 

kar učno množico primerov. Zavedati se moramo, da so dobljene ocene zato lahko 

preveč optimistične, saj je zgrajeno drevo lahko preveč prilagojeno učni množici.   

Kazalnike smo izračunali na podlagi podatkov iz letnih računovodskih poročil 

podjetij. Glede na majhno število primerov in razpoložljivih podatkov smo uporabili 

le najpomembnejše kazalnike iz vsake skupine, ki jih kot najvplivnejše v svoji knjigi 

»Osnove računovodstva« izpostavljajo Hočevar in drugi (2000):  

 



 

33 

 

Kazalniki stanja financiranja: 

 stopnja lastniškosti financiranja, 

 stopnja dolžniškosti financiranja, 

 stopnja razmejenosti financiranja, 

 stopnja dolgoročnosti financiranja, 

 stopnja kratkoročnosti financiranja in 

 koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja. 

Kazalniki stanja investiranja: 

 stopnja osnovnosti investiranja in 

 stopnja obratnosti investiranja. 

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja: 

 koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev, 

 koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti in 

 koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti. 

Kazalniki gospodarnosti: 

 koeficient gospodarnosti poslovanja,  

 koeficient celotne gospodarnosti in 

 stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov. 

Kazalniki dobičkonosnosti: 

 koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala. 
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V Osnovah računovodstva (Hočevar in drugi, 2000) so izpostavljeni še nekateri 

kazalniki, ki pa jih na podlagi bilance stanja ter izkaza poslovnega izida ni mogoče 

izračunati. Zato smo v diplomskem delu uporabili zgolj tiste kazalnike, ki smo jih 

lahko natančno izračunali. 

Slika 2 prikazuje odločitveno drevo, zgrajeno na podlagi vrednosti finančnih 

kazalnikov. 

 

Slika  2: Odločitveno drevo, zgrajeno na podlagi finančnih kazalnikov 

Stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov je prvi kazalnik v odločitvenem drevesu, ki na 

podlagi vrednosti -0,26 razdeljuje podjetja v dve skupini. Če je vrednost kazalnika 

manjša ali enaka -0,26, se preverja koeficient celotne gospodarnosti. Če je vrednost 
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tega kazalnika manjša ali enaka 0,67, se podjetje uvrsti v bonitetni razred E, če je 

vrednost kazalnika večja od 0,67 pa v bonitetni razred D. 

Če pa je stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov večja od -0,26, se prav tako preveri 

koeficient celotne gospodarnosti, le da je mejna vrednost 1,04 in sicer: če je vrednost 

večja od 1,04, se podjetje uvrsti v bonitetni razred A, če pa je manjša ali enaka, se v 

nadaljevanju preverja koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala. Če je vrednost 

kazalnika manjša ali enaka 0,03, preverjamo stopnjo dolgoročnosti financiranja. Če 

je vrednost tega kazalnika manjša ali enaka 0,55, se podjetje uvrsti v bonitetni razred 

C, če je vrednost večja od 0,55, se uvrsti v bonitetni razred B. V primeru, da je 

vrednost koeficienta čiste dobičkonosnosti kapitala večja od 0,03, pa preverjamo 

koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti. Če je vrednost kazalnika 

manjša ali enaka vrednosti 0,59, se podjetje uvrsti v bonitetni razred A, če pa je višja 

od 0,59, se podjetje uvrsti v bonitetni razred C. 

Iz odločitvenega drevesa razberemo, da se je v bonitetni razred A uvrstilo osem 

podjetij, pri čemer sta nastali dve napaki, v bonitetni razred B se je uvrstilo sedem 

podjetij z eno napako, v bonitetni razred C se je uvrstilo pet podjetij, v bonitetni 

razred D prav tako pet, v bonitetni razred E pa štiri podjetja. V odločitvenem drevesu 

je prišlo do treh napak. Te lahko nastanejo zaradi premajhnega števila uporabljenih 

primerov, v našem primeru podjetij, ali zaradi kvalitete uporabljenih kazalnikov. 

V tabeli 1 so prikazane bonitetne ocene, ki jih je določila banka, ter bonitetne ocene, 

določene na podlagi finančnih kazalnikov. Prvih šest podjetji se je uvrstilo v 

bonitetni razred A, tako kot jim je to določila tudi banka. Z bonitetnimi ocenami 

banke se ujema tudi naslednjih šest podjetji, ki so se uvrstila v bonitetni razred B. Pri 

bonitetnem razredu C pa podjetje 18 odstopa, saj se na podlagi naše bonitetne ocene, 

uvršča v bonitetni razred B, zaradi višje stopnje dolgoročnosti financiranja. Pri 

naslednjih petih podjetjih se dobljene bonitetne ocene ujemajo z bonitetnimi ocenami 

banke. Podjetje 24 se je uvrstilo v bonitetni razred A, banka pa mu je določila 

bonitetno oceno D. Podjetje 25 se je uvrstilo v bonitetni razred A, banka pa ga je 

uvrstila v bonitetni razred E. Obe podjetji (24 in 25) sta v opazovanem letu ustvarili 

dovolj velik dobiček, da se po naši metodologiji uvrščata v bonitetni razred A, saj 

imata pozitivno stopnjo čiste dobičkovnosti prihodkov. Banka jim je določila slabše 
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bonitetne razrede zaradi drugih, nam neznanih informacij. Pri podjetjih 26, 27, 28 in 

29 se bonitetne ocene ujemajo. 

Tabela 1: Primerjava bonitetnih ocen s strani banke ter ocen, določenih na podlagi 

finančnih kazalnikov. Z * so označene razlike v bonitetnih ocenah. 

Podjetje Bonitetna ocena banke Bonitetna ocena, določena z 

odločitvenim drevesom na 

podlagi finančnih kazalnikov 

1 A A 

2 A A 

3 A A 

4 A A 

5 A A 

6 A A 

7 B B 

8 B B 

9 B B 

10 B B 

11 B B 

12 B B 

13 C C 

14 C C 

15 C C 

16 C C 

17 C C 

18 C B * 

19 D D 

20 D D 

21 D D 

22 D D 

23 D D 

24 D A * 

25 E A * 

26 E E 

27 E E 

28 E E 

29 E E 

 

V tem delu je prišlo do skupno treh odstopanj oziroma razlik pri bonitetnih ocenah, 

kar pomeni, da se z našo metodologijo določanja bonitetnih ocen, z 90-odstotno 

natančnostjo približamo bonitetnim ocenam, ki jih je določila banka. Podjetjem 18, 
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24 in 25 je banka določila slabšo bonitetno oceno in smo jih tudi v nadaljevanju 

obravnavali kot izjeme. 

8.2 Gradnja odločitvenega drevesa na osnovi nefinančnih podatkov 

V bazo podatkov smo vključili tudi nefinančne kazalnike, določene po modelu 

uravnoteženega sistema kazalnikov, da bi analizirali vpliv, ki ga imajo na bonitetne 

ocene podjetij. Zanimalo nas je ali se bodo razlikovale od tistih, ki jih je določila 

banka ali tistih, ki smo jih določili, na podlagi finančnih kazalnikov, in ali banki 

lahko služijo kot dodatna informacija pri določanju kredibilnosti kreditojemalcev. 

Nefinančne kazalnike smo razdelili po modelu uravnoteženega sistema kazalnikov, 

ki obravnava štiri vidike: finančni vidik, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih 

poslovnih procesov ter vidik učenja in rasti. Ker smo v diplomskem delu razdelili 

podatke na finančne in nefinančne in je finančni vidik zajet v finančnem delu, smo v 

nefinančnem delu uporabili ostale tri vidike. Vrednosti nefinančnih podatkov 

zajemajo števila od ena do pet, pri čemer predstavlja število ena slabo ocenjeno 

postavko, število pet pa dobro ocenjeno postavko. 

Vidik poslovanja s strankami: 

 tržni delež, 

 pridobivanje strank, 

 ohranjanje strank, 

 zadovoljstvo strank in 

 dobičkonosnost strank. 

Vidik notranjih poslovnih procesov: 

 inovacije, 

 operativni proces in 

 poprodajne storitve. 
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Vidik učenja in rasti: 

 sposobnosti zaposlenih, 

 informacijski sistemi ter 

 motivacija, avtonomnost in usklajevanje. 

V Weki smo zgradili odločitveno drevo (slika 3), na podlagi nefinančnih kazalnikov. 

 

Slika  3: Odločitveno drevo, zgrajeno na podlagi nefinančnih kazalnikov 
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Ohranjanje strank je prvi kazalnik v odločitvenem drevesu. Če je vrednost kazalnika 

v podjetju manjša ali enaka 1, se preverja kazalnik tržni delež. Če je ta manjši ali 

enak 2, se podjetje uvrsti v bonitetni razred E, če je večji od 1, pa v bonitetni razred 

D. 

V primeru, da je vrednost prvega kazalnika v odločitvenem drevesu, ohranjanje 

strank, večja od 1, se preverja kazalnik inovacije. Če je manjša ali enaka 2, se 

ponovno preverja kazalnik ohranjanje strank, če je večja od 2, pa preverjamo 

kazalnik informacijski sistemi. Če je vrednost tega manjša ali enaka 2, se podjetje 

uvrsti v bonitetni razred B, če je večja od 2, preverjamo inovacije. Če je vrednost 

kazalnika inovacije manjša ali enaka 3, se podjetje uvrsti v bonitetni razred A, če je 

večja od 3, pa v bonitetni razred C.  

Podjetjem, ki imajo že v prejšnjem koraku vrednost kazalnika inovacije manjšo ali 

enako 2, se torej ponovno preverja kazalnik ohranjanje strank. Če je ta večji od 3, se 

podjetje uvrsti v bonitetni razred A, če je manjši ali enak 3, preverjamo poprodajne 

storitve. Če je vrednost tega kazalnika manjša ali enaka 2, se podjetje uvrsti v 

bonitetni razred C, če je večja od 2, ponovno preverjamo kazalnik ohranjanje strank. 

Če je vrednost kazalnika manjša ali enaka 2, se podjetje uvrsti v bonitetni razred A, 

če je večja od 2, pa v bonitetni razred C. 

Iz odločitvenega drevesa razberemo, da se je v bonitetni razred A uvrstilo sedem 

podjetij, pri čemer je prišlo do ene napake. V bonitetni razred B se je uvrstilo sedem 

podjetij, pri čemer je prišlo do dveh napak. V bonitetni razred C se je uvrstilo devet 

podjetij, nastale pa so tri napake. V bonitetni razred D so se uvrstila tri podjetja, prav 

tako tudi v bonitetni razred E, pri čemer je nastala ena napaka.  

V tabeli 2 smo predstavili bonitetne ocene podjetij, določene s strani banke, 

bonitetne ocene, ki smo jih določili na podlagi finančnih kazalnikov ter ocene, 

določene na podlagi nefinančnih podatkov. 
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Tabela 2: Primerjava bonitetnih ocen banke, bonitetnih ocen, določenih na podlagi 

finančnih kazalnikov in na podlagi nefinančnih kazalnikov. Z * so označene razlike v 

bonitetnih ocenah. 

Podjetje Bonitetna ocena 

banke 

Bonitetna ocena, 

določena z 

odločitvenim 

drevesom na 

podlagi finančnih 

kazalnikov 

Bonitetna ocena, 

določena z odločitvenim 

drevesom na podlagi 

nefinančnih podatkov 

1 A A A 

2 A A A 

3 A A A 

4 A A A 

5 A A A 

6 A A A 

7 B B B 

8 B B B 

9 B B B 

10 B B C * 

11 B B B 

12 B B B 

13 C C C 

14 C C C 

15 C C C 

16 C C C 

17 C C C 

18 C B * C 

19 D D D 

20 D D B * 

21 D D D 

22 D D E * 

23 D D A * 

24 D A * D 

25 E A * E 

26 E E B * 

27 E E C * 

28 E E E 

29 E E C * 

 

Prvih šest podjetij se je uvrstilo v bonitetni razred A, tako kot jim ga je določila tudi 

banka ter mi v finančnem delu. Od naslednjih šestih podjetij, ki jim je banka določila 

bonitetni razred B, se jih je pet uvrstilo v bonitetni razred B, podjetje 10 pa v 

bonitetni razred C. Naslednjih pet podjetij se je uvrstilo v bonitetni razred C, tako kot 
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jim ga je določila banka ter mi v finančnem delu. Podjetje 18 se je prav tako uvrstilo 

v bonitetni razred C, kot ga je določila banka, v finančnem delu pa smo mu določili 

bonitetni razred B. 

Podjetja 19, 21 in 24 imajo v obeh primerih bonitetni razred D. Podjetje 20, ki ima s 

strani banke ter v finančnem delu, določen bonitetni razred D, se je po odločitvenem 

drevesu uvrstilo v bonitetni razred B, podjetje 22 v bonitetni razred E, podjetje 23 pa 

v bonitetni razred A. Podjetje 24 se je uvrstilo v bonitetni razred E, kot mu ga je 

določila tudi banka, na podlagi finančnih kazalnikov pa smo mu določili razred A.  

Podjetje 25, ki se v tem delu uvršča v razred E, se je na podlagi finančnih kazalnikov 

uvrstilo v razred A, banka pa mu je določila razred E. Podjetje 26 se je v tem delu 

uvrstilo v bonitetni razred B, v drugih dveh primerih pa v razred E, tako kot tudi 

podjetji 27 in 29, ki sta se na podlagi nefinančnih podatkov uvrstila v bonitetni razred 

C. Pri ostalih podjetjih se bonitetni razredi ne razlikujejo. 

Podjetja, katerih bonitetne ocene so odstopale od prejšnjih dveh, smo razdelili še na 

tista, ki so se razlikovala od obeh prejšnjih bonitetnih ocen ter na tista, ki so imela 

vsaj dve enaki oceni. Bonitetne ocene podjetij 10, 20, 22, 23, 26, 27 in 29 so 

popolnoma drugačne od prejšnjih dveh. Pri podjetjih 18, 24 in 25 pa se ocene 

ujemajo s tistimi, ki jih je določila banka.  To so tista podjetja, ki smo jih že prej 

izpostavili, saj so se naše ocene razlikovale od ocen banke. V tem primeru je torej 

prišlo do sedmih razlik v bonitetnih ocenah, kar pomeni, da se bonitetne ocene, 

določene na podlagi nefinančnih kazalnikov, razlikujejo od tistih, določenih na 

podlagi finančnih kazalnikov.  

Podjetji 10 in 22 imata na podlagi nefinančnih kazalnikov določeno za eno stopnjo 

slabšo bonitetno oceno, kar bi lahko pomenilo, da se jima bo v prihodnosti poslabšala 

tudi ocena iz finančnih kazalnikov. Vzrok bi lahko bil pri ohranjanju ali pridobivanju 

strank, mogoče ne vlagajo dovolj sredstev v razvoj, v informacijske sisteme ali v 

zaposlene ipd. V tem primeru bi banka ''dobila opozorilo'', da se nekaj dogaja in 

podrobneje preverila nefinančne in tudi finančne kazalnike podjetja.  

Nasprotno bi se zgodilo pri podjetjih 20, 23, 26, 27 in 29, ki imajo za kar dve do štiri 

stopnje boljšo oceno v nefinančnem kot v finančnem delu. V takih primerih bi banka 
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mogoče počakala z odločitvijo o kreditu, preden bi sodelovanje zavrnila, saj ocena iz 

nefinančnih kazalnikov kaže na to, da se podjetje trudi na vseh področjih in je 

pozitivno usmerjeno v prihodnost poslovanja.  Če bi pogledali posamezne nefinančne 

kazalnike, bi videli, da podjetje 20 veliko vlaga v inovacije in sposobnosti 

zaposlenih, podjetju 23 veliko pomeni zadovoljstvo strank in izboljšuje svoje 

operativne procese, zaradi česar bo v prihodnosti mogoče izboljšalo svoje 

poslovanje, posledično zvišalo bonitetno oceno iz finančnih kazalnikov ter mogoče 

postalo kredibilno. Podjetje 26 se prav tako trudi za zadovoljstvo strank, vlaga v 

inovativnost in zaposlene. V podjetju 27 iščejo dobičkonosne stranke in vlagajo v 

zaposlene, v podjetju 29 pa v operativne procese.  

Ocene, v katerih smo združili dejavnike, ki jih določa model uravnoteženega sistema 

kazalnikov, se torej v sedmih primerih razlikujejo od ocen bonitet, določenih na 

podlagi finančnih kazalnikov in nam nudijo drugo, dodatno informacijo o podjetju. 

To potrdi naša predvidevanja, da bi nefinančni podatki, združeni v bonitetno oceno, 

lahko služili kot dodatna informacija pri določanju kredibilnosti kreditojemalca. 

Banka bi dobila hiter vpogled v usmerjenost in način poslovanja podjetja. V primeru, 

da bi se ta informacija razlikovala od finančne slike oziroma bonitetne ocene, 

določene na podlagi finančnih kazalnikov, bi se kazalniki lahko še podrobneje 

preverjali. Za banko bi to pomenilo lažje in hitrejše odločanje, saj je vsaka 

informacija o potencialnih in tudi že obstoječih komitentih zelo dobrodošla.  

8.3 Gradnja odločitvenega drevesa na podlagi finančnih in 

nefinančnih kazalnikov 

Bonitetne ocene iz obeh predhodnih delov (finančnega in nefinančnega) smo v tem 

delu združili in določili skupno oceno za podjetje. Preverili smo, kakšna bi ta ocena 

bila, kako se razlikuje od bonitetnih ocen, ki jih je določila banka. Poleg tega pa nas 

je zanimalo ali o podjetju izvemo več s pomočjo dveh ocen, tiste določene na podlagi 

finančnih ter tiste na podlagi nefinančnih podatkov, ali zadostuje ena, skupna ocena.  

Skupna bonitetna ocena, ki smo jo dobili za posamezno podjetje iz odločitvenega 

drevesa (slika 4), nam pove, kakšen je finančni položaj podjetja, na kakšen način 

podjetje posluje, kako je usmerjeno, čemu namenja svojo pozornost, ali se trudi 
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ohranjati svoj položaj na trgu in se bo za obstoj oziroma prevlado na trgu borilo tudi 

v prihodnosti.  

 

Slika  4: Odločitveno drevo, zgrajeno na podlagi finančnih in nefinančnih kazalnikov 

V skupnem delu (tako kot tudi v finančnem) je kot glavni atribut izpostavljen 

kazalnik stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov. Odločilna vrednost je -0,26. 

Podjetjem z nižjo ali enako vrednostjo se preverja koeficient celotne gospodarnosti. 

Če je ta nižji ali enak 0,67, se podjetje uvrsti v bonitetni razred E, če je višji pa v 

bonitetni razred D. Če imajo podjetja že na začetku stopnjo čiste dobičkovnosti višjo 

od -0,26, se jim preverja kazalnik dobičkonosnost strank, pri katerem je mejna 

vrednost 1. Če imajo podjetja nižjo ali enako vrednost, se uvrstijo v bonitetni razred 

E, če pa je ta vrednost višja, se jim preveri koeficient celotne gospodarnosti. V tem 

primeru je mejna vrednost 1,04. In sicer, če imajo podjetja višji koeficient celotne 

gospodarnosti, se uvrstijo v bonitetni razred A, v drugem primeru pa se jim preverja 

kazalnik inovacije z mejno vrednostjo 2. Podjetja z nižjo ali enako vrednostjo tega 

kazalnika, se uvrstijo v bonitetni razred C, podjetjem z višjo vrednostjo pa se preveri 
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kazalnik informacijski sistemi, pri katerem je mejna vrednost 2. Podjetja z nižjo ali 

enako vrednostjo se uvrstijo v bonitetni razred B, tista z višjo pa v bonitetni razred C.  

V tabeli 3 so prikazana podjetja z vsemi bonitetnimi ocenami: z dejansko bonitetno 

oceno, z bonitetno oceno iz finančnega dela, iz nefinančnega dela ter iz skupnega 

dela. 

Tabela 3: Primerjava bonitetnih ocen banke, bonitetnih ocen, določenih na podlagi 

finančnih kazalnikov, na podlagi nefinančnih kazalnikov in na podlagi finančnih in 

nefinančnih kazalnikov skupaj 

Podjetje Bonitetna 

ocena 

banke 

Bonitetna ocena 

na podlagi 

finančnih 

kazalnikov 

Bonitetna ocena 

na podlagi 

finančnih 

kazalnikov 

Bonitetna ocena iz 

skupnega 

odločitvenega 

drevesa 

1 A A A A 

2 A A A A 

3 A A A A 

4 A A A A 

5 A A A A 

6 A A A C * 

7 B B B B 

8 B B B B 

9 B B B B 

10 B B C C * 

11 B B B B 

12 B B B B 

13 C C C C 

14 C C C C 

15 C C C C 

16 C C C C 

17 C C C C 

18 C B C C 

19 D D D D 

20 D D B D 

21 D D D D 

22 D D E D 

23 D D A D 

24 D A D D 

25 E A E D * 

26 E E B E 

27 E E C E 

28 E E E E 

29 E E C E 
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V skupnem delu se je prvih pet podjetji uvrstilo v bonitetni razred A, tako kot jim ga 

je določila tudi banka. Podjetje 6 se je uvrstilo v bonitetni razred C, banka pa mu je 

določila razred A. Po naši metodi se je podjetje uvrstilo v slabši razred, zaradi slabše 

ocenjenega nefinančnega kazalnika inovacije, ki ima oceno ena. V skupini podjetij, 

ki jim je banka določila bonitetni razred B, se je tudi po naši metodi pet podjetij 

uvrstilo v isti razred. Izjema je podjetje 10, ki se je uvrstilo v bonitetni razred C. 

Pri naslednjih šestih podjetij se bonitetni razredi ujemajo z razredi, določenimi s 

strani banke, saj so se v obeh primerih uvrstili v bonitetni razred C.  Prav tako se tudi 

pri naslednjih šestih podjetjih, bonitetni razredi ujemajo. V zadnji skupini, pri 

podjetjih z bonitetnimi razredi E, se je podjetje 25 uvrstilo v bonitetni razred D, 

banka pa mu je določila razred E. Pri ostalih štirih podjetjih v tej skupini se bonitetni 

razredi ujemajo. 

Pri podjetjih 6, 10 in 25 se bonitetne ocene, ki jih je določila banka ter tiste, ki smo 

jih določili mi v skupnem delu, razlikujejo. Pri podjetju 6 sta oceni iz finančnega in 

nefinančnega dela enaki oceni banke, to je A. Izstopa le ocena iz skupnega dela, ki je 

C. Pri podjetju 10 je ocena iz nefinančnega dela C, tako kot ocena iz skupnega dela. 

Pri podjetju 25 pa je ocena iz nefinančnega dela A, iz nefinančnega E, tako kot ocena 

banke, skupna ocena pa je D.  

Pri podjetjih 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, in 29 so opazovane bonitetne ocene sicer 

enake, razlike so pri ocenah iz nefinančnega in iz finančnega dela, ki pa na skupno 

oceno ne vplivajo. 

Z skupno bonitetno oceno dobimo izmed vseh primerov le dve novi informaciji: pri 

podjetju 6 in 25. Pri podjetju 10 nam enako informacijo da bonitetna ocena iz 

nefinančnih kazalnikov.  

Posamezne bonitetne ocene nam torej nudijo več informacij o podjetju kot skupna, 

saj je skupna ocena v večini primerov kar enaka oceni iz finančnega dela. To pa 

pomeni, da nefinančni kazalniki nimajo velikega vpliva na finančne kazalnike.  

Ocena bonitete iz nefinančnega dela pa nam nudi dodatno informacijo o prihodnosti 

poslovanja podjetja, ki je iz skupne ocene ni mogoče razbrati. 
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9 ANALIZA VPLIVA POSAMEZNIH KAZALNIKOV NA KONČNO 

BONITETNO OCENO  

V diplomskem delu smo analizirali tudi vpliv posameznih kazalnikov na bonitetno 

oceno. Analizo smo naredili s pomočjo programske opreme Weka, s katero smo za 

vsak posamezen kazalnik izdelali odločitveno drevo. Iz odločitvenih dreves zgrajenih 

iz enega samega kazalnika smo dobili vrednosti v odstotkih, ki so prikazane v tabeli 

4. Te vrednosti, izračunane kot klasifikacijska točnost zgrajenega drevesa na učni 

množici, nam okvirno povedo, kateri kazalniki imajo večji vpliv na končno bonitetno 

oceno (kolikšen delež učnih primerov pravilno klasificiramo samo z uporabo enega 

kazalnika).  

Tabela 4: Kazalniki, razvrščeni glede na njihov vpliv na končno bonitetno oceno. Z * 

so označeni nefinančni kazalniki. 

Zaporedna 

številka 

Kazalnik Vrednost 

(%) 

1 Stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov 68,97 

2 Stopnja dolgoročnosti financiranja 65,52 

3 Stopnja kratkoročnosti financiranja 65,52 

4 Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 65,52 

5 Koeficient celotne gospodarnosti 65,52 

6 Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja 62,07 

7 Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 62,07 

8 Stopnja obratnosti investiranja 58,62 

9 Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev 58,62 

10 Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 58,62 

11 Stopnja dolžniškosti financiranja 55,17 

12 Koeficient gospodarnosti poslovanja 55,17 

13 Stopnja lastniškosti financiranja 48,28 

14 Stopnja osnovnosti investiranja 48,28 

15 Stopnja razmejenosti financiranja 44,83 

16 Ohranjanje strank * 41,39 

17 Inovacije * 41,39 

18 Motivacija, avtonomnost in usklajevanje * 37,93 

19 Sposobnost zaposlenih * 34,48 

20 Informacijski sistemi * 34,48 

21 Tržni delež * 31,03 

22 Zadovoljstvo strank * 31,03 

23 Operativni procesi * 31,03 

24 Poprodajne storitve * 31,03 

25 Pridobivanje strank * 27,59 

26 Dobičkonosnost strank * 27,59 
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Največji vpliv na končno bonitetno oceno ima stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov, 

ki s kar 68,97% točnostjo razdeli podjetja po bonitetnih razredih. Ta kazalnik je bil v 

odločitvenih drevesih uporabljen kot prvi atribut. Na drugem mestu je stopnja 

dolgoročnosti financiranja, ki je bila uporabljena pri izgradnji odločitvenega drevesa 

pri finančnem delu. Isto vrednost, 65,52%, imajo še stopnja kratkoročnosti 

financiranja, koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih sredstev in koeficient 

celotne gospodarnosti. Stopnja kratkoročnosti financiranja in koeficient kratkoročne 

pokritosti kratkoročnih sredstev nista bila kot atribut uporabljena v nobenem 

odločitvenem drevesu. Koeficient celotne gospodarnosti pa je bil uporabljen kar 

štirikrat, dvakrat v odločitvenem drevesu pri finančnem delu in dvakrat v 

odločitvenem drevesu, zgrajenem s finančnimi in nefinančnimi kazalniki skupaj.  

Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja in koeficient čiste dobičkonosnosti 

kapitala sta razdelila kazalnike z 62,0% točnostjo.  

Z 58,62% točnostjo sledijo stopnja obratnosti financiranja, koeficient dolgoročne 

pokritosti dolgoročnih sredstev in koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih 

obveznosti.  

Stopnja dolžniškosti financiranja in koeficient gospodarnosti poslovanja razdelita 

podjetja z 55,17% točnostjo, stopnja lastniškosti financiranja in stopnja osnovnosti 

financiranja z 48,28% točnostjo, stopnja razmejenosti financiranja pa z 44,83% 

točnostjo. 

Nefinančni kazalniki imajo manjši vpliv na končno bonitetno oceno, saj so se vsi 

uvrstili na zadnja mesta. Najvplivnejša sta ohranjanje strank in inovacije, z 41,39% 

točnostjo. Po vrsti pa jima sledijo: motivacija, avtonomnost in usklajevanje, 

sposobnost zaposlenih, informacijski sistemi, tržni delež, zadovoljstvo strank, 

operativni procesi, poprodajne storitve, pridobivanje strank in dobičkonosnost strank. 

Z analizo vplivnosti posameznih kazalnikov smo torej želeli prikazati kakšen vpliv 

ima vsak posamezen kazalnik pri gradnji odločitvenih dreves in pri razvrščanju 

podjetij v bonitetne razrede. Izkazalo se je, da ima največji vpliv stopnja čiste 

dobičkovnosti prihodkov. Nefinančni kazalniki nimajo tako velikega vpliva, saj bi 

najvplivnejši nefinančni kazalnik zadoščal le za 41,39% točnost zgrajenega drevesa. 
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Vsekakor pa njihova uporaba pripomore k natančnejšem razvrščanju podjetij po 

bonitetnih razredih, kar dokazuje odločitveno drevo, zgrajeno s finančnimi in 

nefinančnimi kazalniki skupaj, kjer sta bila uporabljena kazalnika inovacije in 

informacijski sistemi, na podlagi katerih se je po bonitetnih razredih klasificiralo kar 

trinajst podjetij. 
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10 ZAKLJUČEK 

Ocenjevanje uspešnosti poslovanja podjetja zgolj na podlagi finančnih informacij se 

počasi opušča, saj takšna ocena ne pove dovolj o načinu poslovanja in o usmerjenosti 

podjetja. Poleg tega pa se navezuje zgolj na preteklo poslovanje in na posamezne 

ekonomske kategorije, kar pa v današnjem času zaradi hitrih sprememb ne zadostuje. 

Zato se vse bolj uveljavlja sodobnejše analiziranje, ki vključuje tudi nefinančne 

informacije. 

Sodobno analiziranje je usmerjeno v prihodnost in spremlja uresničevanje interesov 

vodilnih v podjetju. Kot glavne dejavnike vključuje tržni delež, pridobivanje strank, 

ohranjanje strank, dobičkonosnost strank, inovacije, operativne procese, poprodajne 

storitve, sposobnosti zaposlenih, informacijske sisteme ter motivacijo, avtonomnost 

in usklajenost.  

V diplomskem delu smo analizirali vpliv teh dejavnikov na končno bonitetno oceno 

podjetja. Za analizo smo uporabili programsko opremo Weka (Witten in Frank, 

2005), s pomočjo katere smo zgradili odločitvena drevesa. Za atribute prvega 

odločitvenega drevesa smo uporabili finančne kazalnike. Dobljene bonitetne ocene 

smo primerjali z ocenami, ki so jih po svoji metodologiji, določili na banki, in 

ugotovili, da se 90% bonitetnih ocen ujema, pri treh podjetjih pa se ocene razlikujejo. 

V drugem odločitvenem drevesu smo uporabili samo nefinančne kazalnike, 

razdeljene po konceptu uravnoteženega sistema kazalnikov. Bonitetne ocene so se 

razlikovale od ocen v finančnem delu v sedmih primerih. Nefinančne kazalnike smo 

podrobneje analizirali in izpostavili vzroke odstopanja bonitetnih ocen.  

Dejavnike, ki sta jih izpostavila Robert S. Kaplan in David P. Norton (Kaplan in 

Norton, 2000) smo torej združili v bonitetne ocene, ki banki nudijo hiter vpogled v 

poslovanje in razkrivajo tudi razmišljanje ter vrednote vodstva. Ugotovili smo, da 

takšna ocena lahko služi banki v pomoč pri odločanju o komitentovi kredibilnosti, saj 

služi kot opozorilo na slabše poslovanje ali pa kot potrdilo o uspešnosti. 

V tretjem delu smo finančne in nefinančne kazalnike združili in zgradili skupno 

odločitveno drevo ter podjetjem določili bonitetne ocene. Ugotovili smo, da se ta 

ocena ne razlikuje veliko od ocene iz prvega dela, kjer so bili uporabljeni le finančni 
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kazalniki, v skupnem delu pa nefinančni kazalniki lahko prispevajo dodatno 

informacijo in ponudijo dopolnilni vpogled v način in usmerjenost poslovanja 

podjetja. 

To smo dodatno pokazali v četrtem delu, kjer smo analizirali vplivnost posameznih 

kazalnikov na končno bonitetno oceno. Ugotovili smo, da ima največji vpliv stopnja 

čiste dobičkovnosti prihodkov in da imajo relativno najmanj vpliva prav nefinančni 

kazalniki. Kljub manjšemu vplivu nefinančnih kazalnikov sta dva izmed njih bila 

uporabljena v skupnem odločitvenem drevesu in sta uspešno pripomogla k 

klasifikaciji trinajstih podjetij. 

Veliko več informacij torej dobimo, če naredimo bonitetno oceno podjetja na podlagi 

finančnih in na podlagi nefinančnih kazalnikov posebej. Tako dobimo eno oceno, ki 

zajema finančne rezultate in poslovne odločitve v preteklosti ter drugo oceno, ki 

predstavlja usmerjenost in način poslovanja podjetja v prihodnosti.   

Z analizo in modelom smo prikazali konkreten način uporabe nefinančnih podatkov 

in njihov pomen pri analiziranju uspešnosti poslovanja podjetja. Model bi bil v banki 

lahko v pomoč pri odločanju o komitentovi kredibilnosti, vsekakor pa je odločitev v 

rokah odgovorne osebe, ki mora pri odločanju upoštevati vse znane vplivne 

dejavnike. 
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12 PRILOGA 1 – VHODNI PODATKI S FINANČNIMI IN NEFINANČNIMI 

KAZALNIKI ZA 29 IZBRANIH PODJETIJ 

% 1. Title: Finančniin nefinanči podatki podjetij 2 
%  

% 2. Sources: 
% (a) Creator: M. Bolčina 

%            (b) Date: September 2011 

%           
@attribute 'st-last-finan' real 

@attribute 'st-dolzn-finan' real 

@attribute 'st-razm-finan' real 
@attribute 'st-dolg-finan' real 

@attribute 'st-kratk-finan' real 

@attribute 'koef-dolgov-kap-raz' real 
@attribute 'st-osn-invest' real 

@attribute 'st-obrat-invest' real 

@attribute 'koef-dolg-pokr-dolg-sred' real 

@attribute 'koef-krat-pokr-krat-obvez' real 

@attribute 'koef-posp-pokr-krat-obvez' real 

@attribute 'koef-cel-gosp' real 
@attribute 'koef-gosp-posl' real 

@attribute 'st-ciste-dobic-prih' real 

@attribute 'koef-ciste-dobic-kap' real 
@attribute 'trzni-delez' real 

@attribute 'pridob-strank' real 

@attribute 'ohranj-strank' real 
@attribute 'zadov-strank' real 

@attribute 'dobick-strank' real 

@attribute 'inovacije' real 
@attribute 'oper-proces' real 

@attribute 'popr-storitve' real 

@attribute 'spos-zaposl' real 
@attribute 'info-sistemi' real 

@attribute 'mot-avt-usklj' real 

@attribute 'class'{a,b,c,d,e} 
% 

% 

% 

@data 

0.93,0.05,0.01,0.96,0.04,0.06,0.67,0.00,1.16,4.44,4.38,1.28,1.28,0.17,0.05,5,3,4,3,2,2,4,2,3,2,3,a 
0.35,0.57,0.02,0.37,0.63,1.62,0.03,0.86,1.65,1.63,1.33,1.08,1.09,1.09,0.05,2,3,3,4,2,3,4,3,3,4,3,a 

0.08,0.14,0.04,0.84,0.16,0.18,0.25,0.17,1.93,4.61,3.91,1.06,1.05,0.04,0.06,3,2,2,4,2,1,4,3,4,2,2,a 

0.66,0.33,0.03,0.79,0.21,0.46,0.68,0.23,1.01,1.11,1.07,1.07,1.06,0.05,0.10,3,4,2,4,3,3,3,2,4,3,2,a 
0.40,0.59,0.00,0.54,0.46,1.47,0.01,0.00,0.80,0.71,0.46,1.12,1.00,0.11,0.15,2,2,2,3,3,2,2,3,3,4,3,a 

0.20,0.72,0.03,0.34,0.66,3.63,0.17,0.48,0.54,0.98,0.59,1.02,1.05,0.02,0.08,2,2,4,2,3,1,4,2,3,2,3,a 

0.53,0.47,0.00,0.81,0.19,0.88,0.17,0.23,1.10,1.51,1.37,1.03,0.99,0.04,0.03,4,3,2,4,3,4,3,4,4,2,4,b 
0.52,0.43,0.02,0.56,0.44,0.83,0.43,0.38,0.76,1.07,0.61,0.80,1.03,-0.20,-0.44,4,3,2,4,3,4,4,2,4,2,3,b 

0.50,0.47,0.02,0.68,0.32,0.94,0.55,0.15,0.77,0.63,0.36,0.77,0.58,0.05,0.01,2,4,2,1,2,4,3,2,3,1,2,b 

0.37,0.62,0.01,0.60,0.40,1.66,0.23,0.24,0.88,1.42,0.80,0.93,0.99,0.00,-0.01,2,2,3,3,2,4,2,2,4,3,4,b 
0.24,0.75,0.00,0.60,0.40,3.09,0.13,0.18,1.03,1.19,1.06,1.01,1.05,0.01,0.02,3,3,4,4,2,3,4,2,4,2,4,b 

0.28,0.67,0.03,0.57,0.43,2.39,0.35,0.47,0.81,1.16,0.68,0.85,0.89,-0.15,-0.55,4,2,3,4,2,3,3,2,4,2,3,b 

0.10,0.89,0.00,0.62,0.38,9.00,0.56,0.26,0.89,0.92,0.62,1.03,1.13,0.02,0.09,1,2,2,2,3,1,2,2,2,1,3,c 
0.15,0.79,0.03,0.29,0.71,5.35,0.26,0.58,0.52,0.95,0.65,0.98,0.99,-0.22,-0.16,2,3,3,4,2,4,3,2,4,3,3,c 

0.23,0.77,0.01,0.25,0.75,3.40,0.15,0.38,0.56,0.91,0.73,0.83,0.84,-0.21,0.43,2,3,3,3,2,1,3,3,4,1,3,c 

0.47,0.32,0.07,0.55,0.45,0.67,0.01,0.92,0.93,2.76,0.98,1.01,1.01,0.00,0.03,2,3,2,3,2,1,3,2,3,2,2,c 
0.42,0.43,0.10,0.58,0.42,1.02,0.02,0.01,0.77,0.66,0.63,1.04,1.03,0.05,0.08,1,4,2,4,3,4,3,2,4,4,3,c 

0.34,0.63,0.02,0.58,0.42,1.84,0.50,0.08,0.69,0.54,0.37,0.91,0.96,-0.11,-0.09,3,2,3,3,2,2,4,2,4,3,2,c 

0.05,0.95,0.00,0.16,0.84,20.18,0.18,0.12,0.22,0.35,0.31,0.74,0.83,-0.28,-0.59,3,1,1,3,2,1,3,2,3,1,1,d 

-0.73,1.72,0.00,-0.73,1.73,-2.36,0.09,0.74,-1.31,0.52,0.25,0.79,0.85,-0.26,0.57,2,2,2,3,2,4,3,2,4,2,3,d 

0.15,0.85,0.00,0.32,0.68,5.71,0.26,0.08,0.42,0.48,0.37,1.11,1.11,-1.19,-1.14,4,3,1,2,3,1,4,2,3,3,1,d 

-0.14,1.13,0.00,0.06,0.94,-8.38,0.09,0.70,0.07,0.83,0.23,0.82,0.91,-0.32,-12.48,2,3,1,1,2,1,4,1,4,2,3,d 
0.23,0.77,0.00,0.24,0.76,3.37,0.16,0.13,0.50,0.86,0.69,0.70,0.96,-0.40,-1.74,3,3,3,4,2,3,4,2,4,3,3,d 

0.46,0.52,0.01,0.75,0.25,1.14,0.13,0.13,1.34,2.13,1.80,1.17,1.23,0.11,0.24,3,1,1,3,1,3,2,1,4,1,3,d 

0.74,0.21,0.04,0.81,0.19,0.29,0.61,0.01,0.88,0.45,0.40,1.03,1.04,0.04,0.04,2,1,1,2,1,1,3,2,3,1,2,e 
-0.09,1.07,0.01,0.65,0.35,-11.47,0.24,0.30,0.76,0.93,0.43,0.67,0.85,-0.47,-1.35,2,3,3,4,3,4,2,3,4,1,4,e 

-2.49,3.23,0.08,-1.57,2.57,-1.30,0.20,0.69,-4.84,0.31,0.28,0.65,0.82,-0.54,3.08,3,3,2,3,4,1,3,2,4,3,3,e 

0.53,0.46,0.00,0.66,0.34,0.86,0.53,0.01,1.10,1.23,1.23,0.51,1.23,-1.01,-0.15,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,e 
-0.03,1.01,0.02,0.40,0.60,-32.30,0.43,0.18,0.46,0.49,0.22,0.66,0.77,-0.69,-1.14,2,2,3,3,2,1,4,3,3,1,2,e                                                                                                                                                                       

% 

 


