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Spoštovani !  
 

Živimo v dobi Balanced Scorecarda, koncepta, ki naj bi naša 
podjetja »odrešil vsega hudega«. Brez njega enostavno ne gre 
več naprej. Čaroben napoj so nam »zvarili« Američani in kar ne 
moremo se znebiti njegove sladke omame.  Ste že poskusili 
uravnotežiti vaše podjetje ? Kaj še čakate? Želite biti za vedno 
»OUT«?  
 
Če mislite, da bomo v tej številki Kontrolerjevega Glasnika 
pisali o Balanced Scorecardu, se motite. Omenjenemu 
konceptu je bilo z bolj ali manj objektivnimi prispevki 
namenjenega že dovolj prostora v slovenskih medijih. Lahko 
pa vam namignemo, da je koncept, o katerem bo govora v 
nadaljevanju, zelo uporabno sodilo znotraj finančne 
perspektive Balanced Scorecarda.  
 
Tokrat začenjamo serijo prispevkov o trenutno enem 
najzanimivejših konceptov za merjenje ekonomske 
učinkovitosti poslovanja podjetij, imenovanem EVA™.   
 
Metodologijo izračuna kazalnika EVA™ so razvili v svetovalni 
družbi Stern Stewart, jo ustrezno marketinško podprli in uspeh 
ni izostal (govorimo lahko o podobnem »zvarku« kot pri 
Balanced Scorecardu). V ameriških tiskanih medijih je bila 
objavljena cela vrsta prispevkov, ki so poveličevali novi 
koncept, s katerim naj bi najlažje merili ustvarjanje vrednosti za 
delničarje. Napisane so bile celo knjige, v katerih so 
predsedniki uprav podjetij, kot so Coca Cola, Wal-Mart, 
Briggs&Stratton, Siemens, idr. hvalili koristi, ki jih je za njihova 
podjetja imela uvedba koncepta EVA™ . To je bilo zadostno 
jamstvo, da so se uvedbe koncepta EVA™ lotili v več kot 250 
velikih podjetjih po vsem svetu.    
 

Ali je  koncept EVA™ zares tako uporaben ?  Presodite sami !!! 

EVA 

VREDNOSTNO USMERJENO MERILO 
UČINKOVITOSTI POSLOVANJA PODJETIJ 

 
Matej Križaj 

ORGOS d.o.o. 

 
1. Predstavitev koncepta EVA™   
 

EVA™ je kratica za Economic Value Added, ki jo nekateri 
slovenski avtorji prevajajo v »Ekonomsko dodano 
vrednost«, spet drugi govorijo o »Ekonomskem dobičku«, 
slišali smo tudi že za »Model EVA«, predstavljamo pa še 
četrto možnost »poslovenjenja« to je »Koncept EVA«. Ker 
pa ni namen tega prispevka ugotavljanje ustreznosti 
posameznega »prevoda«, začnimo s kratko zgodovino 
koncepta EVA™.  
 
Prvi zametki so stari že več kot 200 let. Ideja o 
izračunavanju vrednosti EVA™ ni pravzaprav ne nova ne 
komplicirana. Prva omemba podobnega koncepta datira že 
v leto 1890, ko je o tem pisal Alfred Marshall. Omenjeni 
avtor je opredelil t.i. ekonomsko dodano vrednost kot 
vsoto vseh čistih dobičkov, od katere se odšteje stroške 
vseh virov financiranja, tudi kapitala. Te stroške se v 
današnji strokovni literaturi imenuje »oportunitetni stroški« 
in predstavljajo donos, ki bi ga dosegli lastniki, če bi 
investirali svoja sredstva v neko drugo alternativo naložbo 
(npr. portfelj, sestavljen iz drugih vrednostnih papirjev, ki 
imajo enako tveganje).  
 
Podobno je stoletje kasneje razmišljal Peter Drucker, ko je 
v Harvard Business Revue zapisal: »EVA™ bazira na 
spoznanjih, ki jih že dolgo poznamo. Denar, ki ostane ob 
koncu poslovnega leta za delničarje in ga imenujemo 
dobiček, ni nikakršen dobiček. Podjetje ustvarja izgubo vse 
dotlej, dokler je dobiček manjši od stroškov virov 
financiranja. V tem primeru ustvarja podjetje manj, kot 
pričakujejo lastniki od njega. Vse preveč poslovodečih se 
opira zgolj na knjigovodski dobiček, kjer so sicer odšteti 
stroški dolgov, niso pa upoštevani stroški kapitala, ki 
navsezadnje ni zastonj. Zato se pravi dobički začenjajo šele 
takrat, ko so pokriti vsi stroški virov financiranja.«  
 
Trenutno je koncept EVA™ najpopularnejši pristop za 
merjenje ekonomske učinkovitosti poslovanja podjetij. 
Veliko akademikov se je upravičeno spraševalo, zakaj v 
zadnjih letih toliko pisanja in govora o novem konceptu, 
imenovanem EVA™, ki ga je predstavilo svetovalno 
podjetje Stern Stewart, če pa so dejstva, ki jih zagovarja 
omenjeni koncept, že vsem dolgo znana. 



 
ORGOS d.o.o. LJUBLJANA 

Kontrolerjev glasnik   2 

Načeloma to drži, potrebno pa bi se bilo vprašati, zakaj se 
vsem dobro znana teorija le izjemoma uresničuje tudi v praksi. 
Je vzrok v za nekatere vprašljivi metodologiji? So morebiti 
lastniki tisti, ki bi morali postaviti svoje interese bolj v 
ospredje? So za neuporabo omenjenega koncepta odgovorni 
poslovodeči v podjetjih? Odgovori na vsa zastavljena vprašanja 
so bližje DA, kot NE.  
 
Zagotovo je mogoče oporekati nekaterim predpostavkam (v 
prvi vrsti postopku izračuna stroška kapitala), na katerih temelji 
celoten koncept EVA™, vendar je to največkrat zgolj (slab) 
izgovor tistih, ki ne želijo pogledati resnici o dejanskem 
poslovanju podjetja naravnost v oči. O izračunu stroška 
kapitala, kot eni šibkih točk koncepta EVA™ je bilo že veliko 
napisanega. Ne gre prezreti, da gre po vsebini zagotovo za 
enega najtežjih izračunov v poslovnih financah, kjer poleg 
vsebinskih vprašanj obstaja še vrsta praktičnih problemov z 
izračunom samim. Zaradi vseh teh problemov je dobljeni 
rezultat samo bolj ali manj kakovostno utemeljena ocena in ne 
edini pravilni rezultat. V analizi in oceni stroška kapitala je zato 
največkrat celo bolj smiselno opredeliti njegov razpon kot pa 
podati natančno oceno. Primeri iz prakse nas opozarjajo, da 
največkrat nima pravega smisla izračunavati strošek kapitala s 
pomočjo matematičnih formul, ki nam dajo »pravilen« rezultat. 
Veliko enostavneje (in ne bistveno bolj napačno) je skupaj z 
lastniki določiti ciljni donos in to zahtevo upoštevati kot 
strošek, ki naj bi ga podjetju povzročal kapital.  
 
Postavljeni smo torej pred dejstvo, da stroška kapitala ne 
moremo ovrednotiti pravilno. Ali naj torej zato, ker ne 
poznamo ustrezne metodologije za izračun stroška kapitala še 
vedno vztrajamo na razmišljanju, da je kapital za podjetje 
brezplačen vir financiranja, oz. je bolje, da med neustreznimi 
rešitvami izberemo tisto, ki je manj neustrezna od druge? 
Odgovor na to vprašanje prepuščamo v razmislek vam.   
 
Nedvomno so tudi (preveč) pasivni lastniki vplivali na to, da 
miselnost, ki jo v novi preobleki prinaša koncept EVA™, ni 
zaživela v praksi že veliko prej. S tem, ko podjetjem v poslovni 
izid ni bilo potrebno vključiti tudi zahtev lastnikov (stroška 
kapitala), so le-ti sami priznali, da je njihovo financiranje 
podjetja brezplačno. Iz tega izhaja miselnost, da se je najbolje 
financirati s  kapitalom, kar je še danes lepo razvidno iz bilanc 
nekaterih podjetij.  
 
Če izvzamemo ZDA in velika evropska podjetja, so lastniki 
povsod drugje še vedno odrinjeni na »stranski tir« in se jih 
največkrat obravnava kot nujno zlo, brez katerega pač ne gre. 
Enak način razmišljanja je blizu tudi veliki večini  slovenskih 
podjetij, ki z redkimi izjemami ne čutijo posebne odgovornosti 
do svojih lastnikov. Vendar je v tej smeri pričakovati bistvene 
spremembe, ki jih že nakazujejo nekateri lastniki (predvsem 
družbe za upravljanje) z aktivno politiko upravljanja podjetij. 
Ravno tako bo omogočil zaključek procesa konsolidiranja 
lastništev v slovenskih podjetjih še dodatno povečanje apetitov 
lastnikov, ki jih bo v prvi vrsti čutilo predvsem poslovodstvo.   
 
V različnih medijih so se v povezavi s konceptom EVA™ 
razvile živahne polemike med zagovorniki in nasprotniki 
omenjenega koncepta. Avtorji in zagovorniki koncepta EVA™ 
so trdili, da naj bi le-ta v nasprotju s tradicionalnimi kazalniki 
učinkovitosti upošteval tudi pričakovanja lastnikov, jih 

ustrezno ovrednotil in vključil v izračun tehtanega 
povprečnega stroška virov financiranja.  
V prvi vrsti naj bi torej poudarjal tezo, da zanimajo lastnike 
zgolj tisti projekti, ki ustvarijo več, kot znašajo stroški virov 
njihovega financiranja. Hkrati naj bi bil koncept EVA™ 
uporaben za celotno ekonomijo, saj lahko predstavljala neke 
vrste merski sistem, ki ugotavlja, ali se viri financiranja 
uporabljajo učinkovito glede na stroške, ki jih povzročajo. 
Visoka donosnost uporabljenih sredstev naj bi se tako odražala 
tudi v rasti BDP-ja in s tem celotne ekonomije.  
 
V praski to pomeni, da bi se moral kapital iz lesne in papirne 
industrije seliti v dejavnosti, ki ustvarjajo višje donose (mobilna 
telefonija, programska oprema, farmacija, idr.). Žal pa 
zagovorniki in ustvarjalci pri svojem promoviranju in 
poveličevanju celotnega koncepta niso bili pripravljeni sprejeti 
kritik in razpravljati o nekaterih slabostih, ki so jih (upravičeno) 
izpostavili nekateri nasprotniki koncepta EVA™. Le-ti prihajajo 
predvsem iz vrst t.i. »zapriseženih« računovodij; ti kot glavno 
»zamero« navajajo dejstvo, da omenjeni koncept ne upošteva v 
celoti zahtev računovodske stroke, ki pa naj bi z 
računovodskimi standardi ponujala izkustveno najboljše 
rešitve. Posledica tega je, da je trenutno zelo težko najti zares 
objektiven prispevek, ki bi predstavil realno sliko koncepta 
EVA™. 
 
 
2. Postopek izračuna vrednosti EVA™   
 

V strokovni literaturi zasledimo dva načina izračuna vrednosti 
EVA. Osnovna formula za izračun naj bi bila tako:  
 
EVA = (ROIC – WACC)* IC 
 
Z izpeljavo osnovne formule pa dobimo še drugi, za nekatere 
celo bolj razumljiv način izračuna vrednosti EVA, ki je 
naslednji: 
 
EVA = NOPAT – (NOA * WACC) 
 
kjer je: 
 
NOPAT = kratica za Net Operating Profit After Taxes, ki bi 
jo lahko prevedli kot čisti dobiček iz poslovanja po plačilu 
davka na dobiček. Čisti dobiček iz poslovanja ustreza tudi 
knjigovodskemu dobičku, ob upoštevanju nekaterih 
prilagoditev. V tem prispevku želimo predstaviti zgolj 
najpomembnejše.  
 
Najpogosteje prihaja do prilagoditev zaradi razlike, ki nastane v 
izkazu poslovnega izida zaradi različnega načina 
vrednotenja zalog. Primerjava podjetij, ki uporabljajo različne 
načine vrednotenja zalog zagotovo ne daje pravih rezultatov. 
Tako lahko (pod pogojem, da npr. cene materialov rastejo) 
izkazuje podjetje, ki vrednoti zaloge po metodi FIFO, višji 
dobiček in višjo vrednost zalog kot podjetje, ki vrednoti zaloge 
po metodi LIFO, zato je potrebno za vsa podjetja poiskati nek 
skupen imenovalec. V podjetju Stern Stewart predlagajo, da se 
v ta namen za izračun vrednosti EVA™ vrednoti zaloge po 
metodi LIFO, kar zahteva od nekaterih podjetjih večje, od 
drugih pa manjše prilagoditve.  
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Druga pomembnejša prilagoditev se nanaša na izdatke za 
raziskave in razvoj. Podjetja vključijo največkrat izdatke za 
raziskave in razvoj kar med odhodke obdobja, s čimer si 
znižujejo poslovni izid. V podjetju Stern Stewart so 
nasprotnega mnenja in zagovarjajo idejo, da je potrebno 
izdatke za raziskave in razvoj vključi v t.i. aktivo bilance stanja.  
Obravnavalo naj bi se jih kot dolgoročna sredstva, s katerimi 
razpolaga podjetje. V tem primeru se jih seveda ne vključi kot 
odhodek v izkaz poslovnega izida.  
 
Tretja prilagoditev zadeva strošek amortizacije »Dobrega 
imena«. »Dobro ime« se pojavi takrat, ko kupec pri nakupu 
organizacije plača več, kot znaša v poslovnih knjigah izkazano 
čisto premoženje podjetja. Računovodski standardi zahtevajo, 
da se »Dobro ime« sčasoma amortizira. Strošek amortizacije 
tako zmanjšuje ustvarjene dobičke v poslovnem letu. Podjetje 
Stern Stewart predlaga, da se pri izračunu vrednosti EVA™ 

izdatkov, ki predstavljajo »Dobro ime«, ne amortizira, ampak 
se jih pojmuje kot sestavni del naložbe in se jih zato obdrži v 
sredstvih podjetja ter ne vključuje v izkaz poslovnega izida. 
Poleg že omenjenih (najpomembnejših) prilagoditev ponujajo 
v podjetju Stern Stewart še celo vrsto »izboljšav«, katerih 
uvedba pa lahko povzroči več stroškov kot koristi. 
 
NOA = kratica za Net Operating Assest, ki predstavlja 
povprečno stanje čistih poslovno potrebnih sredstev, s 
katerimi je razpolagalo podjetje v posameznem časovnem 
obdobju. Tudi tu je potrebno za bolj pravilen izračun vrednosti 
EVA™ izvesti nekatere prilagoditve knjigovodskih 
podatkov.  
 
Prva prilagoditev je ta, da se pri izračunu povprečnega stanja 
čistih poslovno potrebnih sredstev ne uporabljajo 
knjigovodske vrednosti, temveč nabavne.  
 
Druga prilagoditev je, da se v t.i. aktivo bilance stanja vključi 
vse izdatke za raziskave in razvoj in se jih obravnava kot 
dolgoročna sredstva, s katerimi razpolaga podjetje. Ta sredstva 
je potrebno sčasoma amortizirati. Raziskave v ZDA so 
pokazale, da naj bi bilo pravilno amortizacijsko obdobje nekje 
med tremi in štirimi leti, pri farmacevtskih raziskavah pa tudi 
osem let in več.  
 
Tretja prilagoditev upošteva pri izračunu povprečnega stanja 
čistih poslovno potrebnih sredstev začetno vrednost »Dobrega 
imena« in ne knjigovodske, ki je seveda bistveno nižja. Četrta 
pomembnejša prilagoditev zahteva, da se za izračun vrednosti 
EVA™ vrednoti zaloge po metodi LIFO medtem, ko 
računovodski standardi dopuščajo tudi uporabo metod 
tehtanih in drsečih povprečnih cen, metode FIFO in metode 
stalnih cen. Poleg že omenjenih prilagoditev predlagajo v 
podjetju Stern Stewart še vrsto manjših, ki pa presegajo okvire 
tega prispevka.  
 
WACC = kratica za Weighted Average Cost of Capital, ki 
predstavlja še zadnjo komponento izračuna vrednosti EVA™. 
Izraz »Weighted Average Cost of Capital« bi lahko prevedli kot 
tehtani povprečni strošek virov financiranja. Izračun te vrste 
stroška je po svoji vsebini med najtežjimi izračuni v poslovnih 
financah. Poleg vsebinskih vprašanj obstaja še vrsta praktičnih 
problemov z izračunom samim. Zaradi vseh teh problemov je 

dobljeni rezultat samo bolj ali manj kakovostno utemeljena 
ocena in ne edini pravilni rezultat.  
 
V analizi in oceni stroška virov financiranja je zato največkrat 
celo bolj smiselno opredeliti njegov razpon, kot pa podati 
natančno oceno. Temeljna logika izračuna zahteva, da 
finančnik najprej izračuna stroške za vsak uporabljen vir 
posebej. Celoten strošek virov financiranja pa dobi tako, da 
izračuna tehtano povprečje vseh stroškov, kjer so uteži deleži 
posameznik oblik virov financiranja v pasivi bilance stanja.  
 
Za izračun tehtanega povprečnega stroška virov financiranja je 
na voljo kar nekaj metod (možnosti), ki dajejo različne 
rezultate.  
 

1. možnost je, da izračunamo tehtani povprečni strošek 
virov financiranja tako, kot določa to finančna teorija. 
V tem primeru se obresti za kapital in dolgove 
spremenijo vsakič, ko se spremeni zadolženost 
podjetja. Ta postopek je v praksi zelo zahteven in 
kompleksen.  

 
2. možnost je, da pri izračunu upoštevamo dejansko 

stopnjo zadolženosti, vendar smatramo, da le-ta ne 
vpliva na spremembo obresti, ki jih plačuje podjetje 
za kapital in dolgove. V tem primeru se tehtani 
povprečni strošek virov financiranja spreminja zgolj 
zaradi spreminjanja strukture virov financiranja in ne 
zaradi višjih oz. nižjih obresti, ki so posledica 
spremembe. 

 
3. možnost je, da pri izračunu upoštevamo zgolj ciljno 

stopnjo zadolženosti podjetja in ne dejanske, hkrati 
pa izhajamo iz vidika zunanjega opazovalca, ki ga ne 
zanima, kako se z zadolženostjo spreminjajo obresti 
za kapital in dolgove, ampak pričakuje zgolj ustrezen 
donos. V tem primeru ostaja tehtani povprečni 
strošek virov financiranja skozi določeno obdobje 
nespremenjen, ne glede na to, kako se struktura virov 
financiranja spreminja. 

   
Zagotovo je najbolj pravilna možnost št.1, vendar se v praksi 
pogosto izkaže kot preveč zapletena. Tako Bennett Stewart kot 
tudi Alfred Rappaport priporočata, da se pri izračunavanju 
tehtanega povprečnega stroška virov financiranja uporablja 3. 
možnost, predvsem zaradi poenostavitve celotnega koncepta.  
 
Enačba za izračun tehtanega povprečnega stroška virov 
financiranja pa je naslednja: 
 
WACC = (Sk*Dk) + (Sd*Dd)*(1-T) 
 
kjer so: Sk   – strošek kapitala 

Dk  – delež kapitala  v pasivi bilance stanja 
Sd   – strošek dolga 
Dd – delež dolga v pasivi bilance stanja 
T   – davčna stopnja 
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3. Kako izračunamo strošek kapitala oz. kaj  
     pričakujejo od nas lastniki ? 
 
Izračun stroška kapitala je veliko bolj zapleten od izračuna 
stroška dolga, saj so ti stroški bistveno bolj odvisni od 
pričakovanj lastnikov. Osnovno vodilo pri izračunu te vrste 
stroška je, da naj bodo stroški kapitala enaki (zahtevani) stopnji 
donosa, ki jo potencialni lastniki pričakujejo od drugih možnih 
naložb s primerljivim tveganjem. Obstaja vrsta metod, ki se 
uporabljajo pri oceni zahtevane stopnje donosa delnic. Po 
Mramorju naj bi bile danes najbolj v uporabi »Metoda tržne 
zahtevane stopnje donosa«, »Metoda premije za tveganje« in 
»Model CAPM«.  
 
Slednjega si oglejmo malo bolj podrobno, saj bomo v 
nadaljevanju z njegovo pomočjo »izračunali« donos, do 
katerega so upravičeni lastniki.  
 
3.1. Model CAPM (Capital Assets Pricing Model) 
 
Omenjeni model se je začel vse bolj uporabljati v 
sedemdesetih, posebno pa v osemdesetih letih z namenom 
določanja cen dolgoročnih naložb.  Gre za model z enim 
indeksom, ki predpostavlja, da so stopnje donosov vseh naložb 
medsebojno povezane prek vpliva enega skupnega faktorja. Ta 
faktor je lahko skupek vseh naložb. Model z enim indeksom je 
dogovor, namenjen zmanjšanju števila kovarianc, potrebnih za 
izračun učinkovite meje. Teoretična zasnova modela je 
relativno zapletena, saj je model izgrajen na vrsti predpostavk 
in ob upoštevanju procesov, ki vzdržujejo ravnovesje na 
finančnem trgu (npr. vpliv razpršenosti na tveganje posamezne 
naložbe), vendar pa je sama oblika modela preprosta in 
intuitivna.  
 
Temeljna logika modela je, da je potrebno neki osnovni 
donosnosti dolžniških naložb prišteti ustrezno premijo za 
tveganje. Kot osnova nastopa t.i. netvegana stopnja donosa, 
ki izhaja iz donosnosti netveganih naložb, običajno zakladnih 
menic oz. obveznic z jamstvom države. Tej je potrebno prišteti 
tako imenovano »tržno premijo za tveganje«, ki je 
opredeljena kot razlika med zgodovinsko donosnostjo, 
doseženo  na kapitalskem trgu, in netvegano stopnjo donosa. 
Po Mramorju naj bi bile ocene na podlagi dosedanjih gibanj 
donosnosti netveganih naložb in delnic na Ljubljanski borzi 
zelo nezanesljive.  
 
Pomagamo si lahko s podatki iz ZDA, kjer znaša omenjena 
razlika nekje 6% oz. s podatki iz ZRN, kjer znaša le-ta 4%. Ker 
obstajajo še določeni specifični dejavniki tveganja, ki jih 
investitor z razpršenostjo svojih naložb ne more diverzificirati, 
je premija za naložbe v kapital podjetij prilagojena za 
koeficient beta in po potrebi tudi za določena dodatna 
tveganja.  
 
Koeficient beta po svoji vsebini pove, kolikšno je tveganje 
obravnavanega vrednostnega papirja v primerjavi s tveganjem 
tržnega portfelja oz. koliko je gibanje posamezne naložbe 
povezano z gibanjem tržne donosnosti. Koeficient beta 
dobimo s pomočjo regresijske enačbe in je alternativen način 
prikazovanja kovariance posamezne delnice. Če je tveganje 
nadpovprečno, potem je koeficient beta večji od 1, kar pomeni, 

da je premija za tveganje naložb v kapital obravnavanega 
podjetja višja od povprečja (in obratno). Kot dodatni dejavniki 
tveganja so mišljeni tisti dejavniki tveganja, značilni za podjetje, 
ki jih investitorji niso sposobni izničiti z diverzifikacijo svojih 
naložb.  
 
Najpomembnejše predpostavke, na katerih temelji model 
CAPM, so: 
 

 Investitorji ocenjuje portfelje glede na pričakovane 
donose in standardne odklone v določenem 
časovnem obdobju. 

 Investitorji neradi sprejemajo tveganje, zato bodo v 
primeru, ko jim je dana možnost izbire med dvema 
portfeljema z enakim pričakovanim donosom, izbrali 
tistega, ki ima manjši standardni odklon. 

 Investitorji so nenasitni, zato bodo v primeru, ko jim 
je dana možnost izbire med dvema portfeljema z 
enakim standardnim odklonom, izbrali tistega, ki ima 
višji pričakovani donos. 

 Trgi kapitala so popolnoma konkurenčni in delujejo 
brez kakršnihkoli ovir. 

 Vsi investitorji imajo homogene preference glede 
pričakovanih stopenj donosov, varianc in kovarianc. 

 Vsi investitorji se lahko neomejeno zadolžujejo ali 
posojajo neomejena sredstva po netvegani obrestni 
meri. 

 Davki in transakcijski stroški so nepomembni. 
 Netvegana obrestna mera je za vse investitorje enaka. 

 
 
Enačba za izračun stroška kapitala s pomočjo modela CAPM 
je naslednja: 
 
Sk = Nsd + β*(Tsd – Nsd) + Ddt 
 

kjer so:  Sk –   strošek kapitala 
  Nsd – netvegana stopnja donosa 
  β  –   koeficient beta  
  Tsd – tržna stopnja donosa 

   Ddt – dodatni dejavniki t 
 
Nsd - netvegano stopnjo donosa predstavlja donos, do katerega 
je upravičen investitor, če se odloči za netvegano naložbo s 
100% jamstvom države. Kot netvegano stopnjo donosa se zato 
največkrat vzame donosnost obveznic z jamstvom države oz. 
zakladnih menic. 
 
Tsd – tržno stopnjo donosa predstavlja povprečen donos, ki je 
bil dosežen na kapitalskem trgu v daljšem časovnem obdobju. 
Razliko med tržno stopnjo donosa in netvegano stopnjo 
donosa lahko imenujemo »premija« za naložbe v delnice. V 
Sloveniji je t.i. premijo za naložbe v delnice nemogoče pravilno 
določiti, saj podatki o povprečnem donosu na kapitalskem trgu 
še ne dajejo prave informacije zaradi prekratke časovne vrste. 
Zato si je najbolje pomagati s premijo za naložbe v delnice, ki 
velja v zahodnoevropskih gospodarstvih. Tam se le-ta 
praviloma giblje med 4% in 7%. 
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β - po Mramorju je koeficient beta mera tveganja posamezne 
naložbe, ki pove, koliko je gibanje donosnosti posamezne 
naložbe povezano z gibanjem tržne donosnosti (donosnost 
povprečne naložbe). Izračuna se ga s pomočjo regresijske 
enačbe. Sam koeficient beta pove, za koliko odstotkov se 
spremeni tečaj delnice proučevanega podjetja, če se spremeni 
borzni indeks za 1 %.  

 
Ddt –  na dodatne dejavnike tveganja moramo gledati z 
globalnega vidika. Tako ima vsaka ekonomija nekatere 
značilnosti, ki jih je potrebno upoštevati. Tu je v prvi vrsti 
potrebno upoštevati deželno tveganje, na katerega vplivajo 
predvsem politična situacija, nevarnost in bližina vojn, 
ekonomska (ne)stabilnost, odnos države do investitorjev, idr.. 
Poleg tega bi morali biti vsi investitorji, ki se odločajo za 
naložbo v slovenska podjetja, nagrajeni še s premijo za 
majhnost slovenskih podjetij in slabo likvidnost kapitalskega 
trga. Za veliko večino slovenskih podjetij namreč velja, da so v 
mednarodnem merilu majhna.  
 
Raziskave v tujini so pokazale, da je tveganje lastniškega 
kapitala manjših podjetij iz različnih razlogov v povprečju večje 
od tveganja lastniškega kapitala večjih podjetij. Hkrati pa je 
slovenski trg kapitala (borza) majhen in nelikviden. Že nekaj 
manjših borznih »igralcev« lahko v hipu zasuka tečaje delnic 
navzdol ali navzgor.  
 
 

4. Kako izračunamo strošek dolga ? 
 
Pri izračunu stroška dolga je potrebno upoštevati vse stroške, 
ki jih ima podjetje tako z dolgoročnimi obveznostmi iz 
financiranja, dolgoročnimi obveznostmi iz poslovanja, 
kratkoročnimi obveznostmi iz financiranja in kratkoročnimi 
obveznostmi iz poslovanja.   
 
S pojmom strošek dolga označujemo predvsem obresti, ki jih 
mora podjetje plačati, lahko pa tudi druge stroške, ki nastanejo 
npr. ob izdaji dolžniških vrednostnih papirjev ali zavarovanju 
dolga. Večje, ko je tveganje za kreditodajalca, da ne bo dobil 
plačanih obresti in vrnjenega kredita, višja bo zahtevana 
obrestna mera. Na strošek dolga vpliva tudi oblika zadolžitve. 
Tako je dolgoročna zadolžitev praviloma dražja kot 
kratkoročna, kar je posledica večje negotovosti v zvezi z 
daljšim rokom odplačila.  
 
Poleg faktorjev, ki so povezani s podjetjem in obliko 
zadolžitve, pa na strošek dolga vplivajo tudi zunanji dejavniki, 
ki se večinoma odražajo v povpraševanju in ponudbi 
prihrankov na trgu kapitala. Obrestne mere se namreč na trgu 
spreminjajo iz obdobja v obdobje glede na spremembe v 
ponudbi in povpraševanju, zato je strošek zadolžitve podjetja 
odvisen tudi od tega, kdaj se podjetje zadolži. Pri izračunu 
obresti, ki jih podjetje plačuje za dolgove, je potrebno 
upoštevati, da so le-te odbitna postavka od davčne osnove, 
zato jih je potrebno prilagoditi z naslednjo enačbo: 
 
Obrestna mera po davkih = obrestna mera pred davki * (1 - 
davčna stopnja) 
 
Rezultat takšne prilagoditve je relativno nizek strošek dolga v 
primerjavi s stroškom kapitala, kar bi nas lahko zavedlo v 

sklep, da bi bilo za podjetje najustrezneje financirati kar se da 
velik del svojega poslovanja z dolgom. Vendar je potrebno 
upoštevati, da s povečevanjem zadolženosti rastejo tudi 
zahteve lastnikov, hkrati pa pomeni večja zadolžitev tudi 
poslabšanje kreditne sposobnosti podjetja, kar podraži 
morebitno dodatno zadolževanje oz. pripelje v najslabšem celo 
do nezmožnosti najemanja novih kreditov. 
 
PRIHODNJIČ NADALJUJEMO Z NEKATERIMI  
PRAKTIČNIMI IZKUŠNJAMI POSAMEZNIKOV, KI 
SO SE UVEDBE KONCEPTA EVA ŽE LOTILI. 
 

STE MED NJIMI TUDI VI ? 
 

ZAKAJ NE BI SKUPAJ SOUSTVARJALI 
KONTROLERJEVEGA GLASNIKA ? 

 
ELEKTRONSKI NASLOV mkrizaj@orgos.si ČAKA NA  

VAŠE IZKUŠNJE, POVEZANE S  
KONCEPTOM EVA!!! 

 
 
P.S.: V kolikor želite biti seznanjeni z vsebino predhodnih 
številk Kontrolerjevega Glasnika, nam to sporočite na 
elektronski naslov  mkrizaj@orgos.si 
 
 
 


