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V TEJ  ŠTEVILKI 

1 ODLOČILI STE SE ZA KONCEPT EVA  

2 NA KAJ MORATE PAZITI PRI UVEDBI 
KONCEPTA EVA 

3 NEKAJ »RECEPTOV« ZA DVIG VREDNOSTI 
EVA  

3 KAKO SO UVEBDO KONCEPTA EVA 
DOŽIVELI V NEKATERIH PODJETJIH 

 
 
 
 
 

5. ŠTEVILKI »KONTROLERJEVEGA 
GLASNIKA« NA POT 

 
Spoštovani !  
 

Še včeraj so se na vsa usta hvalili o ustvarjanju vrednosti za 
delničarje, danes pa objavljajo bankrote. Še do nedavnega jim je 
bila glavna skrb zadovoljstvo t.i. »shareholderjev« in 
»stakeholderjev«,  sedaj pa ugotavljamo, da so v prvi vrsti 
poskrbeli zase.  Kaj je ostalo od velikih obljub o rasti, ki se ne 
bo nikoli končala? So bile neprestane zahteve po ustvarjanju 
vedno višjih dobičkov tiste, ki so povzročile sesedanje 
velikanov? So za stanje krivi tudi koncepti, ki so poudarjali 
ustvarjanje vrednosti za delničarje, med katerimi je tudi 
koncept EVA™ ? Že mogoče, vendar je krivda v prvi vrsti še 
vedno na posameznikih, ki so želeli seči do zvezd.  Iz izkušenj 
pa vemo, da je pri vseh stvareh potrebna zmernost in to velja 
tudi za koncept EVA™, o katerem bo govora v nadaljevanju. 
 
V prejšnji številki sem vas pozval, da delite morebitne izkušnje, 
povezane s konceptom EVA™ tudi z bralci Kontrolerjevega 
glasnika. Pričakoval sem, da se bo vendarle našel junak ali 
junakinja, ki mi bo priskočila na pomoč pri soustvarjanju 
tokratne številke – pa ga ni bilo.  Nadaljujem torej sam.   
 
Tokrat pišem o tem, kako pristopiti k uvajanju koncepta 
EVA™, na kaj je potrebno posebej paziti in koga seznaniti o 
novostih, ki jih omenjeni koncept prinaša v podjetje. V drugem 
delu boste zasledili še nekaj praktičnih »receptov« za dvig 
vrednosti EVA™ in izkušnje tistih, ki so se uvedbe koncepta 
EVA™ že lotili.  
 

Veliko užitkov pri branju tokratne številke Kontrolerjevega 
glasnika in upam, da se srečamo na 4. STROKOVNEM 
SREČANJU SLOVENSKIH KONTROLERJEV !!! 

 NADALJUJEMO S KONCEPTOM EVA 

 

Matej Križaj 

ORGOS d.o.o. 

 
5.  Odločili ste se za koncept EVA 
 
Danes poznamo podjetja, ki se ukvarjajo s čiščenjem 
prostorov, davčne in finančne svetovalce, transportna 
podjetja, podjetja iz telekomunikacijske dejavnosti in druga, 
ki naj bi uspešno uvedla koncept EVA™ - tako vsaj trdijo. 
Zakaj se potemtakem za uvedbo koncepta EVA™ ne bi 
odločili tudi vi ? 
 
V tem poglavju vam nameravam ponuditi nekakšen 
povzetek izkušenj tistih, ki so se uvedbe koncepta EVA™

že lotili in dobro vedo, na kaj je potrebno biti pri uvedbi 
prav posebno pozoren. Tu gre v prvi vrsti za izkušnje 
ameriških podjetij, kjer so kot svetovalci sodelovali tudi 
predstavniki podjetja Stern Stewart, lahko pa zatrdim, da 
imajo podobne izkušnje tudi podjetja s sedežem v Evropi, 
kot so Nokia, Siemens, OMV, Bayer, idr., ki so se uvedbe 
koncepta EVA™ ravno tako že lotili. Poznam tudi 
slovenska podjetja, ki so se »spoprijela« s konceptom 
EVA™ in imajo prenekatere praktične izkušnje, zato sem 
jih v prejšnji številki pozval, da le-te delijo tudi z vami. 
Zaman. Bomo pač ostali pri izkušnjah tujcev. 
 
Pa začnimo. Prvo pravilo: »Navdušite vrhovnega vodjo 
podjetja in ga seznaniti s temeljnimi lastnosti koncepta 
EVA™ ter posledicami, ki jih prinaša!«. Ravno tako 
pomembno je, da vrhovnemu vodstvu pojasnite, kako bo 
nova metodologija vplivala na posamezno strateško 
poslovno enoto, saj se lahko zgodi, da se bodo trenutne 
»zvezde« z novim načinom merjenja ekonomske 
učinkovitosti poslovanja nenadoma znašle med »ubogimi 
psmi«, kar predstavlja precejšen šok tako za vodilne 
podjetja kot »prizadetih« strateških poslovnih enot. Zatorej 
ne pozabite, za uvajanje koncepta EVA™ je verjetno 
skorajda enako pomembno pridobiti soglasja tudi vodij 
strateških poslovnih enot. Največja težava, na katero boste 
(zagotovo) naleteli, je dejstvo, da večina poslovodij ne želi 
slišati o stroških virov financiranja, ki so sestavni del 
koncepta EVA™. Pogosto je za to kriva tudi računovodska 
stroka, ki daje vse premajhen poudarek tej vrsti stroška, o 
katerem je v poslovnih financah že dolgo govora. 
Neupoštevanje stroškov virov financiranja lepo ponazarja 
Robert Frosts, ko pravi, da bi poslovanje podjetij, ki ne 
upoštevajo stroškov virov financiranja lahko primerjali s 
teniško igro, ki pa bi se seveda odvijala brez mreže, čez 
katero je potrebno udariti žogico.  
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6. Na kaj morate paziti pri uvedbi koncepta 
EVA? 

 
Vodilne v podjetju ste uspeli prepričati, da je koncept EVA™ 

primeren za merjenje ekonomske učinkovitosti poslovanja 
podjetja in njegovih delov – opravili ste veliko delo. Sedaj  je 
nas vas, da poskušate koncept EVA™  uvesti tudi v praksi. 
Priporočal bi vam, da se držite naslednjih korakov: 
 
1. Seznanite vse zaposlene s temeljnimi lastnosti koncepta 

EVA™. Ne pozabite na najnižje organizacijske ravni, ki 
pogosto prispevajo največ k zviševanju vrednosti EVA™ !!! 

 

2. Na ravni poslovodstva podjetja opredelite ciljno strukturo 
virov financiranja, ki naj bi jo podjetje doseglo v 3-5 letih. 

 

3. Definirajte višino tehtanega povprečnega stroška virov 
financiranja (WACC). Obstajata več pristopov, kako 
določiti višino WACC. Teoretično najbolj pravilen je s 
pomočjo formule. Dobljeni rezultat pa bo lahko daleč od 
realnosti. Druga možnost je, da se ozrete okoli vas in 
ugotovite kakšne vrednosti WACC uporabljajo 
konkurenčna podjetja v vaši dejavnosti. Najenostavneje in 
ne bistveno bolj napačno pa je, da se na nivoju 
poslovodstva sami dogovorite za vrednost WACC, ki jo 
boste uporabljali pri izračunih vrednosti EVA™. 
Praviloma naj bi se WACC gibal nekje med 8% in 14%. 
Ne pozabite, bistveno je, da se v podjetju sploh začnete 
zavedati stroškov virov financiranja (predvsem stroška 
kapitala) !!! 

 

4. Ugotovite, katera sredstva podjetje zares potrebuje za 
opravljanje osnovne dejavnosti. Poskušajte vsako 
strateško poslovno enoto »obremeniti« s sredstvi, ki jih 
trenutno uporablja. Kaj kmalu se vam bo zgodilo, da 
vodje posameznih strateških poslovnih enot ne bodo več 
želeli razpolagati z do tedaj »nepogrešljivimi« sredstvi. 
Razlog: za vsako sredstvo potrebujete vir financiranja, to 
pa podjetje nekaj stane, mar ne.  

 

5. Sprejmite odločitev, katere prilagoditve računovodskih 
podatkov boste izvedli. Uvedbo koncepta EVA™ se da 
neskončno zaplesti s celo vrsto nepotrebnih prilagoditev. 
Vsaka prilagoditev namreč povečuje kompleksnost 
metode, čeprav je potrebno vedeti, da so nekatere 
tehnično zelo enostavno izvedljive in ponavadi ne 
povzročajo večjih težav. Eno od pomembnejših pravil pri 
uvajanju koncepta EVA™ je, da se je potrebno lotiti zgolj 
tistih prilagoditev, ki bodo prinašale večje koristi od 
dodatnih stroškov. Navsezadnje predlagajo celo svetovalci 
podjetja Stern Stewart, da se pred uvajanjem posameznih 
prilagoditev v vsakem podjetju vprašate naslednje: Ali 
bodo poslovodeči na operativnih ravneh razumeli 
prilagoditve ? Ali bo to vplivalo na njihove odločitve ? 
Kakšno spremembo prinaša to za podjetje ? Ali je mogoče 
zagotoviti potrebne podatke ? Koliko nas bo to stalo ? 
Iluzorno je pričakovati, da bo vsakemu podjetju uspelo 
uvesti večino od 180 prilagoditev, ki jih predlaga podjetje 
Stern Stewart. Za mnoga podjetja bi bila to neracionalna 
odločitev. Na koncu pa se bo tako ali tako izkazalo, da je 
prilagoditev v praksi vedno manj, kot se pričakuje na 
začetku. 

 

6. Prvo stopnjo uvedbe koncepta EVA™ predstavlja t.i. 
»Osnovna EVA™«, ki pri izračunu upošteva zgolj 
podatke iz računovodskih izkazov brez kakršnihkoli 
prilagoditev. Na tej stopnji se v podjetjih sicer že začenjate 
zavedati vseh stroškov, ki jih povzročajo viri financiranja, 
vendar pa še vedno uporabljate bilančne podatke.  

7. Drugo stopnjo predstavlja t.i. »Standardizirana EVA™«, 
kjer podjetje že izvede približno ducat prilagoditev glede 
na objavljene računovodske izkaze. Ta stopnja uvedbe naj 
bi po izkušnjah svetovalcev podjetja Stern Stewart 
odpravila približno 50% nejasnosti. »Standardizirana 
EVA™« je za večino podjetij optimalna rešitev, saj ne 
povzroča tako visokih stroškov v primerjavi s koristmi, ki 
jih prinaša.  

 

8. Najvišja stopnja uvedbe koncepta EVA™ je t.i. »Prava 
EVA™«, ki sloni na teoretično pravilnem merjenju 
vrednosti EVA™ in upošteva vse prilagoditve 
računovodskih izkazov. Izračun »Prave EVE™« pa je tako 
zahteven, da se posreči le redkim in je zato težko 
uresničljiv brez strokovne pomoči zunanjih svetovalcev.  

 

Katera stopnja naj bi bila torej cilj podjetja, ki se odloči za 
uvedbo koncepta EVA™ ? Al Ehrbar iz podjetja Stern 
Stewart trdi, da nobena, saj naj bi za večino podjetij 
veljalo, da je celoten koncept EVA™ neuporaben, če ni 
prilagojen organizacijski strukturi, razmeram znotraj 
poslovnih področij, organizacijski kulturi, računovodskim 
osnovam, informacijski opremljenosti in drugim 
specifičnim dejavnikom posameznega podjetja. Samo 
uvedbo koncepta EVA™ je zatorej potrebno prilagoditi 
specifičnih zahtevam podjetja, hkrati pa jo kar se da 
poenostaviti, saj se edino tako olajša delo tistim, ki bodo z 
metodo živeli tudi v praksi. S pretirano sofisticiranostjo 
pri uvedbi koncepta EVA™ boste dosegli ravno nasproten 
učinek od želenega.  

 

9. Ko enkrat veste, kako globo se boste spustili v uvajanje 
koncepta EVA™, morate določiti ciljno vrednost EVA™. 
Pri določanju ciljne vrednosti EVA™ je najbolje, da 
izhajate iz poslovnih rezultatov preteklega poslovnega leta, 
kjer pa morate paziti, da izločite vse odhodke oziroma 
prihodke, ki se ne bodo več ponovili. Ne pozabite, 
zaposlene je potrebno narediti odgovorne za poslovni izid!  

 

10. Uvedba koncepta EVA™ pa ne sme predstavljati zgolj 
dodatne vrstice v poročilih, zato poskušajte najmanj 
četrtletno spremljati gibanje vrednosti EVA™. Vse 
spremembe analizirajte, najsi bodo pozitivne ali negativne.  

 

11. Pozitivne spremembe vrednosti EVA™ nagradite, 
negativne pa .... 

 
Ko so vprašali Roberta Goizueto, kaj priporoča podjetjem, ki 
se bodo lotili uvajanja koncepta EVA™, je dejal: 
»Najpomembnejše je, da se lotite uvedbe na način, ki bo 
preprost in razumljiv za vse.«  Tako je v podjetju Coca Cola v 
času njegovega vodenja veljalo geslo: »Vzdigni EVO, kolikor 
moreš.«   
 
 
 
 



 
ORGOS d.o.o. LJUBLJANA 

Kontrolerjev glasnik   3 

7. Nekaj »receptov« za dvig vrednosti EVA™ 
 
V vsakem podjetju se najdejo specifični mehanizmi za 
zviševanje vrednosti EVA™, zato sami najbolje veste, kje imate 
skrite največje rezerve. Ne glede na to pa veljajo za vsa podjetja 
neka temeljna pravila, ki naj bi vodila k višji vrednosti EVA™. 
Torej pet osnovnih pravil: 
 
1. Znižujte operativne stroške, kar se bo odrazilo v 

povečanju čistega dobička iz poslovanja, vendar hkrati ne 
povečujte sredstev podjetja.  

 

2. Investirajte nova sredstva zgolj v projekte, s katerimi 
ustvarjate višje donose, kot znašajo stroški njihovih virov 
financiranja.  

 

3. Poskušajte ugotoviti, kje v podjetju poslujete z odvečnimi 
sredstvi. 

 

4. Poskušajte ugotoviti kje v podjetju donosi ne dosegajo 
stroškov virov financiranja in se jih poskušajte znebiti, če 
ni mogoče izboljšati njihove donosnosti. To pomeni  
ukinjanje/zmanjševanje novih naložb in dezinvestiranje na 
področjih, ki ne prinašajo donosnosti, višje od stroškov 
virov financiranja. 

 

5. Financiranje podjetij zasnujte tako, da se stroški virov 
financiranja zmanjšajo na minimum. To je naloga, ki je v 
izključni pristojnosti finančnega sektorja. Tu bi veljalo 
omeniti, da sta Franco Modigliani in Merton Miller že 
pred 50 leti dokazala, da so dolgovi bistveno cenejši vir 
financiranja kot kapital. Seveda to do neke mere drži, ne 
pa vedno. S povečevanjem zadolženosti namreč cena 
novih virov financiranja narašča, hkrati pa zaradi 
povečanega tveganja rastejo tudi zahteve lastnikov. 
Struktura virov financiranja je povezana tudi z razvojno 
fazo, v kateri se podjetje nahaja. Podjetja, ki delujejo v 
netveganih panogah in imajo stabilen denarni tok, so 
lahko bistveno bolj zadolžena kot podjetja, ki morajo v 
tveganih panogah neprestano paziti, da bodo lahko 
zagotovila dovolj denarnega toka za plačilo obresti. Za te 
je bolje, da imajo višji delež kapitala kot dolgov. Tako so 
bila včasih podjetja, ki so proizvajala električno energijo, 
zelo zadolžena, medtem, ko so se novo nastajajoča 
podjetja financirala predvsem s kapitalom. Podjetja, ki 
imajo velike ambicije po prevzemih, potrebujejo višjo 
finančno fleksibilnost, zato morajo imeti večji delež 
kapitala v pasivi bilance stanja. Iz vsega naštetega je 
razvidno, da si morajo podjetja optimizirati strukturo 
virov financiranja glede na tveganost dejavnosti, v kateri 
poslujejo, glede na razvojno stopnjo, v kateri se nahajajo 
in glede na potrebe po novih naložbah ter morebitnih 
prevzemih drugih podjetij.  

 
 
8. Kako so uvedbo koncepta EVA™ doživeli v  
    nekaterih podjetjih  
 
Koncept EVA™ je danes prisoten v podjetjih na vseh 
kontinentih sveta, zato se tudi izkušnje posameznikov zelo 
razlikujejo. V nadaljevanju vam bom predstavil mnenja tistih, 
ki koncept EVA™ opisujejo z velikim navdušenjem. Zagotovo 
pa bi bilo potrebno slišati tudi drugo stran, t.j. posameznike, ki 

imajo veliko bolj kritičen pogled na celoten koncept in jih 
zagotovo ni malo. Njihova mnenja je bistveno težje zaslediti, 
saj pogosto ostanejo neobjavljena. Poglejmo sedaj, kaj je bilo 
tisto, kar je posameznike najbolj navdušilo pri konceptu EVA™ 
. 
J.C. Penney 
 

V podjetju J.C. Penney so se leta 1996 odločili za uvedbo 
koncepta EVA™. Razlog je bil v tem, da so vodje strateških 
poslovnih enot v celoti ignorirali stroške virov financiranja. 
Zanimala jih je zgolj hitra rast dobička, z vedno novimi 
naložbami. Uvedba koncept EVA™ je zato popolnoma 
spremenila vedenje nekaterih posameznikov znotraj podjetja. 
Predsednik uprave se spominja:« Bili smo priča neverjetni 
spremembi v organizacijski kulturi, od najnižjega do najvišjega 
nivoja. Upoštevanje vseh stroškov virov financiranja pri 
merjenju učinkovitosti poslovanja je pomenilo pravo revolucijo 
in spremembo načina razmišljanja vseh zaposlenih od najvišjih 
do najnižjih organizacijskih ravni. Pred uvedbo so se 
posamezniki ''šopirili'' z visokimi dobički, danes pa vse zanima 
zgolj to, kako bodo s čim manjšimi sredstvi in čim cenejšimi 
viri financiranja  ustvarili kar se da veliko. Vodje poslovnih 
enot so nenadoma začeli prepričevati vrhovno vodstvo, da ne 
potrebujejo tako velikih prodajnih površin, kar se je še pred 
nekaj leti zdelo iluzija. Tudi pogodbe o lizingu nenadoma niso 
bile več tako ugodne, pa čeprav so jih do nedavnega sklepali 
vodje poslovnih enot sami. Vse blago, ki ni šlo v takojšnjo 
prodajo, so nemudoma črtali iz ponudbe, saj so želeli zmanjšati 
vezana sredstva v zalogah in posledično potrebne vire 
financiranja. Skratka, naše podjetje je doživelo takšne 
racionalizacije, ki si jih ne bi upal napovedati še takšen 
optimist.« Dve leti po uspešni uvedbi so se v podjetju J.C. 
Penney odločili, da bo tudi del plače poslovodečih odvisen od  
ustvarjene vrednosti EVA™.  
 
Quaker Oats 
 

Steve Brunner iz podjetja Quaker Oats pojasnjuje: «Včasih smo 
bili prepričani, da je daljši proizvodni čas za nas ugodnejši, zato 
smo ustvarili v proizvodnem procesu različne zapore, ki so ta 
čas namenoma podaljševale. Tako smo zniževali stroške 
zagona proizvodnje ter stroške, ki jih povzroča njeno 
mirovanje, hkrati pa smo stranke raje oskrbovali z večjimi 
količinami, kar nam je povzročalo visoke zaloge. Rezultat tega 
je bil visok dobiček iz poslovanja in zadovoljne stranke, kar 
nam je dalo misliti, kako dobri smo. Šele z uvajanjem koncepta 
EVA™  smo se zavedli tega, kako neučinkoviti smo bili in v 
kakšni zmoti smo živeli. Sedaj moramo od ustvarjenega čistega 
dobička iz poslovanja odšteti še stroške, povezane z viri 
financiranja. In verjemite, ti stroški v našem primeru sploh niso 
tako majhni. Nenadoma si želimo proizvajati manjše serije in 
poslovati brez zalog. Res je, da si tako ''nakopljemo'' dodatne 
stroške zaradi večkratnega zagona in daljših zastojev v 
proizvodnji, kar vpliva na znižanje čistega dobička iz 
poslovanja, vendar smo hkrati bistveno zmanjšali vrednost 
sredstev, s katerimi ustvarjamo naše dobičke, ki smo jih morali 
do nedavnega še financirati.« 
 
Coca-Cola 
 

Roberto Goizueta, nekdanji predsednik uprave Coca-Cole 
pravi: »V našem podjetju je veljala tradicija, da smo  nekatere 
naše produkte polnili izključno v embalažo, ki je bila 



 
ORGOS d.o.o. LJUBLJANA 

Kontrolerjev glasnik   4 

namenjena večkratni uporabi, zato so jo kupci lahko vračali. 
Ko smo uvedli koncept EVA™, smo ugotovili, da je veliko 
bolje, če omenjeni izdelek polnimo v embalažo za enkratno 
uporabo, ki se zavrže po prvi uporabi. Zamenjava je zaradi 
povečanja stroškov nabave embalaže sicer znižala 
dobičkonosnost omenjenega produkta, vendar je ta odločitev 
vseeno prispevala k povečanju vrednosti EVA™, saj je podjetje 
drastično zmanjšalo potrebna sredstva in posledično bistveno 
več prihranilo pri stroških virov financiranja.« Opisan primer 
nazorno kaže, da povečevanje dobička iz poslovanja in s tem 
povečana dobičkonosnost posameznega izdelka ne pripeljeta 
nujno tudi do povečevanja vrednosti EVA™.  
 
Wal-Mart 
 

Zanimiv primer je tudi svetovno znano podjetje Wal-Mart, ki 
je zaradi vedno novih investicij v sedemdesetih in osemdesetih 
letih neprestano izkazovalo negativni čisti denarni tok. Sam 
Walton, ki je takrat vodil omenjeno podjetje, je odpiral nove 
poslovalnice v takem tempu, da izdatkov ni bilo mogoče 
pokriti s tekočimi  prejemki. Tako je bil prisiljen to naglo rast 
financirati  z vedno novimi posojili. Če bi presojali njegovo 
vodenje podjetja na podlagi čistih denarnih tokov, bi se Sam 
Walton verjetno znašel v velikih težavah. Izkazalo pa se je, da 
plačuje za svoje vire financiranja v povprečju 12% obrestno 
mero, medtem ko ustvarijo nove poslovalnice v povprečju 
25% donosnost na vložena sredstva. V resnici je bila to ena 
najbolj modrih potez, ki jo je posameznik kdaj koli naredil za 
svoje delničarje. Seveda je sledila tudi temu primerna nagrada, 
ki je naredila Sama Waltona za enega najpremožnejših ljudi 
tistega časa.  
 
Briggs&Stratton 
 

Veliki konkurenti podjetja Briggs&Stratton so bili Japonci z 
bistveno nižjimi stroški dela na enoto proizvoda. Podjetje 
Briggs&Stratton se je odzvalo tako, da je povečalo 
avtomatizacijo dela v proizvodnji, misleč, da bodo prihranki pri 
stroških dela višji od vrednosti nove naložbe. Pri tem poskusu 
znižanja stroškov dela so vložili neverjetno visoka sredstva v 
robote in druge tehnologije. Tako so se sredstva, ki so jih 
potrebovali za nemoteno proizvodnjo, v desetih letih povečala 
od 175 mio. USD na 488 mio. USD. Knjigovodski dobiček in 
denarni tok sta ostala približno enaka, toda ustvarjena vrednost 
EVA™, ki upošteva tudi stroške virov financiranja, je začela 
strmoglavo padati. Stroški virov financiranja so se od 24,4 mio. 
USD v desetih letih povzpeli na 64,7 mio. USD.  Leta 1989 je 
napočil čas sprememb in dotedanje skupinsko delo po vzoru 
Japoncev je zamenjala serijska proizvodnja. Osnovna ideja je 
bila, da se mora podjetje znebiti odvečne »maščobe«. Fred 
Stratton je zahteval, da se kot merilo učinkovitosti ne uporablja 
več dobiček na delnico, saj le-ta v celoti ignorira stroške virov 
financiranja. Z ocenjevanjem učinkovitosti na podlagi 
vrednosti EVA™ so se začeli kazati prvi rezultati. Zaposleni so 
prihajali s predlogi izboljšav in podjetje je kaj kmalu skrčilo 
proizvodnjo na najbolj donosne produkte. Proizvodnjo 
nekaterih sestavnih delov, ki so jih neučinkovito proizvajali v 
lastnih tovarnah, so enostavno oddali v kooperacijo. Tako so 
lahko del proizvodne opreme prodali, denar pa investirali v 
dejavnosti, ki so prinašale novo vrednost EVA™.  
 
Danes kupuje podjetje Briggs&Statton posamezne sestavne 
dele zgolj pri skrbno izbranih dobaviteljih, ki so se zaradi 

velikega obsega naročil pripravljeni prilagajati vedno novim 
zahtevam in so se sprijaznili tudi s tem, da morajo zaloge 
skladiščiti sami. Tako so tovrstni dobavitelji zelo zadovoljni, 
ker imajo stalnega odjemalca, s katerim ustvarjajo glavnino 
prihodkov, v podjetju Briggs&Statton pa so se po drugi strani 
znebili stroškov financiranja sredstev, vezanih v zalogah. 
Stroški skladiščenja naj bi se tako znižali za neverjetnih 82%.  
 
Equifax Inc. 
 

Podjetje Equifax Inc. je bilo med pionirji uvajanja koncepta 
EVA™ v storitveni dejavnosti. Leta 1992, ko so začeli s 
projektom »EVA«, se je podjetje v pretežni meri financiralo s 
kapitalom in dobički ustvarjenimi iz rednega poslovanja, zato 
se je zgolj za kratkoročno financiranje posluževalo bančnih 
posojil. Vseskozi so bili namreč mnenja, da pričajo nizki 
dolgovi od dobrem finančnem stanju podjetja. Šele ob uvajanju 
koncepta EVA™ so spoznali, da je ponavadi kapital bistveno 
dražji vir financiranja kot dolgovi. Tako je v tistem času tehtani 
povprečni strošek virov financiranja omenjenega podjetja 
znašal 13%, na kar je v prvi vrsti vplival visok delež kapitala v 
pasivi bilance stanja. Podjetje se je z namenom, da bi znižalo 
stroške virov financiranja odločilo za izdajo emisije obveznic v 
znesku 200 mio. USD, s 6,5% obrestno mero, ki je ob 
upoštevanju davčnih ugodnosti znašala zgolj pičle 4%. Z 
zbranim denarjem so izvedli odkup lastnih delnic. Ta poteza je 
bila sprejeta s takim odobravanjem, da so v letih 1994 in 1995 
ponovno odkupili za 100 mio. USD lastnih delnic. Poleg 
sprememb v strukturi virov financiranja so si za cilj postavili 
tudi skrajšanje časa plačila terjatev, ki je v povprečju znašal 65 
dni. Ustanovili so skupino, odgovorno za izterjavo, ki ji je z 
neprestanim »pritiskanjem« na dolžnike v zelo hitrem času 
uspelo znižati povprečni čas plačila terjatev na 55 dni. Na ta 
račun so v prvih treh letih prihranili dodatnih 23 mio. USD. 
Kmalu po uvedbi koncepta EVA™ so vodje poslovnih enot 
predlagali, da bi začeli razmišljati tudi o t.i. outsorcingu celotne 
računalniške opreme. Razlog za takšen predlog tičal v tem, da 
so v podjetju obdelovati iz dneva v dan večje količine 
podatkov, za kar pa so potrebovali vedno bolj zmogljivo 
strojno opremo, če so želeli ostati konkurenčni. Na vse večje 
pritiske se je leta 1993 odzvalo vodstvo, ki je sprejelo odločitev 
o prodaji celotne strojne opreme in sklenilo 10-letno pogodbo 
o t.i. outsorcingu sredstev s podjetjem Integrated Solution 
Technology. Ne glede na to, da je vse kazalo, kot da podjetje 
izgublja »dušo«, je bila nesporna konkurenčna prednost 
podjetja Equifax Inc. zgolj v programski in nikakor ne v strojni 
opremi.  S to potezo pa so nenazadnje prihranili še dodatnih 
78 Mio. USD. 
 
Spoštovane bralke, spoštovani bralci, prišli ste do konca 5. 
številke Kontrolerjevega glasnika. Upam, da ste tudi iz tokratne 
vsebine uspeli pridobiti kakšen koristen nasvet za vaše delo.  
 

V KOLIKOR ŠE NE VESTE 
4.STROKOVNO SREČANJE SLOVENSKIH 

KONTROLERJEV BO 26. in 27. SEPTEMBRA 2002  
V PORTOROŽU 

MI BOMO TAM, UPAMO, DA SKUPAJ Z VAMI ! 
 
 
P.S. : Če želite imeti že objavljene izvode Kontrolerjevega 
glasnika, mi pišite na naslov mkrizaj@orgos.si . 


