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O PODJETJU AKC d.o.o.

Podjetje AKC d.o.o. Je bilo ustanovljeno leta 1991. 

Svojim strankam ponujamo poslovno programsko opremo na področju financ in 
investicijskega načrtovanja. Ponudba poslovne programske opreme, je tako usmerjena 
predvsem na povpraševanje finančnih delavcev, analitikov in planerjev, računovodij, vodij 
razvoja oz. investicij in vseh, ki pri svojem delu uporabljajo finančno matematiko in se 
ukvarjajo z investicijsko dokumentacijo in problematiko (ocenjevanje oz. izdelava 
investicijskih programov, poslovnih načrtov, sanacijskih načrtov, investicijskih elaboratov). 

Dejavnosti podjetja:

• Izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov 

http://www.akc.si/poslovni-nacrt.htm 

• Finančni portal 

http://www.poslovni-plan.net/racunovodstvo 

• Izdelava in optimizacija spletnih strani 

http://www.poslovni-plan.net/izdelava-spletnih-strani 

• Oblikovanje spletnih oglasov 

http://www.poslovni-plan.net/izdelava-spletnih-strani 

• Fotografiranje 

http://www.poslovni-plan.net/izdelava-spletnih-strani 

Programi:

– Cena kapitala  http://www.akc.si/kapital.htm

– Elaborat http://www.akc.si/elaborat.htm

– Obresti http://www.akc.si/probresti.htm

– Donos http://www.akc.si/donos.htm

– Amortizacijski načrt http://www.akc.si/amortizacijski.htm

Zaposleni:

– Direktor  : mag. Klepec Anton

svetovalec specialist v okviru JAPTI (PCMG) za področja računovodstva, poslovnih 

analiz, finančnih analiz in načrtovanja, vrednotenja investicij ter na področju investicij.

– Vodja računovodstva  : Šircelj Irena

izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov.

– Vodja trženja  : Klepec Katja

izdelava in optimizacija spletnih strani, oblikovanje spletnih oglasov, fotografiranje.
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V čem je razlika med INVESTICIJSKIM ELABORATOM in POSLOVNIM NAČRTOM? 

INVESTICIJSKI ELABORAT je v bistvu poslovni načrt, ki ga delamo za daljše časovno 
razdobje (praviloma najmanj 3 leta, včasih tudi za 25 ali 30 let). Investicijski elaborat 
delamo VEDNO po stalnih cenah, lahko pa tudi naredimo projekcije po tekočih cenah. 
Namen izdelave pa je upravičenost naložbe, ki se ugotavlja z različnimi metodami (v 
našem primeru z neto sedanjo vrednostjo naložbe in interno stopnjo donosa, kot dodatek 
pa je tudi doba vračila naložbe). Donosnost se računa iz razlike denarnega toka med 
poslovanjem z naložbo in poslovanjem brez naložbe. 

POSLOVNI NAČRT je lahko kratkoročen ali dolgoročen. in ga lahko delamo po stalnih 
cenah ali po stalnih in tekočih cenah.  Cilj poslovnega načrta ni ocena naložb temveč 
iskanje ukrepov med prognozo poslovanja (t. j. med poslovanjem brez posebnih ukrepov) 
ter med cilji, ki jih želimo doseči (načrt). Tehnično pa je postopek izračuna ekonomskih 
kategorij enak. Postopek je opisan v naslednjih odstavkih.

A:   PRIČETEK Z DELOM

Preden pričnemo z vnosom podatkov je potrebno nastaviti 3 stvari:

A1: Odpreti je treba nov projekt ali že obstoječi projekt.
A2: Določiti nastavitve.
A3: Vnesti glavo in nogo.
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A1: Nov projekt

Če v programu še nimate vnešenih nobenih podatkov ali s programom delate prvič je 
potrebno pritisniti gumb Nov projekt. 

Pritisnete gumb: Nov projekt.

Pritisnete Da in nato OK.

Okno Projekti shranjevanje in 
odpiranje zapustite z gumbom 
Izhod.
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A2: NASTAVITVE

I. Režim dela

HITRI IZRAČUN omogoča hitro ocenjevanje investicijskih projektov brez vnosov podatkov 
o poslovanju v preteklosti. Višina lastnih sredstev za investicijo je ocena investitorja (ki se 
lahko razlikuje od dejanske investicijske sposobnosti investitorja).Program upošteva 
lastna sredstva, ki jih vnesete v pogoje poslovanja, kot denarna sredstva.

HITRI IZRAČUN je režim, pri katerem ni potrebno vnesti izhodiščnih (zgodovinskih) 
podatkov o zadnji bilanci stanja in uspeha ter obstoječih dolgoročnih posojilih. Program 
upošteva znesek lastnih sredstev za naložbo, ki se vpišejo v oknu "Pogoji poslovanja" kot 
denarna sredstva in kot kapital investitorja. 

HITRI IZRAČUN je primeren za

1. Izdelavo investicijskih elaboratov in poslovnih načrtov novo ustanovljenih podjetjih
2. Oceno  donosnosti naložb v nove proizvode (storitve), ki jih investitor še ne 

proizvaja
3. Oceno donosnosti naložb v obstoječe proizvode, če se spreminjajo količine, stroški 

na enoto proizvoda pa se ne zmanjšujejo;

Režim CELOTNI ELABORAT zahteva zgoraj navedene podatke in izhaja iz njih. Program v 
tem režimu zagotavlja kontinuiteto bilančnih podatkov.

OPOZORILO: Če vnašate podatke v režimu "CELOTNI ELABORAT" in naknadno spremenite 
nastavitev v režim "HITRI IZRAČUN", bo program izbrisal vnešene zgodovinske podatke 
(izkaze stanja, uspeha, obstoječa dolgoročna posojila ter podatke, ki jih je preračunal na 
njihovi osnovi). Če ponovno spremenite režim nazaj na "CELOTNI ELABORAT" bo program 
podatke obnovil. Ker program zaradi hitrosti od časa do časa dokončno izbriše podatke, se 
utegne zgoditi, da se izbrisani podatki ne bodo obnovili.
CELOTNI ELABORAT omogoča izpis vseh ekonomskih tabel, ki jih potrebujete za elaborat. 
Zato je potrebno vnesti podatke o preteklih izkazih stanja in uspeha ter obstoječih 
dolgoročnih posojilih. 

CELOTNI ELABORAT je primeren za vse ostale primere in za izdelave poslovnih načrtov 
podjetij, ki so že ustanovljena. 
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Če izberemo režim CELOTNI ELABORAT se nam bo zgoraj odprla dodatna možnost:

Ia.  ŠTEVILO KALKULACIJ

a. ENA KALKULACIJA je namenjena izdelavi celotnih elaboratov (za obstoječa podjetja), 
pri katerih uporabljamo tudi izhodiščne izkaze stanja in uspeha in kjer poslovanja ne 
prikazujemo po delih (profitnih centrih, stroškovnih nosilcih) temveč v celoti. Program bo 
sam uporabil naziv kalkulacije "CELOTNO POSLOVANJE". 

b. BREZ OMEJITEV je standardna varianta, ki se vedno uporablja v vseh ostalih primerih. 
Prikaz poslovanja namreč lahko razdelite. Npr. poslovanja trgovsko gostinskega podjetja 
lahko prikažete kot
      1. CELOTNO POSLOVANJE  ali
      2. a. TRGOVSKO BLAGO
          b. GOSTINSKE STORITVE
          c. OSTALO POSLOVANJE
V drugem primeru morate imeti seveda kalkulativne podatke o poslovanju po delih. 

II. Razporeditev amortizacije po proizvodih

- DIREKTNO: NEPOSREDNI OBRAČUN amortizacije uporabite, če imate samo eno vrsto 
proizvoda ali če se načrtovane naložbe ločijo glede na to, za katero vrsto proizvoda se 
bodo uporabile. Če proizvajate proizvoda A in B in načrtujete naložbo v stroj, ki bo 
proizvajal samo proizvod A  ter naložbo v stroj, ki bo proizvajal samo proizvod B, potem je 
primeren neposreden obračun amortizacije. 

- KLJUČ: Obračun amortizacije PO KLJUČU je primeren, če se naložba nanaša na vse 
vrste proizvodov, ki jih proizvajate. Če proizvajate proizvoda A in B in načrtujete naložbo 
v stroj, ki bo proizvajal proizvod A IN proizvod B, potem je primeren  obračun amortizacije 
po ključu. V oknu "Vrsta proizvoda" je potrebno vnesti odstotek amortizacije, ki se nanaša 
na posamezno vrsto proizvoda.

III. Vnos kalkulativnih podatkov za

- MESEC
- LETO
Podatke lahko vnašate na mesečni ali letni ravni.

IV.  Jezik

Program v osnovi deluje v Slovenščini. Dodatni jeziki, ki so na voljo so Hrvaščina, 
Srbščina, Angleščina in Nemščina. Vkolikor imate licenco za dodatni tuji jezik tukaj 
določite jezik v katerem želite delati.

V.  DDV

DA / NE

VI.  Analiza stroškov in koristi

DA / NE

Ko vnesemo vse nastavitve okno zapustimo s pritiskom na gumb Izhod.
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A3.  GLAVA IN NOGA

V polje označeno z GLAVA vnesemo besedilo, katerega želite imeti na vrhu vsakega 
poročila. V polje NOGA pa besedilo, ki se bo pojavljalo na dnu vsakega poročila.

S pripravami na delo ste sedaj končali. Pritisnite gumb Začetek in znašli se boste v 
GLAVNEM OKNU.

B: DELO V PROGRAMU – VNOS PODATKOV

B1: POGOJI POSLOVANJA
B2: PREDMET NALOŽBE
B3: NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA
B4: EVIDENCA IZDATKOV ZA GRADBENIŠTVO
B5: ZGODOVINSKI PODATKI
B6: DODATNI POGOJI IN BILANČNE SPREMEMBE
B7: KALKULACIJA
B8: IZRAČUN OBRATNIH SREDSTEV
B9: ZAČASNA STRUKTURA FINANCIRANJA
B10: FINANCIRANJE NALOŽBE S KREDITI
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B: DELO V PROGRAMU – VNOS PODATKOV

Elaborat ali poslovni načrt naredimo tako, da sledimo gumbom po številkah. Pri večini 
oken, ki zahtevajo posebno pojasnilo, se vam s pritiskom na tipko F1 odpre POMOČ.

Glavno okno

Gumbi rdeče barve v GLAVNEM OKNU pomenijo, da je potrebno okna odpreti in podatke 
ponovno preračunati, ČE SMO SPREMINJALI PODATKE V OKNIH PRED NJIMI. 

Besedila lahko sproti vnašate v oknih, kjer so gumbi z oznako KOMENTAR  ali  MEMO, ki 
se odprejo s funkcijsko tipko F9 ali levim dvoklikom z miško. 

Besedila shranjujte v tekstovne datoteke (glej pomoč - F1), da jih boste lahko ponovno 
uporabili pri naslednjem elaboratu.
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B1:  POGOJI POSLOVANJA

V okno pogoji poslovanja vnesete splošne pogoje poslovanja, ki so razvidni iz polj, v 
katere se jih vnaša. Podatke, ki so že vpisani, popravite z vašimi (ne vnašajte novega 
zapisa). 

OPOZORILO: Pri vnašanju podatkov se postavite v najvišje polje in uporabljajte tipko 
ENTER! Program vas bo sam vodil od polja do polja. 

I.  LASTNA SREDSTVA ZA INVESTICIJO: V polje vnesete predvideno višino lastnih 
sredstev za investicijo.

Pri hitrem izračunu se lastna sredstva upoštevajo kot denarna sredstva v aktivi in  kot 
kapital v pasivi. Pri izdelavi celotnega elaborata so le kriterij za izračun potrebnih posojil. 
Izhodišče pa je zadnja bilanca stanja.

II. DAVEK NA DOBIČEK: V polje vpišete splošno davčno stopnjo za davek od dobička.

III. ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE: V polje vpišete davčno olajšavo za investicije, 
trenutno znaša 20 % od vrednosti naložb v stalna sredstva (razen v osebne avtomobile).

IV. DNEVI VEZAVE ZA  PLAČE : Podatki so pomembni za izračun potrebnih obratnih 
sredstev;  za plače vpišite30 ali manj (npr. 15, če plače izplačujete dvakrat mesečno);

V. DATUM ZADNJE BILANCE STANJA: je pomemben, ker program od tega datuma 
naprej računa mesece. 
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VI. DOBA TRAJANJA PROJEKCIJE: je skupna doba poslovne projekcije. Prvi mesec 
projekcije je mesec, ki sledi datumu zadnje bilance stanje. Če proizvod, ki mu je 
namenjena investicija, začnete prodajati npr. maja 1998 in traja projekt 3 leta (36 
mesecev), potem je smiselno opazovati naložbo skupno 4 leta oz. 48 mesecev t. j. od 
31.12. 97 do 31.12. 2001.

VII. OBRESTNE MERE: za kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe in kratkoročne 
kredite,  ki jih vnesete, program uporablja tako, da vse obdobje obračunava obresti od 
zneskov navedenih kategorij in jih vključuje v ustrezne izkaze. Višina naložb in kreditov se 
v času projekcije lahko poljubno spreminja.

OPOZORILO: Vkolikor se pri vnosu podatkov zmotite, se z miško postavite v polje, ki ga 
želite popraviti, pritisnite tipko HOME in nato novo število oziroma podatek.

Ko vnesete vse podatke okno zapustite z gumbom Izhod. V glavnem oknu pa kliknite 
gumb številka 2: Predmet naložbe / izdelki storitve.
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B2:  PREDMET NALOŽBE

V polje vpišemo predmet naložbe torej storitve ali proizvode. Vkolikor imate investicijo 
razdeljeno na več proizvodov ali storitev kliknete gumb Nov zapis in vnesete drug 
proizvod ali storitev. 

OPOZORILO: V oknu ne sme biti praznih zapisov! Vkolikor imate prazen zapis, se 
postavite na prazno polje in kliknite Brisanje zapisa. Postopek ponavljajte dokler 
nimate vnešenih zgolj predmetov naložbe!

 
Ko vnesete vse predmete naložbe, okno zapustite z gumbom Izhod. 

V glavnem oknu nato kliknete gumb številka 3: Naložbe v osnovna sredstva.
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B3:  NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA

Pritisnite funkcijsko tipko F3. Program vam bo odprl pogovorno okno, kjer bo ponudil 
predmet naložbe ( katerega ste vnesli v prejšnem oknu ). Če ste v prejšnem oknu vnesli 
samo 1 proizvod, izbiro potrdite z gumbom OK. Vkolikor imate vnešenih več predmetov 
naložb, izberite željenega in izbiro potrdite z gumbom OK.

OPOZORILO: Za vnos podatkov uporabljajte tipko ENTER. Tako se boste izognili 
neizpolnjenim poljem!

V polje Naziv osnovnega sredstva vpišete naziv osnovnega sredstva (npr. Tiskarski 
stroj );  Nazivi osnovnih sredstev ne smejo biti podvojeni. Če nastopajo osnovna sredstva 
z enakim nazivom, jih ločite (npr. tiskarski stroj 1, tiskarski stroj 2 ipd.)

Pri vnosu v ostala polja ni posebnosti. Ko vnesete eno osnovno sredstvo, pritisnite gumb 
Nov zapis in nadaljujte z delom, dokler ne vnesete vseh načrtovnih naložb.

OPOZORILO: V oknu ne sme biti praznih zapisov! Vkolikor imate prazen zapis, se 
postavite na prazno polje in kliknite Brisanje zapisa. Postopek ponavljajte dokler 
nimate izbrisanih vseh praznih zapisov!

Gumbi nad tabelo imajo sledeče lastnosti:

I. VRSTA PROIZVODA: Uredi vnešene podatke glede na vrsto proizvoda.
II. DATUM NABAVE: Uredi vnešene podatke glede na datum nabave.
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III.NAZIV: Uredi vnešene podatke glede na naziv proizvoda.
IV. VSOTA: Sešteje vnešene naložbe v osnovna sredstva.

NAČIN OBRAČUNA AMORTIZACIJE

Program začne obračunavati amortizacijo v mesecu nabave. Če je datum začetka prodaje 
VRSTE PROIZVODA, na katero se nanaša naložba (vpisan oknu kalkulaciji) kasnejši kot 
datum nabave osnovnega sredstva, se začne obračunavati amortizacija s tem datumom.

Ko končate z vnosom osnovnih sredstev, je potrebno pritisniti na gumb Prenos plačil 
osnovnih sredstev, s katerim določite čas plačil za osnovna sredstva.

B3.1:  PRENOS PLAČIL OSNOVNIH SREDSTEV

Najprej pritisnite gumb 3.1 Plačilo ob nabavi. Ko vam program javi: ''Obstoječa plačila 
bodo izbrisana'' potrdite z gumbom DA in nato še enkrat z gumbom OK. 

Čas plačila osnovnih sredstev vpliva na finančni tok poslovanja in donosnost naložbe. 
Vkolikor ne boste vseh plačil izvrševali ob nabavi, nato kliknite gumb 3.2 Določanje 
plačil za osnovna sredstva.
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B3.2:  DOLOČANJE PLAČIL ZA OSNOVNA SREDSTVA

Plačila spreminjate v odstotkih po naslednjem postopku:

1. Postavite se na zapis, ki ga želite spremeniti (datum plačila je enak datumu nabave, 
odstotek pa je 100).
2. Spremenite datum plačila in odstotek plačila.
3. Pritisnite gumb NOV DATUM vpišite naslednji datum plačila in odstotek.
4. Nadaljujte s postopkom, dokler vsota plačil za prvo osnovno sredstvo ni enaka 100 %.
5. Na enak način potem spreminjate plačila za druga osnovna srestva.

Če vam dobavitelj osnovnih  sredstev daje pri nabavi  komercialno posojilo, vnesite kot 
datum plačila datum nabave. Posojilo pa vnesite kot ostala posojila v oknu št. 10. 
Financiranje naložbe s krediti.

Gumb KONTROLA omogoča kontrolo podatkov o vnešenih plačilih. Odstotek plačil mora 
biti 100.

OPOZORILO: Znesek plačil mora biti enak znesku nabavne vrednosti osnovnih 
sredstev. 
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B3.3:  KONVERZIJSKI FAKTOR

V oknu Naložbe v osnovna sredstva pritisnete gumb Konverzijski in odprlo se vam bo 
okno, ki je na sliki zgoraj. Vnesete naziv osnovnega sredstva in v polje na desni vpišete 
pripadajoč konverzijski faktor.

V pomoč pri izračunu konverzijskih faktorjev si oglejte poglavje B7.4 Konverzijski 
faktorji, stran 30.
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B4: EVIDENCA IZDATKOV ZA GRADBENIŠTVO

Okno Evidenca izdatkov za gradbeništvo je namenjeno naprimer podjetjem, ki bodo 
investirala v izgradnjo objekta, katerega bodo nato prodali naprej.
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B5:  ZGODOVINSKI PODATKI

Zgodovinski podatki so

   1. Izkazi uspeha
   2. Izkazi stanja
   3. Obstoječa dolgoročna posojila 
   
Če delate v režimu HITREGA IZRAČUNA podatkov ne morete vnašati.

Izkaze uspeha in stanja lahko vnašate ročno ali jih uvažate iz okna Projekti – 
shranjevanje in odpiranje ( v začetnem oknu kliknete gumb Projekti – shranjevanje in 
odpiranje in nato gumb Uvoz zgodovinskih podatkov ).
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B5.2:  Izkazi uspeha

Ročni vnos podatkov: vpišete leto in nato potrdite z gumbom ENTER. Vse podatke 
potrjujete z gumbom ENTER. Ko z vnosom podatkov za določeno leto zaključite, kliknete 
gumb Nov zapis, vpišete naslednje leto in nadaljujete z vnosom podatkov.

Za pregled vnešenih podatkov za določeno leto z miško kliknite na željeno leto ( levo 
spodaj ) in program bo pokazal vnešene podatke.

OPOZORILO: V oknu ne sme biti praznih zapisov! Vkolikor imate prazen zapis, se 
postavite na prazno polje in kliknite Brisanje zapisa. Postopek ponavljajte dokler 
nimate izbrisanih vseh praznih zapisov!
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B5.3:  Izkazi stanja

Ročni vnos podatkov: vpišete leto in nato potrdite z gumbom ENTER. Vse podatke 
potrjujete z gumbom ENTER. Ko z vnosom podatkov za določeno leto zaključite, kliknete 
gumb Nov zapis, vpišete naslednje leto in nadaljujete z vnosom podatkov.

Za pregled vnešenih podatkov za določeno leto z miško kliknite na željeno leto ( levo 
spodaj ) in program bo pokazal vnešene podatke.

OPOZORILO: V oknu ne sme biti praznih zapisov! Vkolikor imate prazen zapis, se 
postavite na prazno polje in kliknite Brisanje zapisa. Postopek ponavljajte dokler 
nimate izbrisanih vseh praznih zapisov!

Če delate v režimu CELOTNI ELABORAT morate vnesti izkaze uspeha in izkaze stanja 
najmanj za 1 leto. Pri izkazu stanja za zadnje leto je treba biti pozoren na znesek 
dolgoročnih posojil. Le tega je potrebno povečati za znesek dolgoročnih posojil, ki zapade 
v naslednjem letu (in za enak znesek zmanjšati obveznosti za kratkoročna posojila).

PRIMER: Na dan 31. 12. 2002 imate stanje dolgoročnega kredita 700.000,00 SIT. Kredit 
se odplačuje v enakih  letnih razdolžninah 15. 12. vsakega leta. Po slovenskih 
računovodskih standardih bo v bilanci stanja izkazano 600.000,00 SIT dolgoročnega 
posojila in 100.000,00 SIT kratkoročnega posojila, ker prva anuiteta zapade v roku, ki je 
krajši od enega leta.

V izkazu stanja morate znesek za dolgročne kredite  600.000 nadomestiti s 700.000, ter 
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za 100.000 zmanjšati obveznosti iz kratkoročnih kreditov. V okno za vnos dolgoročnih 
posojil pa vnesti znesek 700.000,00.

B5.4:  Obstoječa dolgoročna posojila

OBSTOJEČA DOLGOROČNA POSOJILA

Obstoječa posojila je potrebno vnesti zato, da bo bodo v finančnem toku zagotovljeni 
podatki o plačilih posameznih anuitet v ustreznih rokih in da bodo v bilancu uspeha 
upoštevane plačane obresti. Vse to seveda vpliva tudi na bilanco stanja.

NAČIN DELA

1. Vnesemo podatke o posojilu. Posojila vnašamo tako, da vnesemo podatek o stanju 
dolga po amortizacijskem načrtu. Vnesemo stanje, ki je zadnje pred zadnjo bilanco 
stanja (Če je datum zadnje bilance stanja v oknu POGOJI POSLOVANJA npr. 
31.12.1998, vpišemo stanje posojila na ta dan ali  stanje na dan  15.11.1998, če je 
zadnja anuiteta po amortizacijskem načrtu zapadla 15. 11. 1998.  Nato vnesemo še 
ostale podatke. Kot število anuitet vnesemo število anuitet, ki jih je še potrebno 
plačati.

2. Nato naredimo amortizacijski načrt z enim od gumbov za izdelavo amort. načrta 
(od A do E) . Pojavi se POROČILO AMORTIZACIJSKEGA NAČRTA. 

3. Pritisnemo gumb PRENOS ODPLAČIL. S tem je postopek za vnos enega posojila 
končan. 

4. Za naslednje posojilo pritisnemo gumb NOV ZAPIS in ponovimo postopek.

S pritiskom na gumb VSE PRENEŠENE ANUITETE si lahko ogledamo vsa prenešena 
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posojila. Če smo se pri prenosu zmotili, lahko z gumbom BRISANJA PRENEŠENIH POSOJIL 
vse prenose izbrišemo in ponovimo postopek. Podatkov o posojilih seveda ni potrebno 
ponovno vnašati. 

Izpišemo lahko podatke o vseh posojilih (z gumbom TISK BAZE), posamezne 
amortizacijske načrte in podatke o posameznem posojilu, ki sodijo k amortizacijskem 
načrtu.

Ko imamo vnešene vse podatke, okno zapustite z gumbom Izhod. V glavnem oknu 
izberete gumb pod naslednjo zaporedno številko (6. Otvoritvena bilanca in bilančne 
spremembe ).

B6: OTVORITVENA BILANCA IN BILANČNE SPREMEMBE

Če delate v režimu HITREGA IZRAČUNA bo program sam izdelal otvoritveno bilanco 
stanja. Lastna sredstva za naložbo, vpisana v oknu "2. Pogoji poslovanja" bo evidentiral 
kot denarna sredstva v aktivi bilance in kot kapital v pasivi bilance.

Če delate v režimu CELOTNI ELABORAT bo program prenesel zadnjo bilanco stanja v to 
okno.

UPORABA GUMBOV:

A/.   Gumb Avtomatičen prenos omogoča, da se vse potrebne  operacije opravijo 
avtomatično. Izvršil bo vse potrebne operacije, ki izhajajo iz otvoritvene bilance stanja in 
se nanašajo na terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev in plače (glede na število 
dni vezave bo zmanjševal stanje in evidentiral prilive oziroma odlive) ter vnešena 
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dolgoročna posojila.
Program bo obenem beležil prejete in dane obresti od kratkoročnih in dolgoročnih 
finančnih naložb in prejetih kratkoročnih posojil in jih upošteval v bodočih poslovnih izidih. 
Višina teh poslovnih kategorij bo ves čas projekcije nespremenjena. Ko pritisnete gumb 
AVTOMATIČEN PRENOS, se pojavi okno, ki omogoča izdelavo kalkulacije ali samo 
preračun. Izbrati morate IZDELAVO KALKULACIJE (razen če je niste že vnesli).

Program bo odprl okno, v katerem boste določili spremembo poslovanja glede na 
izhodiščno leto v %. Sprememba je lahko enaka v vseh letih ali pa narašča z verižnim 
indeksom.Program bo  izdelal kalkulacijo proizvoda OSTALO POSLOVANJE ali CELOTNO 
POSLOVANJE, s katerim bo projiciral poslovanje izhodiščnega leta v bodočnost..Program 
pri izdelavi kalkulacije ne bo upošteval izrednih prihodkov in izdatkov. To kalkulacijo boste 
opazili, ko boste odprli okno kalkulacij. Več o kalkulaciji proizvoda OSTALO POSLOVANJE 
je v naslednjem poglavju pomoči. 

B/.   Gumb Bilančne spremembe omogoča vnos poslovnih dogodkov, ki jih ne vnašate v 
kalkulaciji. Če želite spreminjati nekatere  bilančne postavke (npr. zmanjšati kratkoročne 
ali dolgoročne naložbe in s tem financirati investicijo, povečati ali zmanjšati kapital ipd.), 
odpisovati aktivne ali pasivne dele bilance itd. uporabite ta gumb. Nato v oknu "Bilančne 
spremembe" pritisnite gumb Zgodovinski prenos ter začnite vnašati načrtovane 
poslovne dogodke.
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B6.1:  Načrtovane bilančne spremembe

V oknu Načrtovane bilančne spremembe se opravljate dve funkciji:

1. V režimu CELOTNI ELABORAT se PODATKI IZ OTVORITVENE BILANCE stanja 
extrapolirajo v prihodnost in sicer: 

● terjatve do kupcev, obveznosti do dobaviteljev in plače se vnovčijo v odvisnosti od 
števila dni vezave, ki jih program sam izračuna. Npr. če je v otvoritvenem izkazu 
stanja znesek terjatev do kupcev 100.000 in število dni vezave 60, bo program v 
prvem letu zmanjšal terjatve do kupcev za 50.000 in za ta znesek povečal priliv 
denarnih sredstev. Postopek bo ponovil tudi v drugem mesecu.

● Vnešena dolgoročna posojila (v oknu "Vnos obstoječih dolgoročnih posojil")  se 
bodo vključila v vse potrebne izkaze.

● Ostale postavke (npr. obstoječa kratkoročna posojila, kraktoročne in dolgoročne 
naložbe) se extrapolirajo v nespremenjeni vrednosti.

          
PRITISNITI MORATE GUMB Zgod. podatki, da bo program izvedel opisane operacije!!!
      

2. V režimu CELOTNI ELABORAT in HITRI IZRAČUN v to okno lahko vnašate poslovne 
dogodke, za katere program sicer nima podatkov.

   
Tipi poslovnih dogodkov, ki jih vnašate v oknu Načrtovane bilančne spremembe so 
označeni z gumbki in so naslednji:
   

I. Povečanje ali zmanjšanje kratkoročnih ali dolgoročnih finančnih naložb in ostalih 
terjatev;

II. Odpisi vseh vrst zalog
III.Prodaja obstoječih osnovnih sredstev
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IV. Odpisi terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
V. Povečanje ali zmanjšanje kapitala (izplačilo dividend)
VI. Sprememba obresti (obrestne mere)

   
KAKO VNAŠAMO BILANČNE SPREMEMBE

1. Z gumbkom izberemo tip poslovnega dogodka
2. Pritisnemo gumb Nov zapis
3. V polje Datum vpišemo datum poslovnega dogodka
4. V polje Knjigovodska vrednost vpišemo negativno vrednost, če se knjigovodska 

vrednost zmanjša, in pozitivno, če se poveča
5. V polje Tržna vrednost vpišemo enako vrednost, če je tržna vrednost enaka 

knjigovodski vrednosti, sicer pa ustrezno tržno vrednost.

PRIMER #1: Obstoječe osnovno sredstvo, ki ima knjigovodsko vrednost 5.000 bomo 
prodali za 6000. V polje knjigovodska vrednost vpišemo -5.000, v polje tržna vrednost pa 
-6.000. Program bo evidentiral zmanjšanje osnovnih sredstev za 5.000, priliv 6000 in 
izredne prihodke 1000.

PRIMER #2:  Najeli bomo kratkoročno posojilo 1500. V polje knjigovodska vrednost 
vpišemo 1500 in prav tako v polje tržna vrednost.

OPOZORILO: V TEM OKNU NE MORETE NAČRTOVATI NASLEDNJIH BILANČNIH 
SPREMEMB:

✗ nabave osnovnih sredstev 
(za to je predvideno okno NABAVA OSN. SREDSTEV)

✗ najem dolgoročnega posojila 
(za to je predvideno okno AMORT. NAČRTI - FINANCIRANJE NALOŽBE)

✗ prodaje zalog materiala, gotovinskih proizvodov, blaga in polproizvodov 
(lahko pa odpis)

Pri prodaji osnovnih sredstev mora biti knjigovodska vrednost < 0, tržna vrednost <=0

Pri odpisu zalog mora biti knjigovodska vrednost < 0, tržna vrednost=0

Pri odplačilu dolgoročnih posojil mora biti knjigovodska vrednost < 0, tržna vrednost <=0

Pri obrestih od dolgoročnih posojil mora biti knjigovodska vrednost > 0, tržna vrednost =>0

Ko končate delo v oknu BILANČNE SPREMEMBE, pritisnite gumb Izhod in ga s tem 
zapustite.

Ko zapuščate okno  št. 6, OTVORITVENA BILANCO STANJA, vam program omogoča:

1. avtomatične izdelave kalkulacije proizvoda OSTALO POSLOVANJE (ali CELOTNO 
POSLOVANJE);

2. preračun brez sprememb kalkulacije;
3. izhod brez preračuna

Izhod brez preračuna uporabite, če imate podatke že preračunane in niste vnašali 
sprememb. 
Preračun brez sprememb kalkulacij uporabite, če imate že vnešene podatke v oknih 
kalkulacij in jih ne želite spreminjati. 
Opcijo avtomatična izdelava kalkulacije OSTALO ali CELOTNO POSLOVANJE uporabite 
vedno, ko prvič zapustite to okno. Program bo bilanco uspeha iz preteklosti (zadnjo) delno 
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prenesel v okni LETNA KALKULACIJA in MESEČNA KALKULACIJA kot proizvod OSTALO 
POSLOVANJE (če je nastavitev "neomejeno število kalkulacij" ali kot CELOTNO 
POSLOVANJE (če je nastavitev ena kalkulacija). Pri tem ne bo upošteval izrednih 
prihodkov in odhodkov. Prav tako ne bo upošteval prihodkov in odhodkov od financiranja 
iz preteklosti. Ti bodo upoštevani glede na stanje ( kratkoročnih in dolgoročnih finančnih 
naložb ter % donosa, ki ste ga vpisali in oz. kratkoročnih najetih posojil in obrestne mere) 
v prihodnosti. V oknu LETNA KALKULACIJA boste opazili, da je program vnesel podatke za 
ustrezno število let na letni osnovi. V oknu MESEČNA KALKULACIJA pa mesečne podatke 
(1/12 letnih).

DEFINICIJA PROIZVODA "OSTALO POSLOVANJE"

Če načrtujete naložbo v proizvod A, ki ga že proizvajate , boste izdelali kalkulacije 
proizvoda A z naložbo in brez naložbe. Ker je potrebno načtovati poslovanje celotnega 
podjetja, lahko definiramo "OSTALO POSLOVANJE" kot:

                     CELOTNO POSLOVANJE podjetja  - PROIZVOD A = OSTALO POSLOVANJE
                     
Ker so podatki o stroških poslovanja v preteklosti v bilanci uspeha podani v skupnem 
znesku (niso razdeljeni na stalne in spremenljive), jih program v celoti upošteva kot 
spremenljive. To lahko seveda ročno popravite. Če boste npr. za proizvod A vnesli v 
kalkulacijo stalne stroške, potem pa bo program avtomatično izdelal kalkulacijo OSTALO 
POSLOVANJE, bodo v kalkulacijo OSTALO POSLOVANJE stalni stroški negativni. To napako 
morate ročno popraviti tako, da ustrezno zmanjšate spremenljive stroške, negativne 
vrednosti stalnih stroškov pa izbrišete.                     

Ko prvič zapuščate to okno, izberite prvo možnost (avtomatična izdelava kalkulacije 
proizvoda OSTALO POSLOVANJE). 

Kalkulativne elemente proizvoda OSTALO POSLOVANJE lahko v oknih MESEČNA ali LETNA 
KALKULACIJA poljubno spreminjate (poslovanje verjetno nikoli ne bo enako kot v 
preteklem letu) in s tem opredelite načrtovano poslovanje v prihodnosti.
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B7:  KALKULACIJA

Kalkulativne podatke o prodaji in stroških lahko  vnašate na MESEČNI ali LETNI ravni, kar 
vam pač bolj ustreza. Izpisi so v obeh  primerih na mesečni in letni ravni. Torej kliknete 
na gumb Mesečna kalkulacija ali Letna kalkulacija.

Podatke se vnaša za poslovanje Z NALOŽBO in BREZ NALOŽBE. Če vnašate podatke za 
proizvod, ki ga že proizvajate v količini 100 kosov, naložba pa bo omogočila dodatnih 30 
kosov, potem vnesete v polje KOLIČINA (Z NALOŽBO) 130 kosov, v polje KOLIČINA 
(BREZ NALOŽBE) pa 100 kosov.  Če vnašate podatke za nov proizvod, ki ga brez naložbe 
ne bi proizvajali, je vrednost vseh kategorij BREZ NALOŽBE pač enaka 0.

Če pa  vnašate podatke  le vrednostno, lahko prihodek 35.000.000 vpišete tako, da v 
polje KOLIČINA vpišete 350.000 v polje CENA pa 100. Zmnožek količine in cene je 
prihodek. Spremenljive stroške materiala v višini 40 % od prihodka boste v tem primeru 
vpisali tako, da boste v polje VAR.STR.MAT/ENOTO vpisali 40 (program bo v varibalne 
stroške zabeležil zmnožek 350.000 x 40 = 14.000.000).

Podatke v polje AMORTIZACIJA vnašate samo v koloni BREZ NALOŽBE. Program bo 
avtomatično obračunal amortizacijo od naložbe in jo vključil v kalkulacijo. Program bo 
našel ustrezno povezavo na osnovi polja PROIZVOD (identično vrsto proizvoda smo morali 
vpisati v oknu NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA).

Podatke lahko vnašate sintetično ali analitično. Če želite vnašati podatke analitično, 
pritisnete gumb "A"  in odprlo se bo okno za analitičen vnos. Za podrobnosti glej pomoč 
Analitični vnos podatkov.
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Če vnašate podatke na letni ravni, jih program prenese tudi v okno MESEČNA 
KALKULACIJA, kjer jih lahko še dodatno spreminjate. 

Če delate elaborat tudi po tekočih cenah, potem morate vnašati podatke v okno LETNA 
KALKULACIJA, sicer jih program ne bo prenesel v okno kalkulacij po tekočih cenah. 

NATANČNOST IZRAČUNA

Količino in ceno lahko vnašate z natačnostjo 2 decimalnih mest. Prav tako variabilne 
stroške materiala in storitev. Če imate ceno in navedene stroške izražene z več 
decimalnimi mesti, lahko problem rešite tako, da kot enoto mere uporabite 1000 (enot). 
Količino 500.000,00 kosov po ceni 1,9843 d.e. torej vnesete kot 500 (količina) in 1984,30 
(cena).
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B7.1: Mesečna kalkulacija

NAČIN VNOSA PODATKOV V OKNU MESEČNA KALKULACIJA

I. Kliknete polje PROIZVOD in nato pritisnete funkcijsko tipko  F3 ter vnesete podatek 
(oznako) proizvoda, za katerega delate kalkulacijo

II. Vnesete kalkulativne podatke za navedeni proizvod (priporočamo, da delate samo s 
tipkovnico in program vas bo vodil od polja do polja). Podatke lahko vnašamo 
sintetično ali analitično.

III.Vnesete podatke o dnevih vezave za navedeni proizvod; dnevi vezave bistveno 
vplivajo na denarni tok!

IV. Vnesete podatek o začetku prodaje. Z datumom ZAČETEK PRODAJE je mišljen 
začetek prodaje Z NALOŽBO. Program bo na osnovi podatkov o dobi trajanja 
projekcije in datuma začetka prodaje izračunal življensko dobo. Primer: V oknu 
POGOJI POSLOVANJA vpišemo trajanje projekcije 60 mesecev in datum zadnje 
bilance 31.12. 2002. V polje ZAČETEK PRODAJE datum 01.05.2003, ko bomo torej 
začeli prodajati učinke naložbe. Program bo v polje ŽIVLJENSKA DOBA V MESECIH 
vpisal vrednosdt 56 (tj. 60 - 4).

V. Pritisnemo gumb IZRAČUN. Program bo izdelal za 60 mesečnih kalkulacij. Če 
imamo vnešene podatke o poslovanju BREZ NALOŽBE, bo za čas od datuma zadnje 
bilance 31. 12. 2002 do 1.5.2003 izdelal kalkulacije, pri katerih bodo vrednosti Z 
NALOŽBO in BREZ NALOŽBE enake. 

VI. Če želimo kalkulativne podatke v času trajanja projekcije spreminjati, pritisnemo 
gumb SPREMEMBE in jih ustrezno spremenimo (glej pomoč SPREMEMBE 
DINAMIČNE KALKULACIJE).

VII.Ko smo vnesli podatke in jih ustrezno spremenili za prvi proizvod, pritisnemo gumb 
NOV ZAPIS in po enakem postopku vnašamo podatke za naslednji proizvod.
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POSEBNOSTI

V kalkulativna polja BREZ INVESTICIJE vnašate podatke samo v primeru, če je naložba 
namenjena vrsti proizvoda, ki jo že proizvajate. Če delate celotni elaborat, je potrebno po 
vnosu kalkulativnih elementov zapustiti okno MESEČNA KALKULACIJA, odpreti okno 
SPREMEMBA ZADNJE BILANCE STANJA V FINANČNI TOK, ter ga zapustiti tako, da podatke 
preračuna IN izdela kalkulacijo OSTALO POSLOVANJE. Pri  tem bo program izdelal 
kalkulacijo proizvoda OSTALO POSLOVANJE  zmanjšano za kalkulativne elemente ostalih 
proizvodov brez investicije.

Okno zapustimo z gumbom Izhod z izračuni in zahtevo po preračunu potrdimo z OK.
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B7.2:  Letna kalkulacija

NAČIN VNOSA PODATKOV V OKNU LETNA KALKULACIJA

I. Od točke 1 do 4 je postopek enak postopku pri vnosu podatkov v oknu Mesečna 
kalkulacija s to razliko, da vnašamo podatke za prvo leto.

II. Ko zapustimo polje ZAČETEK PRODAJE, program odpre okno z vprašanje "Ali 
generiram podatke za ustrezno število let". Izberemo možnosti "DA" in program 
samodejno vnese kalkulacije za ustrezno število let.

III.Spremembe podatkov za posamezna leta lahko vpišemo v oknu ali pa pritisnemo 
gumb TABELA in jih spreminjamo v tabelarični obliki.

IV. Če vnašamo podatke v analitični obliki, morajo biti kalkulacije za ustrezno število 
let že izdelane. Za prenos analitičnih podatkov 

V.     a. pritisnemo kontrolno točko "Omogoči prenos analit. podatkov";
VI.     b. pritisnemo gumb "P" ob kategoriji podatkov, ki jih želimo prenesti. 
VII.Ko smo vnesli podatke in jih ustrezno spremenili za prvi proizvod, pritisnemo gumb 

NOV ZAPIS in po enakem postopku vnašamo podatke za naslednji proizvod.

OPOZORILO: V oknu ne sme biti praznih zapisov! Vkolikor imate prazen zapis, se 
postavite na prazno polje in kliknite Brisanje zapisa. Postopek ponavljajte dokler 
nimate izbrisanih vseh praznih zapisov!

OPOZORILO: Za vnos podatkov uporabljajte tipko ENTER. Tako se boste izognili 
neizpolnjenim poljem!
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B7.3:  Porazdelitev zalog

Če delate elaborat z več proizvodi, je porazdelitev otvoritvenih zalog na posamezne 
proizvode lahko pomembna. Predvsem v primeru zmanjševanja obsega prodaje; vpliva 
namreč na obratna sredstva in posledično na denarni tok. Program z ukazom SAMODEJNA 
PORAZDELITEV ZALOG zaloge porazdeli z uporabo ključa:

  KOLIČINA x CENA x DNEVI VEZAVE.

Otvoritvene zaloge lahko porazdelite ročno. Edini pogoj za to je, da je skupna vsota 
otvoritvenih zalog enaka zalogam v zadnji bilanci stanja. Če delate to s pomočjo 
programa, potem bodo zaloge porazdeljene glede na obseg prodaje in dobo vezave v 
kalkulaciji. Zato lahko avtomatično porazdelite zaloge šele po vnosu podatkov v mesečne 
ali letne kalkulacije.

Po porazdelitvi zalog kalkulacije ponovno preračunajte (Okno 7. Kalkulacija ).

OPOZORILO: Program bo javil napako, če imate npr. v otvoritveni bilanci zaloge 
materiala, v kalkulaciji pa nimate vnešenih dni vezave za material. To analogno 
velja za vse vrste zalog.
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B7.4:  Konverzijski faktorji

Primeri izračuna standardnega konverzijskega faktorja za popravek popačenih
cen inputov in outputov

➢ Za vsak predmet zunanjetrgovinske menjave je ceno na meji lahko določiti 
(mednarodne »svetovne« cene, CIF za uvoz in FOB za izvoz, izraženo v lokalni 
valuti);

➢ Za vse, kar ni predmet trgovanja s tujino, je treba določiti ekvivalent svetovne 
cene. Standardni konverzijski faktor se uporablja za manjše postavke, medtem ko 
je za velike stvari treba uporabiti posebne pretvornike.

Primer podatkov, ki se uporabijo pri oceni standardnega konverzijskega faktorja (v 
milijonih evrov):

1. celoten uvoz (M) M = 2000
2. celoten izvoz (X) X = 1500
3. uvozne dajatve (Tm) Tm = 900
4. izvozne dajatve (Tx) Tx = 25

Formula, ki se uporabi za izračun standardnega konverzijskega faktorja (SCF), je 
naslednja:

SCF = (M + X) / (M + Tm) + (X – Tx)
SCF = 0,8;

➢ Zemljišče  : država omogoči nakup zemljišča po ceni, ki je za 50 % nižja od tiste na 
trgu. To pomeni, da je tržna cena dvakrat višja. Prodajna cena mora biti zato 
podvojena, saj le tako odraža stanje na trgu, in ker ne obstaja poseben konverzijski 
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faktor za pretvorbo tržne cene v ceno na meji, je ta pretvornik enak standardnemu 
konverzijskemu faktorju: konverzijski faktor je: 2 x 0,8 = 1,60;

➢ Zgradbe  : v skupnih stroških je delež plač nekvalificirane delovne sile 30 % (cf za 
nekvalificirano delovno silo je 0,48), 40 % stroškov uvoženega materiala in 
storitev, kjer so uvozne dajatve udeležene s 23 % in davki od prodaje 10 % (cf 
0,75), 20 % so domače surovine in material (SCF = 0,8), 10 % je dobička (cf = 0) 
konverzijski faktor je: (0,3 x 0,48) + (0,4 x 0,75) + (0,2 x 0,8) + (0,1 x 0) = 0,60;

➢ Stroji  : uvozna cena, zmanjšana za carine in davke (cf = 1);
➢ Zaloge surovin  : obstaja predpostavka, da se uporabi le ena surovina, ki je predmet 

menjave; blago ni obdavčeno in je torej tržna cena enaka ceni FOB (cf = 1);
➢ Proizvodi  : rezultata projekta sta dva: A, uvoženi proizvodi, in B, polproizvodi, ki 

niso predmet menjave. Za zaščito domačih podjetij je vlada uvedla uvozne dajatve 
na uvožene proizvode pod A s 33 %. CF za A je tako 100 / 133 = 0,75. Za 
proizvode B ni posebnega konverzijskega faktorja, zato je SCF = 0,8;

➢ Surovine  : cf = 1;
➢ Polproizvodi   za nadaljnjo proizvodnjo se uvažajo brez plačila tarif in dajatev, 

cf = 1;
➢ Električna energija  : tarife za elektriko pokrijejo le 40 % mejnih stroškov oskrbe z 

električno energijo. Ker ni delitve na stroškovne elemente cene, obstaja 
predpostavka, da je razlika med ceno na domačem trgu in tisto v tujini za vsak 
strošek v strukturi cene proizvodnje dodatne, mejne enote električne energije, 
enaka razliki med vsemi izdelki, ki so predmet menjave v okviru SCF; 
cf = 1 / 0,4 x 0,8 = 2;

➢ Kvalificirana delovna sila  : na trgu ni motenj. Stroški dela na trgu odražajo 
oportunitetne stroške v gospodarstvu;

➢ Nekvalificirana delovna sila  : čeprav ponudba presega povpraševanje, je minimalna 
plača 5 evrov na uro. Ne glede na to pa je kmetijstvo področje, ki je nazadnje 
zaposlovalo in kjer je plača le 3 evre na uro. Tako le 60 % nekvalificirane delovne 
sile odraža stroške, ki ustrezajo oportunitetnim stroškom.

(Vir: Strukturni skladi EU v Sloveniji )
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B7.5:  Letna kalkulacija stroškov in koristi

Program omogoča izračun finančne in ekonomske donosnosti naložbe.

Za izračun finančne donosnosti, poenostavljeno bi ji lahko  rekli tudi podjetniške 
donosnosti naložbe, se upošteva dejanske prilive in odlive investicijskega projekta 
(definirane kot razliko med denarnimi tokovi poslovanja z naložbo in brez naložbe). 
Finančna donosnost je izražena kot neto sedanja vrednost (NSV), interna stopnja donosa 
(ISD) in kot pomožni kazalec doba vračila.

Pri izračunu ekonomske donosnosti naložbe pa je potrebno upoštevati vpliv okolja na 
naložbo in tudi vpliv naložbe na okolje, torej vpliv  naložbe na okolje (regijo, državo...). To 
dosežemo tako, da
   a. izločimo vpliv davkov in paradavčnih elementov iz denarnih tokov;
   b. vključimo vpliv eksternih stroškov in koristi v denarne tokove

To storimo tako, da izračunamo konverzijske faktorje (KF) , ki izražajo odnos med tržnimi 
cenami (ki vključujejo davčne elemente) ter obračunskimi cenami (ki so očiščene davčnih 
elementov) ter dodamo eksterne prilive in odlive, ki še niso vključeni.

Če v programu izberemo v nastavitvah pri opciji Analiza stroškov in koristi vrednost 
"DA", program onemogoči delo z davkom na dodano vrednost, omogoči pa vnos 
konverzijskih faktorjev:

   a. v oknu št. 3. - Naložbe v osnovna sredstva
   b. v oknu št. 4. - Evidenca izdat. za gradbeništvo
   c. v oknu št. 7. - Kalkulacija
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Podrobnejša razlaga izračunov konverzijskih faktorjev je v prejšnem poglavju  ( B7.4 )
oziroma v "Priročniku za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov" , ki ga 
je izdala Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj leta 2004 in je 
dostopen tudi na spletu.

Program preračuna naložbe v osnovna sredstva, izdatke za gradbeništvo in kalkulativne 
elemente (po vrstah kalkulacij, torej lahko uporabimo različne KF za različne kalkulacije) s 
konverzijskimi faktorji iz tržnih cen v obračunske cene.

Postopek sprememb tržnih cen v obračunske je torej naslednjji:
• V oknu št. 3. Naložbe v osnovna sredstva vnesemo poleg ostalih podatkov tudi 

podatke o KF
• To storimo tudi v oknu št. 4. Evidenca za gradbeništvo, če to okno uporabljamo v 

projektu.
• V oknu kalkulacij pa:
1. Vnesemo kalkulativne podatke (s tržnimi cenami) v okno 7.2  letna kalkulacija; ob 

izhodu podatke preračunamo;
2. V oknu 7.4 vnesemo konverzijske faktorje za vsako kalkulacijo posebej;
3. V oknu 7.5. z gumbom "PRENOS" prenesemo kalkulativne podatke iz okna 7.2; pri 

tem program kalkulativne elemente preračuna s KF. Okno omogoča vnos dodatnih 
kalkulacij za eksterne stroške in koristi. Ob izhodu podatke preračunamo.

Izračun ekonomske donosnosti se zaključi v oknu 11.2 (pred tem je potrebno kot do sedaj 
odpreti okno št. 10, Financiranje naložbe in ob izhodu podatke preračunati), kjer sta ločeni 
okni za izračun finančne in ekonomske donosnosti.
    
VNOS PODATKOV:

Postopek vnosa podatkov je enak kot v oknu 7.1 Mesečna kalkulacija ali 7.2 Letna 
kalkulacija.

Okno zapustimo z gumbom Izhod z izračuni in zahtevo po preračunu potrdimo z OK.
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B8:  IZRAČUN OBRATNIH SREDSTEV

Program sam izračuna znesek potrebnih obratnih sredstev in vas postavi v mesec, v 
katerem so potrebna obratna sredstva največja. Izpišete in ogledate si lahko potrebna 
obratna sredstva za katerikoli mesec poslovanja.

Pri izračunu potrebnih obratnih sredstev sta možna dva pristopa. Pri prvem (uporablja se 
npr. vedno pri režimu HITREGA IZRAČUNA) program pri izračunu potrebnih obratnih 
sredstev med viri upošteva AKUMULIRANO AMORTIZACIJO IN DOBIČEK. Pristop je 
povsem logičen za nov proizvod, za novo podjetje ipd.

Drug pristop pa navedenih kategorij ne upošteva. Ta pristop je potrebno uporabiti v 
primeru, če se naložba nanaša le na del celotnega poslovanja. V tem primeru bi lahko že 
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA IN DOBIČEK PROIZVODOV, NA KATERE SE NE NANAŠA 
NALOŽBA (NPR. PROIZVOD OSTALO POSLOVANJE) zagotovila potrebne vire za trajna 
obratna sredstva, kar pa lahko investitorja zavede (saj lahko tako uporabo dobička kot 
akumulirane amortizacije namerava uporabiti za drug projekt).

Potrebna obratna sredstva za posamezne proizvode si lahko ogledate v oknu Izračun 
obratnih sredstev za posamezni proizvod, ki je dosegljiv iz okna Dinamična 
kalkulacija posameznega proizvoda.
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B9:  ZAČASNA STRUKTURA FINANCIRANJA

Na osnovi podatkov o višini naložb v osnovna sredstva, izračuna potrebnih obratnih 
sredstvih in podatkov o znesku lastnih sredstev program samodejno izračuna potreben 
obseg posojil. Kdaj nastopi potreba po po posojilih in v kakšnih zneskih si lahko ogledate, 
če pritisnete gumb Neto fin. tok. Negativni saldo morate pokriti z ustrezno višino posojil 
ali,  če delate v režimu celotnega elaborata, z drugo obliko financiranja  (npr. s prodajo 
osnovnih sredstev, dezinvestiranjem kratkoročnih ali dolgoročnih finačnih naložb ipd.) 
Prilive in odlive po mesecih si ogledate s pritiskom na ustrezna gumba.

Posojila vnašate v naslednjem oknu. V glavnem oknu pritisnete na gumb številka 
10. FINACIRANJE NALOŽBE S KREDITI.

Lastna sredstva, ki ste jih vpisali v oknu POGOJI POSLOVANJA program upošteva kot 
denarna sredstva, če delate hitri izračun. Če delate celotni elaborat, jih upošteva samo kot 
oceno pri izračunu potrebnih posojil. Če so ocenjena previsoko, utegne biti stanje denarnih 
sredstev negativno. Program namreč pri izdelavi celotnega elaborata upošteva posojila, 
denarna sredstva na žiro računu in spremembe ostalih sredstev, ki ste jih vnesli (npr. 
zmanjšanje kratkoročnih ali dolgoročnih naložb itd.). V tem primeru je potrebno predvideti 
ustrezno financiranje (večji znesek posojil, drugi viri financiranja).

Pri višini posojil upoštevajte (predvsem v začetnem obdobju po prejemu posojil) 
morebitna odplačila posojil in plačila obresti.

Pri hitrem izračunu lahko dosežete drugačno strukturo financiranja s spremembo višine 
lastnih sredstev, ki jih vnesete v oknu POGOJI POSLOVANJA. Po spremembi je seveda 
potrebno odpreti okna, KI SE ODPIRAJO Z RDEČIMI GUMBI in jih zapreti z opcijo 
PODATKE PRERAČUNAM.
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Pri celotnih elaboratih lahko drugačno strukturo financiranja dosežete z raznimi bilančnimi 
spremembami npr. zmanjšanjem kratkoročnih ali dolgoročnih finančnih naložb, prodajo 
osnovnih sredstev, zmanjšanjem ostalih terjatev, povečanjem kratkoročnih kreditov ipd. 
To lahko storite v oknu št. 6. DODATNI POGOJI - BILANČNE SPREMEBE.

B10:  FINANCIRANJE NALOŽBE S KREDITI

Naložbo financiramo s posojili tako, da 
1. Vnesemo v ustrezna polja podatke o posojilu, vnos podatkov potrjujte s tipko 

ENTER, tako se boste izognili praznim poljem.
2. Pritisnemo enega od gumbov za izdelavo amortizacijskega načrta (A, B, C, D ali E - 

pojavi se REPORT AMORTIZACIJSKEGA NAČRTA),
3. Zapremo report z amortizacijskim načrtom (lahko ga tudi izpišemo)
4. Pritisnemo gumb Prenos odplačil.

Če želimo vnesti več posojil, z uporabo gumba Nov zapis odpremo nov zapis in 
nadaljujemo z vpisom novega posojila. Postopek je enak opisanemu.

Če smo se zmotili ali želimo spreminjati podatke, pritisnemo gumb Brisanje prenešenih 
anuitet. Nato ponovimo postopek od točke 2. dalje za vsako vnešeno posojilo.

Podatke o amortizacijskem načrtu si izpišemo s pritiskom na ustrezni gumb. Prav tako 
podatke o vseh vpisanih  posojilih. Gumbi z modro pisavo so namenjeni tiskanju.

Ko zapustimo okno (s preračunom), so v finančnem toku upoštevana  vsa posojila in vsa 
odplačila posojil. Vsi poslovni dogodki so seveda upoštevani tudi v izkazih uspeha in 
stanja.
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B11:  DONOSNOST NALOŽBE

B11.1:  FINANČNA DONOSNOST NALOŽBE
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Ko odprete okno Donosnost naložbe, program samodejno vnese podatke o plačilih za 
osnovna sredstva in o naložbi v obratna  sredstva. Vnesti morate torej le diskontno 
stopnjo in rezidualno vrednost (Rezidualna vrednost je ostanek vrednosti projekta) . 
Rezidualno vrednost osnovnih in obratnih sredstev program izračuna. S klikom na 
kontrolno točko jih vključite. REZIDUALNA VREDNOST je tržna vrednost, zato program 
dopušča, da vpišete takšno rezidualno vrednost, kakršna vam ustreza.  Ko vnesete 
podatke, pritisnite gumb Izračun. 

Z gumbom Občutljivost naložbe odprete okno Analiza občutljivosti naložbe. V tem 
oknu lahko s spremembo faktorjev ugotavljate občutljvost naložbe na spremembe v 
dejavnikih, ki vplivajo na naložbo. Faktor 1 pomeni nespremenjen vpliv dejavnika.  Vpliv 
sprememebe pri količini določite s spremembo faktorja tako, da pomeni npr. faktor 1.05 
povečanje količine za 5 %; zmanjšanje količine za 5 % se vpiše kot faktor 0.950.

Občutljivost naložbe lahko računate s poljubno kombinacijo faktorjev.

Občutljivost lahko računate  tako, da povečujete vrednosti "Z NALOŽBO"  ali razliko med 
podatki "Z NALOŽBO" - "BREZ NALOŽBE". Praviloma uporabljajte drugo možnost. Prva 
možnost se lahko uporabi npr. tedaj, če se vse cene spremenijo zaradi naložbe.

NAČIN DELA PRI IZRAČUNU OBČUTLJIVOSTI NALOŽBE:
1. Ko se odpre okno, pritisnite gumb Izračun. Ker so vsi faktorji 1, bo rezultat enak 

izračunu v oknu IZRAČUN NETO SEDANJE VREDNOSTI .
2. Pritisnite gumb Prenos v bazo rezultatov. 
3. Nato spremenite faktorj(e) in ponovite postopek 1 in 2.
4. Ko ste izračunali vse željene možnosti, pritisnite gumb Baza rezultatov, kjer so 

rezultati izračunov shranjeni in pritisnite gumb Tisk.
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Pri izračunu donosnosti naložbe in pri analizi občutljivost lahko izpišete denarni tok, iz 
katerega so bile izračunane vrednosti, s pritiskom na gumb TISK FINANČNEGA TOKA.

Baza rezultatov:

V bazi rezultatov si lahko pogledate vnešene spremembe. Če želite kak zapis zbrisati, z 
miško kliknite v polje željenega zapisa in kliknite gumb Brisanje zapisa.

Okno zapustite z gumbom Izhod.
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B12:  KONČNA STRUKTURA FINANCIRANJA

Končna struktura financiranja projekta se lahko razlikuje od predvidene strukture na 
začetku izdelave investicijskega elaborata. Medtem ko je začetna struktura izračunana 
tako, da je neznanka obseg posojil, pa na koncu obseg posojil poznamo, zato je neznanka, 
ki jo program izračuna, obseg lastnih sredstev, ki bodo uporabljena za naložbo. V 
elaboratu se praviloma struktura financiranja predstavi že na začetku, čeprav jo 
definitivno določimo šele na koncu, ko so izračunane vse neznanke.

Gumbi Neto fin. tok, Prilivi, Odlivi in Tisk so vsi namenjeni izpisu poročil.

Okno zapustite z gumbom Izhod.
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B13:  TERMINSKI PLAN

Terminski plan avtomatično vključuje poslovne dogodke (nabava osnovnih sredstev, 
začetek prodaje z naložbo in pridobitev posojil. Navedene poslovne dogodke lahko 
dopolnite z drugimi ali pa sestavite terminski plan, ki vključuje druge poslovne dogodke.
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B14:  IZKAZI USPEHA

Izkaze uspeha, stanja in finančnih tokov si lahko ogledate in izpišete na mesečni ali letni 
ravni. Pri izkazih uspeha je potrebno vpisati število zaposlenih po naložbi, sicer ne 
moremo izračunati ustreznih kazalcev uspešnosti.

V tabeli levo spodaj si lahko s klikom na željeno leto ali mesec pogledate izkaze uspeha za 
posamezen mesec ali leto.

45



B15:  IZKAZI STANJA

Izkaze stanja si lahko ogledate in izpišete na mesečni ali letni ravni. Pri izkazih uspeha je 
potrebno vpisati število zaposlenih po naložbi, sicer ne moremo izračunati ustreznih 
kazalcev uspešnosti.

V tabeli levo spodaj si lahko s klikom na željeno leto ali mesec pogledate izkaze stanja za 
posamezen mesec ali leto.
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B16:  GOTOVINSKI TOK

Izkaze gotovinskega toka si lahko ogledate in izpišete na mesečni ali letni ravni. Pri izkazih 
uspeha je potrebno vpisati število zaposlenih po naložbi, sicer ne moremo izračunati 
ustreznih kazalcev uspešnosti.

Za pregled gotovinskega toka po letih ali mesecih uporabljajte puščice ( čisto spodaj ) ali 
+/- 12 ( mesecev ).
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B17:  KAZALCI POSLOVNE USPEŠNOSTI

Kazalci se izračunajo avtomatično. 
Nekateri kazalci imajo v imenovalcu 
podatek o ŠTEVILU ZAPOSLENIH, ki ga 
vnesete v okno, ki se odpre, če teh 
podatkov ni. Če se podatki o številu 
zaposlenih med letom spreminjajo, jih 
lahko vnesete v oknu 
IZKAZI USPEHA Z NALOŽBO.

Pritsnete na gumb Kazalci poslovne 
uspešnosti in vnesete število zaposlenih 
( vkolikor se število zaposlenih v vseh 
letih ne spreminja ) samo zgoraj v modro 
polje. Ob pritisku na gumb Izhod, 
program samodejno generira število 
zaposlenih skozi vsa leta.

Vkolikor se število zaposlenih v 
načrtovanih letih spreminja to nato ročno 
spremenite v oknu Število zaposlenih.

Ob ponovnem pritisku na gumb Kazalci 
poslovne uspešnosti vam program 
izpiše poročilo.
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C:  VNOS BESEDILA

Besedila se lahko sproti vnašajo v določenih oknih s kalkulacijami, kjer je memo polje 
označeno s Komentar.

Posamezna poglavja, ki ne vsebujejo kalkulacij ( kot je povzetek, opis proizvodov, 
zaključek,...) pa se opisujejo v za to prirejenih oknih. Dostopna so z gumbi od št. 18 do 
25. na desni strani glavnega okna.

Nekatera poglavja imajo že določene naslove, katere je mogoče spreminjati.
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C1:  POVZETEK IN SPLOŠNI PODATKI

V oknu Povzetek in splošni podatki imamo možnosti izbire naslednjih poročil:

– Podatki o investitorju
– Avtorji in odgovorne osebe
– Povzetek
– Vpliv naložbe na poslovanje

Podatki o investitorju

Vnesemo podatke o investitorju v za to določena polja. Pri dodanih poglavjih ( kot so: 
Kratka predstavitev podjetja, Lastništvo podjetja, Uprava družbe in Zaposleni in 
management team ) lahko spremenimo naslov, besedilo pa vnašamo v memo polje na 
desni strani in sicer z dvoklikom z miško. Kadar je memo izpisano z malimi črkami to 
pomeni, da besedilo ni vnešeno. Ko je MEMO napisano z velikimi črkami to pomeni, da je 
besedilo že vnešeno.
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C2: OSTALA OKNA ZA DODAJANJE BESEDILA

Pri ostalih oknih za dodajanje besedila je postopek enak kot pri prejšnem. Število 
poglavja, naslov in besedilo lahko poljubno spreminjamo. 

Če želite dodati novo poglavje pritisnite gumb Nov zapis. Vkolikor želite določeno poglavje 
izbrisati pritisnite Brisanje zapisa.

OPOZORILO: Program bo izbrisal zapis, ki je označen. Zapis označite tako, da z 
miško kliknete nanj.

Pri že izdelanih besedilih uporabite funkcijo kopiraj / prilepi (copy / paste). 
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D:  GRAFI

Program Elaborat  omogoča avtomatično izdelavo vseh 15 grafov s pritiskom na gumb 
Avtomatična izdelava vseh grafov. Lahko pa izdelate tudi samo posamezne grafe.

Seznam grafov, ki jih omogoča program Elaborat:

1. Struktura financiranja 
2. Struktura naložbe 
3. Celotni prihodek in neto dobiček 
4. Stanje denarnih sredstev 
5. Neto dobiček 
6. Dobiček iz poslovanja in obresti 
7. Naložbe v osnovna sredstva po mesecih 
8. Prihodki od prodaje 
9. Spremenljivi stroški v prihodkih od prodaje 
10.Stalni stroški v prihodkih od prodaje 
11.Stroški dela v prihodkih od prodaje 
12.Amortizacija v prihodkih od prodaje 
13.Donos kapitala ( neto dobiček / kapital ) 
14.Financiranje osnovnih sredstev z dolgoročnimi viri 
15.Dobiček iz poslovanja 
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E:  KAZALO

OPOZORILO: Za avtomatično vključevanje poročil v kazalo odkljukajte Vključevanje 
poročil v kazalo v glavnem oknu. Ko boste to naredili se bo vsako poročilo, pri 
katerem boste pritisnili gumb Tisk, samodejno vneslo v kazalo elaborata.

Torej odkljukate Vključevanje poročil v kazalo, sledite gumbom v glavnem oknu od št. 1 
( Pogoji poslovanja ) dalje, ter klikate gumb Tisk v vsakem oknu katere kalkulacijo želite 
imeti v kazalu investicijskega elaborata. Poročil ni treba dejansko natisniti, dovolj je, da se 
samo odprejo v predogled. Pred vsakim predogledom lahko spremenite naslov poglavja in 
številko strani, lahko pa to naredite naknadno v kazalu.

Določena okna imajo že vključena besedila ( kot na primer komentar o obračunu 
amortizacije ). Odkljukajte Vključi standarden komentar.

Določena okna dovoljujejo izdelavo grafa v poročilu. Potrebno je odkljukati opcijo Graf ali 
Tisk z grafi. Ostale grafe lahko v elaborat vključite kot posamezna poglavja po istem 
principu kot ostala poročila.

Ko imate poročila že v kazalu, lahko poljubno spreminjate naslove, število strani poglavja 
ali besedilo znotraj poglavja. 
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Gumbi v kazalu:

 Za ureditev kazala po straneh kliknite Avtomatično oštevilčenje strani. 
 Za brisanje določenega poročila ali poglavja z miško označite željeno poglavje in 

kliknite Brisanje zapisa.
 Brisanje vseh zapisov je namenjeno brisanju celotnega kazala.
 Vnos besedila je namenjen vnosu besedila v določeno poglavje. Z miško označite 

željeno poglavje in kliknite Vnos besedila.
 Kazalo je mogoče uvoziti z gumbom Uvoz kazala. Program Elaborat ima v osnovi 

nekaj primerkov izdelanih kazal.
 Za prihodnje delo lahko že narejeno kazalo shranite z gumbom Shranjevanje 

kazala.
 Gumb Prevod kazala je omogočen samo tistim uporabnikom programa Elaborat, 

ki imajo licenco za drug tuj jezik.
 Tisk kazala je gumb, ki natisne kazalo.
 Tisk izbranega zapisa je gumb, ki omogoča tisk zgolj izbranega zapisa.
 Tisk vseh poročil je gumb s katerim natisnemo vsa poročila.

Tiskanje:

Z miško izberete določeno poročilo in kliknete Tisk izbranega zapisa. Program vam 
omogoči predogled poročila preden ga natisne. Po pregledu poročila pritisnite na gumb, ki 
je lociran levo spodaj s sliko tiskalnika.

Vkolikor ste poročila že pregledali, pritisnite Tisk vseh poročil in program bo sprožil 
tiskanje brez predogledov.

Tiskanje naslovne strani:

V glavnem oknu pritisnite gumb Povzetek in splošni podatki. Nato izberete gumb 
Podatki o investitorju. Spodaj levo imate gumb Tisk naslovne strani. Naslov seveda 
lahko spremenite.
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F:  SHRANJEVANJE IN ODPIRANJE PROJEKTOV

F1:  Shranjevanje projektov

Investicijski elaborat lahko shranite kot projekt ( gumb: Shrani projekt kot ) ali izdelate 
ZIP datoteko – gumb Izdelava ZIP datoteke.

Priporočamo izdelavo ZIP datoteke zaradi manjše porabe prostora na vašem disku 
in hitrejšega dela s programom Elaborat.

Kliknete gumb Izdelava ZIP datoteke in odpre se vam naslednje okno:

ZIP datoteka bo shranjena na rudu diska C ( !!! ). V označeno polje vpišete ime projekta 
(do 8 med seboj povezanih znakov ) in kliknete OK.
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F2:  Odpiranje projektov:

Kliknete gumb Odpiranje ZIP datoteke. Odpre se pogovorno okno v katerem kliknete na 
prazno polje namenjeno imenu datoteke. 

Nato se vam odpre dodatno okno, kjer izberemo datoteko katero želimo odpreti.

OPOZORILO: Pozorni bodite, da shranjujete in odpirate datoteke direktno na / iz 
diska C. 

Najprej na desni 2 krat kliknete na mapo C:\ tako, da se vam odpre. V levem okencu pa 
nato izberete željen projekt.
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G:  POMOČ

Program Elaborat je opremljen s pomočjo (funkcijska tipka F1), ki je občutljiva na 
področje dela (case sensitive), tako da se odpira v posameznem oknu tista pomoč, ki je 
namenjena delu v tem oknu. 

Dostopni so seveda tudi drugi deli pomoči. 

Za pomoč pri uporabi programa Elaborat ali za nasvet s finančnega področja smo vam 
brezplačno na voljo tudi preko e-pošte katja@akc.si in telefona 01-514-2844. 
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H:  IZDELAVA ELABORATA PO TEKOČIH CENAH

Izračuni po tekočih cenah so potrebni samo v primeru, če investicijski ciklus traja daljše 
obdobje in ocenjujemo, da bodo potrebna večja finančna sredstva za financiranje, kot 
kažejo podatki po stalnih cenah. Skratka, če pričakujemo podražitve, ki bodo vplivale na 
višino investicije. Zato je potrebno prilagoditi tudi vire financiranja.

Način dela po tekočih cenah je v bistvu enostaven. Delate tako, da odpirate okna po 
vrstnem redu.

1. Vpisati je potrebno rast cen po letih v okno VNOS PODATKOV O INFLACIJI.
2. Nato pritisnemo naslednji gumb PRERAČUN V TEKOČE CENE.
3. V oknu NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA so vsi podatki že preračunani v tekoče 

cene. Lahko jih seveda spreminjamo. Pri tem ne pozabite uskladiti tudi dinamiko 
plačil (ki je sicer tudi usklajena).

4. V oknu BILANČNE SPREMEMBE program  revalorizira  vrednosti. Okno je potrebno 
odpreti in zapreti.

5. Program revalorizira SAMO LETNE KALKULACIJE. Zato je potrebno delati na 
LETNEM NIVOJU z LETNIMI KALKULACIJAMI. Okno je potrebno odpreti in 
preračunati podatke.    

6. V oknu amortizacijski načrti so vnešena posojila že revalorizirana. Okno anuitete po 
tekočih cenah še niso izračunane. Potrebno je torej izdelati amortizacijske načrte in 
jih z gumbom Prenos prenesti v finančni tok po tekočih cenah ter okno zapustiti z 
gumbom Podatke preračunam.

7. Potrebno je odpreti tudi okno STRUKTURA FINANCIRANJA.
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I:  NEKAJ NASVETOV

1. PROBLEM STALNIH STROŠKOV

Podatki o poslovanju v preteklosti (osnova so računovodski izkazi za davčno upravo) ne 
vsebujejo delitve na stalne in variabilne stroške. Če nastopajo v vašem načrtu fiksni 
stroški, je potrebno v KALKULACIJI (MESEČNI ALI LETNI)  vnesti stalne stroške in za 
ustrezen  znesek zmanjšati variabilne stroške. To velja samo v primeru izdelave celotnega 
načrta z zgodovinskimi podatki. V izkazih uspeha (z naložbo in brez) so stroški prikazani 
toko kot v izkazih za davčno upravo. Stalni in variabilni stroški so združeni.

2. SPREMEMBA NAČRTOVANEGA POSLOVANJE NEODVISNO OD NALOŽBE

Primer:  Zadnji računovodski podatki so iz leta 1997, investicija se začne konec leta 1998. 
Program extrapolira v prihodnost podatke iz leta 1997, vendar se bo poslovanje v letu 
1998 neodvisno od investicije spremenilo (npr. obseg povečal za 5 %). Kako v poslovnem 
načrtu (elaboratu) to popravimo? V kalkulaciji ustrezno popravimo podatke na desni strani 
(PODATKI BREZ NALOŽBE).

To je obenem tudi način, kako prikažemo investicijo kot uspešno pri nespremenjenem 
obsegu poslovanja - z zmanjševanjem obsega poslovanja pred načrtom (če bi npr. brez 
naložbe obseg poslovanja v bodočnosti padal).

3. DDV v KALKULACIJI PROIZVODOV

DDV lahko bodisi zanemarite, če ocenjujete da vpliv na naložbo ni dovolj pomemben. V 
nasprotnem primeru ga lahko vključite v poslovni načrt kot poseben proizvod (proizvode), 
pri katerem opredelite višino in ustrezne dni vezave. Pri tem je potrebno na osnovi ostalih 
kalkulativnih podatkov ugotoviti višino DDVja za posamezna obdobja in vnesti dve 
kalkulaciji (npr. DDV in DDV1). V prvi bodo dnevi vezave enaki povprečnim dnevom 
vezave pri terjatvah do kupcev, v drugi kalkulaciji pa mora biti količina negativna, cena pa 
enaka (da bo prihodek negativen), dnevi vezave pa 45. Tako vpliv DDVja ne bo vključen v 
izkaze uspeha, v izkazih stanja pa bo izkazan v terjatvah do kupcev v neto znesku.

4. DDV pri NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV

Pri nabavi osnovnih sredstev praviloma vnašate nabavne vrednosti brez DDVja. Izjema je 
le v primeru, če se ukvarjate z dejavnostjo, ki je oproščena plačila DDV in imate zato 
možnosti odbiti samo del DDVja.

5. CELOTEN PRERAČUN PODATKOV

S celotnim preračunom lahko izvedete vse operacije, če ste pred tem že vnašali podatke, 
potem pa ste jih spreminjali. Program izvede vse obračune po stalnih cenah. Če delate 
elaborat tudi po tekočih cenah, je treba ponoviti postopek, ki je predviden za izdelavo 
elaborata po tekočih cenah.

Ne glede na to pa je potrebno:

a. odpreti okno KONČNA STRUKTURA FINANCIRANJA

59



b. odpreti okno IZRAČUN DONOSNOSTI in pritisniti gumb IZRAČUN
c. odpreti okno ANALIZA OBČUTLJIVOSTI in preračunati izbrane variante
d. odpreti okno KAZALCI

Vsa ostala poročila lahko po izračunu izpisujete iz kazala brez odpiranja izvornih oken.

Okno ponuja dve možnosti:

A. UPORABI PODATKE IZ LETNE KALKULACIJE.
To možnost uporabimo, kadar vnašamo podatke v letno kalkulacijo in ne spreminjamo 
podatkov v mesečni kalkulaciji. Program namreč v tem primeru izhaja iz letne kalkulacije, 
samodejno izdela mesečne kalkulacije in pri tem izbriše vse prejšnje podatke v mesečni 
kalkulaciji.

B. UPORABI PODATKE IZ MESEČNE KALKULACIJE
To možnost uporabimo, kadar vnašamo podatke v mesečno kalkulacijo in tedaj, ko 
vnašamo podatke v letno kalkulacijo in jih dodatno spreminjamo v mesečni kalkulaciji.
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J:  IZVOZ ELABORATA V PDF FORMAT

Za začetek je potrebna instalacija brezplačnega programa PDFEDIT995 in gonilnika za 
tiskalnik PDF995, ki sta dostopna na:

http://www.pdf995.com/

Ko imate program naložen in instaliran, ga odprete in izberete opcijo Combine in 
odkljukate Combine pdf995 print jobs.

Nato izberete Auto-Name in odkljukate Save all PDF documents to the same file name.
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Program odpre pogovorno okno va katerega napišete ime vašega dokumenta in mapo v 
katero ga želite shraniti.

Program javi kam bo shranjeval vaš projekt. Pritisnite V redu.

V programu Elaborat nato kliknete (zgoraj levo) File – Printer Setup. Izberete opcijo 
Specific printer in določite PDF995.
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V programu Elaborat gremo nato v kazalo, kjer po vrsti tiskamo poglavja ( gumb Tisk 
posameznega poročila in nato gumb s sliko tiskalnika ).

Program nam samodejno shranjuje vsako poročilo za katerega smo izbrali ukaz Tisk v 
PDF  dokument katerega smo že prej poimenovali. 
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