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UPORABA METODE PRIMERLJIVIH PODJETIJ, 
UVRŠ�ENIH NA BORZO, PRI OCENJEVANJU 

VREDNOSTI PODJETIJ  
(PUBLICLY TRADED COMPARABLE COMPANIES) 

Povzetek Summary 

Ocenjevanje vrednosti podjetij po metodi primer-
ljivih podjetij, uvrš�enih na borzo, zahteva od 
ocenjevalca vrednosti dobro teoreti�no podlago 
in poznavanje ustreznih podatkovnih baz. Za 
slovenska podjetja velja, da je zaradi njihove 
specifi�nosti primerjava z mednarodnimi podjetji, 
uvrš�enimi na borzo, smiselna le v nekaterih 
primerih. �e uporabimo metodo primerljivih po-
djetij, se še toliko bolj pokaže potreba po opre-
delitvi ustreznih primerljivih podjetij. Pri tem si 
lahko ocenjevalci pomagamo z analiziranjem, 
to�kovanjem in razvrš�anjem klju�nih lastnosti 
opredeljenih primerljivih podjetij. Dejstvo je, da 
so lahko le mnogokratniki, izra�unani na podlagi 
finan�nih in tržnih podatkov ustreznih primerljivih 
podjetij, prava osnova za oceno vrednosti oce-
njevanega podjetja. 

It is essential for appraisers who are using Pub-
licly Traded Comparable Companies method on 
Slovene companies to be aware of the limitations 
incorporated in this approach. Most of the times 
we are comparing Slovene based companies to 
large scale international quoted companies, in 
which case defining the term ”comparable” is the 
key to approach this issue. A big limitation in this 
approach stems from the fact that in most of the 
cases we need the access to viable and updated 
databases, which in most cases are chargeable. 

In order to identify truly comparable companies, 
we use the ranking and classification approach, 
in which we closely analyze key indicators of 
comparable companies. 

Only the multiples based on truly comparable 
companies can represents a viable basis for ap-
praisal conclusions. 
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1. Uvod 

Tržni na�in ocenjevanja vrednosti podjetij je poleg na donosu in na sredstvih 
zasnovanega na�ina eden od treh na�inov ocenjevanja vrednosti podjetij, ki 
ga pri svojem delu uporabljamo ocenjevalci vrednosti podjetij. Temelji na 
predpostavki, da dajejo kupoprodaje podobnih premoženj, kot je ocenjeva-
no, empiri�ne dokaze o vrednosti ocenjevanega premoženja. Pri tem je po-
membno, da smo pozorni na opredelitev izraza »podobno premoženje«1 in 
na to, da se morajo kupoprodaje nanašati na transakcije med nepovezanimi 
osebami. 

V okviru tržnega na�ina se uporabljata dve metodi ocenjevanja vrednosti: 
− metoda primerljivih podjetij, uvrš�enih na borzo, in 
− metoda primerljivih kupoprodaj podjetij. 

Pri obeh metodah ocenjujemo vrednost podjetja tako, da dolo�imo tržne 
mnogokratnike (M)2, s katerimi pomnožimo izbrane finan�ne kategorije oce-
njevanega podjetja. V primeru metode primerljivih podjetij, uvrš�enih na 
borzo, temeljijo tržni mnogokratniki na borznih kotacijah/cenah teh podjetij, v 
primeru primerljivih kupoprodaj podjetij pa na cenah, doseženih pri nakupih 
manjšinskih ali ve�inskih deležev podjetij.  

Za organiziran in likviden trg kapitala3 velja, da daje velik pomen na tržnih 
primerjavah zasnovanemu na�inu ocenjevanja vrednosti. Ameriški Revenue 
Ruling 59−604 v tej povezavi pravi: »Cene prosto kotirajo�ih delnic na orga-
niziranem aktivnem in likvidnem trgu kapitala v povpre�ju najbolje odražajo 
konsenz med informiranimi investitorji na trgu in bodo�imi pri�akovanji pod-
jetij. Za lastniško zaprta podjetja velja, da njihovi deleži niso prosto kotirajo�i 
in likvidni ter da se njihove prodaje izvajajo neredno in po cenah, ki so pra-
viloma nihajo�e. V primeru, da ocenjujemo lastniško zaprto podjetje, nave-
deni akt kot eno primernejših metod predlaga metoda primerljivih podjetij, 
uvrš�enih na borzo»5. Ker se na ameriškem trgu kapitala vsak dan v 
povpre�ju opravi ve� kot milijon transakcij z delnicami in ker je v borzne ko-
tacije na tem trgu uvrš�enih ve� kot 6.100 podjetij (že samo na borzi NYSE 

                                                
1 Pratt Shannon P., Reilly Robert F., Schweihs Robert P., Valuing a business, stran 224: 
Podobno premoženje je opredeljeno kot premoženje s primerljivimi opisnimi in merljivimi 
lastnostmi, ki jih je možno identificirati in smiselno primerjati. 
2 V tem sestavku uporabljam �rko M kot kratico za poimenovanje tržnega mnogokratnika.  
3 Takšni definiciji v najve�ji meri ustreza ameriški trg kapitala. 
4 Revenue Ruling 59−60 je izdal Ameriški dav�ni urad (Internal Revenue Service, IRS). 
Nanaša se na podro�je ocenjevanja vrednosti in dodatno pojasnjuje dav�ne zakonske akte.  
5 Fishman Jay E., Pratt Shannon P., Griffith J. Clifford, Wilson D. Keith, Guide to business 
valuation, to�ka 600.5, stran 600.4.  
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in NASDAQ je uvrš�enih 2.800 oziroma 3.300 podjetij), je pomembnost trž-
nega na�ina ocenjevanja v teh okoliš�inah smiselna. 

Kako pa je s tem na slovenskem trgu oziroma kako ravnati, kadar po metodi 
primerljivih podjetij, uvrš�enih na borzo, ocenjujemo lastniško zaprto pod-
jetje s sedežem v Sloveniji? 

Najprej je treba poudariti, da je velika verjetnost, da bomo v praksi navede-
no metodo za slovenska podjetja lahko uporabili le v omejenih primerih. 
Dejstvo je, da so naša podjetja6 v ve�ini primerov premajhna in preve� spe-
cifi�na, da bi jih bilo smiselno primerjati z mednarodnimi podjetji, uvrš�enimi 
na borzo (izjeme obstajajo). Kljub temu pa je ta metoda lahko zelo smiselna 
za podjetja, ki so uvrš�ena v slovensko borzno kotacijo. Pri tem je klju�nega 
pomena, da zadostimo sodilu primerljivosti. �e se namre� lastnosti izbranih 
podjetij, uvrš�enih na borzo, bistveno razlikujejo od lastnosti ocenjevanega 
podjetja, je edino primerno, da od te metode odstopimo in omejitve razkri-
jemo v poro�ilu. 

Glede na to, da se tudi pri nas v zadnjih letih vedno bolj uveljavlja na tržnih 
primerjavah zasnovan na�in ocenjevanja vrednosti (najpogosteje v obliki 
metode primerljivih podjetij, uvrš�enih na borzo), je klju�no, da vsebinsko 
razumemo korake, ki so potrebni pri izvedbi te metode, ter se zavedamo 
pasti in omejitev, ki lahko bistveno vplivajo na kon�no oceno vrednosti pod-
jetja. 

V nadaljevanju bom zato ob prakti�nem zgledu, predstavila postopek oce-
njevanja vrednosti podjetja po metodi primerljivih podjetij, uvrš�enih na 
borzo, navedla možne vire, ki so nam pri tem lahko v pomo�, in opozorila na 
omejitve. 

Osredoto�ila se bom zgolj na metodo primerljivih podjetij, uvrš�enih na 
borzo; metode primerljivih kupoprodaj podjetij ne bom posebej obravnavala. 
Kljub temu da so posamezni metodi�ni koraki pri obeh metodah enaki7, pa 
med njima obstajajo pomembne razlike. Posledi�no bom metodo primerljivih 
kupoprodaj samostojno obravnavala v lo�enem prispevku. 

V skladu s priporo�ili gradiva Guide to business valuation8 bo ocenjevanje 
vrednosti potekalo po tehle korakih: 
− ugotavljanje istovetnosti panoge in izdelovanje širše lise primerljivih 

podjetij, 
                                                
6 To velja predvsem za majhna podjetja, kot so opredeljena po zakonu o gospodarskih 
družbah. 
7 Kot na primer identifikacija panoge, izbor primerljivih kupoprodaj podjetij in podobno. 
8 Fishman Jay E., Pratt Shannon P., Griffith J. Clifford, Wilson D. Keith, Guide to business 
valuation, to�ka 600.13 (Overview of the Valuation Process Using Guideline Companies), 
stran 600.11. 
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− analiziranje, izbiranje in ugotavljanje istovetnosti primerljivih podjetij, 
− prilagajanje ra�unovodskih izkazov izbranih primerljivih podjetij, 
− izbiranje in izra�unavanje mnogokratnikov, 
− ocenjevanje vrednosti podjetja in 
− kon�no prilagajanje9. 

Predpostavke prakti�nega zgleda 

1. Gre za izmišljeno lastniško zaprto podjetje s sedežem v Sloveniji, ki po-
sluje v tekstilni panogi, in sicer kot proizvajalec tekstilnih izdelkov (obla-
�il). Za potrebe tega zgleda sem ga poimenovala Podjetje X. 

2. Analiza ra�unovodskih izkazov ocenjevanega podjetja, analiza panoge in 
analiza makroekonomskega okolja so bile med ocenjevanjem vrednosti 
že izvedene. Ocenjevalka že razpolaga z ugotovitvami teh analiz. Prav 
tako so bile že izvedene prilagoditve ra�unovodskih izkazov ocenjeva-
nega podjetja. 

2. Podatkovne baze, ki nam lahko pomagajo  
pri ocenjevanju po metodi primerljivih podjetij, 
uvrš�enih na borzo 

Pri ocenjevanju vrednosti po tej metodi je najve�ja omejitev zahteva, da so 
nam na voljo finan�ni podatki za mednarodna podjetja, uvrš�ena na borzo, 
kakor tudi njihove tržne kotacije/cene. Pri tem je pomembno, da razpolaga-
mo s tržnimi/borznimi cenami primerljivih podjetij na dan ocenjevanja vred-
nosti oziroma dan, ki je temu datumu �im bližji. 

Dejstvo je, da je velika ve�ina podatkov, ki bi jih potrebovali, na voljo le v ob-
liki pla�ljivega dostopa. Sama menim, da sta za tržni na�in ocenjevanja 
vrednosti najbolj uporabni podatkovni bazi Bloomberg in Reuters,10 saj po-
nujata na enem mestu tako podatke o borznih cenah vseh mednarodnih 
podjetij, ki so uvrš�ena na razli�nih mednarodnih borzah, kakor tudi obsežen 
sklop finan�nih in opisnih podatkov, ter poleg navedenega še številne druge 
možnosti. Oba vira sta pla�ljiva. Zaradi razmeroma velikih stroškov si ju po-
                                                
9 Prilagoditve kon�nih ocen vrednosti po posameznih mnogokratnikih v tem besedilu ne bodo 
obravnavane. Na tem mestu le omenjam, da si je ve� o tej temi možno prebrati v gradivu, ki 
ga je leta 2003 na konferenci slovenskih ocenjevalcev vrednosti predstavila Susan H. Glass, 
Business Valuation, Market Approach, stran 45−46. 
10 Osnovne informacije o teh dveh podatkovnih bazah so na spletnih straneh 
www.bloomberg.com in www.reuters.com. 
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navadi lahko privoš�ijo ve�je svetovalne hiše, stalnica pa so predvsem v in-
vesticijskem ban�ništvu, v borzno-posredniških hišah in povsod tam, kjer se 
operativno trguje z vrednostnimi papirji.  

Na spletnih straneh je kljub temu možno najti nekatere podatkovne baze, ki ni-
so pla�ljive. Najbolj znana je stran Aswata Damodarana, profesorja na ameri-
ški univerzi NYU Stern11. Na tej strani je med drugimi zelo uporabnimi informa-
cijami možno najti tudi že izra�unane mnogokratnike po posameznih panogah 
za Evropo, Ameriko, Japonsko in trge v razvoju (glejte http:\\pages.stern.nyu\-
~adamodaran, »updated data«, »multiples«) kakor tudi izra�unane mnogo-
kratnike po posameznih družbah (odprite katero koli od datotek v drugi zapo-
redni tabeli na strani http:\\pages.stern.nyu\~adamodaran, »updated data«). 

Navedeno je lahko izjemno dobrodošla pomo� pri našem delu, pri �emer pa 
je treba pred uporabo natan�no prebrati predpostavke izra�unov, ki jih 
Aswat Damodaran navaja na isti strani, kjer so na voljo vsi omenjeni izra�u-
ni. Klju�no je, da vemo:  
− datum borznih kotacij, uporabljenih pri posameznih izra�unih mnogo-

kratnikov, 
− datum finan�nih podatkov posameznih primerljivih podjetij, uporabljenih 

pri izra�unih mnogokratnikov. 

Po mojem mnenju je glavna omejitev navedene podatkovne baze dejstvo, 
da so mnogokratniki za podjetja, uvrš�ena na borzo, izra�unani iz finan�nih 
kategorij, objavljenih v javno dostopnih letnih poro�ilih. Tako so mnogokrat-
niki, ki so trenutno objavljeni v datoteki Januar 2006 za evropska podjetja, 
dejansko izra�unani iz letnih poro�il izbranih podjetij za december 2003, za 
ameriška podjetja pa iz letnih poro�il za december 200412. 

Ker je v skladu s teorijo ocenjevanja vrednosti pri tej metodi klju�no, da izra-
�unani mnogokratnik pomnožimo s finan�no kategorijo ocenjevanega pod-
jetja na enak datum, kot je bil uporabljen pri izra�unu mnogokratnika, je 
treba biti pri prakti�ni uporabi mnogokratnikov, ki jih kot že izra�unane pri-
dobimo iz pla�ljivih ali nepla�ljivih podatkovnih baz, zelo pazljiv. 

Preden za�nemo s prakti�nim zgledom, v tabeli 1 navajam vire podatkov, ki 
jih pri metodi primerljivih podjetij, uvrš�enih na borzo, lahko koristno uporabi 
ocenjevalec vrednosti podjetij. Tabela ni vseobsegajo�a in jo je po potrebi 
možno dopolnjevati, kljub temu pa bo ocenjevalcem lahko na za�etku ko-
ristno izhodiš�e. 

                                                
11 http:\\pages.stern.nyu\~adamodaran 
12 Navedeno je razkrito na spletni strani Aswat Damodaran pod  
http:\\pages.stern.nyu\~adamodaran »updated data« in »source data«. 
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Tabela 1: 

Vir Internetna stran Pla�ljiv DA ali NE Opombe

Yahoo Finance http:\\f inance.yahoo.com Ni pla�ljiv
Podatki tako za ameriška kot 
za druga podjetja

Bloomber w w w .bloomberg.com Pla�ljiv  
Podatki za vsa kotirajo�a 
podjetja

Reuters w w w .reuters.com Pla�ljiv
Podatki za vsa kotirajo�a 
podjetja

London Stock Exchange http://w w w .londonstockexchange.com/en-gb/ Ni pla�ljiv

Podatki za podjetja, ki kotirajo 
na LSE. Zelo dobra 
podatkovna baza, zahteva 
precej �asa pri iskanju.

Frankfurt Stock Exchange w w w .exchange.de Ni pla�ljiv
Podatki za podjetja, ki kotirajo 
na frankfurtski borzi.

Stock Exchanges WorldWide
http://w w w .tdd.lt/slnew s/Stock_Exchanges/Stoc
k.Exchanges.htm Ni pla�ljiv

Povezava na svetovne 
borze.

Vir Internetna stran Pla�ljiv DA ali NE Opombe
EDGAR SEC Filings w w w .edgar-online.com Ni pla�ljiv Samo ameriška podjetja

Bloomber w w w .bloomberg.com Pla�ljiv  
Podatki za vsa kotirajo�a 
podjetja

Reuters w w w .reuters.com Pla�ljiv
Podatki za vsa kotirajo�a 
podjetja

Value Line w w w .valueline.com Pla�ljiv Samo najve�jih 100 podjetij

Iskanje borznih kotacij za podjetja

Iskanje finan�nih podatkov za podjetja

 

Pri iskanju finan�nih podatkov za posamezna podjetja si lahko pomagamo 
tudi tako, da skušamo na spletnih straneh pridobiti javno objavljena letna 
poro�ila. Veliko mednarodnih podjetij namre� že razkriva svoja letna poro-
�ila. Kljub vsemu pa je takšen na�in precej zamuden. 

3. Ugotavljanje istovetnosti panoge in izdelava 
širše liste izbora primerljivih podjetij  

Prvi korak pri iskanju primerljivih podjetij je ugotavljanje istovetnosti panoge, 
znotraj katere posluje naše podjetje. Ker primerljivih podjetij, uvrš�enih na 
borzo, ponavadi ne bomo iskali v Sloveniji, je treba vsaj okvirno poznati kla-
sifikacije dejavnosti, ki se uporabljajo drugod (v Ameriki, Evropi) in ki so nam 
lahko v pomo�, ko iš�emo ustrezno panogo za naše ocenjevano podjetje. 

3.1. Mednarodne klasifikacije dejavnosti 

Kadar imamo opravka z ameriškimi podjetji, moramo vedeti, da za njih velja 
klasifikacija dejavnosti NAICS13 oziroma SIC14. Vse o klasifikaciji dejavnosti 

                                                
13 North American Industry Classification System. V veljavi od leta 1997, ko je nadomestil 
klasifikacijo SIC.  
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NAICS si je možno prebrati na http://www.census.gov/epcd/www/naics.html, 
kjer so navedeni tudi natan�ni opisi posameznih dejavnosti. 

Klasifikacijo dejavnosti GICS15 je razvila investicijska banka Morgan Stanley 
Capital International in je namenjena mednarodni uporabi za globalne kapi-
talske trge. Med finan�nimi analitiki na mednarodnih trgih je uveljavljena kot 
globalni standard. Vsako leto jo pregledata in po potrebi dopolnita MSCI 
Barra in Standard & Poors. Natan�en opis lahko najdete na strani 
http://www.msci.com/equity/gics.html.  

Podatkovna baza Bloomberg uporablja svojo klasifikacijo dejavnosti, ki pa 
se dejansko ne razlikuje bistveno od klasifikacije GICS. Bloomberg omogo-
�a iskanje tudi po kodah NAICS. Bloombergova klasifikacija dejavnosti je 
zelo pregledna in ter omogo�a hitre in natan�ne poizvedbe. 

Aswat Damodaran uporablja za ameriška podjetja klasifikacijo NAICS, za 
preostale trge (evropske, japonske in razvite trge) pa uporablja svojo klasifi-
kacijo.  

3.2. Na kaj moramo biti pozorni pri iskanju primerljive 
panoge 

�e nimamo na voljo podatkovne baze Bloomberg ali Reuters, je ponavadi 
najbolje za�eti z ugotovitvami analize konkurence in preveriti, ali je katero od 
tujih konkuren�nih podjetij uvrš�eno na borzo.  

Naslednji korak je pregled klasifikacije panog na strani Aswata Damoda-
rana. Za naše Podjetje X bi tam lahko opredelili primerljivo panogo za pod-
ro�je Evrope, in sicer Textile-Apparel, in ugotovili, da je vanjo vklju�enih 8 
podjetij.  

Sledi pregled datoteke, ki vsebuje imena podjetij, vklju�enih v posamezno 
panogo (glejte Europe Download, http:\\pages.stern.nyu\~adamodaran 
»source data«), ter iskanje spletnih strani teh podjetij. Iz opisov dejavnosti in 
predhodnega pregleda finan�nih podatkov nato ugotovimo, ali so navedena 
podjetja primerljiva z našim Podjetjem X. 

Do te to�ke se torej lahko pride tudi brez uporabe pla�ljivih virov, vendar pa 
po mojih izkušnjah ta na�in zelo redko privede do pozitivnih rezultatov (kva-
litetnih primerljivih podjetij). Prvi problem, s katerim se v takih primerih sre-
�amo, je, da precej podjetij še vedno ne zagotavlja javnih objav svojih fi-
                                                                                                                         
14 Standard Industry Classification. V veljavi med letoma 1987 in 1997. 
15 Global Industry Classification Standard. 
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nan�nih podatkov ali letnih poro�il. To velja predvsem za vzhodnoevropska 
podjetja in baltske države. 

Drug problem, ki se nujno pojavi pri takšnem na�inu, pa je, da ponavadi 
razpolagamo s finan�nimi podatki primerljivih podjetij, ki so starejšega da-
tuma. 

Pri tem se je treba vprašati, kakšno izpovedno vrednost imajo mnogokrat-
niki, ocenjeni na podlagi finan�nih podatkov primerljivih podjetij iz leta 2003, 
�e smo v letu 2006 in �e vemo, da je napredek v industriji tako hiter, da se 
posamezni vplivi predvsem na tujih trgih kažejo že v mese�nih ali �etrtletnih 
zamikih. 

Sama menim, da je metodo primerljivih podjetij, uvrš�enih na borzo, v 
skladu z zahtevami teorije ocenjevanja vrednosti in dejansko najbolj u�inko-
vito možno izvesti le, �e so nam na voljo ustrezne pla�ljive podatkovne baze 
(Bloomberg, Reuters) oziroma finan�ni podatki za primerljiva podjetja, ki 
niso starejši od enega leta. V tem primeru je ob predpostavki, da je zado-
š�eno tudi drugim zahtevam, možno oblikovati samostojen sklep o vrednosti 
ocenjevanega podjetja. V vseh ostalih primerih pa nam ta na�in lahko v naj-
boljšem primeru služi le kot pomožna metoda.  

3.3. Ugotavljanje istovetnosti panoge in izdelovanje 
širše liste primerljivih podjetij za Podjetje X 

V našem prakti�nem zgledu sem v prvem koraku v podatkovni bazi 
Bloomberg najprej opredelila 42 podjetij, ki poslujejo v tekstilni industriji na 
podro�ju proizvodnje obla�il. Poizvedbo sem omejila na trg vzhodne in 
osrednje Evrope. 

V naslednjem koraku sem na podlagi kratkega opisa dejavnosti in pregleda 
finan�nih podatkov izlo�ila vsa tista podjetja, ki so se po opisu dejavnosti 
bistveno razlikovala od ocenjevanega Podjetja X, in tista, za katera niso ob-
stajali finan�ni podatki za leto 2005 in projekcije finan�nih podatkov16. Tako 
sem na koncu dobila širšo listo 12 primerljivih podjetij. 

Cilj tega koraka je, da opredelimo podjetja, ki so po osnovni dejavnosti pri-
merljiva ocenjevanemu podjetju (v našem primeru se morajo ukvarjati s 
proizvodnjo obla�il), in da zagotovimo, da so nam za vsa ta podjetja na voljo 
finan�ni podatki, ki se nanašajo na enak datum.  

                                                
16 Bloomberg pod funkcijo I/B/E/S razkriva projekcije finan�nih podatkov, ki jih za posamezno 
podjetje podajo analitiki, ki spremljajo posamezne družbe. 



Uporaba metode primerljivih podjetij, uvrš�enih na borzo, pri ocenjevanju vrednosti podjetij 

 

Revizor 9/06  49

 

F
in

an
ce

 in
 d

av
ki

 
(F

in
an

ce
 a

n
d

 T
ax

es
) 

Pri tem moramo biti pozorni na to, kakšna so obra�unska leta primerljivih 
podjetij. Dejstvo je, da se obra�unska leta posameznih podjetij lahko razli-
kujejo od koledarskega leta, kar velja predvsem za mednarodna podjetja. 
�e na primer razpolagamo s finan�nimi podatki primerljivih podjetij, od kate-
rih uporabljajo 3 podjetja kot obra�unsko leto koledarsko leto (31. decem-
ber), 2 pa imata obra�unsko leto na 31. marca, je treba finan�ne podatke 
teh dveh podjetij bodisi prilagoditi na 31. december (zamik za 1 �etrtletje) ali 
pa ju, �e prilagoditev ni možna, izlo�iti iz nabora. 

V skladu s teorijo ocenjevanja vrednosti velja, da lahko pride ob primerjavi 
finan�nih podatkov podjetij, ki uporabljajo razli�na obra�unska leta (na pri-
mer primerjava finan�nih podatkov podjetja na 31. decembra 2005 s finan�-
nimi podatki podjetja na 31. marca 2006), do bistvenih razlik zaradi vpliva 
sprememb v okolju. Tako lahko sprememba zakonodaje, ki je za�ela veljati 
1. januarja 2006, bistveno vpliva na prihodke podjetja, katerega obra�unsko 
leto se kon�a 31. marca 2006, medtem ko se njen vpliv v prihodkih podjetij, 
katerih obra�unsko leto je 31. december 2005, pa �eprav iz iste panoge, ne 
bo poznal. 

4. Analiza in oblikovanje širše liste primerljivih 
podjetij 

Po tem ko smo opredelili ustrezno panogo in oblikovali širšo listo primerljivih 
podjetij, sledi analiziranje in izlo�anje tistih podjetij, ki po lastnostih ne ustre-
zajo sodilu primerljivosti. 

Cilj tega koraka je, da oblikujemo kon�ni seznam 5−7 podjetij17, za katera 
lahko dokažemo, da so po bistvenih lastnostih primerljiva ocenjevanemu 
podjetju. Finan�ne in tržne podatke o teh podjetjih bomo v nadaljevanju upo-
rabili pri izra�unu mnogokratnikov. 

Prej smo podjetja izlo�ali zgolj na podlagi definicije dejavnosti in razpoložlji-
vosti finan�nih podatkov, v tem koraku pa je priporo�ljivo podjetja izlo�ati na 
podlagi primerjave posameznih lastnosti primerljivih podjetij s Podjetjem X. 
Pri tem je zaželeno, da navedene lastnosti kvantificiramo, kar nam daje 
boljšo podlago za odlo�itev o tem, katera podjetja izlo�imo iz nabora.  

                                                
17 Dokon�nega odgovor na vprašanje, koliko primerljivih podjetij moramo izbrati, v teoriji ni. V 
knjigi Bojana Praznika Priro�nik za ocenjevanje vrednosti podjetij pa so na strani 86 
navedeni dejavniki, ki vplivajo na velikost izbora in ki jih je pri tem smiselno upoštevati. 
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4.1. Katere lastnosti so pomembne? 

Guide to business valuation na straneh od 602.30 do 602.53 opozarja na 
lastnosti, na katere bi moral biti pri analizi primerljivih podjetij pozoren vsak 
ocenjevalec. 

Ob upoštevanju priporo�ila Guide to business valuation sem lastnosti, ki so 
predmet analiziranja, razvrstila v dve skupini. Pri vsaki lastnosti bom opisala, 
kako naj jo izrazimo. Poudarjam, da seznam ni vseobsegajo� in naj kot tak 
služi za izhodiš�e analize. 

Skupina 1: Opisne lastnosti 

a) Podro�je dejavnosti: podamo kratek opis dejavnosti in navedemo, kak-
šen del prihodkov je ustvarjen v okviru osnovne dejavnosti. 

b) Lokacija proizvodnje (�e gre za proizvajalno podjetje): pomembno je, 
da navedemo, kje se nahaja glavnina proizvodnje, ker to lahko bistveno 
vpliva na sestavo stroškov. 

c) Lokacija prodaje: navedemo klju�ne prodajne trge, odstotek prodaje, ki 
se nanaša na posamezen trg, in tržne deleže, ki jih ima družba na po-
sameznem trgu. 

�) Klju�ne stranke: navedemo v primeru, �e je klju�na stranka podjetja 
zgolj ozko definirana (na primer samo banke, samo zavarovalnice in po-
dobno).  

d) Uprava in vodstvo podjetja: navedemo klju�ne zna�ilnosti vodstva 
podjetja ter odvisnost od vodstvenih kadrov (ali obstaja klju�na oseba).  

Za vse te lastnosti je zna�ilno, da so opisne narave. Kljub temu jih v nada-
ljevanju skušam razvrstiti glede na sodila primerljivosti, pri �emer je od naše 
osebne presoje odvisno, ali bomo neko lastnost primerljivega podjetja opre-
delili kot zelo primerljivo, malo primerljivo ali neprimerljivo z ocenjevanim 
podjetjem. Pri tem je v veliko pomo� dobro razumevanje poslovanja analizi-
ranih primerljivih podjetij. 

Skupina 2: Merljive lastnosti 

a) Velikost: Velikost je ena od pomembnejših lastnosti primerjave. Merimo 
jo lahko na ve� na�inov, in sicer prek prihodkov, EBIT18, EBITDA19, šte-
vila zaposlenih, števila trgovin, števila hotelskih sob in tako naprej.  

                                                
18 Poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi in davki. 
19 Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo, obrestmi in davki. 
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Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da razlika v velikosti med pri-
merljivim podjetjem in ocenjevanim podjetjem ne pomeni, da navede-
nega primerljivega podjetja ne moremo vklju�iti v naš izbor. �e bi bilo 
tako, bi morali verjetno ve�ino izbranih primerljivih podjetij izlo�iti iz na-
bora, saj so podjetja, ki so uvrš�ena na borzo, ponavadi že po definiciji 
ve�ja od lastniško zaprtih podjetij.20 

Pomembni dejavniki, na katere moramo biti pozorni pri analizi velikosti, so: 
− zemljepisna razpršenost (na�eloma velja, da pove�anje razpršenosti 

znižuje stopnjo tveganja); 
− vpliv popustov (ve�ja podjetja ponavadi kupujejo surovine po nižjih 

cenah, ker uveljavljajo koli�inske popuste, kar vpliva na marže in po-
sledi�no na izra�unane mnogokratnike); 

− razpršenost prodajnega programa (ve�ja podjetja, ki veljajo za vo-
dilne na trgu, lahko v�asih prodajajo svoje proizvode po višjih cenah 
kot manjša podjetja. 

b) Potencial rasti: Trg na�eloma obravnava podjetja z višjim potencialom 
rasti kot boljša od tistih, ki imajo nižji potencial rasti. Posledi�no so lahko 
mnogokratniki takšnih podjetij višji od mnogokratnikov podjetij z nižjim 
potencialom rasti. Na�eloma na bodo�o rast podjetja vplivajo 
− stopnja inflacije, 
− pri�akovane rasti v panogi in 
− možnosti rasti posameznega podjetja glede na omejitve znotraj panoge. 

c) Histori�ni podatki in težnje gibanja: Ocenjevalec vrednosti naj bi ana-
liziral tudi histori�ne podatke posameznega podjetja in predvsem pridobil 
informacije o histori�ni rasti prihodkov, stroškov in profitabilnosti. Nave-
deno lahko služi kot opora pri analizi finan�nih napovedi za prihodnost 
(vir: Bloomberg I/B/E/S). 

�) Finan�no tveganje: Finan�no tveganje posameznega podjetja analizi-
ramo prek 
− analize razmerja dolg/lastniški kapital ali dolg/celotni kapital, 
− analize likvidnosti ali  
− analize bonitete. 

d) Operativno tveganje: Operativno tveganje posameznega podjetja ana-
liziramo prek 
− analize operativnega vzvoda ali 
− analize standardnega odklona histori�nih rezultatov (�isti dobi�ek, 

EBIT). 

                                                
20 Ve� o tem v Fishman Jay E., Pratt Shannon P., Griffith J. Clifford, Wilson D. Keith, Guide 
to business valuation, strani 602.39 in 602.40. 
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e) Dividendna politika: Dividendna politika družbe je zelo pomembna, saj 
zmožnost pla�evanja dividend ponavadi pomeni, da ima družba na raz-
polago presežna sredstva, ki jih ne potrebuje za financiranje bodo�e 
rasti. Pomembno je, da se zavedamo, da v skladu s finan�no teorijo ve-
lja, manjša kot so izpla�ila dividend posameznega podjetja, manjša je 
njegova vrednost.21 

Vse te lastnosti so merljive in jih je kot takšne možno vrednostno izraziti. 
V nadaljevanju jih bom v konkretnem primeru razvrstila po posameznih 
razredih (število razredov je poljubno, sama sem izbrala 5 razredov). 
Spodnja in zgornja meja celotnega razpona sta ponavadi najnižji in naj-
višji podatek za posamezno analizirano merljivo lastnost.  

Na primer: 

Analiziram 5 primerljivih podjetij glede na njihovo velikost. Uporabim finan-
�no kategorijo prihodkov, pri �emer so podatki za podjetja tile:  
 

Podjetje 1 Podjetje 2 Podjetje 3 Podjetje 4 Podjetje 5 
7 mio EUR 10 mio EUR 6 mio EUR 12 mio EUR 14,5 mio EUR 

Velikost celotnega razpona je opredeljena kot:  
spodnja meja 5,5 mio EUR – zgornja meja 12 mio EUR 

Glede na to, da znašajo prihodki ocenjevanega Podjetja X 5 mio EUR, pred-
stavlja razred 1 najve�jo, razred 5 pa najmanjšo primerljivost: 
 

Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4 Razred 5 
pod 6 mio 6–8 mio 8–10 mio 10–12 mio nad 12 mio 

4.2. Kako primerjamo in to�kujemo primerljivost 
lastnosti? 

Kakšna naj bo lista lastnosti, ki jih bomo primerjali, je odvisno od primera do 
primera. Predstavila bom listo, ki je najbolj primerna za Podjetje X. Poudar-
jam, da jo kaže pri konkretnih primerih smiselno dopolnjevati. 

Glede na zna�ilnosti ocenjevanega Podjetja X sem kot klju�ne opredelila 
naslednje lastnosti. Pri tem je izhodiš�no merilo za vsako kategorijo defini-
cija oziroma finan�ni podatek Podjetja X.  

                                                
21 Fishman Jay E., Pratt Shannon P., Griffith J. Clifford, Wilson D. Keith, Guide to business 
valuation, to�ka 602.47. 
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Opisne lastnosti 

Opis dejavnosti:  proizvodnja obla�il, 90 % vseh prihodkov, doseže-
nih z osnovno dejavnostjo 

Lokacija proizvodnje:  proizvajalni obrat v Ljubljani 

Prodajni trgi:  50 % Slovenija (30-odstotni tržni delež), 20 % 
Hrvaška 

Število zaposlenih:  650 

Merljive lastnosti (vse na 31. decembra 2005) 

Velikost 

Prihodki: 1,2 mrd SIT ali 5 mio EUR 

Marža EBIT: 2 % 

Marža EBITDA: 3 % 

Finan�no tveganje 

dolg/celotni kapital: 30 % 

Potencial rasti 1-odstotna realna povpre�na letna stopnja rasti 

Operativno tveganje 

Standardni odklon marže EBIT: 0,5 % (za obdobje 2000−2005) 

Za vsako od teh sodil sem opredelila 5 podatkovnih razredov, ki sem jih raz-
vrstila glede na oceno od 1 (najmanjša primerljivost) do 5 (najboljša primer-
ljivost), kot navedeno v tabeli 2. Glede na pomembnost sem vsaki postavki 
dolo�ila utež oziroma ponder. 

Tabela 2: 

Uteži Najmanj primerljivo Najbolj primerljivo
podatki so v mio EUR 1 to�ka 2 to�ki 3 to�ke 4 to�ke 5 to�k

Velikost

Prihodki 31. decembra 2005 10 % nad 40 mio od 20 do 40 mio od 10 do 20 mio od 5 do 10 mio pod 5 mio

Marža EBIT v % 15 % nad 8 % med 6 % in 8 % med 4 % in 6 % med 2 % in 4 % pod 2 %

Marža EBITDA v % 10 % nad 9 % med 7 % in 9 % med 5 % in 7 % med 3 % in 5 % pod 3 %

Finan�no tveganje 10 %

Razmerje Dolg/Celotni kapital nad 50 % med 40 % in 50 % med 35 % in 40 % med 30 % in 35 % pod 30 %

Potencial rasti 5 % nad 3 % med 2,5 % in 3 % med 2 % in 2,5 % med 1,5 % in 2 % do 1,5 %

Operativno tveganje 5 % manj kot 0,5 %  nad 0,5 %

Število zaposlenih 5 % nad 2.000 med 1.000 in 2.000 med 500 in 1.000 med 250 in 500 pod 250

Opis dejavnosti 15 % proizvodnja obla�il (pod 60 % vseh prihodkov) proizvodnja obla�il (nad 90 % vseh prihodkov)

Lokacija proizvodnje 10 % Zahodna Evropa Vzhodna Evropa

Prodajni trgi 15 % Zahodna Evropa in globalni trgi Vzhodna Evropa

To�kovanje

Opisne lastnosti

Merljive lastnosti
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Lastnosti vsakega od 12 podjetij sem to�kovala po tabeli 2. Skupna ocena 
posameznega izbranega primerljivega podjetja je vsota zmnožkov posa-
meznih dobljenih ocen z ustreznim ponderjem sodila. Podajam primer izra-
�una števila to�k za Podjetje 1 po obrazcu: 

Podjetje 1: (10 % × 2 + 15 % × 2 + 10 % × 1 + 5 % × 2 + 5 % × 3 + 5 % × 4  + 15 % × 1 + 10 % × 1 + 15 % × 2) × 10 = 16 to�k 

Rezultati analize in izra�unov so prikazani v tabeli 3. 

Tabela 3: 
Ponderirano število to�k Opombe Izbran 

Podjetje 1 16 40 % prihodkov  proizvodnja obla�il Izlo�en zaradi sestave prihodkov
Podjetje 2 28 DA
Podjetje 3 11 prodaja ve�inoma na Bližnji vzhod in v Azijo Izlo�en zaradi lokacije prodaje
Podjetje 4 15
Podjetje 5 32 DA
Podjetje 6 25 DA
Podjetje 7 17
Podjetje 8 17
Podjetje 9 34 DA
Podjetje 10 13 prodaja ve�inoma na ameriški trg Izlo�en zaradi lokacije prodaje
Podjetje 11 22
Podjetje 12 29 DA  

Na podlagi analize in to�kovanja klju�nih sodil primerljivih podjetij sem iz 
širšega nabora izlo�ila 7 podjetij in oblikovala kon�no listo petih primerljivih 
podjetij, ki ustrezajo zahtevanim sodilom primerljivosti. 

Podatki o izbranih podjetjih bodo uporabljeni v nadaljevanju pri izra�unih 
mnogokratnikov. 

5. Prilagoditve ra�unovodskih izkazov primerlji-
vih podjetij 

Ko smo opredelili primerljiva podjetja, analiziramo njihove ra�unovodske iz-
kaze (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in kazalnike). Cilj tega koraka je 
ugotoviti in prilagoditi posamezne postavke izkazov, da zagotovimo primer-
ljivost pa tudi enaka ra�unovodska izhodiš�a glede na ocenjevano podjetje. 

Na�eloma velja, da veljajo za primerljiva podjetja enake vrste prilagoditev 
kot za ocenjevano podjetje. Kot glavne kategorije prilagoditev lahko oprede-
limo 
− prilagoditve izjemnih kategorij (izredni dogodki), 
− prilagoditve za poslovno nepotrebno premoženje in 
− prilagoditve za razlike v ra�unovodskih izkazih, ki izvirajo iz uporabe raz-

li�nih ra�unovodskih standardov (Ameriška splošno sprejeta ra�unovod-
ska na�ela /generally accepted accounting principles, US GAAP/, med-
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narodni standardi ra�unovodskega poro�anja, MSRP /International Fi-
nancial Reporting Standards, IFRS/, slovenski ra�unovodski standardi 
(SRS) 2006 in podobno). 

Najve� podatkov za prilagoditve bomo našli v letnih poro�ilih posameznega 
podjetja (ponavadi pod to�ko Pojasnila k ra�unovodskim izkazom oziroma 
Notes to financial statements). Kadar imamo opravka z ameriškimi podjetji, 
so nam v pomo� lahko 10K (letna poro�ila) ali 10Q (kvartalna poro�ila) po-
datki za posamezno podjetje, ki jih najdemo v podatkovni bazi www.edgar-
online.com. 

Ker bomo imeli v ve�ini primerov opravka z mednarodnimi primerljivimi 
podjetji, moramo biti zelo pozorni na vplive, ki nastanejo kot posledica upo-
rabe razli�nih ra�unovodskih standardov. SRS 2006 so se v marsi�em zelo 
približali MSRP, kljub temu pa na nekaterih podro�jih razlike še obstajajo. 
Ve� težav bi lahko imeli, kadar imamo opravka z ameriškimi podjetji ali s 
podjetji, ki pripravljajo ra�unovodske izkaze v skladu z državnimi ra�unovod-
skimi standardi. 

Vrsta in kon�ni obseg prilagoditev sta na koncu vedno odvisna od konkret-
nega primera, na�eloma pa velja, da je treba v vsakem primeru: 
− preveriti ra�unovodsko politiko, ki velja za pripoznavanje prihodkov, in 

ugotoviti, ali se bistveno razlikuje od ocenjevanega podjetja, 
− ugotoviti, kateri stroški so bili kapitalizirani in zakaj, 
− ugotoviti predvsem, ali so pri primerljivih podjetjih in ocenjevanem pod-

jetju bistvene razlike med metodami amortizacije in amortizacijskimi 
stopnjami, 

− ugotoviti predvsem, ali so pri primerljivih podjetjih in ocenjevanem pod-
jetju bistvene razlike med metodami vrednotenja zalog, 

− ugotoviti, ali ima primerljivo podjetje bistven znesek sredstev v finan�-
nem najemu, in oceniti, ali je to primerljivo z ocenjevanim podjetjem, 

− ugotoviti, ali ima primerljivo podjetje sredstva v poslovnem najemu, in 
analizirati, ali je to primerljivo z ocenjevanim podjetjem, 

− ugotoviti, ali je katera od družb pred kratkim spremenila ra�unovodsko 
politiko ali uvedla novo, 

− analizirati izredne postavke v ra�unovodskih izkazih in 
− pridobiti informacije o morebitnem poslovno nepotrebnem premoženju. 

Po tem ko smo opravili prilagoditve ra�unovodskih izkazov, razpolagamo s 
finan�nimi kategorijami, ki so lahko zadovoljiva podlaga za izra�un mnogo-
kratnikov. 
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6. Izbiranje in izra�unavanje mnogokratnikov 

6.1. Kaj so mnogokratniki? 

Mnogokratniki so kvocienti, ki primerjajo finan�ne kategorije na borzi uvr-
š�enih podjetij s tržno kotacijo/ceno posameznega podjetja. Primer izra�una 
mnogokratnika (M) cena/dobi�ek je tako lahko: 
 
 

 
Pri tem je treba biti pozoren na dve stvari. Prvi�, cena/borzna kotacija delni-
ce primerljivega podjetja se mora nujno vedno nanašati na datum oce-
njevanja vrednosti našega podjetja. �e je datum ocenjevanja vrednosti na 
primer 30. junij 2005, moramo v borznih kotacijah poiskati cene delnic pri-
merljivih podjetij na 30. junij 2005 oziroma datum, ki je �im bliže datumu 
ocenjevanja vrednosti. S tem zagotovimo, da je v našo oceno vrednosti 
vklju�ena komponenta delujo�ega trga. 

Drug pomemben podatek je datum finan�nih podatkov (to so lahko na pri-
mer prihodki, EBIT, EBITDA, �isti dobi�ek, dobi�ek na delnico in podobno) 
primerljivih podjetij, ki so vklju�eni v izra�un mnogokratnika. Pri tem se da-
tum borzne cene delnice (na primer 31. december 2005) sicer lahko razli-
kuje od datuma finan�nih podatkov primerljivega podjetja (na primer 30. junij 
2005), zaželeno pa je, da ta kljub temu ni preve� dale� od datuma ocenje-
vanja vrednosti podjetja. Nujno pa mora biti zadoš�eno zahtevi, da je izra-
�unani mnogokratnik pomnožen s finan�no kategorijo ocenjevanega pod-
jetja, ki se nanaša na isti datum, kot je bil uporabljen v izra�unu mnogokrat-
nika (na primer 30. junij 2005). Za nazornejšo razlago navajam primer: 

Izra�un mnogokratnika    Ocena vrednosti podjetja 

 

 
Pri tem imamo pri izbiranju finan�nih podatkov, ki jih bomo uporabili pri izra-
�unu mnogokratnikov, kar nekaj možnosti, in sicer lahko uporabimo: 
− finan�ne podatke na konec obra�unskega obdobja (na primer 31. de-

cembra 2005, 30. junija 2005, 31. decembra 2004 in podobno); 
− finan�ne podatke za obdobje zadnjih 12 mesecev (T12 ali »trailing 12 

months«); 
− napovedi za naslednje leto ali naslednji dve leti (odvisno od tega, kakšna 

so razkritja napovedi za primerljiva podjetja; funkcija Bloomberg I/B/E/S 
ponavadi omogo�a razkritja za vsaj dve prihodnji leti); 

M =
Cena delnice primerljivega podjetja na borzo na dan 31. 12. 2005

Dobi�ek na delnico primerljivega podjetja na dan 31. 12. 2005

M =
Cena delnice primerljivega podjetja na borzo na dan 31. 12. 2005

Dobi�ek na delnico primerljivega podjetja na dan 30. 6. 2005
Vrednost Podjetja X = M × Dobi�ek na delnico Podjetja X na dan 30. 6. 2005
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− povpre�je histori�nih finan�nih podatkov na primer za zadnjih 5 let ali 
zadnja 3 leta. 

Za kakšno možnost se odlo�imo, je odvisno od zna�ilnosti ocenjevanega 
podjetja in razpoložljivosti podatkov. Ponavadi se najpogosteje uporabljajo 
finan�ni podatki za zadnjih 12 mesecev, predvsem zato, ker so najbliže da-
tumu ocenjevanja vrednosti. V okviru podatkovnega sistema Bloomberg in 
Reuters so za ve�ino podjetij ti podatki razkriti. �e pa posamezna podjetja 
razkrivajo in javno objavljajo finan�ne podatke za �etrtletje, si lahko finan�ne 
podatke za zadnjih 12 mesecev izra�unamo tudi sami. 

Finan�ni podatki za obra�unsko obdobje so prav tako pogosto uporabljeni 
pri izra�unih mnogokratnikov. Pri tem je treba biti pozoren na obra�unska 
obdobja primerljivih podjetij in na to, da datum obra�unskega obdobja ne 
sme biti preve� oddaljen od datuma ocenjevanja vrednosti. 

Povpre�je histori�nih finan�nih podatkov ponavadi lahko uporabimo takrat, 
kadar je za panogo primerljivih podjetij zna�ilno, da ima zelo dolg poslovni 
cikel (ve� kot 7 let). V tem primeru bi namre� finan�ni podatki za zadnjih 12 
mesecev ali za obra�unsko obdobje izkazovali bistveno prevelike ali premaj-
hne vrednosti. 

Glede na to, katere finan�ne kategorije uporabimo za izra�un mnogokratni-
kov, dobimo bodisi mnogokratnike celotnega kapitala (na primer celotni ka-
pital/EBITDA, celotni kapital/EBIT, celotni kapital/prihodki, celotni kapi-
tal/knjigovodska vrednost celotnega kapitala) ali mnogokratnike lastniškega 
kapitala (na primer cena/dobi�ek, cena/bruto denarni tok).  

Mnogokratnike celotnega kapitala uporabljamo obi�ajno takrat, kadar se 
primerljiva podjetja pomembno razlikujejo od ocenjevanega podjetja po 
sestavi kapitala in sredstev. V tem primeru dobimo kot ocenjeno vrednost 
vrednost celotnega kapitala družbe, zato moramo od te vrednosti odšteti 
obrestovani dolg, da bi dobilo vrednost lastniškega kapitala družbe. 

Posamezni tržni mnogokratniki imajo nekatere prednosti in pomanjkljivosti, 
ki jih je smiselno upoštevati na stopnji izbiranja in ki jih za najpogosteje upo-
rabljene mnogokratnike navajam v nadaljevanju22: 
− Mnogokratnike prodaje (celotni kapital/prihodki) je primerno uporabiti, 

kadar ocenjujemo storitvena podjetja, katerih bistvena lastnost je stal-
nost kupcev. Prav tako jih lahko uporabimo, kadar se ocenjevano pod-
jetje in primerljiva podjetja v operativnem delovanju ne razlikujejo bistve-
no. Slaba lastnost tega mnogokratnika pa je, da ne zazna razlik v kapi-
talskih ali stroškovnih strukturah ter v donosnosti primerljivih podjetij in 
ocenjevanega podjetja. 

                                                
22 Povzeto po Bojan Praznik, Priro�nik za ocenjevanje vrednosti podjetij, strani 86−90. 
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− Mnogokratnike EBITDA (celotni kapital/EBITDA) lahko uporabimo, kadar 
imamo opravka s primerljivimi podjetji, ki poslujejo v razli�nih zemljepis-
nih okoljih, katerih usmeritve glede amortizacije niso primerljive z oce-
njevanim podjetjem ter ki se med seboj pomembno razlikujejo po sestavi 
sredstev in kapitala. 

− Mnogokratniki, ki izhajajo iz EBIT (celotni kapital/EBIT), so prav tako 
primerni za podjetja, ki delujejo v razli�nih zemljepisnih okoljih. Vendar 
pa so ob�utljivi na razlike v ra�unovodskih usmeritvah glede amortizacije 
med primerljivimi podjetji in ocenjevanim podjetjem.  

− Mnogokratniki �istega dobi�ka (lastniški kapital/�isti dobi�ek) se v bistvu 
osredoto�ajo na tisto, kar je najpomembnejše za delni�arje. Navedeni 
mnogokratnik je zelo ob�utljiv na razlike v ra�unovodskih usmeritvah, 
dav�nih predpisih in politiki izpla�ila dividend. �e imamo opravka z med-
narodno skupino primerljivih podjetij, so navedeni mnogokratniki manj 
uporabni  mnogokratnikov EBIT in EBITDA. 

V primeru Podjetja X sem se glede na zna�ilnosti podjetja in panoge odlo�ila 
za izra�un mnogokratnikov celotni kapital/EBIT in celotni kapital/EBITDA. 

Izra�un je podan v tabeli 4: 

Tabela 4: 

vse v EUR razen cen delnic

Primerljiva podjetja Cena delnice Število delnic Tržna kapitalizacija Obrestovani dolg Celotni kapital EBIT EBITDA �isti dobi�ek
Podjetje 2 5,2 1.500.000 7.800.000 500.000 8.300.000 850.000 1.050.000 500.000
Podjetje 5 2,1 5.000.000 10.500.000 250.000 10.750.000 1.200.000 1.560.000 750.000
Podjetje 6 7,3 2.500.000 18.250.000 100.000 18.350.000 1.350.000 1.960.000 975.000
Podjetje 9 3,6 4.600.000 16.560.000 375.000 16.935.000 1.560.000 2.050.000 1.350.000
Podjetje 12 12 1.750.000 21.000.000 560.000 21.560.000 1.700.000 2.310.000 1.500.000

Celotni kapital/EBIT Celotni kapital/EBITDA Tržna kapitalizacija/�isti dobi�ek
Podjetje 2 9,76 7,905 15,60
Podjetje 5 8,96 6,891 14,00
Podjetje 6 13,59 9,362 18,72
Podjetje 9 10,86 8,261 12,27
Podjetje 12 12,68 9,333 14,00

Aritmeti�na sredina 11,17 8,35 14,92
Mediana 10,86 8,26 14,00

Standardni odklon 1,94 1,04 2,43
Koeficient variacije 0,17 0,12 0,16

Izra�un mnogokratnikov

Finan�ni podatki

Mnogokratniki

 
Pri dolo�anju tržnih mnogokratnikov za Podjetje X sem izhajala iz cen delnic 
primerljivih podjetij na dan 31. decembra 2005 in nerevidiranih izidov poslo-
vanja primerljivih podjetij na dan 31. decembra 2005, kot so bili objavljeni v 
podatkovni bazi Bloomberg. 

Pri ve�jem vzorcu primerljivih podjetij se pri izbiri kon�nega mnogokratnika 
obi�ajno uporabi mediana mnogokratnikov izbranih podjetij, ki je srednja 
vrednost vzorca, in izlo�ijo vplivi ekstremnih podatkov. 
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7. Ocena vrednosti podjetja X 

Z množenjem tako dolo�enih mnogokratnikov (celotni kapital/EBIT, celotni 
kapital/EBITDA in lastniški kapital/�isti dobi�ek) in EBIT, EBITDA ter �isti 
dobi�ek Podjetja X dobimo ocenjeno izhodiš�no vrednost celotnega oziroma 
lastniškega kapitala Podjetja X. 

Izra�un je prikazan v tabeli 5. 

Tabela 5: 
vse v tiso�ih SIT

Celotni kapital/EBIT Celotni kapital/EBITDA Tržna kapitalizacija/�isti dobi�ek

Mediana mnogokratnika 10,86 8,26 14,00

Finan�ni podatki Podjetja X 185.000 255.000 95.000

Celotni kapital Podjetja X 2.008.317 2.106.549 1.330.000

Prilagoditve:
Minus: Obrestovani dolg 950.000 950.000
Plus: Denar 50.000 50.000
Plus: Finan�ne naložbe 335.000 335.000
Plus: Poslovno nepotrebno premoženje 0 0

Lastniški kapital Podjetja X 1.443.317 1.541.549 1.330.000  

Na podlagi metode primerljivih podjetij, uvrš�enih na borzo, in ob upošteva-
nju navedenih izhodiš� sem pri oblikovanju kon�nega sklepa o vrednosti iz-
hajala iz mnogokratnikov EBIT in EBITDA ter ocenila vrednosti lastniškega 
kapitala Podjetja X v razponu med 1.443.317.000 SIT in 1.641.648.000 SIT. 

Z metodo primerljivih na borzi uvrš�enih podjetij dobimo kot osnovno vred-
nost vrednost lastniškega kapitala za manjšinskega lastnika na popolnoma 
tržljivi osnovi. Posledi�no bo treba v nadaljevanju razmisliti o uporabi pribit-
kov ali odbitkov za obvladovanje in pomanjkanje tržljivosti. 

9. Zaklju�ek 

Ocenjevanje vrednosti podjetij na podlagi metode primerljivih podjetij, uvr-
š�enih na borzo, je zahtevno. Poleg dobrega poznavanja teorije zahteva tudi 
dobro poznavanje ustreznih podatkovnih baz, ki so v ve�ini primerov pla�lji-
ve. Najobsežnejši in teoreti�no najzahtevnejši je del, ki se nanaša na opre-
deljevanje in izbiranje primerljivih podjetij. Pri tem sta nam lahko v pomo� 
to�kovanje in razvrš�anje izbranih klju�nih lastnosti primerljivih podjetij. 
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Dejstvo je, da so lahko le mnogokratniki, izra�unani na podlagi finan�nih in 
tržnih podatkov ustreznih primerljivih podjetij (takšnih, ki zadostijo vsem so-
dilom primerljivosti), prava osnova za oceno vrednosti ocenjevanega pod-
jetja. 
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