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UPORABA NA�INA TRŽNIH PRIMERJAV PRI 
OCENJEVANJU VREDNOSTI PODJETIJ 

Market approach to business valuations  

POVZETEK ● Tržni na�in ocenjevanja vrednosti podjetij je vsebinsko zahteven in terja 
dobro poznavanje teorije delovanja kapitalskih trgov, kakor tudi poznavanje in uporabo 
podatkovnih baz, ki so nujen pripomo�ek pri tem na�inu ocenjevanja vrednosti. 
Vsebinsko najzahtevnejši del predstavlja segment identifikacije primerljivih podjetij. Pri 
tem si ocenjevalec lahko pomaga z analiziranje, to�kovanjem in rangiranjem posameznih 
lastnosti primerljivih podjetij, kar omogo�a lažje in bolj pregledno dolo�itev kon�nega 
nabora primerljivih podjetij. Dejstvo je, da namre� le mnogokratniki izra�unani na 
ustreznih primerljivih podjetjih, dajejo pravo podlago za oceno vrednosti. 

Klju�ne besede ● � Primerljiva podjetja uvrš�ena na borzi, primerljive kupoprodaje 
podjetij, mnogokratniki, tržna kotacija, tržna kapitalizacija, Celotni kapital/EBIT, Celotni 
kapital/EBITDA, Lastniški kapital/�isti dobi�ek, podatkovna baza Bloomberg, podatkovna 
baza Thomson Deals in podatkovna baza Onesource. 

1. UVOD 
Tržni na�in ocenjevanja vrednosti podjetij je eden od treh na�inov ocenjevanja, 
ki ga pri svojem delu uporabljamo ocenjevalci vrednosti podjetij.  

Številne strokovne publikacije1 dajejo precejšnjo težo navedenemu na�inu 
ocenjevanja vrednosti, ob predpostavki, da imamo opravka z organiziranim in 
likvidnim trgom kapitala ter, da uspemo identificirati kvalitetna primerljiva 
podjetja. Na ameriškem trgu kapitala se vsak dan v povpre�ju opravi ve� kot 

                                                      
*
pooblaš�ena ocenjevalka vrednosti podjetij pri Slovenskem Inštitutu za revizijo, �lanica American Society of 
Appraisers, zaposlena pri KPMG poslovno svetovanje d.o.o. kot samostojna svetovalka, stanujo�a na 
Ramovševa ulica 63, Ljubljana 1000. 

1
 Shannon P. Pratt, Robert F. Reilly, Robert P. Schweihs, Valuing a business stran 224 in Jay E. Fishman, 
Shannon P. Pratt, J. Clifford Griffith, D. Keith Wilson, Guide to business valuation to�ka 600.5.  
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milijon transakcij z delnicami, in ker je v borzne kotacije na tem trgu uvrš�enih 
ve� kot 6.100 podjetij (že samo na NYSE in NASDAQ kotira 2.800 oziroma 
3.300 podjetij), je pomembnost tržnega na�ina ocenjevanja v teh okoliš�inah 
smiselna.     

Kako pa je s tem na slovenskem trgu, oziroma kako postopati kadar uporabimo 
tržni na�in ocenjevanja za lastniško zaprto podjetje s sedežem v Sloveniji?  

Zelo verjetno je, da bomo v praksi navedeno metodo za slovenska podjetja 
lahko uporabili le v omejenih primerih. Dejstvo je, da so naša podjetja2 v ve�ini 
primerov premajhna in preve� specifi�na, da bi jih dejansko bilo smiselno 
primerjati z mednarodnimi kotirajo�imi podjetji (izjeme obstajajo). Kljub temu 
pa je navedena metoda lahko zelo utemeljena za podjetja, ki so uvrš�ena v 
borzno kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.  

Za tržni na�in ocenjevanja vrednosti velja, da temelji na predpostavki, da dajejo 
kupoprodaje podobnih premoženj kot je ocenjevano, empiri�ne dokaze o 
vrednosti ocenjevanega premoženja. Pri tem je pomembno, da smo pozorni na 
definicijo besedne zveze »podobno premoženje«3 in na dejstvo, da se morajo 
kupoprodaje nanašati na transakcije med nepovezanimi osebami. 

V okviru tržnega na�ina se uporabljata dve metodi ocenjevanja vrednosti: 

• metoda primerljivih podjetji uvrš�enih na borzi, ter 

• metoda primerljivih kupoprodaj podjetij. 

Pri obeh metodah ocenjujemo vrednost podjetja tako, da dolo�imo tržne 
mnogokratnike (M)4, s katerimi pomnožimo izbrane finan�ne kategorije 
ocenjevanega 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 realiziranih pri nakupih 
manjšinskih ali ve�inskih deležev podjetij. 

Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da obstaja povezava med tržnim in na 
donosu zasnovanim na�inom ocenjevanja vrednosti. Natan�neje med mero 
uglavni�enja (c)5, s katero diskontiramo normaliziran denarni tok pri metodi 
uglavni�enja in tržnim mnogokratnikom (M), ocenjenim bodisi po metodi 

                                                      
2
 Navedeno velja predvsem za majhna podjetja kot opredeljena po Zakonu o gospodarskih družbah. 

3
 Shannon P. Pratt, Robert F. Reilly, Robert P. Schweihs, Valuing a business stran 224:  Podobno premoženje 
je definirano kot premoženje s primerljivimi opisnimi in merljivimi lastnostmi, ki jih je možno identificirati 
ter smiselno primerjati. 

4
 V tem gradivu �rko M uporabljam kot kratico za poimenovanje tržnega mnogokratnika.  

5
 mera uglavni�enja (c) = diskontni faktor (d) – dolgoro�na stopnja rasti (g) 
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primerljivih podjetij uvrš�enih na borzi ali primerljivih kupoprodaj. Tržni 
mnogokratniki predstavljajo inverzno funkcijo mere uglavni�enja, pri �emer 
velja, da je: 

 

�e v formuli za mero uglavni�enja, nadomestimo sedanjo vrednost (PV) z ceno 
delnice (P) in denarni tok (CF) s �istim dobi�kom (E), dejansko potrdimo prej 
navedeno trditev:   

 

 

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

V nadaljevanju bom predstavila postopek ocenjevanja vrednosti podjetja po 
metodi primerljivih podjetij uvrš�enih na borzi in po metodi primerljivih 
kupoprodaj podjetij. Zaporedje korakov ocenjevanja vrednosti izhaja iz 
predloge predstavljene v strokovnem gradivu Jay E. Fishman, Shannon P. Pratt, 
J. Clifford Griffith, D. Keith Wilson, Guide to business valuation.    

Pri tržnem na�inu ocenjevanju vrednosti predstavlja najve�jo omejitev zahteva, 
da so nam na voljo finan�ni podatki za mednarodna kotirajo�a podjetja, njihove 
tržne kotacije/cene, ter podatki o kupoprodajah podjetij. Dejstvo je, da je velika 
ve�ina teh podatkov, na voljo le v obliki pla�ljivega dostopa. Sama menim, da 
so za tržni na�in ocenjevanja vrednosti najbolj uporabne podatkovne baze 
Bloomberg in Reuters ter Thomson Deals6. Navedeni viri na enem mestu 
ponujajo tako podatke o borznih cenah vseh mednarodnih podjetij, ki kotirajo 
na razli�nih mednarodnih borzah, kakor tudi obsežen sklop finan�nih in opisnih 
podatkov. Zaradi relativno visokih stroškov, si jih ponavadi lahko privoš�ijo 
ve�je svetovalne hiše, stalnica pa so predvsem v investicijskem ban�ništvu, v 
borzno-posredniških hišah in povsod tam kjer se operativno trguje z 
vrednostnimi papirji.  

                                                      
6
 Osnovne informacije o teh podatkovnih bazah je možno najti na www.bloomberg.com in www.reuters.com 
in  http:\\mergers.thomsonib.com.  
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Na internetnih straneh je kljub temu možno najti dolo�ene podatkovne baze, ki 
niso pla�ljive. Najbolj znana je stran profesorja na ameriški univerzi NYU 
Stern, Aswata Damodarana7.  

2. METODA PRIMERLJIVIH PODJETIJ UVRŠ�ENIH NA BORZI 
V skladu s priporo�ili zgoraj navedenega gradiva bo postopek ocenjevanja 
vrednosti po metodi primerljivih podjetij uvrš�enih na borzi potekal po 
naslednjih korakih: 

1. analiza in prilagoditve finan�nih izkazov ocenjevanega podjetja, 

2. identifikacija panoge,  

3. izbor širše liste primerljivih podjetij, 

4. analiza širše liste izbora in selekcioniranje primerljivih podjetij, 

5. prilagoditve finan�nih izkazov izbranih primerljivih podjetij, 

6. izbira in izra�un mnogokratnikov, 

7. ocena vrednosti podjetja, 

8. kon�ne prilagoditve, 

9. kontrola izra�unov. 

2. 1. Analiza in prilagoditve finan�nih izkazov ocenjevanega podjetja 

Navedene postopke ponavadi izvedemo že v okviru analize podjetja. Ti 
postopki vklju�ujejo natan�no analizo finan�nih izkazov ocenjevanega podjetja, 
izra�un kazalnikov, oceno potrebnih prilagoditev ter natan�no analizo panoge.  

Cilj tega koraka je, da se dodobra seznanimo s poslovanjem podjetja in njegovo 
konkurenco, ter da pridobimo prilagojene finan�ne izkaze ocenjevanega 
podjetja, ki odražajo realno uspešnost poslovanja. 

2. 2. Identifikacija panoge 

Prvi korak pri iskanju primerljivih podjetij je identifikacija panoge znotraj 
katere posluje ocenjevano podjetje. Ker primerljiva kotirajo�a podjetja ponavadi 
ne bomo iskali v Sloveniji, je potrebno vsaj okvirno poznati klasifikacije 
dejavnosti, ki se uporabljajo drugod (Amerika, Evropa) in, ki nam lahko služijo 
v pomo�, ko iš�emo ustrezno panogo za naše ocenjevano podjetje. 

                                                      
7
 http:\\pages.stern.nyu\~adamodaran 
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2.2.1. Mednarodne klasifikacije dejavnosti 

Za ameriška podjetja velja klasifikacija dejavnosti po NAICS8 oziroma SIC9. 
Vse o klasifikaciji dejavnosti NAICS si je možno prebrati na 
http://www.census.gov/epcd/www/naics.html, kjer so navedeni tudi natan�ni 
opisi posameznih dejavnosti. 

Klasifikacija dejavnosti po GICS10 je bila razvita s strani investicijske banke 
Morgan Stanley Capital International in je namenjena mednarodni uporabi za 
globalne kapitalske trge. Med finan�nimi analitiki na mednarodnih trgih je 
uveljavljena kot globalni standard. Vsako leto je pregledana in po potrebi 
dopolnjena s strani 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. Poleg 
tega je možno v okviru te podatkovne baze podjetja iskati tudi po klasifikaciji 
GICS ali NAICS. Navedem lahko, da je Bloomberg-ova klasifikacija dejavnosti 
zelo pregleda in da omogo�a hitre ter natan�ne poizvedbe. 

Aswat Damodaran uporablja za ameriška podjetja NAICS klasifikacijo. Za 
ostale trge (Evropa, Japonska in razviti trgi) pa uporablja svojo klasifikacijo.  

2.2.2. Na kaj moramo biti pozorni ob iskanju primerljive panoge 

�e nimamo na voljo podatkovne baze Bloomberg ali Reuters je ponavadi 
najboljše za�eti z ugotovitvami analize konkurence in preveriti ali katero od 
tujih konkuren�nih podjetij kotira na borzi.  

Naslednji korak je pregled klasifikacije panog na strani Aswata Damodarana.  
Sledi pregled datotek, ki vsebujejo imena podjetij vklju�enih v posamezno 
panogo (glej Europe Download, http:\\pages.stern.nyu\~adamodaran »source 
data«) ter iskanje internetnih strani teh podjetij. Iz opisov dejavnosti in 
preliminarnega pregleda finan�nih podatkov lahko nato ugotovimo ali so 
navedena podjetja primerljiva z našim ocenjevanim podjetjem. 

Do te to�ke se je tako možno na nek na�in dokopati torej tudi brez uporabe 
pla�ljivih virov, vendar pa po mojih izkušnjah navedeni na�in zelo redko 
privede do pozitivnih rezultatov (kvalitetnih primerljivih podjetij). Prvi problem 
s katerim se v takih primerih sre�amo je, da precej podjetij še vedno ne 
zagotavlja javnih objav svojih finan�nih podatkov ali letnih poro�il. Navedeno 
velja predvsem za vzhodno evropska podjetja in baltske države.  

Drug problem, ki se nujno pojavi pri takšnem pristopu pa je, da ponavadi 
razpolagamo s finan�nimi podatki primerljivih podjetij, ki so starejšega datuma. 
Pri tem se je potrebno vprašati kakšno izpovedno vrednost imajo mnogokratniki 
ocenjeni na finan�ne podatke primerljivih podjetij iz leta 2004, �e se trenutno 

                                                      
8
 North American Industry Classification System. V veljavi od leta 1997, ko je nadomestil SIC klasifikacijo.  

9
 Standard Industry Classification. V veljavi med letoma 1987 in 1997. 

10
 Global Industry Classification Standard 
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nahajamo 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 kvartalnih 
zamikih. 

Cilj tega koraka je, da identificiramo podjetja, ki so po osnovni dejavnosti 
primerljiva ocenjevanemu podjetju in, da zagotovimo, da so nam za vsa ta 
podjetja na voljo finan�ni podatki, ki se nanašajo na enak datum.  

Pri tem je klju�no dobro poznavanje podatkovnih baz, ki nam omogo�ajo 
navedene poizvedbe11.  

2. 3. Izbor širše liste primerljivih podjetij 

Po tem, ko identificiramo ustrezno primerljivo panogo, sledi izdelava širše liste 
primerljivih podjetij. Pri tem si pri izboru postavim dva kriterija: 

• primerljivost glede podro�ja dejavnosti (geografske omejitve), in 

• razpoložljivost finan�nih podatkov. 

V prvi krog izbora se kvalificirajo vsa podjetja, ki opravljajo enako dejavnost 
kot ocenjevano podjetje. Pozornost velja nameniti tudi geografski lokaciji 
delovanja in prodajnim trgom. Zato je v tem koraku smiselna tudi omejitev 
izbora le na tista podjetja, ki na primer poslujejo na dolo�enih primerljivih trgih. 
Podjetje, ki sicer opravlja enako dejavnost, vendar pa proda ve�ino proizvodov 
na azijske trge bo imelo le malo skupnih lastnosti s slovenskim podjetjem, ki 
ve�ji del prodaje realizira na primer na trgih bivše Jugoslavije. 

Drugi zelo pomemben kriterij je dejanska razpoložljivost finan�nih podatkov za 
vsako posamezno izbrano podjetje. V tej fazi je smiselno preveriti za katero 
obdobje so nam na razpolago finan�ni podatki ter kakšna so obra�unska 
obdobja za posamezna izbrana podjetja.  

Dejstvo je, da se obra�unska leta posameznih podjetij lahko razlikujejo od 
koledarskega leta, kar predvsem velja za mednarodna podjetja. V kolikor na 
primer razpolagamo s finan�nimi podatki primerljivih podjetij od katerih trije 
kot obra�unsko leto uporabljajo koledarsko leto (31.12.) dva pa imata 
obra�unsko leto na 31.3., je potrebno finan�ne podatke teh dveh podjetij bodisi 
prilagoditi na 31.12 (zamik za 1 kvartal) ali pa ju v kolikor prilagoditev ni 
možna izlo�iti iz nabora. 

V skladu s teorije ocenjevanja vrednosti velja, da lahko pride ob primerjavi 
finan�nih podatkov podjetij, ki uporabljajo razli�na obra�unska leta (npr. 
primerjava finan�nih podatkov podjetja na 31.12.2005 s finan�nimi podatki 
podjetja na 31.3.2006) do bistvenih razlik zaradi vpliva sprememb v okolju. 
Tako lahko sprememba zakonodaje, ki je za�ela veljati 1.1.2006 bistveno vpliva 

                                                      
11

 Vire za posamezne podatkovne baze je mogo�e poiskati tudi v Jay E. Fishman, Shannon P. Pratt, J. Clifford 
Griffith, D. Keith Wilson, Guide to business valuation, to�ka 602.1 do 602.17. 
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na prihodke podjetja katerega obra�unsko leto se kon�a 31.3.2006, medtem ko 
se vpliv le-te v prihodkih podjetij katerih obra�unsko leto je 31.12.2005, pa 
�eprav iz iste panoge, ne bo poznal. 

Cilj tega koraka je, da identificiramo po dejavnosti primerljiva podjetja, za 
katere obstajajo razkritja zadnjih oziroma želenih finan�nih podatkov. Ponavadi 
bomo v tej fazi razpolagali z listo od 5 do 12 podjetij, ki bodo predmet 
nadaljnjega analiziranja in selekcioniranja. Velikost nabora je zelo odvisna od 
posamezne panoge.                  

2. 4. Analiza širše liste izbora in selekcioniranje primerljivih podjetij 

Po tem, ko smo oblikovali širšo listo primerljivih podjetij sledi analiziranje in 
izlo�anje tistih podjetij, ki po posameznih klju�nih lastnostih ne ustrezajo 
kriteriju primerljivosti.  

Cilj tega koraka je, da oblikujemo kon�ni seznam od 5-7 podjetij12, za katera 
lahko trdimo, da so po bistvenih lastnostih primerljiva ocenjevanemu podjetju.  

�e smo prej podjetja izlo�ali zgolj na podlagi definicije dejavnosti in 
razpoložljivosti finan�nih podatkov, je v tem koraku priporo�ljivo podjetja 
izlo�ati na podlagi primerjave posameznih lastnosti primerljivih podjetij z 
ocenjevanim podjetjem. Pri tem je zaželeno, da navedene lastnosti 
kvantificiramo, kar nam daje boljšo podlago za odlo�itev o tem katera podjetja 
izlo�imo iz nabora.  

Za kon�no analizo in primerjavo je zaradi preglednosti priporo�ljivo izdelati 
primerjalno tabelo, ki bo informativno prikazana v nadaljevanju. 

2.2.1. Katere lastnosti so pomembne 

Guide to business valuation v to�kah od 602.30 do 602.53 izpostavlja dolo�ene 
lastnosti na katere bi moral biti pri analizi primerljivih podjetij pozoren vsak 
ocenjevalec.  

Upoštevaje priporo�ila Guide to business valuation, sem lastnosti, ki so predmet 
analiziranja razvrstila v dve skupini. Pri vsaki spodaj našteti lastnosti sem na 
kratko navedla kako naj jo izrazimo. Poudarjam, da seznam ni vseobsegajo� in 
naj kot tak služi za izhodiš�e analize: 

Skupina 1: Opisne lastnosti 

Podro�je dejavnosti: podamo kratek opis dejavnosti in navedemo kakšen del 
prihodkov je ustvarjen v okviru osnovne dejavnosti. 

                                                      
12

 Dokon�en odgovor na vprašanje koliko primerljivih podjetij moramo izbrati, v teoriji ne obstaja. 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. 



Glava 

 [8] 

Geografska lokacija proizvodnje (�e gre za proizvodno podjetje): pomembno je, 
da identificiramo kje se nahaja glavnina proizvodnje, ker lahko navedeno 
bistveno vpliva na strukturo stroškov. 

Geografska lokacija prodaje: navedemo klju�ne prodajne trge, odstotek prodaje, 
ki se nanaša na posamezen trg, ter tržne deleže, ki jih ima družba na 
posameznem trgu. 

Klju�ne stranke: navedemo v primeru, �e je klju�na stranka podjetja, zgolj ozko 
definirana (npr. samo banke, samo zavarovalnice, ipd.).  

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 
nadaljevanju skušam rangirati, pri �emer je od naše subjektivne presoje odvisno 
ali bomo dolo�eno lastnost primerljivega podjetja opredelili kot zelo, malo ali 
ne primerljivo z ocenjevanim podjetjem. Pri tem je v veliko pomo� dobro 
razumevanje poslovanja analiziranih primerljivih podjetij.  

Skupina 2: Merljive lastnosti 

Velikost: Velikost je ena od pomembnejših lastnosti primerjave. Merimo jo 
lahko na ve� na�inov in sicer preko prihodkov, EBIT, EBITDA, števila 
zaposlenih, števila trgovin, števila hotelskih sob, itd.  

Pomembno je, da se zavedamo, da razlika v velikosti med primerljivim 
podjetjem in ocenjevanim podjetjem ne pomeni avtomati�no, da navedeno 
primerljivo podjetje ne moremo vklju�iti v naš izbor. �e bi bilo tako, bi verjetno 
ve�ino izbranih primerljivih podjetij morali izlo�iti iz nabora, saj so kotirajo�a 
podjetja ponavadi že po definiciji ve�ja od lastniško zaprtih podjetij13. 

Potencial rasti: Trg obravnava podjetja z višjim potencialom rasti, kot boljša od 
tistih, ki imajo nižji potencial bodo�e rasti. Posledi�no so lahko mnogokratniki 
takšnih podjetij višji od mnogokratnikov podjetij z nižjim potencialom rasti. Na 
bodo�o rast podjetja vpliva stopnja inflacije, pri�akovanje rasti v panogi in 
možnosti rasti posameznega podjetja znotraj panoge.  

Histori�ni podatki in trendi gibanja: Ocenjevalec vrednosti naj bi analiziral tudi 
histori�ne podatke posameznega podjetja in predvsem pridobil informacije o 
histori�ni rasti prihodkov, stroškov in profitabilnosti. Navedeno 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 analiziramo preko: 

• analize razmerja dolg/lastniški kapital ali dolg/celotni kapital, 

• analize likvidnosti, 
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 Ve� o tem v Jay E. Fishman, Shannon P. Pratt, J. Clifford Griffith, D. Keith Wilson; Guide to business 
valuation to�ka 602.39 in 602.40. 
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• analize bonitete. 

Operativno tveganje: Operativno tveganje posameznega podjetja  analiziramo 
preko: 

• analize operativnega vzvoda, 

• analize standardnega odklona histori�nih rezultatov (�isti dobi�ek, EBIT). 

Dividendna politika: Dividendna politika družbe je zelo pomembna saj 
zmožnost pla�evanja dividend ponavadi pomeni, da ima družba na razpolago 
presežna sredstva, ki jih ne potrebuje za financiranje bodo�e rasti. Pomembno 
je, da se zavedamo, da v skladu s finan�no teorijo velja, da manjša kot so 
izpla�ila dividend posameznega podjetja, manjša je njegova vrednost.14 

Vse navedene lastnosti so merljive in jih je kot takšne možno vrednostno 
izraziti. V nadaljevanju jih v prikazanem primeru rangiram po posameznih 
razredih (število razredov je poljubno, sama sem izbrala 5 razredov). Spodnjo in 
zgornjo mejo celotnega razpona ponavadi predstavljata najnižji in najvišji 
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 slede�i:  
Podjetje 1 Podjetje 2 Podjetje 3 Podjetje 4  Podjetje 5 

7 mio EUR 10 mio EUR 6 mio EUR  12 mio EUR  14,5mio EUR  

Velikost razpona znaša tako: sp. meja 6,0 mio EUR – zg. meja 14,5 mio EUR 

�e predpostavimo, da znašajo prihodki ocenjevanega podjetja 5 mio EUR, 
predstavlja Razred 1 najve�jo, Razred 5 pa najmanjšo primerljivost, kot 
navedeno spodaj: 

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 

2.4.2. Tabela primerjalnih lastnosti 

Katere lastnosti bomo upoštevali v posamezni primerjalni tabeli zavisi od 
primera do primera.  

Na tem mestu za boljšo ponazoritev predstavljam izdelavo tabele za izmišljeno 
ocenjevano podjetje. Njegove klju�ne lastnosti so  

 

 

                                                      
14

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



Glava 

 [10]

Opisne lastnosti 

Opis dejavnosti:  proizvodnja tekstila, 90% vseh prihodkov 
realiziranih iz osnovne dejavnosti 

Lokacija proizvodnje:   proizvodni obrat v Ljubljani 

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

Število zaposlenih:   650 

 

Merljive lastnosti (vse na 31.12.2005) 

Velikost 

Prihodki:   1,2 mlrd SIT ali 5 mio EUR  

EBIT marža:   2% 

EBITDA marža:  3% 

Finan�no tveganje 

Dolg/Celotni kapital:  30%    

Potencial rasti   1% realna povpre�na letna stopnja rasti  

Operativno tveganje 

Stand. odkl.  EBIT marže: 0,5% (za obdobje 2000-2005)  

Za vsak posamezen zgoraj naveden kriterij sem opredelila 5 podatkovnih 
razredov, ki sem jih razvrstila glede na oceno od 1 (najmanjša primerljivost) do 
5 (najboljša primerljivost), kot navedeno v tabeli. Glede na pomembnost sem 
vsaki postavki dolo�ila utež oziroma ponder. Primer tabele primerjalnih 
lastnosti je predstavljena spodaj: 

 

 

 

 

 

 

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 31.12.2005 10% nad 40 mio od 20 do 40 mio od 10 do 20 mio od 5 do 10 mio pod 5 mio

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

EBITDA marža 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%

Opretivno 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

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 31.12.2005 10% nad 40 mio od 20 do 40 mio od 10 do 20 mio od 5 do 10 mio pod 5 mio

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

EBITDA marža 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%

Opretivno 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 izbranih podjetij sem to�kovala. Skupna ocena 
posameznega izbranega primerljivega podjetja je vsota zmnožkov posameznih 
dobljenih ocen z ustreznim ponderjem kriterija. 

Na podlagi analize in to�kovanja klju�nih lastnosti pridemo do kon�nega nabora 
primerljivih podjetij, ki bodo predstavljala podlago za izra�un mnogokratnikov. 
V tem koraku tako na podlagi analize klju�nih lastnosti izlo�imo tista podjetja, 
ki bistveno odstopajo od opredeljenih kriterijev ocenjevanega podjetja.  

2. 5. Prilagoditve finan�nih izkazov primerljivih podjetij 

Ko smo identificirali primerljiva podjetja, sledi analiziranje njihovih finan�nih 
izkazov (bilance stanja, izkaza poslovnega izida in kazalnikov). Cilj navedenega 
koraka je, da ugotovimo in prilagodimo posamezne postavke izkazov, da na 
takšen na�in zagotovimo primerljivost kakor tudi enaka ra�unovodska izhodiš�a 
z ocenjevanim podjetjem. 

Na�eloma veljajo za primerljiva podjetja enake prilagoditve kot za ocenjevano 
podjetje. Glavne kategorije prilagoditev lahko identificiramo kot: 

• prilagoditve izjemnih kategorij (izredni dogodki), 

• prilagoditve za poslovno nepotrebno premoženje, in 

• prilagoditve za razlike v ra�unovodskih izkazih, ki izvirajo iz uporabe 
razli�nih ra�unovodskih standardov (US GAAP, MSRP, SRS 2006, ipd.).  

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) podatki 
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 uporabe 
razli�nih ra�unovodskih standardov.  

Vrsta in kon�ni obseg prilagoditev je na koncu vedno odvisen od posameznega 
primera, na�eloma pa velja, da je potrebno biti v vsakem primeru pozoren vsaj 
na prilagoditve naslednjih finan�nih kategorij: 

• ugotavljanje prihodkov (preveriti ra�unovodsko politiko, ki velja za 
pripoznavanje prihodkov, ter ugotovi ali se bistveno razlikuje od 
ocenjevanega podjetja), 
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• kapitalizacija stroškov (ugotoviti kateri stroški so bili kapitalizirani in zakaj), 

• amortizacija in amortizacijske stopnje (predvsem ali obstajajo bistvene 
razlike med metodami amortizacije in amortizacijskimi stopnjami pri 
primerljivih podjetjih in ocenjevanem podjetju), 

• metoda vrednotenja zalog (predvsem ali obstajajo bistvene razlike med 
metodami vrednotenja zalog pri primerljivih podjetjih in ocenjevanem 
podjetju) 

• sredstva v finan�nem najemu (ugotoviti, �e ima primerljivo podjetje bistven 
znesek sredstev v finan�nem najemu ter oceniti, �e je to primerljivo z 
ocenjevanim podjetjem), 

• sredstva v poslovnem najemu (ugotoviti ali ima primerljivo podjetje sredstva 
v operativnem najemu, ter analizirati �e je to primerljivo z ocenjevanim 
podjetjem), 

• ugotovi ali je katera od družb pred kratkim uvedla novo ali spremenila 
ra�unovodsko politiko, 

• analizirati izredne postavke v finan�nih izkazih, in pridobiti informacije o 
morebitnem poslovno nepotrebnem premoženju. 

Po tem, ko opravimo prilagoditve finan�nih izkazov, smo dejansko prišli do 
to�ke, ko razpolagamo z ustreznimi finan�nimi kategorijami, ki lahko 
predstavljajo zadovoljivo podlago za izra�un mnogokratnikov. 

2. 6.   Izbira in izra�un mnogokratnikov primerljivih podjetij uvrš�enih 
na borzi 

Mnogokratniki so kvocienti, ki primerjajo finan�ne kategorije na borzi 
uvrš�enih podjetij s tržno kotacijo/ceno posameznega podjetja. Hipoteti�en 
primer izra�una mnogokratnika Cena/Dobi�ek je tako lahko: 

 

 

Pri tem je potrebno biti pozoren na dve stvari:  

• ceno/borzno kotacijo delnice primerljivega podjetja 

Cena delnice primerljivega podjetja na borzi na 31.12.2005

Dobi�ek na delnico primerljivega podjetja na 31.12.2005
M =

Cena delnice primerljivega podjetja na borzi na 31.12.2005

Dobi�ek na delnico primerljivega podjetja na 31.12.2005
M =

Dobi�ek na delnico primerljivega podjetja na 31.12.2005Dobi�ek na delnico primerljivega podjetja na 31.12.2005
M =
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Nujno se mora vedno nanašati na datum ocenjevanja vrednosti našega podjetja. 
�e je datum ocenjevanja vrednosti na primer 30.6.2005, moramo v borznih 
kotacijah poiskati cene delnic primerljivih podjetij na 30.6.2005, oziroma 
datum, ki je �im bližje datumu ocenjevanja vrednosti. S tem dejansko 
zagotovimo, da je v naši oceni vrednosti vklju�ena komponenta delujo�ega trga. 

• datum finan�nih podatkov (to so lahko npr. prihodki, EBIT, EBITDA, �isti 
dobi�ek, dobi�ek na delnico, ipd) primerljivih podjetij, ki so vklju�eni v 
izra�un mnogokratnika 

Pri tem se datum borzne cene delnice (npr. 31.12.2005) sicer lahko razlikuje od 
datuma finan�nih podatkov primerljivega podjetja (npr. 30.6.2005), zaželeno pa 
je, da le-ta kljub temu ne odstopa preve� od datuma ocenjevanja vrednosti 
podjetja. Nujno pa mora biti zadoš�eno zahtevi, da je izra�unani mnogokratnik 
apliciran na finan�no kategorijo ocenjevanega podjetja, ki se nanaša na enak 
datum/obdobje kot je bilo uporabljeno v izra�unu mnogokratnika. 

Pri definiranju finan�nih podatkov, ki jih bomo uporabili za izra�un 
mnogokratnikov imamo kar nekaj možnosti, in sicer lahko uporabimo: 

• finan�ne podatke na konec obra�unskega obdobja (npr. 31.12.2005, 
30.6.2005, 31.12.2004, ipd), 

• finan�ne podatke za obdobje zadnjih 12 mesecev (T12 ali »trailing 12 
months«), 

• napovedi za naslednje leto ali naslednji dve leti (navedeno zavisi od tega, 
kakšna so razkritja napovedi za primerljiva podjetja, Bloomberg I/B/E/S 
funkcija ponavadi omogo�a razkritja za vsaj dve prihodnji leti), 

• povpre�je histori�nih finan�nih podatkov za zadnjih npr. 5 ali 3 leta.  

Za kakšno možnost se odlo�imo je odvisno od zna�ilnosti ocenjevanega 
podjetja in razpoložljivosti podatkov. Ponavadi se najpogosteje uporablja 
finan�ne podatke za obdobje zadnjih 12 mesecev, predvsem zato, ker so 
najbližje datumu ocenjevanja vrednosti. V okviru podatkovnega sistema 
Bloomberg in Reuters so za ve�ino podjetij navedeni podatki razkriti. V kolikor 
pa posamezna podjetja razkriva in javno objavljajo kvartalne finan�ne podatke, 
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 potrebno biti pozoren na obra�unska 
obdobja primerljivih podjetij, in dejstvo, da datum obra�unskega obdobja ne 
sme biti preve� oddaljeno 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  finan�ni podatki za zadnjih 12 mesecev 
ali za obra�unsko obdobje izkazovali namre� bistveno previsoke ali prenizke 
vrednosti.      
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2.6.1.  Vrste mnogokratnikov 

Glede na to katere finan�ne kategorije uporabimo za izra�un mnogokratnikov, 
poznamo bodisi:  

• mnogokratnike celotnega kapitala (npr. Celotni kapital/EBITDA, Celotni 
kapital/EBIT, Celotni kapital/Prihodki, Celotni kapital/Knjigovodska 
vrednost celotnega kapitala) ali  

• mnogokratnike lastniškega kapitala (npr. 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 kot ocenjeno vrednost dobimo vrednost 
celotnega kapitala družbe, zato moramo od te vrednosti odšteti obrestovani 
dolg, da bi dobilo vrednost lastniškega kapitala družbe.   

Posamezni tržni mnogokratniki imajo dolo�ene prednosti in pomanjkljivosti, ki 
jih je smiselno upoštevati v fazi izbiranja, in ki jih za najpogosteje uporabljene 
mnogokratnike navajam v nadaljevanju15: 

• Mnogokratnik prodaje (Celotni kapital/Prihodki)  

Pri izra�unu navedenega mnogokratnika se moramo zavedati, da na�eloma 
obstaja povezava med mnogokratnikom prodaje in donosom na prihodke (�isti 
dobi�ek/Prihodki). Preden se odlo�imo za uporabo tega mnogokratnika je zato 
smiselno preveriti ali v našem primeru navedena povezava pri primerljivih 
podjetjih sploh obstaja. Ne glede na to, da se ta mnogokratnik ne uporablja 
pogosti, pa ga lahko uporabimo kadar ocenjujemo storitvena podjetja, katerih 
bistvena lastnost je stalnost kupcev. Prav tako ga lahko uporabimo v primeru 
kadar se ocenjevano podjetje in primerljiva podjetja bistveno ne razlikujejo v 
operativne delovanju.  

• Mnogokratnik EBITDA (Celotni kapital/EBIT)  

Uporabimo ga lahko takrat kadar imamo opravka s primerljivimi podjetji, ki 
poslujejo v razli�nih geografskih okoljih in za katere velja, da njihove 
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 Povzeto po Bojan Praznik, Priro�nik za ocenjevanje vrednosti podjetij stran 86 do 90. 
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amortizacijske politike niso primerljive z ocenjevanim podjetjem, kakor tudi da 
se med seboj pomembno razlikujejo po sestavi sredstev in kapitala. 

• Mnogokratnik EBIT (Celotni kapital/EBIT)  

Je prav tako primeren za podjetja, ki delujejo v razli�nih geografskih okoljih. 
Vendar pa je ob�utljiv na razlike v ra�unovodski politiki amortizacije med 
primerljivimi podjetji in ocenjevanim podjetjem.  

• Mnogokratnik �istega dobi�ka (Lastniški kapital/�isti dobi�ek)  

Se osredoto�a na tisto, kar je najpomembnejše za delni�arje. Navedeni 
mnogokratnik je zelo ob�utljiv na razlike v ra�unovodskih politikah, dav�nih 
predpisih in politiki izpla�ila dividend. V kolikor imamo opravka z mednarodno 
skupino primerljivih podjetij, so navedeni mnogokratniki manj uporabni od 
mnogokratnikov EBIT in EBITDA. 

Hipoteti�ni primer izra�una izbranih mnogokratnikov je podan v spodnji 
tabeli16: 

vse v EUR razen cene delnic

Primerljiva podjetja Cena delnice Število delnic Tržna kapitalizacija Obrestovani dolg Celotni kapital EBIT EBITDA �isti dobi�ek
Podjetje 1 5,2 500.000 2.600.000 150.000 2.750.000 635.000 875.000 500.000
Podjetje 2 2,1 1.000.000 2.100.000 275.000 2.375.000 450.000 750.000 375.000
Podjetje 3 7,3 1.500.000 10.950.000 80.000 11.030.000 1.850.000 2.250.000 1.870.000
Podjetje 4 3,6 2.300.000 8.280.000 425.000 8.705.000 1.560.000 2.050.000 1.450.000
Podjetje 5 12 750.000 9.000.000 750.000 9.750.000 1.700.000 2.310.000 1.650.000

Celotni kapital/EBIT Celotni kapital/EBITDA Tržna kapitalizacija/�isti dobi�ek
Podjetje 1 4,33 3,143 5,20
Podjetje 2 5,28 3,167 5,60
Podjetje 3 5,96 4,902 5,86
Podjetje 4 5,58 4,246 5,71
Podjetje 5 5,74 4,221 5,45

Aritmeti�na sredina 5,38 3,94 5,56
Mediana 5,58 4,22 5,60

Standardni odklon 0,64 0,76 0,25
Koeficient variacije 0,12 0,19 0,05

Finan�ni podatki

Mnogokratniki

Izra�un mnogokratnikov

 
* Vir: podatkovna baza Bloomberg, podjetja iz panoge tekstilne industrije, podatki za obdobje LTM 

2. 7. Ocena vrednosti podjetja 

V prejšnji to�ki izra�unane mnogokratnike apliciramo na posamezne finan�ne 
kategorije ocenjevanega podjetja, v skladu s formulo: 
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 Vsi podatki v izra�unu so izmišljeni in so navedeni zgolj za boljše razumevanje ponazoritev primera.  
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ocenjeni mnogokratnik (M) × finan�na kategorija ocenjevanega podjetja 

Predpostavimo, da so vrednosti prilagojenih finan�nih kategorij ocenjevanega 
podjetja za obdobje zadnjih 12 mesecev (LTM) naslednje: 

EBIT     EBITDA   �isti dobi�ek 

110.000 EUR   150.000 EUR   70.000 EUR 

Upoštevaje prej izra�unane mnogokratnike, bi znašale ocene vrednosti 
hipoteti�nega podjetja kot opredeljeno v tabeli: 

 

2. 8. Kon�ne prilagoditve 

2. 9. Kontrola izra�unov 

 

 

* Vir: podatkovna baza Bloomberg, podjetja iz panoge tekstilne industrije, podatki za obdobje LTM 

Pri tem je potrebno upoštevati, da z metodo primerljivih na borzi uvrš�enih 
podjetij kot osnovno vrednost dobimo vrednost lastniškega kapitala za 
manjšinskega lastnika na popolnoma tržljivi osnovi. Posledi�no je v 
nadaljevanju potrebno razmisliti o uporabi pribitkov ali odbitkov za 
obvladovanje ter pomanjkanje tržljivosti. 

2. 7. Kon�ne prilagoditve in kontrole izra�unov 

Preden oblikujemo kon�ni sklep o vrednosti ocenjevanega podjetja je potrebno 
razmisliti še o prilagoditvah izra�unanih mnogokratnikov za razlike med 
ocenjevanim podjetjem in izbranimi primerljivimi podjetji. Ne glede na to, da 
smo na podlagi do sedaj predstavljenega pristopa uspeli identificirati najbolj 
primerljiva podjetja, pa razlike med ocenjevanim podjetjem in primerljivimi 
podjetji še vedno obstajajo.  

Kljub temu, da je navedeni korak v cenitvenih poro�ilih bolj izjema kot pravilo, 
pa bi bilo v primerih, ko so razlike med posameznimi lastnostmi primerjanih 
podjetij velike, uporaba prilagoditev mnogokratnikov utemeljena. 

Gradivo Guide to business valuation, ki v poglavju 6 obravnava to temo, se 
opredeli zgolj do subjektivno utemeljenih prilagoditev. Bistveno boljšo podlago 
za dejansko kvantitativno opredelitev prilagoditev pa nam daje gradivo, ki ga je 
leta 2003 na konferenci slovenskih ocenjevalcev vrednosti predstavila Ga. 

vse v T SIT
Celotni kapital/EBIT Celotni kapital/EBITDA Tržna kapitalizacija/�isti dobi�ek

Mediana mnogokratnika 5,58 4,22 5,60

Finan�ni podatki ocenjevanega podjetja 110.000 150.000 70.000

Celotni kapital ocenjevanega podjetja 613.814 633.117 392.000

Prilagoditve:
Minus: Obrestovani Dolg 250.000 250.000
Plus: Denar 5.000 5.000
Plus: Finan�ne naložbe 25.000 25.000
Plus: Poslovno nepotrebno premoženje 0 0

Lastniški kapital ocenjevanega podjetja 393.814 413.117 392.000
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Susan H. Glass, Business Valuation, Market Approach, stran 45-47. Ker 
navedeno gradivo bistveno presega obseg tega �lanka, ga na tem mestu zgolj 
omenjam.  

3. METODA PRIMERLJIVIH KUPOPRODAJ PODJETIJ 
Metoda primerljivih kupoprodaj podjetij se od prej predstavljene metode 
razlikuje po tem, da tržni mnogokratniki ne izhajajo iz borznih kotacij, temve� 
iz cen realiziranih pri nakupih manjšinskih ali ve�inskih deležev podjetij.  

Pri tem tudi ni nujno, da so navedena podjetja uvrš�ena v borzne kotacije. 
Nujno je le, da so za posamezne kupoprodaje razkriti vsaj naslednji podatki:  

• kupoprodajna cena in datum transakcije, 

• lastniški delež, ki je bil predmet nakupa, 

• finan�ni izkazi kupljene družbe na dan nakupa, in 

• pogoji nakupa (pla�ilo v delnicah ali denarju, omejitve, ipd.). 

Pri tem je predvsem pomembno, da razumemo pogoje nakupa, saj lahko le-ti 
bistveno vplivajo na višino kupoprodajne cene. 

Ker v ve�ini primerov velja, da kupoprodajne cene vklju�ujejo premijo za 
sinergije, je uporaba metode primerljivih kupoprodaj podjetij zelo smiselna 
takrat kadar ocenjujemo lastniški kapital za investitorja (vrsta vrednosti je 
investitorjeva vrednost).  

Ali jo bomo v konkretnem primeru dejansko lahko uporabili je odvisno od 
razpoložljivih podatkov na trgu. Dejstvo je, da so za dolo�ene panoge zna�ilne 
zelo intenzivne M&A aktivnosti, medtem, ko so v drugih panogah nakupi in 
prodaje redkost.   

Na�eloma je zaporedje korakov pri postopku ocenjevanja vrednosti po metodi 
primerljivih kupoprodaj enako tem, ki smo jih uporabili pri metodi primerljivih 
podjetij uvrš�enih na borzi, zato jih v nadaljevanju ne bom še enkrat ponavljala. 
Osredoto�ila pa se bom na korake, ki se od prej navedenih razlikujejo. 

3. 1. Nabor primerljivih kupoprodaj podjetij 

Pri korak pri tej metodi je opredelitev panoge ocenjevanega podjetja, 
identifikacija podatkovne baze ali podatkovnih baz v okviru katerih bomo iskali 
podatke o primerljivih kupoprodajah, ter opredelitev �asovnega obdobja v 
okviru katerega smatramo, da imajo izvršene kupoprodaje še lahko vpliv na 
vrednost ocenjevanega podjetja. 

�asovno in stroškovno najzahtevnejši del predstavlja na vsak na�in iskanje 
primerljivih podjetij v okviru posameznih podatkovnih baz. V kolikor smo 
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lahko v primeru metode primerljivih podjetij uvrš�enih na borzi do dolo�enih 
podatkov še prišli brezpla�no, je to v primeru metode primerljivih kupoprodaj 
podjetij skorajda nemogo�e. Za ta segment je namre� zna�ilno, da so javne 
objave prej izjema kot pravilo in da se ve�ina transakcij zgodi v tajnosti. 

Dejstvo je, da se na tem segmentu kakovosti posameznih podatkovnih baz med 
seboj precej razlikujejo. Sama sem delala s podatkovnimi bazami Bloomberg, 
Mergermarket, OneSource in Thomson Deals17. Za enkrat je po mojem mnenju 
najkakovostnejša (najve� podatkov o kupoprodajah pri �emer so razkriti tudi 
finan�ni podatki tar�e in pogoji nakupa) podatkovna baza Thomson Deals. 

Ko iš�emo primerljive kupoprodaje, moramo ponavadi že v startu dolo�iti 
�asovno obdobje iskanja. Dolo�itev le-tega se razlikuje od primera do primera, 
od panoge do panoge, ter zavisi od števila transakcij, ki so nam na voljo. 
Na�eloma pa velja pravilo, da imajo kupoprodaje, ki so bližje datumu 
ocenjevanja vrednosti ve�jo težo. Ponavadi se odlo�imo za iskanje kupoprodaj, 
ki so se dogodile v okviru dveh let od datuma ocenjevanja vrednosti.  

V kolikor je število transakcij izredno majhno lahko obdobje tudi podaljšamo, 
vendar pa moramo upoštevati dejstvo, da bo potrebno mnogokratnike 
izra�unane na podlagi takšnih podatkov prilagoditi, da bodo odražali sedanje 
razmere na trgu. Najpogosteje �asovne odmike prilagodimo bodisi z uporabo 
posameznega industrijskega indeksa v opazovanem obdobju ali preko 
spremembe izbranega mnogokratnika ocenjevanja vrednosti (npr. P/E).   

V nadaljevanju podajam primer tabele v kateri so razkriti podatki, ki jih 
potrebujemo pri dolo�itvi nabora primerljivih kupoprodaj.  

 

    

 

 
* Vir: Podatkovna baza Thomson Deals, za panogo proizvodnja tekstilnih izdelkov, obdobje 2 let 

3. 2. Primer izra�una mnogokratnikov primerljivih kupoprodaj 

Ob predpostavki, da smo uspeli identificirati ustrezne primerljive kupoprodaje, 
da smo prou�ili pogoje vseh upoštevanih transakcij in, da smo pridobili vse 

                                                      
17

 Viri podatkovnih baz so navedeni tako v gradivu Jay E. Fishman, Shannon P. Pratt, J. Clifford Griffith, D. 
Keith Wilson Guide to business valuation, poglavje 6, kot tudi v gradivu Shannon P. Pratt, Robert F. Reilly, 
Robert P. Schweihs Valuing a business, stran 266 do 268.  

Datum ocenjevanja vrednosti
31.12.2005

Datum nakupa Prevzemnik Odstotek Kupoprodajna cena v EUR Ime Prihodki EBIT EBITDA Vrsta pla�ila Opombe o poslu
20.12.2005 Prevzemnik 1 100% 12.000.000                     Tar�a 1 10.500.000  2.400.000      3.076.923     Denar Ni opomb
1.11.2005 Prevzemnik 2 100% 25.000.000                     Tar�a 2 26.300.000  5.555.556      6.250.000     Denar Ni opomb
30.9.2005 Prevzemnik 3 85% 6.700.000                       Tar�a 3 8.560.000    1.288.462      1.340.000     Delnice 100% delnice
1.4.2005 Prevzemnik 4 100% 32.000.000                     Tar�a 4 29.500.000  7.272.727      8.421.053     Delnice 100% delnice
31.11.2004 Prevzemnik 5 90% 8.500.000                       Tar�a 5 9.650.000    2.073.171      2.428.571     Denar Ni opomb

Tar�a (vsi podatki v EUR)
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potrebne finan�ne podatke, bi bil hipoteti�en izra�un mnogokratnikov 5 
identificiranih kupoprodaj na segmentu tekstilne industrije slede�: 
 

 

 

 

 
 
* Vir: Podatkovna baza Thomson Deals, za panogo proizvodnja tekstilnih izdelkov, obdobje 2 let 

V tabeli predstavljeni mnogokratniki niso prilagojeni za �asovne razlike med 
datumom vrednotenja in datumom kupoprodaj, ter za razlike med ocenjevanim 
podjetjem in kupljenimi oziroma prodanimi družbami. Pri tem lahko uporabimo 
enak pristop kot je že bil obravnavan v okviru metode primerljivih podjetij 
uvrš�enih na borzi. 

4. ZAKLJU�EK 
Tržni na�in ocenjevanja vrednosti podjetij je vsebinsko zahteven in terja od 
ocenjevalca vrednosti dobro poznavanje teorije delovanja kapitalskih trgov in 
podatkovnih baz, ki so nujen pripomo�ek pri tem na�inu ocenjevanja vrednosti. 
Glede na to, da so le-te ve�inoma pla�ljive je naveden na�in povezan tudi s 
precejšnjimi izdatki. Najobsežnejši in teoreti�no najzahtevnejši del tržnega 
na�ina ocenjevanja vrednosti, predstavlja segment, ki se nanaša na identifikacijo 
in selekcioniranje primerljivih podjetij. Pri tem nam je lahko v pomo� 
to�kovanje in razvrš�anje izbranih klju�nih lastnosti primerljivih podjetij. Ne 
glede na to, da na tak na�in identificiramo najbolj primerljiva podjetja, pa med 
njimi in ocenjevanim podjetjem še vedno lahko obstajajo pomembne vsebinske 
razlike. Posledi�no je ocenjevalec vrednosti prisiljen razmišljati o prilagoditvah 
izra�unanih mnogokratnikov. Dejstvo je, da le ustrezno prilagojeni 

vse v EUR razen cene delnic

Primerljiva podjetja Nakupna cena Prihodki EBIT EBITDA
Tar�a 1 12.000.000                 10.500.000 2.400.000 3.076.923
Tar�a 2 25.000.000                 26.300.000 5.555.556 6.250.000
Tar�a 3 6.700.000                   8.560.000 1.288.462 1.340.000
Tar�a 4 32.000.000                 29.500.000 7.272.727 8.421.053
Tar�a 5 8.500.000                   9.650.000 2.073.171 2.428.571

Nakupna cena/Prihodki Nakupna cena/EBIT Nakupna cena/EBITDA
Tar�a 1 1,14 5,000 3,90
Tar�a 2 0,95 4,500 4,00
Tar�a 3 0,78 5,200 5,00
Tar�a 4 1,08 4,400 3,80
Tar�a 5 0,88 4,100 3,50

Aritmeti�na sredina 0,97 4,64 4,04
Mediana 0,95 4,50 3,90

Standardni odklon 0,15 0,45 0,57
Koeficient variacije 0,15 0,10 0,14

Mnogokratniki

Finan�ni podatki in podatki o kupoprodajni ceni
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mnogokratniki, izra�unani na ustreznih primerljivih podjetjih lahko služijo kot 
prava osnova za ceno vrednosti ocenjevanega podjetja. 
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SUMMARY ● � The market approach to valuation is theoretically complex. It requires 
in-depth knowledge about capital markets and hands on experience with special 
database products. One could argue that the most cumbersome part of market approach 
refers to identification of comparable companies.  

In order to identify truly comparable companies, the appraiser might consider using 
ranking and classification approach, where he or she closely analyzes key performance 
indicators for comparable companies. The following is a key to more transparent 
identification of comparable companies.  Only the multiples based on truly comparable 
companies can namely represents a viable basis for appraisal conclusions.         
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