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O ORODJU TOVARNE PODJEMOV
S pomočjo orodja za poslovno načrtovanje Tovarne podjemov lahko učinkoviteje in enostavneje izdelate
celovit poslovni načrt. Njegova ključna dodana vrednost leži v orodju za finančno načrtovanje, ki vam
olajša izdelavo finančnih projekcij bilanc denarnih tokov, uspeha in stanja za prvih pet let podjema. Prav
tako so v orodju navodila s ključnimi vprašanji za pripravo celotnega tekstualnega dela poslovnega načrta,
po posameznih poglavjih in podpoglavjih, v katerega lahko vključite tudi grafe, tabele in slike po lastnem
izboru. Orodje je primarno namenjeno start-up podjetjem, ki načrtujejo prvih pet let svojega poslovanja .
Orodje lahko s pridom uporabljajo tudi vodje profitnih centrov oziroma nosilci novih projektov v že
obstoječih podjetjih, ki so odgovorni za pripravo poslovnega načrta za razvoj in trženje novega produkta
ali storitve. Se pa orodje uveljavlja tudi v pedagoške namene, saj omogoča kakovostno predstavitev
ključnih vsebinskih sklopov poslovnega načrta in vpliva posameznih načrtovanih elementov poslovanja na
bilance podjetja.
Ključni argumenti za uporabo orodja so sledeči:
• Avtomatska izdelava bilanc denarnih tokov, uspeha in stanja
• Integriran priročnik za izdelavo poslovnega načrta
• Navodila za uporabo orodja na praktičnem primeru
• Preprost uporabniški vmesnik
• Grafično načrtovanje trendov in sezonskih nihanj
• Enostavno dodajanje in odvzemanje elementov
• Izvod tabel in vsebine v različne formate (.pdf, .csv, .rtf, html,...)
V okviru orodja lahko z vnosom načrtovanih ključnih poslovnih kategorij vašega podjema, in sicer:
načrtovanje količine, prodajne cene in plačilnih rokov pri prodaji izdelkov oziroma storitev, načrtovanje
direktnih izdelavnih variabilnih stroškov, obsega zalog končnih izdelkov, stroškov storitev in oglaševanja,
načrtovanje angažiranja delovnih sredstev in angažiranih človeških virov. Vsi vnosi se avtomatsko
odražajo v bilancah denarnih tokov, uspeha in stanja ter pri izračunavanju salda DDV na osnovi
obračunanega vstopnega in izstopnega DDV.
Ker se vsaka vnešena postavka takoj odraža na bilancah, lahko s spreminjanjem posameznih poslovnih
kategorij opazujete njihov vpliv na ključne finančne izkaze (“What if” analiza), kar omogoča enostavno
načrtovanje optimalne kombinacije različnih prvin poslovnega procesa.
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Ko smo zadovoljni z izdelanimi bilancami lahko le te natisnemo in priložimo poslovnemu načrtu ali pa
izvozimo v .csv obliko in jih nadalje oblikujemo in analiziramo v Excelu, kjer lahko izračunamo
posamezne ključne kazalnike in neto sedanjo vrednost načrtovanih bodočih denarnih tokov podjetja. Prav
tako pa lahko izdelamo grafični prikaz ključnih finančnih kategorij ter izdelamo primerjavo različnih
finančnih projekcij, ki smo jih izdelali na osnovi bolj optimističnih ali pesimističnih predpostavk.
Orodje ima integriran priročnik za izdelavo poslovnega načrta, ki vsebuje strokovna navodila in ključna
vprašanja glede vsebine posameznega poglavja, ki so podjetnikom v pomoč pri pisanju poslovnega načrta.
Modul za pisanje vsebine je integriran v orodje, kar vam omogoča, da lahko v orodju poleg finančnih
izkazov (bilanc) pripravite tudi celoten tekstualni del poslovnega načrta.
Posebej želimo izpostaviti pomen ključnih vprašanj, kot vodila za pripravo poslovnega načrta. Le-ta
predstavljajo odlično vodilo za podjetnika, ki se mora spoprijeti z izzivom iskanja ustreznih in kar se da
argumentiranih odgovorov na posamezna vprašanja. Vsa vprašanja seveda niso smiselna oziroma enako
pomembna za vsako vrsto posla, zato se mora podjetnik osredotočiti na za njegov posel najpomembnejša
vprašanja.
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ZAGON ORODJA
1. KORAK: Orodje Tovarne podjemov zaženemo s klikom na ikono orodja oziroma datoteke že
izdelanega poslovnega načrta. Ikono si lahko postavimo na namizje oziroma v poljubno mapo.

2. KORAK: Odpre se okno orodja, kjer moramo izbrati slovensko ali angleško različico orodja

3. KORAK: Odpre se okno kjer moramo izbrati poslovni načrt, ki ga bomo izdelali na novo, dodelali
obstoječega ali izdelali novo kopijo
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NAVODILA ZA UPORABO ORODJA TOVARNE PODJEMOV
Za prikaz funkcionalnosti in uporabe orodja za poslovno načrtovanje smo za vas na primeru učnega
poslovnega načrta za podjetje Prenosnik d.o.o. smo izdelali navodila za vnos načrtovanih podatkov v
orodje in uporabo vseh funkcionalnosti le tega. Primer smo pripravili v učne namene, da lahko podjetniku
čim nazorneje predstavimo proces in izzive poslovnega in predvsem finančnega načrtovanja posla s
pomočjo orodja Tovarne podjemov.
V nadaljevanju so predstavljena posamezni koraki za vnos podatkov v vnosna polja po posameznih
poglavjih poslovnega načrta.
POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA PODJETJA »PRENOSNIK D.O.O.«
Ideja za ustanovitev podjetja »Prenosnik« je bila oblikovana v letu 2009, ko sta partnerja in potencialna
soustanovitelja podjetja Miha Potočnik in Janez Krapec pričela razvijati podjetniško idejo, program
Prenosnik ter poslovni načrt za potencialne investitorje. Podjetje bo predvidoma ustanovljeno in v vpisano
v sodni register januarju 2010 v Mariboru, kot družba z omejeno odgovornostjo.
Osnovna dejavnost podjetja bo prodaja prenosnih računalnikov in mobilne računalniške opreme ter
nudenje storitev, pod blagovno znamko »Prenosnik«. Oprema in storitve so namenjene ciljni skupini
podjetnikov, managerjev, mladih raziskovalcev, vladnih uslužbencev in drugih posameznikov, ki med
svojim delom veliko potujejo. To tržno nišo predstavljajo uporabniki računalnikov, ki »želijo biti
mobilni« in ki želijo prenosni računalnik in dodatno opremo kupiti čim hitreje ter hkrati imeti vedno na
voljo vzdrževanje in on-line možnost pridobitve nasvetov. Ustanovitelji verjamejo, da obstaja priložnost
na področju prodaje prenosnih osebnih računalnikov in pripadajoče opreme preko interneta ter izvajanja
on-line svetovalnih storitev in vzdrževanja iz štirih poglavitnih vzrokov:
•
•
•
•

tehnološkega napredka in zmanjševanja velikosti posameznih komponent,
vedno večje razširjenosti širokopasovnega interneta in mobilnih povezav,
jasne tržne priložnosti in
inovativnega poslovnega modela.

Kot rezultat teh pogojev obstaja izredna priložnost ponuditi visoko kvalitetno opremo za prenosnike in
storitve on-line svetovanja in vzdrževanja po sprejemljivih cenah.
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Podjetje se razlikuje od svojih neposrednih konkurentov v dejstvu, da ponuja celovito storitev, ki
vključuje učno izkušnjo. Paket opreme »Prenosnik« bo mnogo več kot samo »škatla«, kot to prakticira
konkurenca. Konkurenca se usmerja predvsem na stranke, katerih primarni cilj je nakup prenosnega
računalnika. Mi se usmerjamo na tiste, ki želijo celovito podporo pri delovanju računalnika in učno
izkušnjo.
Trg osebnih računalnikov v Srednji in Vzhodni Evropi je eden izmed najhitreje rastočih trgov. V
primerjavi z letom 2007 je v letu 2008 prodaja po količini zrasla za 23 odstotkov, po vrednosti pa skoraj
za četrtino, kar znaša skoraj 16 milijonov enot v vrednosti 11 milijard evrov. Po podatkih najnovejše
študije IDC so glavna gibala rasti trga porast stabilnosti v regiji in ugodna gospodarska klima, ki je
prinesla povečanje razpoložljivega dohodka in porast zaupanja potrošnikov. Od tega je trg osebnih
računalnikov v Sloveniji v letu 2008, ki bo predstavljal izhodiščno tržišče podjetja, zrasel na več kot
174.000 enot v vrednosti 140 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2007 pa je trg namiznih računalnikov
zrasel za medlih 2,6 odstotka in je predstavljal 61 odstotkov vseh enot v Sloveniji. Navkljub pričujoči
gospodarski krizi v letu 2009 se obseg prodaje računalnikov ni bistveno znižal. Še naprej pa so v bistveno
boljšem položaju prenosni računalniki.
Trg prenosnih računalnikov je bil najbolj dinamičen, s skoraj desetkrat večjo rastjo od trga namiznih
računalnikov.
Podjetje Prenosnik v okviru pripravljenega poslovnega načrta predvideva, da bo podjetje ob koncu prvega
leta poslovanja doseglo mesečni obseg prodaje v višini 340 enot (4.080 enot na letni ravni, ob
predpostavki enakomerne celoletne prodaje, ki pa v prvem letu poslovanja ne bo dosežena, ker bo podjetje
šele pričelo s pripravami na prodajo in prvimi prodajnimi aktivnostmi) oziroma vrednostno okrog 0,826
milijonov EUR na mesec iz naslova prodaje prenosnikov ter prodaje storitev vzdrževanja in razvoja
programske opreme. V prvem letu poslovanja bo podjetje realiziralo prodajo v obsegu 2.141 enot in
skupne prihodke v višini 5,2 mio EUR . V drugem letu, v katerem bo podjetje izvajalo prodajo vseh 12
mesecev, bodo prihodki znašali 10,95 mio EUR (predvidoma bo prodanih 4.510 enot na letni ravni
oziroma v povprečju 376 enot na mesec). Mesečen obseg prodaje posameznih produktov bo od 13 meseca
dalje rasel za 20% na letni ravni. Tako bodo prihodki tretjega leta znašali 13,15 mio EUR (5.412 enot),
prihodki četrtega leta 15,8 mio EUR (6.495 enot) in prihodki petega leta 18,93 EUR (7.794 enot). To
predstavlja previdno oceno letnega obsega prodaje, ki bo omogočal doseganje tržnega deleža v višini
0,05% v celotni Srednji in Vzhodni Evropi.
Izhodiščna tržna raziskava je podala spodbudne rezultate. Podjetje je že prejelo interes za nakup prenosnih
računalnikov v paketu z vzdrževalno pogodbo s strani številnih naročnikov iz gospodarskega sektorja in
tudi javne uprave. Predhodni dogovori z dobavitelji so že opravljeni, prav tako pa je podjetje že
identificiralo potencialne poslovne prostore za najem v Mariboru.
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Vodstvo je opravilo temeljito raziskavo panoge, proizvoda in trga ter je prepričano, da se bo podjetje
razvijalo v skladu z načrtom.
Nosilca podjetniške ideje in bodoča solastnika podjetja Janez Krapec in Miha Potočnik bosta kot
soustanovitelja v podjetje vložila lastni kapitalski vložek v višini 30.000 EUR.
Podjetje Prenosnik, d.o.o. si bo prizadevala pridobiti investicijo poslovnega angela Ivana Kosa, ki bo ob
ustanovitvi podjetja predvidoma investiral kapitalski vložek v višini 500.000 EUR in za to pridobil 25%
solastniški delež.
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2.3 POGLAVJE: PROIZVODI IN STORITVE PODJETJA
Izbrane proizvode in storitve vnesemo v orodje v razdelku PRODAJA, kjer s klikom na gumb DODAJ
lahko dodamo nov izdelek ali storitev. Pri vnosu produkta moramo določiti ime produkta in izbrati ali gre
za nov izdelek ali storitev (spodnja slika kaže vnos izdelka: »Ultra lahki prenosniki«, ki se prodaja z 20%
davkom na dodano vrednost). Pri tem moramo izbrati tudi stopnjo DDV.
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Po vnosu vseh izbranih produktov se vneseni produkti prikažejo v razdelku PRODAJA v orodju.

V nadaljevanju postopka načrtovanja za vsak produkt vnesemo izbrano povprečno ceno (posamezne
produktne skupine lahko tvori skupina različnih produktov, ki se med seboj minimalno razlikujejo po
značilnostih ali ceni, zato jih lahko uvrstimo v skupno produktno skupino in izračunamo njihovo
povprečno ceno) in sicer v polju VNOS (spodnja slika prikazuje vnos cene za zelo zmogljive prenosnike v
višini 4.000 EUR), ki se po potrditvi sama prikaže v poljih za posamezne mesece in sicer desno od
vnosnega polja (vpiše se v polja za vseh 60 mesecev obdobja načrtovanja, ki jih vsebuje orodje). V
primeru, da pričakujemo nihanje prodajne cene se lahko odločimo, da v posameznem mesecu ceno s
klikom na izbrano polje določenega meseca tudi ustrezno prilagodimo. Ob tem moramo poudariti, da se
vse cene načrtujejo po sedanjih cen, kar pomeni, da spreminjanje cen iz naslova inflacije ni ustrezno.
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3.2 POGLAVJE: OBSEG TRGA IN TRŽENJE
Za izračun načrtovanih prihodkov prodaje posameznih produktov moramo v finančno orodje vnesti
načrtovane prodajne količine. Spodnja slika prikazuje postopek vnosa načrtovane mesečne količine
prodaje za ultra lahke prenosnike. Najprej smo preko vnosnega polja vnesli obseg prodaje 180 kosov
mesečno, ki predstavlja ciljno vrednost mesečne prodaje v 12 mesecu (zadnji mesec prvega leta)
poslovanja podjetja. Po potrditvi vnosa se vrednost mesečne prodaje sama prikaže v poljih za vse
posamezne mesece (vseh 60 mesecev) in sicer desno od vnosnega polja. Nato smo ročno popravili
vrednosti za prvih 8 mesecev poslovanja (v prvih treh mesecih smo vnesli številko 0, v četrtem mesecu
30, itd.). Ker smo za prodajo od drugega do petega leta poslovanja ocenili povprečno letno rast prodaje v
višini 20%, smo se postavili v polje za vpis količine prodaje 12 meseca in v orodni vrstici v okencu
STOPNJA RASTI izbrali vrednost 20 ter potrdili izbiro APLICIRAJ – VSA LETA. Tako se bo mesečna
prodaja, ki je v 12 mesecu znašala 180 enot, postopoma avtomatsko mesečno dvigovala do obsega
mesečne prodaje 373 enot ultra lahkih prenosnikov v 60 mesecu (letna rast prodaje v višini 20%). Obseg
prodaje smo ocenili na osnovi izvedene raziskave tržišča podjetnikov in managerjev, ki bodo ključni kupci
omenjenih modelov. V primeru, da pričakujemo dodatno nihanje prodaje po posameznih mesecih se lahko
odločimo, da v posameznem mesecu količino prodaje, s klikom na polje določenega meseca, tudi še
dodatno ustrezno prilagodimo.
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4.2 POGLAVJE: CENOVNA POLITIKA
Za izračun načrtovanih prejemkov iz naslova prodaje posameznih produktov moramo v finančno orodje
vnesti tudi načrtovane plačilne roke (spodnja slika prikazuje vnos načrtovanega povprečnega plačilnega
roka plačila za ultra lahke prenosnike v dolžini 8 dni, ki smo ga ocenili glede na značilnosti prodaje
sorodnih produktov in plačilne pogoje konkurence). Po potrditvi vnosa se vrednost plačilnih rokov sama
prikaže v poljih za posamezne mesece in sicer desno od vnosnega polja. V primeru, da pričakujemo
nihanje plačilnih rokov po posameznih mesecih se lahko odločimo, da v posameznem mesecu plačilni rok
s klikom na polje določenega meseca tudi ustrezno prilagodimo. Na osnovi vnesenega plačilnega roka, se
v finančnem orodju samodejno izračunajo in prikažejo PREJEMKI iz prodaje.
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4.4 POGLAVJE: OGLAŠEVANJE
V okviru poslovnega načrta smo morali opredeliti stroške povezane z oglaševanjem in pospeševanjem
prodaje, ki jih moramo vnesti v finančno orodje. Vnesemo jih v razdelku OGLAŠEVANJE, kjer s klikom
na gumb DODAJ dodamo posamezno oglaševalsko akcijo in opredelimo njene ključne značilnosti v
okviru vnosnega VMESNIKA, kot so: vrsta akcije, mesečna cena akcije, višina DDV, obdobje trajanja
akcije, perioda ponavljanja mesečne akcije in odlog plačila s strani dobavitelja.
Spodnja Slika kaže vnos prve oglaševalske akcije v okviru podjetja Prenosnik d.o.o., in sicer oglaševanje
z oglasnimi pasicami v okviru Časnika Finance. V poslovnem načrtu smo opredelili, da bomo na leto
izvedli 30 dnevnih akcij, po 500 EUR v skupni letni vrednosti 15.000 EUR. To pomeni, da bo povprečni
mesečni strošek oglaševanja znašal 1.250 EUR, kar smo tudi vnesli v vnosno polje CENA. Izbrali smo
opcijo 20% DDV ter obdobje uporabe oglaševanja od 4 do 60 meseca (v prvih treh mesecih namreč še ne
bomo oglaševali). Izbrali smo 8 dnevni plačilni rok, kot to tudi dejansko na svojih računih izkazuje Časnik
Finance.

V okviru razporeditve oglaševanja smo se odločili za enakomerno razporejeno mesečno oglaševanje vseh
pet let (od 4 do 60 meseca). Razporeditev oglaševalske akcije po mesecih in posledično razporeditev
stroškov oglaševanja bi lahko izbrali tudi drugače, kar lahko kasneje po potrebi spremenimo, s klikom na
polje STROŠKI za posamezni mesec (glej spodnjo Sliko) oziroma v vnosnem VMESNIKU, z izbiro
drugačne mesečne cene in periode oglaševanja.
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Na podoben način preko vnosnega VMESNIKA vnesemo tudi druge oglaševalske akcije in druge stroške
promocije opredeljene v poslovnem načrtu, kot na primer stroške obiskov sejmov, konferenc in drugih
dogodkov, za katere bomo vsake štiri mesece porabili 2.500 EUR, kot kaže spodnja Slika.
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5. POGLAVJE: ČLOVEŠKI VIRI IN ORGANIZACIJA
V okviru poslovnega načrta smo morali opredeliti stroške povezane s človeškimi viri, ki jih moramo
vnesti v finančno orodje. Vnesemo jih v razdelku ZAPOSLENI, kjer s klikom na gumb DODAJ dodamo
posameznega sodelavca podjetja in opredelimo njegove ključne značilnosti v okviru vnosnega
VMESNIKA, kot so: naziv delovnega mesta, obdobje zaposlitve, neto plača, strošek malice, prevozne
stroške na delo in iz dela. Na osnovi vnesenih podatkov se nam v okencu STROŠEK PLAČE izračuna
bruto bruto strošek delavca (v skladu s trenutnimi davčnimi obremenitvami v Sloveniji, zato moramo v
premeru, da načrtujemo za drugo državo predvsem izhajati iz bruto bruto stroška delavca in ne iz neto
plače).
Spodnja Slika kaže vnos podatkov za direktorja podjetja Prenosnik d.o.o. Miha Potočnika, katerega
mesečni bruto bruto strošek za podjetje je v poslovnem načrtu opredeljen na 10.000 EUR mesečno. Z
vnosom podatkov v orodje lahko ugotovimo, da bo direktor podjetja prejemal neto plačo v višini 4.226
EUR, ob kateri bo prejel še 100 EUR za malico in 25 EUR za prevoz na delo in iz dela. Skupaj bo torej na
svoj transakcijski račun vsak mesec prejel 4.351 EUR. Razlika 5.649 EUR do bruto bruto stroškov
podjetja v višini 10.000 EUR je namenjena za plačilo različnih dajatev državi.

Na podoben način preko vnosnega VMESNIKA vnesemo podatke o drugih redno zaposlenih in
honorarnih sodelavcih podjetja. Spodnja Slika kaže primer vnosa podatkov za poslovno sekretarko.
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Vsakega zaposlenega moramo nujno vnesti ločeno (zaradi progresivnosti davčnih lestvic)!
Orodje temelji na slovenski zakonodaji.
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6. POGLAVJE: NAČRT RAZVOJA
Stroški razvoja, ki smo jih opredelili v Tabeli 6 poslovnega načrta, se nanašajo na stroške plačila zunanjih
izvajalcev, zato jih v orodju vnesemo pod razdelek STORITVE, kar je prikazano v navodilih k poglavju
Načrt angažiranja storitev.
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7.2 POGLAVJE: NAČRT ANGAŽIRANJA DELOVIH SREDSTEV
V okviru poslovnega načrta smo morali opredeliti stroške povezane z angažiranjem delovnih sredstev, ki
jih moramo vnesti v finančno orodje. Vnesemo jih v razdelku DELOVNA SREDSTVA, kjer s klikom na
gumb DODAJ dodamo posamezno delovno sredstvo in opredelimo njegove ključne značilnosti v okviru
vnosnega VMESNIKA, kot so: naziv, količina, vrsto financiranja (nakup, najem ali stvarni vložek),
pravica odbitka DDV (podjetja v primeru nakupa luksuznih dobrin, med katere spadajo tudi osebna vozila,
namreč nimajo pravice odbitka DDV), neto skupna nakupna vrednost, mesec nakupa v planskem obdobju
(od 1 do 60 meseca), ustrezno amortizacijsko stopnjo, odlog plačila in tip sredstva (opredmeteno ali
neopredmeteno).
Spodnja Slika kaže vnos za NAKUP treh osebnih računalnikov v neto nakupni vrednosti 2.400 EUR. Za
računalnike ima podjetje pravico odbitka DDV (pravica odbitka na primer ne obstaja za nakup luksuznih
dobrin, kot npr. osebni avto). Za osebne računalnike, ki so opredmeteno delovno sredstvo (neopredmeteno
delovno sredstvo predstavlja npr. kupljena licenca ali blagovna znamka), se uporablja 50% amortizacijska
stopnja. Rok plačila dobavitelju je 8 dni.
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Na osnovi vnesenih podatkov za NAKUP treh osebnih računalnikov se v orodju avtomatsko izračunajo
podatki za: izdatke, stroške amortizacije, popravek vrednosti, neodpisana vrednost in vstopni DDV, kot
kaže spodnja Slika.

Spodnja Slika kaže vnos za NAJEM osebnega vozila v neto vrednosti najema v višini 1.000 EUR na
mesec. Za nakup osebnega avtomobila ni dovoljen odbitek DDV. Rok plačila dobavitelju je 0 dni oziroma
gre za plačilo na dan nakupa in izdaje fakture.
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Spodnja Slika kaže vnos za DROBNI INVENTAR v neto vrednosti nakupa v višini 300 EUR na mesec, ki
ga bo podjetje nabavljalo mesečno. Za nakup drobnega inventarja je dovoljen odbitek DDV. Rok plačila
dobavitelju je 8 dni.
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7.3 POGLAVJE: NAČRT ANGAŽIRANJA PREDMETOV DELA
V okviru poslovnega načrta smo morali opredeliti stroške povezane z angažiranjem predmetov dela, ki jih
moramo vnesti v finančno orodje. Vnesemo jih v razdelku PROIZVODNJA NA ZALOGO, kjer določimo
obseg zaloge gotovih proizvodov (v kolikor imamo opravka z proizvodnjo). V primeru podjetja Prenosnik
d.o.o. le to ne proizvaja prenosnih računalnikov in dodatnih komponent, temveč jih preprodaja kot
trgovsko blago. Varnostno zalogo trgovskega blaga bomo zato določili le pri nabavi le-teh v razdelku
direktni variabilni stroški.

Stroške povezane z nabavo materiala ali storitev povezanih s proizvodnjo oziroma preprodajo produktov,
vnašamo v razdelek DIREKTNI VARIABILNI STROŠKI, kjer s klikom na gumb DODAJ za posamezni
produkt dodamo z njim povezane nabavljene materiale (tudi trgovsko blago) in storitve ter opredelimo
njihove ključne značilnosti v okviru vnosnega VMESNIKA, kot so: ime, tim (material ali storitev),
potrošek na enoto, ceno na enoto, odlog plačila, odstotek vstopnega DDV, varnostna zaloga (za koliko dni
proizvodnje oziroma predprodaje želimo imeti na zalogi material oziroma t.i. trgovsko blago) ter kako
pogosto bomo izvajali nabavna naročila pri dobavitelju.
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V primeru podjetja Prenosnik d.o.o. gre za preprodajo trgovskega blaga v obliki prenosnih računalnikov in
dodatnih komponent. Le te podjetje dobavlja pri dobaviteljih. Tako na primer nabavlja ultra lahke
prenosnike (kar kaže spodnja Slika) po povprečni nabavni ceni 2.000 EUR brez DDV, ki jih plačuje en
dan po prejemu fakture, ki je izdana na dan prevzema računalnika. Podjetje ima na zalogi za 15 dni
prodaje ultra lahkih prenosnih računalnikov (število računalnikov na zalogi je torej odvisno od obsega
mesečne prodaje).

Po vnosu podatkov za konkretni produkt (v napšem primeru za »ultra lahki prenosnik«) se nam v orodju
pokaže kalkulacija, kar je razvidno iz spodnje Slike, ki nam prikaže ključne podatke povezane s
produktom in z njim povezanimi stroški, in sicer: načrtovano prodajno ceno, zoženo lastno ceno produkta
po direktnih variabilnih stroških (ta dva podatka nam omogočata izračun »prispevka za kritje« drugih vrst
stroškov podjetja in dobička), izdatke za proizvodnjo produkta, začetno in končno zalogo materiala
(trgovskega blaga) na zalogi.
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7.4 POGLAVJE: NAČRT ANGAŽIRANJA STORITEV TER PRAVNA VPRAŠANJA
Stroške povezane z zunanjim oskrbovanjem podjetij s storitvami drugih ponudnikov, vnašamo v razdelek
STORITVE, kjer s klikom na gumb DODAJ dodamo s strani podjetja najete zunanje storitve ter
opredelimo njihove ključne značilnosti v okviru vnosnega VMESNIKA, kot so: ime storitve, ceno storitve
na mesečni ravni, % vstopnega DDV, obdobje angažiranja v obdobju načrtovanja (od 1 do 60 meseca) ter
pogostost angažiranja z izbiro periode angažiranja. Vstaviti pa moramo tudi podatek za rok plačila
storitve, kot to zahtevajo naši zunanji izvajalci.
Spodnja Slika kaže vnos za ANGAŽIRANJE STORITEV »razvoja spletne trgovine« v neto vrednosti
15.000 EUR na mesec, ki jo bodo zunanji izvajalci izvajali in zaračunavali tri mesece, kolikor bo trajal
razvoj spletne trgovine podjetja Prenosnik. DDV za tovrstne storitve znaša 20%. Rok plačila izvajalcu
storitve je 15 dni po izstavitvi fakture.

25

Na podoben način preko vnosnega VMESNIKA vnesemo podatke o drugih angažiranih izvajalcih storitev
za podjetje Prenosnik d.o.o.. Orodje za vsako storitev prikaže vrednost mesečnih stroškov, izdatkov in
vstopnega DDV povezanih s storitvijo.
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10. POGLAVJE: PREDRAČUN BILANC DENARNIH TOKOV ZA PET LET
Na osnovi vnesenih podatkov v razdelke PRODAJA, PROIZVODNJA NA ZALOGO, DIREKTNI
VARIABILNI STROŠKI, STORITVE, OGLAŠEVANJE, DELOVNA SREDSTVA in ZAPOSLENI,
smo v razdelku BILANCA DENARNIH TOKOV dobili celovito izdelano bilanco denarnih tokov iz
poslovanja. Na osnovi izdelane bilance iz poslovanja lahko razberemo potrebo po virih financiranja, ki jih
mora podjetnik zagotoviti za uspešen zagon podjetja. V večini primerov zagona podjetij, se le ta v prvih
mesecih ali celo letih poslovanja soočajo z negativnim denarnim tokom iz poslovanja, ki ga morajo pokriti
s priskrbljenimi lastniškimi ali dolžniškimi viri financiranja. Načrtovanje preskrbe virov financiranja se
izvaja v razdelku FINANCIRANJE. Na osnovi preskrbe zadostnih virov financiranja je podjetje Prenosnik
d.o.o. uspelo zagotoviti pozitivno stanje končnih denarnih sredstev na transakcijskem računu, kar mu
zagotavlja uspešen zagon poslovanja podjetja. Dokler postavka KONČNO DENARNO STANJE ni v vseh
mesecih pozitivna oziroma vsaj enaka nič, moramo priskrbeti ustrezne dodatne vire financiranja v
razdelku FINANCIRANJE.
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Na osnovi vnesenih podatkov v razdelke PRODAJA, PROIZVODNJA NA ZALOGO, DIREKTNI
VARIABILNI STROŠKI, STORITVE, OGLAŠEVANJE, DELOVNA SREDSTVA, ZAPOSLENI in tudi
VIROV FINANCIRANJA smo v razdelku BILANCA dobili celovito izdelano bilanco stanja, bilanco
uspeha in izkaz finančnih tokov.
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11. POGLAVJE: PRIDOBITEV FINANČNIH SREDSTEV
Načrt angažiranja lastniških in dolžniških virov financiranja ter pridobitev morebitnih nepovratnih
sredstev vnašamo v razdelku FINANCIRANJE, kjer lahko s klikom na gumb DODAJ dodamo različne
financerje podjema in njihove ključne značilnosti.
Spodnja Slika kaže vnos za lastni kapitalski vložek soustanovitelja podjetja Mihe Potočnika, ki je za
ustanovitev podjetja ob registraciji podjetja prispeval kapitalski vložek v višini 30.000 EUR (prav tako je
isti znesek prispeval Janez Krapec).

Spodnja Slika kaže vnos za investitorski kapitalski vložek poslovnega angela Ivana Kosa, ki je za
dokapitalizacijo podjetja v prvem mesecu poslovanja prispeval kapitalski vložek v višini 500.000 EUR.
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Spodnja Slika kaže vnos za likvidnostno posojilo Nove KBM, ki je v petem mesecu poslovanja podjetja
za premostitev likvidnostne luknje odobrila kratkoročno 6 mesečno posojilo v višini 250.000 EUR, po
letni obrestni meri 6%.

Spodnja Slika kaže podatke o zagotovljenih virih financiranja. Za likvidnostno posojilo so prikazane tudi
anuitete, ki vsebujejo odplačilo obresti in glavnice posojila.
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IZVOZ TABEL IN VSEBIN V RAZLIČNE FORMATE
Orodje vam omogoča, da z orodjem ustvarjene tabele kot tudi vsebinski del vašega poslovnega načrta
izvozite v različne formate (.pdf, .csv, .rtf, .html in druge). Tako boste lahko vaš poslovni načrt oblikovno
dopolnili in dodatno uredili z vašimi priljubljenim programom (Word, Excel,...). Posebej želimo
izpostaviti pomen izvoza posameznih bilanc v .csv obliko, ki jo lahko odpremo v Excelu, kjer lahko
podatke nadalje oblikujemo in analiziramo. Izvedemo lahko na primer izračune ključnih kazalnikov ali
neto sedanje vrednosti načrtovanih bodočih denarnih tokov podjetja. Prav tako lahko izdelamo grafični
prikaz ključnih finančnih kategorij ter primerjavo različnih finančnih projekcij, ki smo jih izdelali na
osnovi bolj optimističnih ali pesimističnih predpostavk.
1. KORAK: V gornjem meniju izberemo opcijo Natisni, kot kaže slika

2. KORAK: V oknu odprtem oknu “Nastavitve za tiskalnik” izberemo vsebine ki jih želimo natisniti
oziroma izvoziti (mi smo obkljukali bilanco denarnih tokov za prvo leto in vsa leta skupaj) in potem
kliknemo na gumb Natisni
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3. KORAK: Po pritisku na tipko Natisni se pojavi okno s pogledom za izpis, ki ga lahko natisnemo ali
izvozimo

4. KORAK: Po pritisku na tipko Natisni se pojavi okno s pogledom za izpis, ki ga lahko natisnemo s
pritiskom na ikono tiskalnika

5. KORAK: Po pritisku na tipko Natisni se pojavi okno s pogledom za izpis, ki ga lahko izvozimo v .CSV
z izbiro v meniju, kot to kaže spodnja slika
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