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1 UVOD

♣

Ste se kdaj vprašali kako bi ravnali v primeru, da bi se podjetje katerega vodite ali ste lastnik
znašlo v krizi?
Veliko podjetij se v določenem obdobju svojega poslovanja znajde v takšnem položaju. Nekatera
podjetja v takem primeru najdejo vzpodbudo za odkritje in odpravo pomanjkljivosti poslovnega
procesa, drugim pa to ne uspe in (nezavedno) vztrajajo pri neučinkoviti alokaciji proizvodnih
dejavnikov. Vendar so negativni rezultati preteklega poslovanja pogosto preveliko breme tudi za
podjetje, ki je iz tekočega poslovanja sicer spet začelo ustvarjati pozitivni izid.
Področje insolvenčnega prava je eno izmed tistih pravnih področij, na katera najmočneje vplivajo
ekonomski dejavniki. Med posameznimi udeleženci, ki nastopajo v gospodarskem okolju,
prevladujejo pravna razmerja, katerih osnovni načeli sta načelo enake vrednosti nasprotnih
dajatev (načelo ekvivalence) in načelo avtonomije volje (udeleženci pravnih razmerij si prosto
oblikujejo svoje pravice in obveznosti). Nastop insolvenčnih razlogov predstavlja tisti ekonomski
pojav, zaradi katerega pravni red odstopi od teh načel in omogoča, da se obstoječa pravna
razmerja tudi proti volji ene izmed strank (upnika) spremenijo tako, da več ni mogoče govoriti o
enaki vrednosti nasprotnih dajatev.
Možnost, da dolžnik rešuje svoj težki poslovni položaj na ramenih svojih (nezavarovanih in
neprivilegiranih) upnikov, je vabljiva in odpira številna tveganja za nepošteno ravnanje dolžnika
(marsikdaj v navezi z nekaterimi izmed upnikov). Ureditev postopkov na način, da bi bile
možnosti nepoštenih ravnanj dolžnika in posameznih upnikov na račun drugih upnikov čim
manjše, zato predstavlja še poseben izziv, za soočanje s katerim je potrebno poznavanje
ekonomskih zakonitosti.

♣

Ali poznate kakšen primer v slovenski (ali v mednarodni) praksi, ko se je podjetje znašlo v
krizi in zakaj se je podjetje znašlo v takem položaju?
Nekateri razvpiti primeri pri nas kažejo, da lahko podjetja, ki zapadejo v finančne probleme,
zamajejo poslovanje drugih podjetij, ki imajo finančne naložbe v nesolventnih podjetjih. V
skladu z računovodskimi standardi morajo namreč podjetja opraviti slabitve svojih finančnih
naložb v podjetjih, katerih vrednost se je zaradi insolventnosti zmanjšala. Tako, na primer, med
podjetji, ki so pri pripravi finančnih izkazov za leto 2008 opravile občutne oslabitve v Sloveniji,
izstopa Petrol.
Skupina je leta 2008, potem ko je oslabila naložbo v insolvenčni koprski holding Istrabenz za
okroglih 145 milijonov evrov, ustvarila 55,8 milijona evrov izgube. Brez odpisa bi podjetje
ustvarilo 59,4 milijona evrov čistega dobička. Po objavi izkazov Petrola je postalo jasno, da je
lastniški kapital matičnega podjetja Istrabenz negativen in da bo o vprašanju ali bodo lastniki
izgubili celotni vložek v Istrabenz, odločal iztek prisilne poravnave oziroma stečaja, če prva ne
bo uspešna. Tako je možno, da bo tudi v prihodnje prišlo do oslabitve Petrolove naložbe v
Istrabenz, ki lahko v skrajnem primeru vodi do vnovičnih odpisov v višini največ 44 milijonov
evrov, pri čemer pa bo zanimivo spremljati, kaj si lahko Petrol izbori pri prerivanju lastnikov in
6
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bančnih upnikov podjetja Istrabenz. Skupni učinek izgube naložbe v Istrabenz lahko tako doseže
največ okroglih 190 milijonov evrov. Dejstvo je torej, da so lahko finančne in druge ekonomskosocialne posledice insolventnosti, tako za podjetja, kot tudi za celotno narodno gospodarstvo,
katastrofalne že na enem samem primeru.

♣ Ali poznate razliko med prisilno poravnavo in stečajem?
Najpomembnejša insolvenčna postopka sta v insolvenčnih postopkih prisilna poravnava in stečaj,
katerima je posvečena največja pozornost v učbeniku. Prisilna poravnava odpravlja kratkoročne
finančne in likvidnostne težave, medtem ko je za obstoj podjetja v prihodnje odločilna predvsem
zdrava, uresničljiva vizija in poslovno sanacijski postopki za dosego le-te. Osnovni namen
prisilne poravnave je, da se vsi upniki sporazumejo v načinu, kako podjetje ozdraviti in ga rešiti
iz krize. To pomeni, da je potrebno vzpostaviti tak način organizacije in vodenja, ki bo poleg
uspešnega izhoda iz krize zagotavljal tudi dolgoročnejši razvoj podjetja. Prisilna poravnava je
sanacija podjetja z odpravo njegove plačilne nesposobnosti in prezadolženosti, torej preprečitev
stečaja, katerega posledice so ponavadi težje od posledic prisilne poravnave.
S pomočjo postopka prisilne poravnave želi podjetje doseči dolgoročno povečanje vrednosti
enote kapitala in na osnovi tega optimalno kapitalsko ustreznost, ki naj se kaže predvsem v
zagotovitvi optimalne višine obratnega kapitala. Vse to pa je predpogoj in osnovno poslanstvo
uporabe prisilne poravnave, ki naj poleg stabilizacije dolžnika zagotovi tudi ustrezno poplačilo
upnikov. Celovita prenova poslovanja podjetja naj se začne s celovito prenovo podjetja.
Prenovljeno podjetje bo namreč laže zagotovilo prenovljeno poslovanje. To pa ima več možnosti
zagotoviti višjo ceno enote lastniškega kapitala na dolgi rok.
V praksi smo le redkokdaj priča uspešno zaključeni prisilni poravnavi. Bolj verjetno si prisilne
poravnave sledijo ena za drugo ali pa se poslovanje podjetja konča s stečajem. V večini primerov
prijavijo prisilno poravnavo majhna podjetja, ki so vstopila v neperspektivno panogo oziroma je
niso dobro preučile, niso našle tržne niše ali pa so jih povozila velika podjetja z ekonomijo
obsega. Lahko so to tudi podjetja, ki so jih presenetili nenadni izredni odhodki in v trenutku so se
znašla v situaciji, ko so izpolnjevala kriterije za prijavo postopka prisilne poravnave. Obstaja tudi
nekaj primerov večjih podjetij, ki so uvedla postopek prisilne poravnave. V tem primeru gre
najverjetneje za podjetja, ki so poslovala še v prejšnjem tržno-planskem sistemu s pomočjo
države in na nekonkurenčnem trgu. Po tranziciji pa so se v tržnem gospodarstvu brez pomoči
tretjih oseb soočale s preveliko konkurenco oziroma niso bila v koraku s časom. Ker jim zaradi
prevelikega zaostanka za konkurenco ni uspela poslovna sanacija brez dodatne finančne pomoči
države, na katero niso mogla več računati, je bil edini izhod prisilna poravnava, ki se je
najverjetneje končala s stečajem.
Sprememba družbenoekonomskih razmerij, uvajanje tržnega gospodarstva in lastninjenje so v
začetku devetdesetih imele za posledico številne gospodarske krize in stečaje. Stečaji so za
lastnike podjetij, njihove upnike, management in tudi za zaposlene največkrat edini način za
reševanje problemov, ki se pojavijo v podjetju zaradi pomanjkanja proizvodnih dejavnikov,
nepoznavanja trgov, konkurence in prevelike togosti podjetij pri uvajanju sprememb.
Stečaj praviloma ni postopek, ki bi bil namenjen reševanju podjetja iz finančne krize, ampak je
njegov osnovni namen čim hitreje in v čimvečjem odstotku poplačati terjatve upnikov do preveč
zadolženega in insolventnega podjetja, pri tem pa je dopustnost vodenja stečajnega postopka
7
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tesno povezana s predpostavko, da je na voljo dovolj premoženja, da bo pravna oseba, glede
katere je bila sprejeta odločitev o prenehanju, mogla izpolniti svoje obveznosti do upnikov.
Zato je stečaj po vsebini posebna vrsta postopka, ki se vodi zaradi uresničitve interesa upnikov,
da dosežejo poplačilo svojih terjatev, katerih dolžnik zaradi insolventnosti in prezadolženosti ni
bil sposoben poravnati. Zastavlja se le vprašanje, ali bodo tudi v praksi upniki po zaključku
stečaja zadovoljni s poplačilom. Še posebej težko je določiti kolikšen odstotek poplačila bo
zadovoljil upnika, ki je vlagal v poslovanje z nekim drugim podjetjem. V tem primeru se
poslovni odnos med njima konča in je potrebno k odškodnini zaradi vloženih sredstev prišteti še
škodo zaradi zmanjšanja obsega poslovanja upnika. Še posebej so pri postopku stečaja
izpostavljene banke in druge leasing družbe, ki jim je glavni del poslovanja kreditiranje podjetij
in ki živijo v ekonomsko zdravem okolju.
Pri stečaju se prepletajo ekonomski, finančni in pravni problemi ter postopki. Poznati je potrebno
potek dogajanja in predvideti posledice določenih dejanj ter ukrepati ob pravem času, da bodo
posledice stečaja minimalne za vse udeležence postopka. Pri vodenju stečajnega postopka zaradi
pomanjkanja časa in drugih predpogojev, da bi stečajni upravitelj iskal najugodnejšega kupca, le
redko doseže pogoje prodaje, ki bi veljale za normalne tržne razmere. Zato imajo pomemben
vpliv procesne odločbe stečajnega zakona o rokih in načinih javne prodaje, ki ne omogočajo
običajnega pogajanja glede višine kupnine in drugih prodajnih pogojev in v praksi večkrat
predstavljajo določene procesne ovire.
Iz uvodnega primera podjetja Istrabenz se torej postavlja vprašanje, ali je za podjetje primerna
uporaba insolvenčnega postopka prisilne poravnave ali stečaja. Iz javnosti dostopnih podatkov je
mogoče razbrati, da je Istrabenz finančni holding, ki ima naložbe v številnih odvisnih družbah.
Le-te poslujejo pozitivno in imajo več ali manj perspektivne programe. Prisilna poravnava bi za
holdinško podjetje Istrabenz pomenil, da bi morali upniki, to je predvsem banke, z
nezavarovanimi terjatvami, pristati na delni odpis terjatev oz. na konverzijo le-teh v kapital
holdinga. Zaradi prevelike čiste izgube in negativnega kapitala bi obstoječi lastniki izgubili ves
svoj vložek. V primeru konverzje terjatev v kapital, bi banke upnice v daljšem času morda uspele
delno (zaradi negativnega kapitala) nadomestiti izgubljena sredstva, seveda ob predpostavki
implementacije tudi drugih načinov prestrukturiranja poslovanja, o čemer bo podrobneje
obrazloženo v učbeniku. K temu je potrebno dodati, da si banke lahko teoretično v celoti
povrnejo vložena sredstva, saj je možno bistveno povečati bilančni dobiček in posledično kapital
Istrabenza na račun prevrednotenja naložb (prevrednotevalni finančni prihodki), če bi, kar je zelo
verjetno, slej kot prej prišlo do okrevanja finančnih trgov in s tem finančnih naložb holdinga v
odvisnih družbah.
V primeru stečaja holdinga Istrabenz bi tako obstoječi lastniki, kot tudi banke, zaradi negativnega
kapitala izgubili velik del nezavarovanih kot tudi določen del zavarovanih terjatev do Istrabenza.
Stečajni upravitelj bi namreč vnovčeval finančne terjatve holdinga Istrabenz z namenom
poplačevanja ločitvenih upnikov in oblikovanja stečajne mase za poplačilo vseh ostalih upnikov.
Stečaj je vsekakor manj ugoden način reševanja nastale finančne situacije, saj ne upošteva
časovno daljši potencial finančnih vložkov upnikov.
Uvodno poglavje je v učbeniku namenjeno predstavitvi insolvenčnega prava, kateremu sledi
podrobna analiza instrumenta prisilne poravnave v tretjem in stečaja v četrtem poglavju, kot jih
določa naša insolvenčna zakonodaja. Zakonodaja pri nas določa tudi pogoje za likvidacijo in
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izbris iz sodnega registra brez likvidacije, ki se opravita ob izpolnjevanju zakonsko določenih
pogojev. Likvidacijo in izbris iz sodnega registra brez likvidacije obravnavmo v petem in šestem
poglavju. Sedmo poglavje je namenjeno primerjavi in navedbi razlik med temeljnimi zakoni s
področja insolvenčnega prava pri nas, to je Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(ZPPSL, 1993), Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod, 1999) ter Zakonu o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, 2007).
V osmem poglavju se seznanjamo z možnostmi prenehanja (finančnega) poslovanja podjetij pri
nas glede na različne pravne oblike podjetij. Zadnje poglavje je namenjeno
pravnoorganizacijskemu preoblikovanju podjetij, ki je poseben organizacijski vidik finančnega
prestrukturiranja podjetij.
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2 INSOLVENTNOST
V tem poglavju bomo spoznali:
•
•
•
•
•
•

Kaj je insolventnost
Pojem »kriza v podjetju«
Kaj je insolventni postopek
Prednosti insolventnih postopkov
Pravila poslovnofinančne stroke za uspešno vodenje podjetij
Kaj je finančno prestrukturiranje

♣ Ali ste že slišali za pojem insolventnost oziroma nelikvidnost?
Danes, ko se svetovno gospodarstvo sooča z recesijo, se vse bolj poslabšujejo finančni pogoji
poslovanja podjetij. Tako lastniki kot upniki podjetij zahtevajo vsaj minimalne donose oz.
odplačevanje obveznosti v skladu z dogovorjenimi pogoji poslovanja. Kreditni krč na
mednarodnih trgih povzroča likvidnostne probleme podjetjem, saj le-ta ne morejo več normalno
financirati razvojnih projektov in refinancirati zapadlih obveznosti. Posledica so kraktoročne
likvidnostne težave v poslovanju, ki se lahko zaradi dolgotrajne recesije na mednarodnih trgih
hitro sprevržejo v insolvenčne težave. Da bi se lahko podjetja finančno konsolidirala, morajo
pristopiti k ukrepom finančnega prestrukturiranja, ki temeljijo na zakonsko določenih pravnih
postopkih.
V poglavju bomo zato spoznali, da so podjetniške krize nenačrtovani, nezaželeni in časovno
omejeni procesi, na katere je mogoče le omejeno vplivati, njihov izid pa je lahko precej različen:
razpad sistema ali uspešno obvladanje (vključno s preobrazbo). Cilj pogavja je, da spoznamo in
definiramo krizo, insolventnost, ki se pri tem pojavlja, ter insolvenčno pravo in pravne postopke
za reševanje insolventnosti. Posebna pozornost je posvečena temeljnim pravilom skrbnega
finančnega poslovanja managementa , ki obsega tudi finančno prestrukturiranje v času krize.

2.1 POJEM INSOLVENTNOSTI
14. člen ZFPPIPP določa naslednje:

► Insolventnost je ekonomsko-finančno stanje dolžnika, v katerem ta:
1. daljši čas/trajno ni sposoben poravnavati svojih zapadlih denarnih obveznosti (trajnejša
nelikvidnost) ali
2. postane dolgoročno plačilno nesposoben (dolgoročna plačilna nesposobnost).
Kdaj se trajnejša nelikvidnost domneva?
pri dolžniku, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik:
10
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če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki
presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje
poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti,
pri dolžniku, ki je potrošnik:
1. če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki
presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v
obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev ali
2. če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca
zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 1.000 eurov.
Kdaj se dolgoročna plačilna nesposobnost domneva?
1. če je vrednost dolžnikovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti
(prezadolženost),
2.pri dolžniku, ki je kapitalska družba: tudi če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme
prenesenega dobička ali rezerv.
Nelikvidnost je ekonomsko-finančno stanje dolžnika, ko dolžnik ni sposoben na kratek rok
poravnavati svojih zapadlih obveznosti.

V zadnjih letih, letih korenitih sprememb slovenskega gospodarskega prostora, se je bistveno
povečalo število tistih podjetij, ki so se znašla v krizi, ta pa se velikokrat konča s stečajem. V
zadnjem času se s pojmom krize ukvarja vedno več avtorjev, katerih razlage so precej neenotne.
Nekateri avtorji jo razlagajo kot pojav ali preobrat v poslovanju (trenuten dogodek), spet drugi
kot proces ali stanje, ki traja dalj časa. Sicer pa mnogi prevzemajo opredelitev, ki pravi, da so
podjetniške krize nenačrtovani, nezaželeni in časovno omejeni procesi, na katere je mogoče le
omejeno vplivati, njihov izid pa je lahko precej različen: porušitev ali uspešno obvladanje
(vključno s preobrazbo). Vsebinsko in trajno lahko ogrozijo ali celo onemogočijo obstoj
celotnega podjetja ali njegovih posameznih delov (Dubrovski, 2000a, 3).

♣ Kaj po vašem mnenju pomeni, da se je neko podjetje znašlo v krizi?
Po Brighamu (1996, 891) izraz kriza v podjetju opredeljuje naslednje pojme:
• Ekonomski neuspeh (economic failure) podjetja pomeni, da le-to ni več zmožno s prihodki
pokriti vseh stroškov, vključujoč strošek virov financiranja. Takšna podjetja sicer lahko
nadaljujejo s poslovanjem in so ekonomsko neuspešna nekaj let, vendar le dokler so upniki
pripravljeni zagotavljati nove vire sredstev in lastniki pripravljeni sprejemati podpovprečne
donose na vloženi kapital v primerjavi z donosi podobnih investicij. Odločitve o ukinitvi
poslovanja podjetja temeljijo na pričakovanih donosih in sposobnosti pokrivanja variabilnih
stroškov poslovanja podjetja.
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• Poslovni neuspeh (business failure) kot izraz v svojih poročilih o propadlih podjetjih uporablja
Dun&Bradstreet in pomeni, da je podjetje zaključilo poslovanje z neporavnanimi obveznostmi.
• Tehnična insolventnost (technical insolvency) pomeni nezmožnost poravnavanja tekočih
zapadlih obveznosti. Lahko pomeni začasno nezmožnost plačevanja, lahko pa predstavlja znak
ekonomskega neuspeha, ki vodi v finančni propad podjetja oz. zakonsko predpisan stečaj.
• Insolventnost v stečaju (insolvency in bankruptcy) opredeljuje večja knjigovodska vrednost
obveznosti do tujih virov sredstev podjetja od tržne vrednosti njegovih sredstev. Razlika je
negativna realna neto vrednost podjetja. Dejansko tovrstno stanje ne pomeni le tehnične
insolventnosti, temveč je znak ekonomskega neuspeha, ki mnogokrat vodi do likvidacije
podjetja. V tem primeru je nujna analiza vrednosti z namenom likvidacije podjetja.
• Stečaj podjetja (legal bankruptcy) pomeni, da je podjetje zaključilo s svojim poslovanjem v
postopku, določenim z zakonom.
Altman (1993, 3) razlaga, da se neuspešna podjetja poskušajo definirati na različne možne načine
z namenom opredelitve problemov, s katerimi se soočajo. Tako se v literaturi najpogosteje
uporabljajo štiri pojmi: neuspeh (failure), insolventnost (insolvency), neodplačevanje dolga
(default) in stečaj (bankruptcy). Kljub temu, da se uporabljajo povezano, pa se med seboj
razlikujejo. Poleg zgoraj opredeljenih pojmov Altman opredeljuje še:
• Neodplačevaje dolga(default) kot:
1. Tehnično neodplačevanje dolga (technical default), ki nastane, ko dolžnik krši dogovor s
kreditodajalcem, kar je temelj za zakonske ukrepe. Navadno so tovrstne kršitve stvar
pogajanj, vendar pa so obenem tudi znak poslabševanja poslovanja podjetja. Tovrstna
dejanja se navadno uredijo zunaj sodišč in so le redko pogoj za pravni postopek.
2. Dejansko neodplačevanje dolga (formal default), ki je navadno posledica neodplačevanja
anuitete kredita oz. obresti. V tem primeru lahko dolžnik nadaljuje s poslovanjem, hkrati pa
se dogovori z upniki in se izogne sodnim postopkom, ali pa se dogovori z upniki o
prestrukturiranju dolga in nato prijavi prisilno poravnavo, kar pa pomeni t.i. vnaprej
dogovorjeno prisilno poravnavo (prepacked Chapter 11).
• Stečaj (bankruptcy) kot:
1. Stečaj v smislu insolventnosti, se nanaša na neto vrednost podjetja, ki je negativna, kar
pomeni, da so obveznosti do virov sredstev podjetja večje kot so ocenjena sredstva podjetja
(insolventnost v stečaju).
2. Stečaj pa pomeni postopek, prijavljen pri pristojnem sodišču, katerega rezultat je ali
likvidacija podjetja (liquidation) ali pa izvedba programa oživitve podjetja (bankruptcy
reorganization) oz. prisilna poravnava.
Naslednjo definicijo krize podaja Wruck–Hopperjeva (1990, 421), ki govori o finančni krizi
podjetja kot o stanju, ko denarni tok podjetja ne zadostuje za pokritje tekočih obveznosti t.j.
obveznosti do dobaviteljev in delavcev, dejanskih ali možnih obveznosti iz naslova tožb ter
neplačanih glavnic in obresti kreditov. Pogosto pa se kot sinonim za finančno krizo uporabljajo
tudi izrazi:
• Insolventnost v smislu vrednosti podjetja (stock-based insolvency), kar pomeni, da je podjetje
insolventno kadar ima negativno neto vrednost sredstev oz. so njegove obveznosti do virov
sredstev večje kot je sedanja vrednost bodočih denarnih tokov.
• Insolventnost v smislu finančnega toka (flow-based insolvency), kar pa pomeni nezmožnost
podjetja poplačevati tekoče obveznosti.
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Kriza obsega več faz v procesu njenega zorenja. Tako lahko zasledimo naslednje ločevanje faz v
krizi (Končina in Mirtič, 1999, 14):
• fazo latentne (prikrite) krize,
• fazo manifestativne (vidne) krize, ki jo opazijo tudi poslovni partnerji in drugi subjekti iz
zunanjega okolja podjetja ter
• fazo insolventnosti.
Faza insolventnosti je lahko začetek konca obstoja podjetja. Insolventnost je namreč pogoj za
začetek insolvenčnih postopkov, in sicer stečaja oz. prisilne poravnave.
Insolventnost bi lahko splošno opredelili kot dalj časa trajajočo nesposobnost poplačevanja
zapadlih obveznosti. V tuji literaturi lahko najdimo nekatere opredelitve insolventnosti. Med
njimi omenjamo Armourja (2001, 3), ki razdeli pojmovanje insolventnosti na naslednje:
• bilančno insolventnost (balance insolvency) – knjigovodska vrednost dolgov podjetja je večja
od knjigovodske vrednosti sredstev,
• insolvenca denarnega toka (cash-flow insolvency) – nezmožnost plačila zapadlih dolgov –
lahko jo razumemo tudi kot kratkoročno plačilno nesposobnost.
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007; v
nadaljevanju: ZFPPIPP) v 14. členu insolventnost opredeljuje kot trajno nelikvidnost ali pa
dolgoročno plačilno nesposobnost oz. nezmožnost zagotavljanja plačilne sposobnosti za celotno
obdobje poslovanja podjetja. Kot skrajni finančni položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti
opredeljuje finančno stanje prezadolženosti ali pa določene velikosti izgube. Prezadolženost je
finančno stanje, v katerem so sredstva podjetja manjša od njegovih dolgov.
Tako Armour (več glej na spletni strani: http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/wp197.pdf.) kot ZFPPIPP
(2007) poudarjata pomen kratkoročne plačilne sposobnosti z vidika tveganja v doseganju
dolgoročne plačilne sposobnosti. Odmiki v kratkoročni plačilni sposobnosti namreč povečujejo
tveganje v doseganju načela dolgoročne plačilne sposobnosti. Temeljni cilj podjetja v tržnem
gospodarstvu je njegova dolgoročna rast ob doseganju največje tržne vrednosti lastniškega
kapitala. Temeljni pogoj za doseganje tega cilja je dolgoročna plačilna sposobnost podjetja. Z
zagotavljanjem tega pogoja podjetje zagotavlja tudi pogoje za uresničitev interesov vseh
družbenih skupin, katerih interese povezuje (lastniki, vodstvo, zaposleni, tržni udeleženci,
finančni udeleženci ter država, družba in javnost), kar je navedeno v Kodeksu poslovnofinančnih
načel – 1.1. Podjetje v finančni krizi pa ne ogroža samo obstoj družbenih skupin neposredno
povezanih s podjetjem, pač pa tudi obstoj podjetij in družbenih skupin, s katerimi sodeluje. V
smislu iskanja rešitve za pomanjkanje jasnih, preglednih in učinkovitih pravil za urejanje
poslovanja podjetja, ki zaide v finančno krizo, se danes klasično stečajno pravo nadomešča z
insolvenčnim pravom (Plavšak, et. al., 2000, 51).

2.2 INSOLVENČNI POSTOPKI

♣ Ali poznate pojem insolventni postopek?
Ivanjko (1991, 595) povzema, da se v tuji pravni literaturi venomer poudarja poplačilo upnikov v
stečajnem postopku z razprodajo premoženja kot eden najslabših in najmanj učinkovitih načinov
poplačila, ki ima tudi številne negativne posledice. V stečajnem postopku se unovči vrednost
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premoženja, vse druge vrednosti, kot so organizacija, položaj na trgu, vodstvo in podobno, pa se
izničijo brez kakršnekoli koristi za upnike. Stečaj torej prinaša (le) negativne posledice, pozitiven
učinek je le v delnem poplačilu upnikov. Stečaj je bil v svoji zasnovi primeren le v obdobju, ko je
bila vrednost premoženja podjetja enaka vrednosti podjetja, kar pa danes ne velja več, saj je v
glavnem vrednost podjetja večja kot je vrednost premoženja.
Zato so začeli stečajne postopke nadomeščati postopki, s katerimi se dolžnik sanira in tako
prepreči stečaj kot izgubo funkcionalne vrednosti. Stečaj se je v zadnjih desetletjih v svetu
preoblikoval iz postopka, katerega namen je bilo poplačilo upnikov, v postopek, katerega namen
sta nova razporeditev podjetniškega premoženja in omogočanje nadaljevanja dejavnosti v
drugačnih organizacijskih in pravnih oblikah (Ivanjko, 1997, 968). Dolžnikovo premoženje se
namesto razprodaje ponovno usposobi v njegovi gospodarski funkciji ustvarjanja nove vrednosti
oz. dobička. Tako se s tovrstnimi postopki ukvarjajo ekonomski, organizacijski in finančni
strokovnjaki, katerih cilj je poplačilo upnikov z oživitvijo podjetniške ideje, ki je bila zaradi
slabega vodenja ogrožena. Te postopke imenujemo postopki prisilne poravnave, v katerih naj bi,
pod nadzorom sodišča, podjetje s finančnim prestrukturiranjem, reorganizacijo in sanacijo
poslovanja, zopet začelo poslovati normalno.
Pojem insolvenčnega prava se je tako pogosteje začel uporabljati v sodobnih državah pred
dobrimi dvajsetimi leti, ko se je pojavila potreba po novih pristopih k reševanju podjetniških kriz
v okviru novo oblikovanih ekonomskih in pravnih disciplin (Ivanjko, 1997, 962). Pod vplivom
procesov v Evropi se je tudi pravna teorija pri nas začela ukvarjati z vprašanji insolvenčnega
prava.
Insolvenčno pravo lahko opredelimo kot celoto pravnih pravil, ki urejajo vsebino tako
materialnopravnih razmerij (ki določajo pravice in obveznosti) kot procesnih razmerij (t.j. pravil,
po katerih lahko nosilec pravice doseže sodno varstvo te pravice), ki nastanejo, ko dolžnik zaide
v finančne težave in je zato bodisi ogrožena njegova dolgoročna plačilna sposobnost, bodisi je že
postal (dolgoročno) plačilno nesposoben. (Plavšak, 2000, 2). S tem je ogrožen
premoženjskopravni interes upnikov, da bi (vsi) dosegli (polno) plačilo svojih terjatev do takega
dolžnika.

！ Čeprav se pravila insolvenčnega prava v posameznih državah razlikujejo, sta večini sistemov
skupna dva splošna cilja oz. namena teh pravil (Plavšak, 2000, 11):
1. razporeditev tveganj med udeleženci tržnega gospodarstva na predvidljiv, pravičen in
pregleden način, pri čemer pomeni:
• predvidljiv način, da morajo pravila jasno določati način razporeditve tveganj, saj se z
različnimi, a jasno določenimi ukrepi lahko obvladujejo tveganja ne glede na to, kako so
razporejena,
• pravičen način oziroma pravično obravnavo vseh upnikov, ki pa ni za vse upnike enaka, saj
temelji na različnih poslovnih dogovorih med dolžnikom in upnikom, kot je npr. ločitvena
pravica na premoženju,
• pregleden način ima tesno povezavo s predvidljivim in enakopravnim obravnavanjem
upnikov, saj se zahteva, da morajo biti med insolvenčnim postopkom vsem udeležencem
zagotovljene vse informacije, potrebne za uresničevanje njihovih pravic v postopku.
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2. zaščita in maksimalna vrednost premoženja v korist vseh zainteresiranih ter gospodarstva v
celoti, ki še posebej pride do izraza v postopkih prestrukturiranja, kjer se vrednost
maksimizira z nadaljevanjem delovanja podjetja.
Kadar dolžnik postane nesposoben poravnati svoje dospele obveznosti oziroma je prezadolžen,
nastopi položaj, v katerem je očitno, da ne bo sposoben poravnati vseh svojih obveznosti do vseh
upnikov.

►Temeljni vrsti insolvenčnih postopkov za obravnavanje razmerij med upnikom in dolžnikom
v opisanem finančnem položaju sta (Plavšak, et al., 2000, 59):
1. likvidacijski postopek kot postopek, v katerem se opravi unovčenje oz. likvidacija celotnega
dolžnikovega premoženja, iz katerega se sorazmerno in sočasno poplača vse upnike, ter
2. reorganizacijski postopek kot postopek, v katerem se zagotovijo pogoji, da se v določenem
obdobju odpravi vzroke začasnih likvidnostnih težav oz. trajnejše plačilne nesposobnosti, in
možnosti prestrukturiranja poslov ter razmerij z upniki.
V slovenski zakonodaji ZFPPIPP (www.interfin.si/zakon-o-financnem-poslovanju) ureja splošna
materialnopravna in procesna pravila insolvenčnega prava t.j. pravila, ki se uporabljajo, kadar pri
dolžniku nastopi finančni položaj, zaradi katerega je ogrožen interes upnikov za pravočasno in
celotno plačilo njihovih terjatev do takega dolžnika.
Postopki zaradi insolventnosti so po 5. členu ZFPPIPP (2007) postopki prisilne poravnave in
stečajni postopki. Medtem so stečajni postopki stečajni postopek nad pravno osebo, postopek
osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine. Po 6. členu ZFPPIPP (2007) pa sta postopka
prisilnega prenehanja izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija.

2.3 PREDNOSTI INSOLVENČNIH POSTOPKOV
Razlogi za sprejem ZFPPIPP (2007) so v tem, da zakon sledi udejanjanju novih idej, ki so
oblikovane v insolvenčnem pravu, ki se je oblikovalo v zadnjih dvajsetih letih v zahodni Evropi.
Insolvenčno pravo, za razliko od stečajnega prava, želi ohraniti zdrava jedra z dobrimi programi
in kadri, ki so lahko podlaga za nov podjetniški začetek. Zakonodajalec praviloma ne določa
metod in načinov takšnega saniranja, temveč je to prepuščeno stroki in okoliščinam konkretnega
primera.
Najbolj znana oblika reševanja zdravih jeder je ustanovitev odvodnih družb, ki so v 100-odstotni
lasti družbe dolžnika oziroma družbe matere, pri kateri se izvaja program saniranja.

DOLŽNIK
(celotno
premoženje)

100 % lastnik

ODVODNA
DRUŽBA
(premoženje, ki ga je
vredno rešiti)
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Gre za nadzorovane stečaje, ki ne pomenijo namerno povzročenega stečaja, kot se v praksi
pogosto tolmači, temveč za nadzorovano vodenje stečaja, ki ohrani del podjetniško
organiziranega premoženja, ki ga je vredno rešiti. Dosedanji klasični stečajni postopki, ki
zapirajo gospodarske subjekte in prodajo premoženja zaradi poplačila upnikov, predstavljajo
kazen za gospodarski subjekt, ne pa njegovo saniranje. Sodobno insolvenčno pravo upošteva, da
se gospodarsko saniranje ne more reševati na sodišču. Sanacijske rešitve je treba domisliti in
sprejeti v gospodarskih subjektih, sodišča pa nadzorujejo postopke. Najpomembnejše načelo
insolvenčnega prava je takojšnje in hitro ukrepanje pri insolventnosti oziroma nelikvidnosti.
Pri iskanju odgovorov na vprašanje, kako utrditi finančno disciplino, se je na podlagi tez
ZFPPIPP (2007) začela poglobljena razprava ob oblikovanju operativne zakonodaje, ki bi v
skladu s sodobnimi pristopi insolvenčnega prava sankcionirala nespoštovanje zakonskih določil o
pravočasnem ukrepanju ob prvih kriznih pojavih v podjetju.
ZFPPIPP (2007) je odpravil dileme pojma nelikvidnosti, insolventnosti in kapitalske
neustreznosti podjetja, ki so podlaga za uvedbo prisilne poravnave in stečaja. Pravila finančnega
poslovanja podjetij so razdeljena v dve poglavji. To so pravila skrbnega finančnega poslovanja in
pravila, ki opredeljujejo dolžnosti organov podjetja ter odgovornosti le-teh v primeru
nelikvidnosti in/ali prezadolženosti. Za izvrševanje pravil so zadolženi predvsem člani uprave, ki
tudi usmerjajo poslovno politiko podjetja, ki mora težiti ne samo k pravočasni poravnavi
obveznosti, ampak tudi k dolgoročni rasti podjetja in doseganju optimalne rasti tržne vrednosti
lastniškega kapitala.

2.4 PRAVILA POSLOVNOFINANČNE STROKE
Pravila poslovnofinančne stroke so poslovnofinančna načela in standardi, ki jih sprejme
Slovenski inštitut za revizijo (http://www.si-revizija.si/) v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
ter druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslovanja, ki so splošno uveljavljena v
poslovnofinančni stroki. Pravila stroke upravljanja podjetij so izkustvena pravila skrbnega
upravljanja podjetij, ki so splošno uveljavljena v stroki upravljanja podjetij (ZFPPIPP, 2007, 12.
člen).
ZFPPIPP (2007) v 11. členu določa dve temeljni pravili poslovanja, ki jih mora uprava s
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika pri vodenju podjetja v vsakem trenutku upoštevati:
sposobnost kratkoročno poravnati zapadle obveznosti (likvidnost) ter trajno sposobnost
poravnavanja dospelih obveznosti podjetja (solventnost). Dodamo lahko, da mora uprava za
zagotavljanje likvidnosti načrtovati denarni tok prilivov in odlivov tako, da zagotovi podjetju v
kratkem času možnost poplačila zapadlih terjatev. Če podjetje dolgoročno ni sposobno poravnati
svojih obveznosti, lahko pride do prezadolženosti, to je do stanja, ko so obveznosti podjetja večje
od premoženja podjetja.
Zakon za pravne osebe in podjetnike poleg že navedenih inštitutov likvidnosti in solventnosti
uvaja tudi inštitut kapitalske ustreznosti, ki jo je potrebno ugotavljati glede na obseg in vrsto
poslov, ki jih kapitalska družba opravlja ter tveganja, ki jim je družba izpostavljena glede na
svojo dejavnost. Pravna oseba ali podjetnik je dolgoročno plačilno sposoben, če je obseg
njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja,
ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov. Pri tem so dolgoročni viri
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financiranja pravne osebe ali podjetnika kapital kot njegov lastni vir financiranja in tiste njegove
obveznosti kot tuji dolgoročni viri financiranja, ki so po svojih lastnostih in namenu v skladu s
pravili poslovnofinančne stroke primerne za kritje obveznosti iz poslovanja in izgub zaradi
tveganj, ki jim je pravna oseba ali podjetnik izpostavljen pri svojem poslovanju.
Pravila skrbnega finančnega poslovanja obsegajo ukrepe finančnega prestrukturiranja, s katerimi
se zagotovi kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost insolventnega dolžnika, ki je pravna
ali fizična oseba, nad katero se v skladu z zakonom začne postopek zaradi insolventnosti
(ZFPPIPP, 2007, 16. in 17. člen).

！ Finančno prestrukturiranje je tako celota ukrepov, ki se izvedejo, da bi dolžnik postal
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben (ukrep finančnega prestrukturiranja), in lahko
vključujejo (ZFPPIPP, 2007, 15. člen):
1. zmanjšanje in odložitev zapadlosti dolžnikovih obveznosti,
2. pri kapitalski družbi: izvedbo povečanja osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki,
katerih predmet so terjatve upnikov do dolžnika, ali z novimi denarnimi vložki in
3. druge ukrepe, katerih izvedba v skladu s pravili poslovnofinančne stroke omogoča odpravo
vzrokov dolžnikove insolventnosti in zagotavlja, da dolžnik postane kratkoročno in
dolgoročno plačilno sposoben.
Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba posluje s pravili poslovnofinančne stroke. Poslovodstvo
mora pri vodenju poslov družbe ravnati s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in si
pri tem prizadevati, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna. Nadzorni
svet mora pri izvajanju svojih pristojnosti in odgovornosti za opravljanje nadzora nad vodenjem
poslov družbe redno preverjati, ali je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna in ali
poslovodstvo ravna v skladu s prej omenjenimi pravili.
Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba redno izvaja ukrepe upravljanja tveganj, ki so po
pravilih poslovnofinančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg poslov, ki jih
družba opravlja.

！ Poslovodstvo mora pri izpolnjevanju svojih obveznosti upoštevati vsa tveganja, ki jim je ali

bi jim lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslovanju in vključujejo zlasti kreditno
tveganje (tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do družbe), tržno
tveganje (tveganje nastanka izgub zaradi spremembe cen blaga, valut ali finančnih instrumentov
ali spremembe obrestnih mer), operativno tveganje (tveganje zaradi neustreznosti ali
nepravilnega izvajanja notranjih postopkov, zaradi drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki
spadajo v notranje poslovno področje družbe, zaradi neustreznosti ali nepravilnega delovanja
sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno področje družbe, ali zaradi zunanjih dogodkov ali
dejanj) in likvidnostno tveganje (tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne
nesposobnosti) (ZFPPIPP, 2007, 30. člen).
Poslovodstvo mora redno upravljati z likvidnostjo, ki vključuje (ZFPPIPP, 2007, 31. in 32. člen):
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih denarnih
pritokov zanje ob upoštevanju normalnega poteka poslovanja in morebitnih položajev
likvidnostnih kriz,
2. redno spremljanje in upravljanje likvidnosti,
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3. opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za nastanek
nelikvidnosti in opredelitev drugih možnosti zanje
Ravno tako mora poslovodstvo redno spremljati in preverjati, ali družba dosega kapitalsko
ustreznost.
Če družba postane insolventna, mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku insolventnosti
nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja.

！ Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja mora vsebovati (ZFPPIPP, 2007, 35. člen):

1. opis finančnega položaja družbe,
2. analizo vzrokov za insolventnost in
3. mnenje poslovodstva, ali obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče uspešno
izvesti finančno prestrukturiranje družbe tako, da bi družba znova postala kratkoročno in
dolgoročno plačilno sposobna.

！ Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja mora vsebovati tudi:
1. analizo ukrepov finančnega prestrukturiranja, potrebnih za odpravo vzrokov za insolventnost
družbe in zagotovitev, da bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno
sposobna,
2. opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki jih bo v mejah svojih pristojnosti izvedlo
poslovodstvo (na primer vpoklic nevplačanih vložkov v osnovni kapital, izvedba povečanja
osnovnega kapitala z novimi vložki na podlagi odobrenega kapitala, prodaja poslovno
nepotrebnega premoženja), in rokov, v katerih jih bo izvedlo,
3. če po presoji poslovodstva s prej omenjenimi ukrepi vzrokov insolventnosti ne bo mogoče v
celoti odpraviti, tudi: opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, o katerih je pristojna odločati
skupščina (na primer redno povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki) in rokov, v katerih
jih je treba opraviti,
4. mnenje poslovodstva, ali obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče uspešno
izvesti prisilno poravnavo:
− če skupščina ne bi sprejela ukrepov iz prejšnje točke ali
− če izvedba povečanja osnovnega kapitala ne bi bila uspešna (na primer, ker novi vložki na
podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe ne bi bili vplačani),
5. v primeru prisilne poravnave opis predloga prisilne poravnave, ki bi bila po presoji
poslovodstva sprejemljiva za upnike in bi zagotovila, da bo družba znova postala kratkoročno
in dolgoročno plačilno sposobna (v primeru 4. točke mora poslovodstvo vložiti popoln
predlog za prisilno poravnavo v treh mesecih po nastanku insolventnosti).
Poslovodstvo mora v treh delovnih dneh vložiti popoln predlog za začetek stečajnega postopka:
1. če je mnenje poslovodstva iz 3. točke prejšnjega odstavka odklonilno ali
2. če je mnenje poslovodstva iz 4. točke prejšnjega odstavka odklonilno in če:
− skupščina ne sprejme sklepa glede povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi
denarnimi vložki ali
− v roku za vpis in vplačilo delnic niso vpisane in vplačane vse delnice, ki so predmet
povečanja osnovnega kapitala.
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Nadzorni svet mora dati mnenje o poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja, ki vsebuje
presojo nadzornega sveta, ali je družba insolventna in presojo o potrebnosti in ustreznosti
ukrepov, v petih delovnih dneh po prejemu tega poročila.
ZFPPIPP (2007) določa posebna pravila o odškodninski odgovornosti poslovodstva in
nadzornega sveta kot pravno posledico kršitve njihovih dolžnosti, opredeljenih v 42. in 43. členu.
Gre za tipično obliko profesionalne objektivne odgovornosti v primeru stečaja. Člani
poslovodstva in nadzornega sveta solidarno odgovarjajo upnikom za škodo, ker v stečajnem
postopku niso dosegli polnega poplačila terjatev. Zakon postavlja domnevo, da je upnikom
nastala škoda, ki je enaka višini dela terjatve, ki je iz stečajne mase ni mogoče poplačati.
Odškodninska odgovornost je podana po določbah ZFPPIPP (2007) samo v primeru, če je nad
podjetjem začet stečaj in če je izpolnjen še eden od dodatnih pogojev, ki jih zakon podrobneje
opredeljuje v 34., 35. in 39. členu. Tako so člani poslovodstva solidarno odgovorni, če ob nastopu
nelikvidnosti ali prezadolženosti niso predlagali ukrepov finančnega prestrukturiranja, oz. začetka
stečajnega postopka ali prisilne poravnave, ali če tega niso storili pravočasno. Poleg navedenega
razloga je pričakovati, da bo v praksi najpogosteje poslovodstvo odgovorno tudi zaradi kršitve
prepovedi ustavitve vseh plačil razen nujnih.
Ker gre za profesionalno odgovornost, je višina odškodnine za posameznega člana poslovodstva
in nadzornega sveta omejena do višine dvakratnega skupnega zneska vseh njegovih prejemkov za
opravljanje funkcije člana poslovodstva ali nadzornega sveta v letu, v katerem je bilo izvedeno ali
opuščeno dejanje, vendar pri članih poslovodstva ne manj kot: pri veliki družbi 150.000 eurov,
pri srednji družbi 50.000 eurov in pri majhni družbi ali drugi pravni osebi 20.000 eurov. Omejitev
višine odškodninske odgovornosti pa ne velja, če je bila škoda povzročena namenoma ali iz hude
malomarnosti.
ZFPPIPP (2007) določa tudi posebna pravila o odškodninski odgovornosti družbenikov v
primeru stečaja podjetja. Za razliko od članov poslovodstva in nadzornega sveta, ki so omejeno
odškodninsko odgovorni, so družbeniki odgovorni upnikom za celotno škodo z vsem svojim
premoženjem.

Povzetek
Insolvenčno pravo se uporablja, kadar določena pravna oseba postane dolgoročno plačilno
nesposobna ali ji plačilna nesposobnost grozi. Poglavitni cilj insolvenčnega prava naj bi z vidika
ekonomske analize prava bila ex post maksimizacija vrednosti dolžnikovega premoženja, da bi
tako dolžnikovi upniki (gledano agregatno) prejeli maksimalno možno poplačilo svojih terjatev.
Poleg navedenega lahko insolvenčno pravo služi tudi drugim ciljem. Med njimi je včasih bilo
sankcioniranje (kaznovanje) poslovodij, da bi s tem ustvarili ex ante vzpodbude za njihovo
skrbnejše ravnanje. Za kaznovanje je zadoščala objektivna okoliščina, da je pri podjetju nastopil
insolvenčni razlog.
Insolvenčno pravo, za razliko od stečajnega prava, želi ohraniti zdrava jedra z dobrimi programi
in kadri, ki so lahko podlaga za nov podjetniški začetek. Sanacijske rešitve je treba domisliti in
sprejeti v gospodarskih subjektih, sodišča pa nadzorujejo postopke. Najpomembnejše načelo
insolvenčnega prava je zato takojšnje in hitro ukrepanje pri insolventnosti oziroma nelikvidnosti.
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Finančno prestrukturiranje je tako celota ukrepov, ki se izvedejo, da bi dolžnik postal kratkoročno
in dolgoročno plačilno sposoben (ukrep finančnega prestrukturiranja).

◆Vprašanja za ponavljanje:
1. Kaj si vi razlagate pod pojmom finančna kriza v podjetju?
2. Katere so faze v krizi?
3. Ali poznate primer podjetja, ki se je znašlo v finančni krizi? Opišite razloge za nastanek
krize!
4. Razložite pojem insolventnost!
5. Kaj je ogroženo zaradi insolventnosti dolžnika?
6. Kateri sta temeljni vrsti insolvenčnih postopkov z vidika ureditve razmerij med upnikom in
dolžnikom?
7. Opišite za kaj gre pri finančnem prestrukturiranju!
8. Naštejte ključne sestavine poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja!
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3 PRISILNA PORAVNAVA
V tem poglavju bomo spoznali:
Kaj je prisilna poravnava
Kako poteka prisilna poravnava
Kako se prijavijo terjatve v prisilni poravnavi
Vrste upnikov in vrste terjatev
Katere posle lahko podjetje opravlja oziroma kako poteka finančno poslovanje v
času prisilne poravnave
• Kaj vsebuje načrt finančnega prestrukturiranja
• Revidiranje podjetja v času prisilne poravnave
•
•
•
•
•

♣ Kaj vam pride na misel, ko zagledate članke podobne naslednjim:
Ljubljana: Začel se je postopek prisilne poravnave družbe Maksima Holding − ta je v 78-odstotni lasti nekdanjega
prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja -, ki je od 1. aprila insolventna.

Vsi upniki družbe, ki jim Maksima dolguje še 41,9 milijona evrov, morajo do 31. avgusta prijaviti terjatve do družbe,
pišejo Finance.

ali
Murska Sobota: Zaradi prisilne poravnave Murinega kupca, družbe Escada, je ogroženih 480 delavcev.

Delavci Mure so v četrtek vendarle dobili plače, po nekaterih informacijah ob pomoči državnih bank, a na obzorju so
nove težave.

V slovenski javnosti smo spremljali primer holdinga Istrabenz iz Kopra. Tako strokovni kot
laični javnosti se pojavlja vprašanje, ali je smiselno, da banke upnice dobesedno porinejo
22

Insolvenčni postopki

Prisilna poravnava

Istrabenz v stečaj ali je ekonomsko smiselno in racionalno poskusiti s prisilno poravnavo, kot jo
določa normativna zakonodaja. Odgovor na vprašanje je odvisen od zornega kota deležnikov oz.
subjektov, ki so tako ali drugače vpleteni v poslovanje enega največjih finančnih holdingov pri
nas. Predvsem je potrebno ugotoviti, ali upniki in lastniki dobijo več, če se sicer kratkoročno
odločijo za določene finančne žrtve, ki pa se jim lahko povrnejo in celo dodatno zaslužijo na
dolgi rok. Podjetje oz. uprava, ki predlaga načrt finančnega prestrukturiranja, mora realno oceniti
perspektivnost bodočega poslovanja podjetja in njegovih programov. Na tej osnovi se nato brez
posebnih težav lahko ugotovi, v kolikšnem času in koliko dobijo upniki in obstoječi ter
potencialno novi lastniki podjetja v prisilni poravnavi. Zato bomo v nadaljevanju obravnavli
postopek prisilne poravnave, ki omogoča, da se podjetja spopadejo s finančnimi problemi in na
zdravih temeljih nadaljujejo poslovanje.
Pravna podlaga postopka prisilne poravnave, stečaja in likvidacije je bil v času samostojne
Slovenije Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) (67/1993, 8/1996, 25/1997,
39/1997, 1/1999, 52/1999, 101/2001, 42/2002, 58/2003, 10/2006) ter Zakon o finančnem
poslovanju podjetij (ZFPPod) (54/1999, 110/1999, 97/2000, 50/2002, 93/2002, 117/2006,
31/2007, 33/2007, 38/2007).
Na zadnji dan leta 2007 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Zakon je začel veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se je začel 1. oktobra 2008, razen
nekaterih določb, ki so se začele uporabljati z njegovo uveljavitvijo. ZFPPIPP (2007) je
nadomestil ZPPSL (1993) in ZFPPod (1999).
Cilj poglavja je predstavitev prisilne poravnave z vidika vsebine in postopka, ki se vodi zoper
dolžnika. Posebna pozornost bo posvečena načrtu finančnega prestrukturiranja, ki služi upnikom
kot osnova za odločanje o potrditvi prisilne poravnave, medtem pa dolžniku pomeni opomnik za
načrtovanje in uspešno prestrukturiranja poslovanja na temelju prisilne poravnave. Posebej bodo
v poglavju izpostavljeni vidiki finančnega poslovanja in vidiki računovodenja dolžnika ter primer
konverzije terjatev upnikov v kapital dolžnika v postopku prisilne poravnave.

3.1 POTEK PRISILNE PORAVNAVE

Podjetje, ki se znajde v velikih finančnih težavah in se sooči s plačilno nezmožnostjo, lahko kot
izhod iz nastale situacije izbere postopek prisilne poravnave in s finančnim prestrukturiranjem
reši podjetje in vzpostavi normalen položaj, ki je obstajal pred pojavom težav.

►Prisilna poravnava je z zakonom urejen postopek sanacije dolžnika v finančnih težavah, ki
se ga lahko predlaga pred ali med stečajnim postopkom. V primerjalnem pravu se uporablja tudi
izraz reorganizacija, saj sodobni postopki te vrste izhajajo iz pravil ameriškega postopka
"reorganisation"( http://sl.wikipedia.org/wiki/Prisilna_poravnava).
Podjetje tako po prisilni poravnavi postane zopet kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobno,
upniki pa si s tem zagotovijo večji delež poplačila svojih terjatev, kot če bi šlo podjetje v stečaj.
Prisilna poravnava je tako pravzaprav pogodbeno razmerje med dolžnikom in upniki, kjer se
določita način in velikost poravnave obstoječih obveznosti ter terjatev.
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Postopek prisilne poravnave se lahko vodi nad pravno osebo, ta je lahko organizirana kot družba
ali zadruga ter nad podjetnikom, kakor je določeno v 135. členu ZFPPIPP (2007).

！ Dolžnik, ki je insolventen že dva meseca, mora podati predlog za prisilno poravnavo, če ni
možno poravnati zapadlih obveznosti. Znesek obveznosti, ki jih ni sposoben poravnati, pri tem
predstavlja vsaj 20 odstotkov vseh njegovih obveznosti. Ravno tako rešuje problem
insolventnosti s prisilno poravnavo dolžnik, če je vrednost njegovega premoženja manjša od
vsote njegovih obveznosti in dolžnik, ki je kapitalska družba: če je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v
breme prenesenega dobička ali rezerv. Z vložitvijo predloga za začetek prisilne poravnave skuša
dolžnik s finančnim prestrukturiranjem doseči kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost
(ZFPPIPP, 2007, 14., 15. člen).
Postopek prisilne poravnave se uvede z vložitvijo predloga, ki ga vloži dolžnik ali osebno
odgovoren družbenik dolžnika. Predlog mora obsegati identifikacijske podatke o dolžniku in
zahtevek sodišču, naj začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom. Identifikacijski podatki
vsebujejo firmo, sedež in poslovni naslov ter matično številko, pod katero je dolžnik vpisan v
registru (ZFPPIPP, 2007, 139., 17. člen).
Za začetek postopka prisilne poravnave je vlogi treba priložiti dokumente, ki prikazujejo
ekonomsko-finančno stanje dolžnika, torej bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih
tokov in pojasnila k računovodskim izkazom.
Bilanca stanja je sestavljena na zadnji dan zadnjega trimesečja pred začetkom postopka prisilne
poravnave, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov pa sta sestavljena za obdobje od
začetka zadnjega poslovnega leta do presečnega dne, to je dne, za katerega je sestavljena tudi
bilanca stanja. Predlogu je treba priložiti seznam upnikov z njihovimi identifikacijskimi podatki
in podatki o višini dospelih in nedospelih terjatev. Dolžnik v prilogi k predlogu navede tudi
višino povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja, ki jih je imel v zadnjem poslovnem
letu pred presečnim dnem bilance stanja, ki jo dolžnik sestavlja kot prilogo k predlogu prisilne
poravnave (ZFPPIPP, 2007, 141., 142. člen).
Poročilo o finančnem položaju mora revidirati revizor in nanj podati mnenje brez pridržkov.
Revizorjevo mnenje je sestavni del predloga prisilne poravnave. Sestavni deli predloga za
prisilno poravnavo so še načrt finančnega prestrukturiranja, poročilo pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti podjetja in dokazilo o plačilu takse za začetek postopka prisilne poravnave ter
začetnega predujma.
Postopek prisilne poravnave vodi sodnik (sodnica) posameznik. Pristojno sodišče imenuje
upravitelja prisilne poravnave, in sicer s sklepom o začetku postopka zaradi insolventnosti.
Upravitelj je oseba, vpisana v seznam upraviteljev in izpolnjuje vse pogoje, določene v ZFPPIPP
(2007).
Njegove naloge so:
− podati mora mnenje o rednem poročilu insolventnega dolžnika, in sicer v treh delovnih dneh po
prejemu poročila (ZFPPIPP, 2007, 170. člen),
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podati mora mnenje o izrednem poročilu, in sicer na upniškem odboru, ki obravnava to poročilo
(ZFPPIPP, 2007, 170. člen),
nadzorovati mora poslovanje dolžnika (ZFPPIPP, 2007, 171. člen),
dovoljuje ali prepoveduje izvajanje denarnih transakcij po potrditvi prisilne poravnave
(ZFPPIPP, 2007, 158. člen),
sestaviti mora poročilo o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave (ZFPPIPP, 2007, 206.
člen),
sklice prvo sejo upniškega odbora – od 10 do 15 dni po ustanovitvi upniškega odbora
(ZFPPIPP, 2007, 94. člen),
izreče, ali priznava terjatev ali jo prereka (ZFPPIPP, 2007, 61. člen),
sestaviti mora redno poročilo o dolžnikovem poslovanju za vsako koledarsko trimesečje
(ZFPPIPP, 2007, 99. člen),
na zahtevo sodišča ali upniškega odbora mora sestaviti izredno poročilo (ZFPPIPP, 2007, 100.
člen).

V postopku prisilne poravnave se oblikuje upniški odbor. V upniškem odboru je lahko vsak
upnik, ki svoje terjatve pravočasno prijavi, vendar ZFPPIPP (2007) v 78. členu natančno določa,
kdo ne more biti član upniškega odbora. Član upniškega odbora tako ne more biti oseba, ki je
hkrati dolžnik insolventnega dolžnika, njegova obveznost pa presega odstotek vrednosti
premoženja insolventnega dolžnika. Prav tako ne more biti član upniškega odbora oseba, ki je v
zadnjih dveh letih pred postopkom opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali
funkcijo prokurista insolventnega dolžnika. V upniškem odboru ne morejo biti zastopane
povezane družbe, ločitveni in izločitveni upniki.
Upniški odbor ima liho število članov, in sicer med tri in enajst člani. Če ima insolventni dolžnik
manj kot tri upnike, je število članov upniškega odbora manjše od tri. V upniškem odboru so
zastopani upniki, ki predstavljajo najvišje zneske terjatev do dolžnika. Člani upniškega odbora so
imenovani s strani sodišča s sklepom o začetku postopka prisilne poravnave. Vsak član upniškega
odbora ima en glas, izmed članov pa na prvi seji upniškega odbora izvolijo predsednika
(ZFPPIPP, 2007, 79., 80., 91. člen).
Namen upniškega odbora je zavarovanje upnikov in njihovih pravic, zato imajo člani pravico
pregledati poslovanje in finančno stanje dolžnika ter imajo pravico dajati mnenja in soglasja. Na
podlagi ugotovljenega upniki presodijo, ali je dolžnik res insolventen in ali bo prisilna poravnava
dosegla svoj namen – to je kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost, ugotovijo pa tudi, ali
bodo upniki zaradi prisilne poravnave v boljšem položaju glede poplačila svojih terjatev kot v
primeru stečaja insolventnega dolžnika.

！Zakon v 140. členu določa dve procesni oviri za prisilno poravnavo. Predloga tako ni
dovoljeno podati pred potekom treh let, ko dolžnik poravna obveznosti iz prejšnje prisilne
poravnave, prav tako pa po začetku stečaja ni več dovoljeno začeti prisilne poravnave.
Ko sodišče pridobi vso zahtevano dokumentacijo in so izpolnjeni vsi pogoji za začetek postopka
zaradi insolventnosti, izda sklep o začetku postopka prisilne poravnave. Sklep mora biti izdan v
roku osmih dni po sprejetem predlogu o prisilni poravnavi in mora vsebovati identifikacijske
podatke o insolventnem dolžniku, odločitev sodišča o začetku postopka ter znesek in rok za
plačilo zahtevanega predujma. Dolžnik nato v skladu s sklepom v predpisanem roku (10–15 dni
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od prejema sklepa) položi predujem za stroške postopka. Sodišče z oklicem obvesti upnike o
začetku prisilne poravnave. Oklic vsebuje podatke o pristojnem sodišču, identifikacijske podatke
dolžnika, opravilno številko, pod katero se postopek vodi, identifikacijske podatke o upravitelju
prisilne poravnave, navedbo članov upniškega odbora in datum oklica. Oklic hkrati poziva
upnike, naj prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od objave oklica, navaja pa tudi pravne
posledice zamude roka za prijavo terjatev. Sklep in oklic o začetku prisilne poravnave morata biti
objavljena hkrati (ZFPPIPP, 2007, 153., 154., 155. člen).
Postopek prisilne poravnave se ustavi, če dolžnik ne položi predujma ali če upniki ne potrdijo
prisilne poravnave. Istočasno sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka (ZFPPIPP, 2007,
156., 208. člen).
Sodišče razpiše narok za prisilno poravnavo, kjer dolžnik predstavi svoje finančno stanje in načrt
finančnega prestrukturiranja. Upniki nato z glasovanjem odločijo o začetku prisilne poravnave.
Če za prisilno poravnavo glasujejo upniki, katerih terjatve znašajo več kot 60 odstotkov upnikov
z glasovalno pravico, se postopek prisilne poravnave šteje kot sprejet. Glasovalna pravica
posameznega upnika je odvisna od velikosti terjatve in od tveganja, ki ga prevzamejo pri
možnosti za poplačilo. Če se na naroku ne doseže potrebna večina, je predlog za prisilno
poravnavo zavrnjen in sodišče začne postopek stečaja (ZFPPIPP, 2007, 201., 205. člen).
Sodišče nato potrdi prisilno poravnavo in izda sklep. V sklepu so navedeni deleži terjatev, ki
bodo poplačani, določeni so roki za njihovo poplačilo in obrestna mera za obračunavanje obresti
od začetka prisilne poravnave do poteka plačilnega roka. Potrjena prisilna poravnava ima moč
izvršilnega naslova. Dolžnik je torej dolžan poravnati obveznosti, kot so zapisane v načrtu
finančnega prestrukturiranja (ZFPPIPP, 2007, 210. člen).
Upnik ima pravico v roku 6 mesecev po poteku roka za izvršitev plačila terjatev zahtevati
razveljavitev prisilne poravnave, če je bila terjatev zaradi prisilne poravnave zmanjšana.
Omenjena pravica velja, tudi če lahko dolžnik poravna svoje obveznosti v celoti, pri tem pa se ne
zmanjša njegova zmožnost rednega poravnavanja obveznosti. Ob razveljavitvi mora sodišče
določiti rok za izpolnitev obveznosti. Rok ne sme biti daljši od enega leta. Če je bila prisilna
poravnava sprejeta goljufivo, ima upnik pravico zahtevati razveljavitev v roku 2 let po
pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi (ZFPPIPP, 2007, 219., 220., 221. člen).
V sodni register in druge uradne evidence so vpisani (ZFPPIPP, 2007, 138. člen):
sklep o začetku postopka,
− sklep o ustavitvi postopka in začetku stečajnega postopka ter
− sklep o zavrnitvi predloga prisilne poravnave.
−

3.2 TERJATVE UPNIKOV V PRISILNI PORAVNAVI
V 59. členu ZFPPIPP (2007) je določeno, da morajo upniki svoje terjatve prijaviti v roku enega
meseca po objavi oklica o začetku postopka prisilne poravnave.
Prijava terjatev upnikov mora obsegati zahtevek za priznanje terjatve ter pravno podlago o
obstoju terjatev in višini terjatev. Prijavi se znesek glavnice terjatve, če pa kot terjatev nastopajo
tudi obresti, upnik prijavi celoten znesek obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve
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do začetka prisilne poravnave (ZFPPIPP, 2007, 60. člen). Upniki prijavijo terjatve, ki so nastale
do začetka postopka in terjatve, ki so nastale po začetku postopka – tiste, ki so nastale iz potrebe
dolžnika, da med postopkom opravlja tekoče posle. Če ti upniki prijavijo svoje terjatve, z
dolžnikom sklenejo, da se terjatve zamenjajo za delnice oziroma deleže dolžnikovega podjetja.
Obstaja namreč tudi možnost, da upniki teh terjatev (nastalih zaradi nadaljevanja poslovanja) ne
prijavijo, ker imajo pravico do popolnega poplačila.

！Nekaterih terjatev upniki ne prijavljajo oziroma prisilna poravnava na njih ne učinkuje. Take

so na primer zavarovane terjatve (razen če je bila ločitvena pravica v zavarovanje terjatve
pridobljena v zadnjih dveh mesecih pred začetkom postopka prisilne poravnave), prednostne
terjatve, izločitvene pravice, pa tudi terjatve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in
regresivnim delavcem. Če upniki svojih terjatev ne prijavijo, s tem zgubijo glasovalno pravico,
terjatev pa še vedno obstaja (ZFPPIPP,2007, 212., 213. člen).
V 151. členu ZFPPIPP (2007) je določeno, da lahko podjetje med postopkom prisilne poravnave
opravlja samo redne posle v zvezi s svojo dejavnostjo in sme opravljati samo tista plačila, ki so
povezana z rednimi posli.

！34. člen ZFPPIPP (2007) kot stroške za tekoče poslovanje opredeljuje naslednje:
−
−
−
−

izplačila plač delavcem do višine zajamčenih plač, vključno z davki in prispevki od izplačanih
plač,
poravnava tekočih stroškov poslovanja, kot so elektrika, voda in podobno,
nabava in plačila dobav blaga in storitev, potrebnih za poslovanje,
plačila davka na dodano vrednost in plačila trošarin.

Stroški, potrebni za redno poslovanje, so različni glede na dejavnost podjetja, zato je različna tudi
upravičenost teh stroškov. Mesečni znesek, potreben za pokrivanje teh stroškov se običajno
določi kot povprečje mesečnih stroškov, ki jih je imel insolventni dolžnik v zadnjem letu pred
bilančnim presečnim dnem bilance stanja (bilančni presečni dan je zadnji dan zadnjega
koledarskega trimesečja pred prisilno poravnavo). Pri opravljanju transakcij za stroške rednega
poslovanja mora insolventni dolžnik dobiti soglasje upravitelja, saj sicer odlivi iz dolžnikovega
transakcijskega računa niso dovoljeni (ZFPPIPP, 2007, 142., 158. člen).

！151. člen ZFPPIPP (2007) med postopkom prisilne poravnave dolžniku izrecno prepoveduje:
−
−
−
−

razpolaganje s svojim premoženjem (razen v obsegu, potrebnem za redne posle),
najemanje posojil ali kreditov,
dajanje poroštev ali avalov,
opravljanje poslov, ki bi pomenili neenakopravno obravnavanje upnikov.

Upnike delimo na izločitvene in ločitvene.

►Izločitveni upniki so tisti, ki imajo pravico do izločitve stvari, ki ne pripadajo dolžniku,
ampak njim samim ali tretjim osebam. Ločitveni upniki so tisti upniki, ki so si pridobili pravico
do posebnega poplačila iz dolžnikovega premoženja.
Nedvomno imajo ločitveni upniki boljše možnosti za poplačilo svojih terjatev, saj so terjatev
zavarovali z zastavno pravico, pravico do poplačila ali pridržno pravico (ZFPPIPP, 2007, 19.,
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20., 22. člen). Ločitvene pravice pa nima tisti upnik, ki je ločitveno pravico pridobil v zadnjih
dveh mesecih pred začetkom postopka (Kapital, 2004).
Prednostne terjatve so tiste, ki niso zavarovane, njeni upniki pa imajo prednostni položaj pri
poplačilu.

► Prednostne terjatve so (ZFPPIPP, 2007, 21. člen):
−
−
−

plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka prisilne poravnave,
odškodnine za poškodbe, povezane z delom pri dolžniku, poklicne bolezni,
davki in prispevki, povezani s prejšnjima točkama.

►Podrejene

terjatve so nezavarovane terjatve, ki se na podlagi pravnega razmerja med
dolžnikom in upnikom, če postane dolžnik insolventen, plačajo šele po plačilu drugih
nezavarovanih terjatev do dolžnika. Obstajajo tudi navadne terjatve, ki so nezavarovane terjatve
in po naravi nimajo značaja niti prednostnih, ne podrejenih terjatev (ZFPPIPP, 2007, 21. člen).
Z začetkom postopka prisilne poravnave se spremenijo nekatere lastnosti terjatev. Nedospele
terjatve tako postanejo dospele, nedenarne terjatve se spremenijo v denarne, pri čemer velja
preračun po tržni vrednosti na dan začetka postopka. Terjatve iz naslova občasnih dajatev se
spremenijo v enkratne denarne terjatve, terjatve v tuji valuti pa se preračunajo v domačo valuto
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka postopka. Če ima podjetje, ki je v postopku
prisilne poravnave, do nekega podjetja hkrati obveznosti in terjatve, se te med seboj pobotajo.
Izvršbe, ki tečejo proti dolžniku, se z začetkom prisilne poravnave prekinejo (ZFPPIPP, 2007,
160.–164. člen).
Posebnost je pri vzajemno neizpolnjeni dvostranski pogodbi.

►Neizpolnjena dvostranska pogodba je pogodba, pri kateri sta obe stranki upnika in dolžnika
hkrati. Vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba je tista dvostranska pogodba, ki je bila
sklenjena pred začetkom postopka prisilne poravnave, nobeden od pogodbenih strank pa še ni v
celoti izpolnil svoje obveznosti.
Prisilna poravnava nima učinka na to pogodbo, razen če insolventni dolžnik poda odstopno
izjavo. To mora podati v mesecu po začetku postopka s privoljenjem sodišča. Posledica odstopne
izjave je razdrtje pogodbe, morebitne delno izpolnjene obveznosti pa se medsebojno pobotajo
(ZFPPIPP, 2007, 165.–167. člen).
Upravitelj se mora v roku meseca po preteku roka za prijavo terjatev izreči glede njih. Za vsako
pravočasno prijavljeno terjatev se mora izreči, ali jo priznava ali prereka. Terjatev se tako šteje
kot priznana, če jo prizna upravitelj in je ne prereka nihče od upnikov. Upniki imajo namreč
pravico prerekati terjatev drugega upnika, rok pa je 15 dni po objavi osnovnega seznama
preizkušenih terjatev. Tudi upravitelj lahko prereka terjatev, v tem primeru mora v seznamu
napisati prerekani znesek terjatve in opisati dejstva, ki potrjujejo, da je terjatev prerekana.
Sodišče nato odloči o prerekani terjatvi, ta je tako bodisi verjetno izkazana ali ni verjetno
izkazana (ZFPPIPP, 2007, 61., 63., 64., 67., 69. člen).

！Seznam vsebuje naslednje podatke o terjatvah (ZFPPIPP, 2007, 61. člen):
−
−

zaporedno številko terjatve,
identifikacijske podatke o upniku,
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znesek glavnice,
znesek obresti,
izjavo upravitelja, ali terjatev priznava ali jo prereka.

Osnovni seznam preizkušenih terjatev objavi sodišče v treh dneh po prejemu. Če upnik poda
ugovor zoper osnovni seznam terjatev, je dolžnost upravitelja, da v predpisanem roku seznam
dopolni. Sledi končna odločitev sodišča o preizkusu terjatev, kjer sodišče zunaj naroka odloči o
ugovorih zoper sezname terjatev ter dokončno določi, katere terjatve so priznane in katere
prerekane. Sodišče o ugotovitvah s sklepom obvesti upravitelja, ki na tej podlagi oblikuje končni
seznam preizkušenih terjatev (ZFPPIPP, 2007, 69., 70. člen).
Upniki odločajo tudi o sprejetju prisilne poravnave, in sicer z glasovanjem. Upniki nimajo
pravice glasovanja v zvezi s prednostnimi in zavarovanimi terjatvami. Vsak upnik ima določen
delež glasovalnih pravic, ki se določi kot zmnožek zneska vsake priznane ali verjetno izkazane
terjatve ter količnika za glasovanje.
Količnik znaša (ZFPPIPP, 2007, 201. člen):
pri spremembi osnovnega kapitala zaradi finančnega prestrukturiranja: v primeru zavarovane
terjatve 3, v primeru navadne terjatve 2 in v primeru podrejene terjatve 0,25,
− pri navadni terjatvi 1,
− pri podrejeni terjatvi 0,5.
−

Delež glasovalnih pravic se izračuna kot vsota ponderiranih zneskov vseh priznanih in verjetno
izkazanih terjatev. Prisilna poravnava je sprejeta, če zanjo glasuje 60 odstotkov upnikov, z
upoštevanjem moči posameznega upnika.
Delavci imajo v postopku prisilne poravnave delno prednostni položaj. V celoti se poplačajo
plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka prisilne poravnave,
odškodnine za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, izplačajo se tudi nadomestila plač za
neizrabljen letni dopust za tekoče leto ter neizplačane odpravnine do višine, določene za presežne
delavce. Novi zakon ZFPPIPP (2007) ne ureja področja o pravicah in položaju delavcev v
postopku prisilne poravnave.

3.3 NAČRT FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA
Insolventni dolžnik mora sodišču hkrati s predlogom prisilne poravnave predložiti načrt
finančnega prestrukturiranja. Načrt mora biti skrbno izdelan, saj mora biti zasnovan tako, da
upniki v njem vidijo možnost poplačila svojih terjatev. V nasprotnem primeru lahko upniki
izrazijo nestrinjanje s prisilno poravnavo in je ne izglasujejo.
Načrt mora vsebovati opis dejstev in okoliščin, ki dokazujejo dolžnikovo insolventnost, predlog
prisilne poravnave in oceno deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov ter rokov plačil, če bi
bil nad dolžnikom začet stečajni postopek. Dolžnik mora opisati tudi druge ukrepe, ki jih bo
sprejel za dosego svojega cilja, za vsakega od njih pa tudi časovni načrt izvedbe, oceno stroškov
izvedbe in oceno učinkov izvedbe. Dolžnik v načrtu napiše tudi dejstva in okoliščine, iz katerih
izhaja, da bo zmožen poravnati svoje obveznosti v skladu s potrjeno prisilno poravnavo
(ZFPPIPP, 2007, 145. člen).
29

Prisilna poravnava

Insolvenčni postopki

Načrt mora pregledati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja. Pripraviti mora poročilo, v
katerem med drugim poda svoje mnenje o tem, ali je dolžnik insolventen, ali bo zmožen postati
plačilno sposobnost ter položaj upnikov v prisilni poravnavi, predvsem ali bo položaj za upnike
ugodnejši kot ob stečaju. Mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja je lahko
pritrdilno ali odklonilno (ZFPPIPP, 2007, 146. člen).
Sprememba načrta finančnega prestrukturiranja po začetku postopka prisilne poravnave je
mogoča, le če imajo upniki v novem načrtu boljši položaj. Dolžnik lahko predlaga višji znesek
poravnave, višje obresti ali krajše roke za poplačilo terjatev. Če je kot predlog za finančno
prestrukturiranje navedena sprememba osnovnega kapitala, je nov načrt možen le, če upnikom
zagotovi višje število delnic ali nominalni osnovni vložek. Tudi spremembo načrta finančnega
prestrukturiranja mora pregledati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja in napisati poročilo
(ZFPPIPP, 2007, 180., 181. člen).
Sprememba načrta finančnega prestrukturiranja mora biti vložena v štirih mesecih od začetka
postopka prisilne poravnave in mora biti potrjena s strani sodišča (ZFPPIPP, 2007, 182. člen).

3.4 FINANČNO POSLOVANJE PODJETJA V PRISILNI PORAVNAVI
Podjetje mora predlogu za začetek postopka prisilne poravnave priložiti tudi poročilo o svojem
ekonomsko-finančnem stanju, zadnjo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih
tokov. Vse omenjene listine pripravi računovodska služba. Funkcija računovodstva je tudi ob
postopku prisilne poravnave izjemnega pomena. Računovodske listine morajo biti razumljive,
ustrezne, zanesljive in medsebojno primerljive. Računovodenje mora upoštevati vsa
računovodska načela, in sicer načelo časovne neomejenosti poslovanja, načelo dosledne
stanovitnosti, načelo upoštevanja nastanka poslovnega dogodka, načelo previdnosti, načelo
prednosti vsebine pred obliko in načelo pomembnosti (Hrovat, 2008, 13).

3.4.1 Finančno poslovanje podjetja pred postopkom prisilne poravnave

！Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave je treba priložiti poročilo o finančnem
položaju in poslovanju dolžnika, to pa vsebuje:
− bilanco stanja na zadnji dan zadnjega trimesečja pred uvedbo postopka prisilne poravnave,
− izkaz poslovnega izida in denarnih tokov za zadnje poslovno leto in za tekoče leto do datuma
bilance stanja na zadnji dan minulega trimesečja,
− pojasnila k računovodskim izkazom.
Poročilo mora pregledati revizor.
Obračunska bilanca stanja prikazuje višino in strukturo sredstev ter obveznosti do virov sredstev
na določen dan, za namene prisilne poravnave, torej na zadnji dan zadnjega trimesečja pred
vložitvijo načrta finančnega prestrukturiranja. Bilanca stanja prikazuje finančni položaj podjetja.
Iz nje je moč razbrati, ali je podjetje prezadolženo. V tem primeru so obveznosti v bilanci stanja
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večje od premoženja podjetja. Prikazuje razmerje med obveznostmi in kapitalom, znotraj
obveznosti pa razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi viri financiranja (Mayr, 2000, 8).
Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke in odhodke podjetja v določenem obdobju (Mayr,
2000, 71). Priloga načrtu prestrukturiranja vsebuje izkaz poslovnega izida za zadnje poslovno
leto in za tekoče leto do datuma bilance stanja, omenjene v prejšnjem odstavku. Izkaz poslovnega
izida prikazuje uspešnost poslovanja v obdobju. Prikaže nam, ali je podjetje v obdobju poslovalo
z izgubo ali dobičkom.
Izkaz denarnih tokov prikazuje gibanje denarnih tokov v določenem obdobju, ki se za potrebe
prisilne poravnave sklada z izkazom poslovnega izida. Namenjen je dolgoročni analizi
finančnega poslovanja podjetja, s katero ugotovimo vzroke sprememb sredstev v določenem
obdobju, glavne pritoke sredstev in za katere namene so bili pritoki porabljeni. Na podlagi izkaza
denarnih tokov ugotovimo, ali je podjetje v obdobju investiralo, definanciralo, dezinvestiralo ali
financiralo.
Vse zgoraj omenjene izkaze skrbno pripravi računovodska služba. Z obračuni prikaže dejansko
stanje podjetja pred začetkom postopka prisilne poravnave. Upniški odbor mora zato verjeti
računovodskim listinam, da se je podjetje v prihodnosti zmožno prestrukturirati in spet normalno
poslovati.

3.4.2 Finančno poslovanje podjetja med postopkom prisilne poravnave
Podjetje med postopkom prisilne poravnave še naprej upošteva temeljne računovodske usmeritve,
akte in predpise. Poslovni dogodki se evidentirajo tako, kot če v podjetju postopek prisilne
poravnave ne bi bil uveden. Pomembno je, da se spremlja postopek izvrševanja načrta finančnega
prestrukturiranja, da se skladno z njim odpisujejo terjatve in da se pravilno evidentira morebitna
sprememba osnovnega kapitala družbe.
Insolventni dolžnik mora sestavljati redna mesečna poročila, ki vključujejo mesečno bilanco
stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov. Ne glede na to mora upravitelj podati
svoje mnenje na mesečna poročila podjetja (ZFPPIPP, 2007, 168., 170. člen). Upravitelj postopka
mora pripravljati redna poročila za vsako koledarsko trimesečje, ki pojasnjujejo potek postopka.
Tudi po končanem postopku prisilne poravnave podjetje vodi računovodstvo nespremenjeno,
pomembno pa je, da veliko pozornost nameni preprečevanju možnosti ponovitve težav iz
preteklosti.

3.4.2.1 Terjatve in obveznosti dolžnika
Slovenski računovodski standardi terjatve opredeljujejo na premoženjskopravnih in drugih
razmerjih zasnovane pravice, zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali
opravitev kake storitve. Terjatve do kupcev so terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, trgovskim
blagom in opravljenimi storitvami pa tudi v zvezi s prodanimi drugimi sredstvi.
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Pri računovodenju v postopku prisilne poravnave se upošteva načrt finančnega prestrukturiranja,
po katerem se plačujejo obveznosti v rokih, ki so potrjeni s prisilno poravnavo. Ob plačilu
zapadle obveznosti se te zapirajo kot v primeru, če postopka prisilne poravnave ne bi bilo.
Skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja podjetje odpiše tisti del obveznosti, ki jih ne bo
poravnalo. Govorimo o prevrednotenju obveznosti pri dolžniku oziroma terjatev pri upniku, kar
posledično pomeni spremembo knjigovodske vrednosti obveznosti ali terjatve. Sprememba
knjigovodske vrednosti se ponavadi zgodi zaradi oslabitve terjatev ali zaradi odprave oslabitve.
Povečanje terjatve se v poslovnih knjigah evidentira kot prevrednotovalni poslovni prihodek,
zmanjšanje pa kot prevrednotovalni poslovni odhodek. Prevrednotovalni poslovni prihodki se
evidentirajo na kontu 769, prevrednotovalni poslovni odhodki obratnih sredstev pa na kontu 721.
Knjigovodsko vrednost terjatve je treba ustrezno spremeniti na kontu popravka vrednosti terjatve
– konto 129.

！Na tem mestu naj omenimo, da tovrstne terjatve delimo v dvomljive in sporne. Dvomljive so
tiste, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo poravnane v celoti. Sporne
terjatve pa so tiste, zaradi katerih se je začel sodni postopek med upnikom in dolžnikom.
Kot rečeno, podjetje, ki je v postopku prisilne poravnave, skladno z načrtom finančnega
prestrukturiranja poravnava svoje obveznosti do upnikov v predpisanih rokih in v predpisanih
zneskih. Če je v načrtu določeno, da se del obveznosti odpiše, se odpisi izkažejo kot
prevrednotovalni poslovni prihodki.
ZFPPIPP (2007) v svojem 41. členu določa, da mora podjetje iz prevrednotovalnih poslovnih
prihodkov pokriti izgubo iz minulih let. Če so prihodki iz naslova odpisa obveznosti večji od
izgube iz minulih let ali izgube sploh ni bilo, mora podjetje za razliko oblikovati kapitalske
rezerve. Če podjetje oblikuje dodatne rezerve, se te ne vštevajo v davčno osnovo za obračun
davka od dohodka pravnih oseb. Podjetje pa v tem primeru izgubi pravico poznejšega zmanjšanja
davčne osnove za preneseno izgubo v enakem znesku, kot so bile oblikovane rezerve iz naslova
zmanjšanja obveznosti. V davčno osnovo se všteva tisti del odpisanih obveznosti, ki služi za
pokrivanje izgub iz minulih let. Če ima podjetje prenesene izgube iz minulih let, lahko z njo
zmanjšajo pozitivno davčno osnovo v letu prisilne poravnave.

3.4.2.2 Terjatve upnikov
Vsak upnik pričakuje plačilo za dobavo blaga ali opravljeno storitev. Da bi se izognil neplačilu
svojih terjatev, se lahko upnik zavaruje na več načinov, na primer s predplačilom ali instrumenti
zavarovanja, kot so bančne garancije in podobno. Tudi Pizzey (1994, 116) poudarja pomen
prodaje le tistim strankam, za katere lahko podjetje z veliko verjetnostjo pričakuje tudi plačilo,
saj mora pri npr. 25-odstotni marži na stroške ob neplačilu prodati štiri krat toliko blaga, da je
vrednostno na ničli.
S predlogom načrta finančnega prestrukturiranja se lahko upnik z glasovanjem s prisilno
poravnavo strinja ali ne. Pogoji za sprejetje prisilne poravnave so določeni s privolitvijo 60
odstotkov upnikov, ki imajo glasovalno pravico. Ko je prisilna poravnava sprejeta, ima moč
izvršilnega naslova tudi za upnika, ki se strinja, da bo dobil terjatev poplačano pozneje, del pa bo
odpisan.
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Odpis vrednosti terjatve predstavlja zmanjšanje knjigovodske vrednosti, kar povečuje
prevrednotovalne poslovne odhodke. Prevrednotenje terjatev se lahko izvede med poslovnim
letom ali na koncu. Kot že omenjeno, je prevrednotenje terjatve najpogosteje posledica njene
oslabitve ali odprave njene oslabitve (SRS 5, 2007, 70).

3.4.2.3 Terjatve države
Obveznosti do države so obveznosti iz naslova davka na dodano vrednost, davka od dohodka
pravnih oseb, dajatve, povezane s plačo, pogodbo o delu, avtorskim honorarjem in obveznosti iz
naslova prispevkov za socialno varnost.
Država ima v odnosu do podjetja, ki je v postopku prisilne poravnave, enak položaj kot drugi
upniki. Sklepi iz prisilne poravnave veljajo tudi za državo in njene ustanove ne glede na to, ali so
svoje terjatve prijavili. Podjetje mora na dan začetka prisilne poravnave ugotoviti stanje
obveznosti do države iz naslova neplačanih davkov in prispevkov. Te obveznosti se evidentirajo
v skupini 25 (kratkoročne obveznosti do zaposlencev) in 26 (obveznosti do državnih in drugih
ustanov). Vse obveznosti se ugotovijo na isti dan. Ugotoviti je treba, koliko je zapadlih
obveznosti iz naslova davka na izplačane plače, davka na plačilne liste, obveznosti iz naslova
dohodnine pri podjemnih pogodbah in avtorskih honorarjih ter koliko je neplačanih prispevkov.
Ugotovi se tudi obveznost iz naslova davka na dodano vrednost. Obveznost za plačilo davka na
dodano vrednost se ugotovi kot razlika med vstopnim in obračunanim davkom na dodano
vrednost. Upošteva se torej davek v prejetih računih in davek v izdanih računih. Če je vstopni
davek na dodano vrednost višji od obračunanega, ima podjetje terjatev do države iz naslova
davka na dodano vrednost. Če je obračunani davek višji od vstopnega, ima podjetje obveznost za
plačilo davka na dodano vrednost. Podjetje, ki je davčni zavezanec, obračunava davek na dodano
vrednost vsak mesec (če je mesečni zavezanec) ali vsake tri mesece (če je trimesečni zavezanec).
V postopku prisilne poravnave se torej ugotovi stanje obveznosti iz naslova davka na dodano
vrednost na dan začetka prisilne poravnave, v nadaljevanju poslovanja pa skladno s predpisi, ki
veljajo za omenjeno podjetje. Če je mesečni zavezanec za davek na dodano vrednost, ga
obračunava vsak mesec kljub postopku prisilne poravnave. Rok za predložitev obračuna davka na
dodano vrednost je zadnji dan v mesecu za minuli mesec.
Obveznost iz davka od dohodka pravnih oseb se izračuna na podlagi računovodskih izkazov,
obveznost iz tega naslova pa podjetje poravnava mesečno. Podjetje v tekočem poslovnem letu
plačuje davek od dohodka za dosežen rezultat v prejšnjem poslovnem letu.

3.4.2.4 Prodaja dela premoženja

♣ Kaj vi menite o možnosti prodaje premoženja podjetja, ki se je znašlo v težavah in kakšne so
prednosti oziroma pomanjkljivosti te možnosti?
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LJUBLJANSKO GRADBENO PODJETJE NAMERAVA PRODATI ZA OKOLI
883 MILIJONOV TOLARJEV NEPREMIČNIN
Gradis GP Ljubljana (v nadaljevanju Gradis) v prisilni poravnavi ima za dobrih pet milijard tolarjev
obveznosti do upnikov. Upnike, ki imajo terjatve zavarovane s hipoteko − teh je za 1,7...

Podjetje lahko kot možen ukrep za izboljšanje rezultatov poslovanja in povrnitev plačilne
sposobnosti izbere tudi prodajo dela premoženja, o čemer govori mednarodni standard
računovodskega poročanja 5 (v nadaljevanju MSRP 5; več glej na spletni strani:
http://www.iasplus.com/standard/ifrs05.htm). Ta obravnava nekratkoročna sredstva za prodajo in
ustavljeno poslovanje.
Nekratkoročna sredstva so tista, katerih vrednosti bodo poravnane s prodajo in ne z nadaljnjo
uporabo. Poravnava bo izvršena prej kot v 12 mesecih od izdelane bilance stanja. Izjemoma je
lahko poravnava izvršena pozneje kot v 12 mesecih, in sicer kot posledica spleta okoliščin, na
katere podjetje ni moglo vplivati. Pogoj za dopustnost poznejše poravnave je tudi, da še vedno
obstaja namen za prodajo sredstev (E-learning, 2008; več glej na spletni strani:
http://212.135.140.61/ modules/ifrs5_v8.zip).
Podatki o ustavljenem poslovanju in nekratkoročnih sredstvih, namenjenih za prodajo morajo
obsegati (Shim in Siegel, 1989, 230):
− identifikacijo sredstva za prodajo oziroma ustavljenega poslovanja;
− datum odtujitve sredstva (angl. disposal date) in
− opis okoliščin ter način odtujitve sredstva za prodajo oziroma ustavljenega poslovanja.
Ustavljeno poslovanje standard definira kot sestavni del sredstev oziroma dolga podjetja, ki je
namenjen prodaji ali odtujitvi – ta predstavlja samostojen program področja ali območja
poslovanja podjetja, prodaja ali odtujitev pa je načrtovana. Ustavljeno poslovanje je tudi odvisno
podjetje, ki je pridobljeno izključno z namenom vnovične prodaje (MSRP 5, 2004, 6., 32. člen;
več glej na spletni strani: http://www.iasplus.com/standard/ifrs05.htm). Standard določa da mora
podjetje, ki namerava nekratkoročno sredstvo prodati, ločeno predstaviti omenjena sredstva v
bilanci stanja in izkazu poslovnega izida (MSRP 5, 2004, 1. člen).
V izkazu poslovnega izida morajo biti razvidni prihodki, odhodki in poslovni izid ustavljenega
poslovanja, dobiček ali izguba ob merjenju ali ob odtujitvi sredstev ter davek na dobiček.
Omenjene kategorije morajo biti prikazane ločeno v izkazih ali pojasnilih (MSRP 5, 2004, 33.
člen; več glej na spletni strani: http://www.iasplus.com/standard/ifrs05.htm).
Prodaja nekratkoročnega sredstva mora biti načrtovana, dosežena cena pa naj bi bila primerljiva s
trenutno tržno ceno omenjenega sredstva. Podjetje mora nekratkoročno sredstvo, ki ga namerava
prodati, v poslovnih knjigah meriti po knjigovodski ali po pošteni vrednosti, ki jo zmanjša za
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stroške prodajanja. Sredstvo se beleži po tisti vrednosti, ki je nižja. Če je omenjeno sredstvo
pridobljeno kot del poslovne združitve, se vrednoti po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške
prodajanja (MSRP 5, 2004, 8., 15., 16. člen; več glej na spletni strani:
http://www.iasplus.com/standard/ifrs05.htm).
Podjetje nekratkoročnega sredstva za prodajo ne amortizira. Če spozna, da se sredstvo ne bo
prodalo, ga podjetje ne sme več voditi kot nekratkoročno sredstvo za prodajo (MSRP 5, 2004,
25., 26. člen; več glej na spletni strani: http://www.iasplus.com/standard/ifrs05.htm).
Dyckman, Dukec in Dovis (1998, 124–130) v zvezi z ustavljenim poslovanjem predstavljajo
njegovo vrednotenje in predstavljanje glede na datum odločitve o prodaji, datum dejanske
prodaje in datum konca poslovnega leta. Prvi predstavljeni primer je, ko sta datum odločitve o
prodaji (angl. measurment date) in datum prodaje identična. V tem primeru je treba v bilanci
stanja in izkazu poslovnega izida ločeno predstaviti prihodke, odhodke in poslovni izid
ustavljenega poslovanja od datuma prodaje do konca poslovnega leta. Drugi primer je, ko datuma
odločitve o prodaji in datum prodaje nista ista, vendar oba dogodka spadata v isto poslovno leto.
Ob datumu odločitve o prodaji je treba tako narediti predpostavko o dobičku ali izgubi
ustavljenega poslovanja, ob dejanski prodaji pa mora podjetje ustavljeno poslovanje predstaviti
na že omenjen način. Tretji primer, ki ga navajajo Dyckman et al., je, ko se odločitev o prodaji in
dejanska prodaja izvršita v različnih poslovnih letih. V tem primeru je treba predstaviti dobiček
ali izgubo za obdobje od odločitve o prodaji do konca poslovnega leta ter preostali poslovni izid
od začetka naslednjega poslovnega leta do datuma prodaje. V tem smislu je torej treba za
ustavljeno poslovanje narediti presek na datum, za katerega se sestavljajo izkazi.

3.4.2.5 Konverzija terjatev upnikov

♣ Kako bi se vi odločili v primeru take objave, ki vas kot upnika poziva h konverziji vaših
terjatev in zakaj?
Družbi Roga in Gemag Center, ki sta 100-odstotni lastnici Vode Julijane, sta objavili javni
poziv upnikom, naj terjatve do jeseniške polnilnice vode zamenjajo v lastniški delež.
Lastnika sta namreč na kranjsko okrožno sodišče vložila predlog za pričetek postopka
prisilne poravnave v stečaju. Da bi se sodišče odločilo za prekvalifikacijo stečajnega
postopka v prisilno poravnavo, pa sta v predlog vključila tudi finančno reorganizacijo
družbe, ki temelji na povečanju osnovnega kapitala z vključitvijo sedanjih upnikov kot novih
družbenikov.

Načrt finančnega prestrukturiranja lahko vključuje tudi spremembo osnovnega kapitala. 144. člen
ZFPPIPP (2007) določa, da če je dolžnik organiziran kot kapitalska družba, lahko s predlogom
prisilne poravnave ponudi upnikom, da po svoji izbiri: bodisi pristanejo na zmanjšanje in
odložitev zapadlosti svojih navadnih terjatev, bodisi te terjatve prenesejo na dolžnika kot stvarni
vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala dolžnika. Kot že omenjeno, mora s predlogom
prisilne poravnave dolžnik vsem upnikom ponuditi enak delež plačila njihovih navadnih terjatev,
enake roke za njihovo plačilo in obresti po enaki obrestni meri od začetka postopka prisilne
poravnave do poteka roka za njihovo plačilo.
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V primeru prenosa terjatev na dolžnika s stvarnim vložkom na podlagi povečanja osnovnega
kapitala dolžnika, mora dolžnik s predlogom prisilne poravnave vsem upnikom ponuditi enako
število delnic ali enak nominalni znesek osnovnega vložka za vsak evro terjatve, prenesene kot
stvarni vložek. Če da dolžnik ponudbo tudi upnikom, ki so imetniki zavarovanih terjatev, jim
lahko ponudi večje število delnic ali večji nominalni znesek osnovnega vložka za vsak evro
zavarovane terjatve, prenesene kot stvarni vložek, od števila delnic ali nominalnega zneska
osnovnega vložka, ki ga ponuja za vsak evro navadne terjatve, prenesene kot stvarni vložek. Če
da dolžnik ponudbo tudi upnikom, ki so imetniki podrejenih terjatev, jim lahko ponudi manjše
število delnic ali manjši nominalni znesek osnovnega vložka za vsak evro podrejene terjatve,
prenesene kot stvarni vložek, od števila delnic ali nominalnega zneska osnovnega vložka, ki ga
ponuja za vsak evro navadne terjatve, prenesene kot stvarni vložek (ZFPPIPP, 2007, 144. člen).
Dolžnik lahko poplača upnike s konverzijo terjatev v lastniške deleže oziroma delnice, če
pristojni organ dolžnika sprejme sklep o povečanju oziroma spremembi osnovnega kapitala. Pri
konverziji terjatve v deleže oziroma delnice ločimo dva načina:
1. konverzija terjatev v obstoječe delnice oziroma deleže in
2. konverzija terjatev v bodoče delnice oziroma deleže.
V prvem primeru ima dolžnik med svojim premoženjem lastne delnice oziroma deleže, ki bodo
predmet konverzije terjatve. V drugem primeru pa mora nove delnice ali deleže šele izdati in
posledično opraviti postopek povečanja osnovnega kapitala z vložki.
S pogodbo o konverziji dolga v obstoječe delnice oziroma deleže se dolžnik zaveže upniku
namesto denarne izpolnitve obveznosti izročiti svoje lastne delnice oziroma deleže. Gre za
spremembo predmeta upnikove pravice ali dolžnikove obveznosti ter posledično za spremembo
lastništva podjetja. Tovrstna konverzija je v praksi zelo redka.
Pri konverziji terjatev v bodoče delnice oziroma deleže se dolžnik zaveže upniku, da bo namesto
izplačila denarne terjatve ponudil bodoče delnice oziroma deleže. Dolžnik mora pred konverzijo
povečati osnovni kapital s stvarnimi vložki. Pri tem se morajo obstoječi delničarji odpovedati
prednostni pravici za nakup novih delnic, preden lahko upnik pride do delnic. Upnik vplača
delnice oz. stvarne vložke tako, da prenese na dolžnika svojo terjatev. S cesijo dolžnik obenem
postane upnik in terjatev zaradi združitve preneha. Terjatev bo prenehala, medtem ko se bo
povečala obveznost podjetja do njenih lastnikov. Torej se s prenehanjem terjatve zmanjša dolg,
hkrati pa se poveča dolžniški lastniški kapital. Pride do spremembe v bilanci stanja na delu
obveznosti do virov sredstev, medtem ko se premoženje podjetja oziroma aktiva ne spreminja.
Istočasno pa konverzija dolga v deleže pripelje do zmanjšanja deležev obstoječih delničarjev v
kapitalu dolžnika.

！ Zmanjšanje kapitala v primeru pokrivanja izgube je lahko samo do zakonsko predpisanega
zneska kapitala, torej do 7.500 evrov. Spremembo osnovnega kapitala ureja pododdelek 4.4.4
ZFPPIPP (2007). Zmanjšanje zneska osnovnega kapitala ne prinaša sprememb razmerij med
obstoječimi družbeniki. Upniki lahko sklenejo s podjetjem pogodbo o preoblikovanju svojih
terjatev v lastniške deleže. V tem primeru se razmerja med družbeniki spremenijo.
V nadaljevanju navajamo dve različni situaciji spremembe osnovnega kapitala.
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1. Družbeniki lahko sklenejo, da se osnovni kapital podjetja ne zmanjša za namene pokrivanja
izgube, sprejmejo le sklep, da se osnovni kapital podjetja poveča s stvarnim vložkom
ločitvenega upnika, ki se je odpovedal prednostnemu poplačilu terjatve. Upnik torej svoje
terjatve preoblikuje v deleže podjetja.
V tem primeru se terjatev omenjenega upnika prenese med kapital podjetja, ki se tako poveča.
Nepokrita izguba ostane nespremenjena, spremenijo pa se razmerja med družbeniki –
prvotnim družbenikom se delež v kapitalu v družbi odstotkovno zmanjša. Nepokrito izgubo
bo moralo podjetje pokriti iz odpisanih obveznosti, oblikovati mora rezerve.
Primer, ko se izguba pokriva po preoblikovanju terjatev v deleže, je redek. Razlog je v tem,
da je malo verjetno, da bi na tako preoblikovanje upnik pristal, saj bi tudi sam moral prevzeti
odgovornost za pokrivanje izgube.
2. Pogostejši je primer hkratnega zmanjšanja osnovnega kapitala za pokrivanje izgube in
povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom upnika.
V tem primeru se najprej zmanjša osnovni kapital podjetja za znesek izgube, razmerja med
obstoječimi družbeniki pa ostanejo nespremenjena. Spremenijo se, ko vstopi nov družbenik,
to je upnik, ki je svojo terjatev preoblikoval v delež v podjetju. Osnovni kapital podjetja se
poveča, zmanjšajo pa se odstotkovni deleži prvotnih družbenikov na račun novega
družbenika.
Oba vidika lahko ponazorimo tudi na naslednjem primer (glej tabelo 1). Pogosto je finančno
stanje dolžnika, ki predlaga prisilno poravnavo, takšno, da je njegov celotni lastniški kapital
(zaradi nepokrite izgube) manjši od osnovnega kapitala. Z vplačilom novih delnic po nominalni
vrednosti s konverzijo terjatev upnik pridobi delež v osnovnem kapitalu družbe, ki je
knjigovodsko manjši, kot znaša vrednost plačila za ta delež (glej tabelo 2). To je za upnika
seveda nesprejemljivo, zato mora dolžnik prvotno zmanjšati osnovni kapital za znesek nepokrite
izgube, s čimer se nominalna vrednost osnovnega kapitala izenači z njegovo knjigovodsko
vrednostjo. Šele, ko pokrije izgubo preteklih let in izgubo tekočega leta z zmanjšanjem kapitala,
je za upnika sprejemljiva in smiselna konverzija terjatve v deleže s povečanjem kapitala (glej
tabelo 3).

PASIVA

Tabela 1: Pasiva bilance stanja pred konverzijo (v evrih)
Obveznosti
Kapital
Obveznosti in
kapital

Delež v
osnovnem
kapitalu

Upnik A
100.000
Upnik B
80.000
Upnik C
75.000
Upnik D
20.000
Skupaj dolg
275.000
Delničarji
70.000
100 %
Nepokrita izguba
−50.000
Skupaj kapital
20.000
295.000
Skupaj pasiva
Vir: Prilagojeno po Šimonka, Finančna reorganizacija podjetja v prisilni poravnavi, 2007, 17
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Tabela 2: Pasiva bilance stanja po konverziji terjatev brez zmanjšanja kapitala za nepokrito
izgubo (v evrih)
PASIVA
Obveznosti
Kapital
Obveznosti
in Delež
v
kapital
osnovnem
kapitalu
Upnik A
100.000
Upnik B
80.000
Skupaj dolg
180.000
Delničarji
70.000
42,45 %
Upnik C
75.000
45,45 %
Upnik D
20.000
12,1 %
Nepokrita izguba
−50.000
Skupaj kapital
115.000
295.000
Skupaj pasiva
Vir: Prilagojeno po Šimonka, Finančna reorganizacija podjetja v prisilni poravnavi, 2007, 17

Tabela 3: Pasiva bilance stanja po konverziji terjatev z zmanjšanjem kapitala za nepokrito izgubo
(v evrih)
PASIVA
Obveznosti
Kapital
Obveznosti in
Delež v
kapital
osnovnem
Kapitalu v %
Upnik A
100.000
Upnik B
80.000
Skupaj dolg
180.000
Delničarji
17,39
20.000
Upnik C
75.000
65,22
Upnik D
20.000
17,39
Skupaj kapital
115.000
295.000
Skupaj pasiva
Vir: Prilagojeno po Šimonka, Finančna reorganizacija podjetja v prisilni poravnavi, 2007, 17
Privilegirani in ločitveni upniki, na katere niti prisilna poravnava niti stečajni postopek ne bi
učinkovala, s konverzijo terjatev prevzamejo večje tveganje kot navadni upniki. Zato je
ekonomsko smiselno, da ti upniki na enoto svoje terjatve pridobijo večji delež v osnovnem
kapitalu dolžnika, kot ga na enoto svoje terjatve pridobijo navadni upniki. Z odpovedjo ločitvene
oziroma prednostne pravice pridobijo z vplačilom svoje terjatve število delnic, katerih skupna
nominalna vrednost je večja od nominalne višine njihove terjatve. Menjalno razmerje je stvar
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dogovora dolžnika in upnika in se ne sme ozirati na ZGD–1 (2006), ki prepoveduje vplačilo
delnic za znesek, ki je nižji od nominalne višine delnice.
Vsi pravni učinki konverzije (sprememba osnovnega kapitala in vplačilo novih delnic s prenosom
terjatev upnikov) so sprejeti pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Zato se
nove delnice štejejo za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z dnem pravnomočnosti sklepa
o potrditvi prisilne poravnave. Gre za pomembno razliko od ZGD–1 (2006), kjer sprememba
kapitala pravno učinkuje šele z vpisom v sodni register.
Za izvedbo konverzije terjatev je potrebno sprejeti sklep o spremembi osnovnega kapitala (z
vsemi potrebnimi vsebinami), kar se zgodi, če ga podpre, kot že rečeno, večina družbenikov
oziroma delničarjev. Po potrjeni prisilni poravnavi se predloži predlog za vpis sklepa o
spremembi – povečanju kapitala v sodni register.

3.4.2.6 Prestrukturiranje managementa

♣ Kaj si vi razlagate pod pojmom “poslovno ali finančno prestrukturiranje”?
► Metoda finančnega prestrukturiranja je na splošno katerakoli poslovno finančna metoda ali
kombinacija le-teh, ki zagotovi, da bo postal dolžnik plačilno sposoben, da bo odpravljena
prezadolženost in da bo zagotovil normalno poslovanje v prihodnje.
Do sedaj naštete metode so specifične metode, ki so uresničljive le pod pogoji prisilne poravnave
in odpravljajo predvsem plačilno nesposobnost, medtem ko so metode za uspešno bodoče
poslovanje ukrepi, ki jih lahko zasledimo v vsakem podjetju, ki ni nujno v likvidnostnih težavah.
Te metode odpravljajo vzroke, ki podjetje pripeljejo do prisilne poravnave in so ključnega
pomena za nadaljevanje poslovanja ter pozitivno vplivajo na zaupanje upnikov in na verjetnost
uspeha poslovanja podjetja v prihodnje.
Metode, ki jih posamezno podjetje uporabi, se razlikujejo glede na velikost podjetja, gospodarsko
obliko in glede na to, v kako globoke težave je podjetje zapadlo. Navkljub različnosti položajev
pa se nekatere metode oziroma ukrepi več ali manj ponavljajo (Dubrovski, 2004, 93–118).
Med take metode uvrščamo:

！Zamenjava managementa: Krivdo, da je podjetje zašlo v prisilno poravnavo, nosi vrhnji
management, običajno zaradi napačnih odločitev ali opustitve potrebnih odločitev. Zatorej je
nesmiselno, da krizo zdravi management, ki je pri njenem nastajanju sodeloval oz. jo povzročil.
Poleg tega takšno vodstvo nima podpore zaposlenih niti ni deležno pravega zaupanja okolja.
Menjava managementa se zdi smiselna odločitev, vendar je kljub temu koristno obdržati
kakšnega člana managementa, predvsem zaradi posedovanja ključnih informacij, omogočanja
kontinuitete delovnih procesov in lajšanja pojasnjevanja preteklih dogodkov z vplivi na
sedanjost.
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Pri izbiri novega managerja je potrebno upoštevati njegovo širino znanja, poslovne in osebne
povezave z različnimi poslovneži, poznavanje panoge in izkušnje s področja kriznega
managementa. V malih podjetjih, v katerih je lastnik obenem tudi manager, je priporočljivo najeti
zunanjega svetovalca, saj se lastnik manager najverjetneje ne bo umaknil iz svoje funkcije.

！Centralizirano poslovodenje: Za podjetje v stanju krize velja, da je veliko učinkovitejše
avtoritativno vodenje. Potrebne so hitre in natančne odločitve, zato ni prostora za široko
razpravljanje o problemih. Še zlasti je pomembno centralizirati finančno poslovanje, da se
vzpostavi nadzor nad denarnimi tokovi, stroški in naložbami.

！Spremenjena organizacija: Je posledica prvih dveh ukrepov, saj se s spremembo
managementa in načinom vodenja spremeni tudi neformalna organiziranost podjetja. Pojavila se
bo bolj mrežna organizacija, ki bo temeljila na projektu razreševanja problemov. Šele po krizi
nastane večja formalizacija.

！Učinkovito komuniciranje: Manager sam ne more prebroditi krize brez pomoči zaposlenih in
zunanjih delavcev. Zato je izrednega pomena komunikacija v podjetju in izven njega.
Najpomembnejša naloga je prenašanje nove vizije o uspehu, strateških ciljih in izhodu iz krize
med zaposlenimi. Nasveti za učinkovito komuniciranje pri podjetjih v krizi (Carr, 1995, 55) so:
• nemogoče je uporabljati preveč komunikacij,
• poenostavite sporočila, ne glede na njihovo zahtevnost,
• predvidite izhode in dovolj zgodaj sporočite svoja stališča,
• določite osebo, odgovorno za komuniciranje z javnostmi v primeru krizne situacije,
• v sporočanje naj bo vedno vključen vrhnji management,
• govorite resnico,
• proučite prejemnike vaših sporočil ter na tej osnovi izberite pravilno oblikovana sporočila in
medije, ki targetirajo vašo ciljno publiko.

3.4.2.7 Prestrukturiranje prihodkov

！Povečanje prodaje: Pogoj za obstoj podjetja je povečanje prodaje. To zahteva daljše časovno
obdobje in razpoložljiva sredstva za vlaganje, ki pa ga podjetje v prisilni poravnavi nima. Zato je
potrebno skrbno izbirati metode in načine povečanja prodaje. Podjetje se mora osredotočiti na
asortiment izdelkov ali storitev, ki so donosni oziroma pokrivajo vsaj mejne stroške poslovanja.
Da lahko določimo asortiment, je bistvenega pomena ocena prodajnih možnosti, saj se glede na
to prilagodijo stroški poslovanja. Nedonosne izdelke je treba ukiniti in tako bodo stroški upadli v
večji meri kot prihodki.
S povečanjem prodaje je neposredno povezano tudi intenzivno trženje. Tržno komuniciranje
lahko ustvari pozitivno mnenje pri kupcih, saj se zaradi prisilne poravnave pojavljajo govorice o
slabem poslovanju in ukinitvi prodaje. Metode povečevanja prodaje in s tem prihodkov imajo
prej dolgoročen kot kratkoročen učinek, vendar velja dejstvo, da prej kot se začne z aktivnostmi,
prej se pokažejo rezultati.
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！Selekcija proizvodno-prodajnega programa: Management podjetja mora zaradi omejenih
finančnih sredstev osredotočiti vsa sredstva na ključne dejavnosti, proizvode in kupce, medtem
ko naj odproda ali izloči obrobne in dopolnilne. Odločitev, kateri proizvodi bodo v prihodnosti
ključni, je odvisna od kriterijev in presoje managerja. Pri odločitvi o izboru managerja Pušnik
(1997, 24) predlaga sledeče Slatterjeve kriterije: obseg prodaje, faza življenjskega cikla
proizvoda, prispevek za kritje, hitrost odzivanja kupcev ter sezonskost povpraševanja. Pomembno
vlogo pri odločitvah o jedrnih programih predstavlja informacijski sistem o strukturi stroškov po
posameznih stroškovnih objektih. Pri tem je potrebno paziti, da ne pride do prirejenih informacij,
saj bi to lahko kaj kmalu vodilo v napačne poslovne odločitve.

！Zvišanje ali znižanje cen ter preoblikovanje drugih prodajnih pogojev: Zvišanje cen izdelkov
je izredno težko izvedljivo in je včasih odvisno od soglasja kupcev, pogajalske moči in položaja
izdelka na trgu. Na eni strani pogajanja lahko pripeljejo do poslabšanja odnosov s stranko, na
drugi strani pa lahko stranka v korektnih poslovnih odnosih uvidi, da bi bilo povišanje cene (npr.
povišanje zaradi inflacije) sprejemljivo. Lepo opravičilo za zvišanje cen je ponudba dodatnih
storitev k izdelku oziroma kombinacija obeh, saj so storitve težje vrednotene in konkurenčno
manj primerljive, zato lahko ceno povišamo sorazmerno toliko, kot se ob dodatni ponudbi
povišajo stroški. Pri pogajanjih pa lahko poleg cene manipuliramo tudi s plačilnimi roki, stroški
pakiranja, dobavnimi pogoji, količinami, stroški skupnih trženjskih akcij itd. Te priložnosti velja
izkoristiti, še posebej v mednarodnem poslovanju, in si tako izboljšati prodajno oziroma nabavno
pozicijo.
Izdelki, po katerih ni povpraševanja in imajo za kupce nesprejemljivo ceno, posledično ostajajo
na zalogi, zato jih je potrebno po znižani ceni prodati in se tako rešiti dodatnih stroškov
vzdrževanja in skladiščenja.

3.4.2.8 Prestrukturiranje financ

！Zagotavljanje plačilne sposobnosti: Likvidnost podjetja je mnogo pomembnejša kot poslovni
izid, četudi je bilanca stanja tista, iz katere lahko razberemo možnosti prestrukturiranja podjetja.
Podatki o nepremičninah, naložbah, terjatvah, zalogah in strukturah obveznosti so dobra
priložnost za strateške odločitve. Za pokrivanje obveznosti potrebuje podjetje zadostne prilive. Še
posebej to velja za podjetje v prisilni poravnavi. To je mogoče z ukrepi bolj racionalnega
gospodarjenja z obratnimi sredstvi in ukrepi za zmanjšanje vezave v stalnem premoženju in sicer:
• doslednejše in načrtno poslovanje z denarjem in vrednostnimi papirji, predvsem kar zadeva
rokov in načinov plačila,
• učinkovitejša izterjava s premišljenim in urejenim postopkom za obvladovanje zmanjšanja
terjatev (bonitete kupca, fakturiranje, zavarovanje, izterjava),
• odprodaja nekaterih gibljivih sredstev (dolgoročnih naložb in terjatev), factoring in
forfaitiranje,
• zmanjšanje in hitrejše obračanje zalog (materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih izdelkov)
z odločitvijo, spremljanjem in nadzorom kazalnikov obračanja,
• čim hitrejša odprodaja nekurantnih zalog z neprestano selekcijo njihove kurantnosti,
• odprodaja nepotrebnih ali slabo izkoriščenih osnovnih sredstev s kasnejšim najemom po
potrebi,
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• nabava osnovnih sredstev po načelu leasinga,
• zmanjšanje in selekcija predvidenih investicij.
Podjetje naj z odprodajo sredstev ne nameni likvidnostna sredstva za vračila kreditov, ampak naj
se osredotoči na zagotovitev nemotenega poslovnega procesa (plače, dobavitelji, vzdrževanje,
kakovost) in širitev poslovne dejavnosti. Pri iskanju finančnih sredstev se nemalo podjetij obrne
na državne in lokalne institucije za pridobitev nepovratnih ali podpornih sredstev.
Ponavadi skrbno ravnanje in pridobivanje likvidnih sredstev ni dovolj, zato je potrebno poiskati
tuje vire financiranja. Ti so za podjetje v krizi posledično dražji (višje obresti bank zaradi slabe
bonitete, zamudne obresti), vendar je na to potrebno računati zavoljo uspešnega nadaljevanja
poslovanja. Ko si podjetje likvidnostno opomore, je potrebo zmanjšati visoke odhodke
financiranja. Nelikvidnost se v prisilni poravnavi uspešno in s pomočjo zakona lažje odpravlja s
pomočjo metod, naštetih v prejšnjih točkah. Pri tem je potrebno biti pozoren, da nelikvidnost ni
vzrok prisilne poravnave, temveč njena posledica. Vzroke je potrebno iskati drugje in jih s
primernimi strategijami in ukrepi iz različnih področij tudi odpraviti.

！Prestrukturiranje tujih virov financiranja: Pridobitev tujih virov financiranja ali ugodnejših
pogojev je zaradi že omenjenih težav težko mogoče. Poleg tega so potrebna še dolgotrajna
pogajanja, cenitve, elaborati, za kar podjetje nima dovolj razpoložljivega časa. Ko operativni
denarni tok ne omogoča več rednega pokrivanja obresti in glavnice, nastopi potreba po
reprogramiranju ali prolongiranju kredita. Gre za metodo, ko podjetje najame kredit pri drugi
banki, s katerim nato vrne prvotni kredit. Ponavadi se to zgodi, ko s prvotnim upnikom oziroma
banko ni mogoče doseči dogovora o reprogramiranju obveznosti.

！Področje lastnega financiranja: Negativno vrednost kapitala je mogoče spremeniti le z
radikalnimi ukrepi, kot je prisilna poravnava (konverzija terjatev, dokapitalizacija, odpis
obveznosti). Bolj kot je podjetje prizadeto, manj je prostora in možnosti za ukrepanje pri lastnih
virih. Če je mogoče, so priporočljivi naslednji ukrepi:
• sproščanje tihih rezerv v premoženju in kapitalu (pravne in davčne omejitve),
• pospešena amortizacija, razni odpisi, rezervacije,
• kritje izgube iz sestavin kapitala ali rezervacij,
• odpoved obračuna in izplačila dividend,
• povečanje lastnega kapitala na račun rezultata poslovanja,
• povečanje lastnega kapitala z dokapitalizacijo,
• zmanjšanje odhodkov financiranja (čim cenejši viri financiranja, kasnejši obračuni in plačila
obresti, konverzije, spremembe vrednosti valute in s tem nastale tečajne razlike, zmanjšanje in
odlaganje obračuna in plačila davkov ter prispevkov).

3.4.2.9 Prestrukturiranje odhodkov

！Obvladovanje stroškov: Če zaradi tržnih razmer prihodkov ni moč zviševati, je potrebno
stroške prilagoditi. Nenadzorovano zniževanje stroškov lahko negativno vpliva na razvoj podjetja
in ogrozi njegovo preživetje. Nadaljnji razvoj lahko zahteva večja vlaganja, kot so trenutne
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koristi zaradi znižanja. Zato je potrebno proučiti strukturo stroškov, jih opredeliti po velikosti in
oceniti možnosti znižanja.

！Stroški materiala: Pri stroških materiala igra najpomembnejšo vlogo oddelek nabave v
podjetju, ki opravlja tehnično funkcijo (kontrola kakovosti, izbira dobavitelja, opredelitev
specifikacij materiala itd.), komercialno funkcijo (raziskava trga, zbiranje ponudb, pogajanja),
logistično funkcijo (kontrola in spremljanje zalog ter usklajevanje z naročanjem) in
administrativno funkcijo (vodenje evidence dobaviteljev, obdelava in spremljanje naročil).
Stroške materiala lahko zmanjšamo z izboljšanimi nabavnimi pogoji, izboljšano porabo in
uporabo novih materialov. Posledično do tega pripelje izboljšanje nabavne funkcije. Pomembni
so sledeči ukrepi, ki so navadno v podjetju zanemarjeni:
• pristojnosti in odgovornosti nabavnega oddelka naj bodo jasno opredeljene, naloge pa razločno
opisane,
• raziskovanje nabavnega trga in s tem pridobivanje aktualnih informacij,
• preverjanje ustreznosti dobaviteljev in ocena njihovih zmožnosti,
• strokovno usposobljeni kadri za pogajanja o pogodbah,
• vnaprej natančno določeni postopki naročanja, da se prepreči naročanje vsepovprek.

！Stroški dela: Pri zmanjšanju višine plač in zmanjšanju števila zaposlenih je potrebno
upoštevati zakonske omejitve. Rešitev je lahko v preselitvi delovno intenzivnih opravil na
geografska področja z nižjo ceno delovne sile. Seveda gre za zelo radikalen ukrep, ki zahteva tudi
določeno vsoto kapitala oziroma investicij, kar pa je težko predstavljivo za podjetje na robu
preživetja oziroma prislilni poravnavi.

！Zunanje storitve: V podjetju so specializirani za določene dejavnosti. Podjetje opravlja tudi
storitve, za katere zaposleni niso najbolje usposobljeni in bi jih zato le-ti opravljali po relativno
višji ceni, kot če bi jih podjetje dalo v izvedbo zunanjim izvajalcem. Gre za tako imenovani
outsourcing.
Napake pri iskanju stroškovnih prednosti:
• ukvarjanje z nepomembnimi področji in posledično zapostavljanje odločilnih (ključnih)
področij,
• prestavljanje stroškov z enega na drugo področje,
• zniževanje stroškov pod ekonomsko mejo mejnih stroškov,
• zanemarjanje navidez nevidnih stroškov,
• posledično povečanje stroškov na enem področju zaradi zmanjšanja stroškov na drugem,
• brezglavo kratkoročno zniževanje stroškov, ki pripelje do kasnejšega povečanja stroškov,
• usmerjenost zgolj k proizvodnim stroškom,
• izguba konkurenčne prednosti zaradi diferenciacije.

3.4.2.10 Prestrukturiranje zaposlenih

！Zmanjšanje števila zaposlenih: Zmanjšanje števila zaposlenih je posebna metoda finančnega
prestrukturiranja, za katero veljajo posebni pogoji in ugodnosti pri prisilni poravnavi. Če se
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dolžnik odloči za metodo zmanjšanja števila zaposlenih, načrtu finančnega prestrukturiranja
priloži program prenehanja delovnih razmerij zaradi prestrukturiranja. Pogoji prenehanja
delovnega razmerja zaradi prisilne poravnave so za dolžnika veliko bolj ugodni kot pogoji pri
programu tehnoloških presežkov, ki jih ureja delovnopravna zakonodaja. Zaposleni, ki kot eno
izmed metod finančnega prestrukturiranja opredeljuje tudi predvideno zmanjšanje števila
zaposlenih, preneha delovno razmerje, imajo enake pravice kot tisti, ki jim preneha delovno
razmerje zaradi začetka stečajnega postopka (Hieng, 2002, 13). Tako je, ker bi v primeru stečaja
prenehalo delovno razmerje vsem delavcem, prisilna poravnava pa daje možnost vsaj nekaterim
delavcem, da obdržijo delovno mesto. Zato, da bi nekaj delavcev obdržalo zaposlitev in bi
finančno prestrukturiranje uspelo, je zakonodaja prilagojena in omogoča drugačen način
zmanjšanja števila delavcev.
Program zmanjšanja števila delavcev sprejme uprava in z njim seznani pristojni organ za
zaposlovanje. Ta lahko predlaga ukrepe za čim večjo omejitev prenehanja delovnih razmerij.
Ponavadi predlog predvideva razporeditev prenehanja delovnega razmerja za daljše obdobje. Ko
postane sklep o potrditvi prisilne poravnave pravnomočen, preneha delovno razmerje za tolikšno
število delavcev, kot je predvideno v programu. Presežni delavci v tem primeru niso upravičeni
do takšnih odpravnin kot delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi operativnih
razlogov po Zakonu o delovnih razmerjih.
Gre za skorajda nujen ukrep v vsakem podjetju, ki je v krizi in si želi znižati stroške. Seveda so
potrebni načrtovanje, selekcija in preučitev. “Downsizing” je v večini primerov kar nujen ukrep
za rešitev podjetja in ga je potrebno, kot pravi Slatter (1984, 196), opravljati po korakih:
1. priprava postopka za zmanjševanje števila zaposlenih,
2. proučitev zakonskih okvirov,
3. izdelava kratkoročne strategije do zaposlenih,
4. priprava rezervnega plana za nepredvidene razmere,
5. odločitev o posameznih detajlih odpuščanja zaposlenih,
6. priprava obrazložitve, zakaj je prišlo do odpuščanja,
7. priprava programa komuniciranja.

！Zamenjave na srednjem in nižjem managementu: Že prej je bilo omenjeno, kako pomembne so
zamenjave v vrhnjem managementu za podjetje v krizi oz. prisilni poravnavi. Vendar pa so
pomembni tudi predstavniki nižjih ravni managementa, ki izpolnjujejo in izvajajo naloge ter
strategije. Če posamezni nosilci vodstvenih nalog ne ustrezajo merilom novega vodstva podjetja,
je smiselna zamenjava, vendar po načelu boljšega naslednika, ko je ta seveda na razpolago.

！Pridobitev novih sodelavcev: Predvsem se to nanaša na pridobitev dobrih izkušenih kriznih
managerjev. Največkrat ti niso na voljo, saj so zasedeni ali pa so že na dobro plačanem mestu v
zdravih podjetjih. Poleg tega pa podjetje tudi nima zadostnih finančnih sredstev za izplačilo
spodbudnih nagrad.
Ukrepi za zdravljenje krize se morajo začeti izvajati čim prej, celovito in radikalno, saj se
podjetje v prisilni poravnavi le na ta način lahko reši propada. Ukrepi se medsebojno prepletajo,
dopolnjujejo in kombinirajo. Treba je ločevati med finančno in poslovno problematiko. Prvo
pomaga premagovati v prisilni poravnavi tudi država s posebej prirejenim ZFPPIPP (2007), pri
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čemer ne gre zanemariti poslovnega dela, ki je izvor finančne problematike in krize nasploh.
Kljub različnim metodam za zdravljenje krize pa se več ali manj ponavljajo podobne rešitve.

3.5 REVIDIRANJE PODJETJA V PRISILNI PORAVNAVI

♣ Katere dokumente menite, da je potrebno priložiti načrtu finančnega prestrukturiranja
podjetja in zakaj?
V prisilni poravnavi je načrtu finančnega prestrukturiranja potrebno obvezno predložiti
revidirano obračunsko bilanco stanja, medtem ko je predračunsko bilanco priporočljivo (vendar
neobvezno) izdelati, zato ju v nadaljevanju podrobno predstavljamo.

3.5.1 Obračunska bilanca stanja

♣ Ali poznate razliko med obračunsko bilanco stanja in bilanco stanja ob koncu poslovnega
leta?
Po SRS 23 predstavlja računovodsko obračunavanje vrhnji del knjigovodstva, ki je usmerjeno k
sestavljanju računovodskih obračunov. Revizija obračunske bilance stanja se ne razlikuje od
revizije računovodskih izkazov ob zaključku poslovnega leta.
Obračunski izkazi (bilanca stanja) za potrebe prisilne poravnave se sestavijo enako kot redni letni
izkazi in zato tudi vsebujejo vse značilnosti rednih izkazov. Med drugim temeljijo tudi na
predpostavki časovne neomejenosti poslovanja, kar pomeni, da podjetje v enem letu po dnevu na
katerega so izkazi sestavljeni nima niti namena niti potrebe skrčiti oz. ustaviti svojega poslovanja.
Uporaba te predpostavke je smiselna, saj se ravno s prisilno poravnavo poskuša dokazati, da je
podjetje zmožno sanirati svoje stanje, ustrezno poplačati upnike in nadaljevati poslovanje (Hieng,
2002, 15).

3.5.1.1 Revidiranje sredstev
Podjetje mora izkazovati sredstva po neodpisani vrednosti. Revizor mora zahtevati informacije o
morebitnih hipotekah na osnovnih sredstvih (hipoteke morajo biti zavedene v zemljiški knjigi, to
pa se preveri z zemljiškoknjižnimi izpiski), pridobiti mora izvirno dokumentacijo o novih
nabavah (prejeti računi), pridobiti mora izvirno dokumentacijo o zmanjšanjih osnovnih sredstvih
(potrebno je preveriti izpis izločitev iz pomožne knjige osnovnih sredstev in izdane račune za
prodana sredstva), preveriti je potrebno tudi obračun amortizacije (ki je potrebna samo do
izločitve) in primerjati obračunano amortizacijo (pravilnost začetka obračunavanja amortizacije)
in strošek amortizacije (ali se uporablja pravo amortizacijsko stopnjo). Vse našteto je potrebno
primerjati še z glavno knjigo.
Pri naložbah mora revizor pridobiti dokumentacijo o povečanjih in zmanjšanjih, in sicer notarsko
overjene posojilne pogodbe (posojila se pripozna po plačanem znesku, zmanjšuje se na podlagi
odplačil in povečuje za obresti), obračune vrednostnih papirjev (izkazuje se jih po nabavni
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vrednosti, konec leta se jih primerja s pošteno vrednostjo), ugotoviti mora dobiček oziroma
izgubo iz prodaje dolgoročnih finančnih naložb in to primerjati z izkazanimi prihodki oziroma
odhodki financiranja.
Zaloge morajo biti vrednotene po nabavni ceni. Če je nabavna vrednost večja od čiste iztržljive
na dan bilanciranja, je potrebno zaloge ponovno ovrednotiti po čisti iztržljivi vrednosti (še
posebej za nekurantne zaloge, ki so tiste zaloge, ki se težko prodajajo.). Revizor primerja glavno
knjigo z blagovnim knjigovodstvom. Revizor pri zalogah pridobi dokumentacijo o popisu (ali so
inventurne razlike pravilno ugotovljene) ali pa je na popisu tudi sam prisoten, razmisliti pa mora
tudi o tem, če je zaloge mogoče prodati (pregledati mora starejše zaloge).
Revizor mora preveriti potrditve saldov in ugotoviti usklajenost izkazanih terjatev. To se preveri
s primerjavo odprtih postavk iz saldakontov (knjigovodstvo terjatev – saldakonti terjatev – je
računovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o terjatvah in njihovem
poravnavanju) z glavno knjigo, revizor pa naknadno še naroči potrditve saldov s strani kupcev
(t.i. IOP – izpisek odprtih postavk). Preveriti mora tudi način oblikovanja popravka vrednosti
terjatev in oceniti primernost višine (popravek podjetje oblikuje na podlagi izkušenj preteklih let).
S 1.1.2006 popravek vrednosti terjatev ni več davčno priznan. Davčno priznani so le odpisi, ki
morajo biti upravičeni (utemeljeni morajo biti npr. na podlagi izvršbe).
Pri denarju revizor preveri stanje na transakcijskem računu in ga primerja z bančnimi izpiski
(domači in tuji izpiski) in preveri večje transakcije tekom leta, preveri pa tudi blagajniško
poslovanje in večje zneske tekom leta.

3.5.1.2 Revidiranje virov sredstev
Preveriti je potrebno večje spremembe na kontih kapitala z ustreznimi dokumenti (rezerve se
povečujejo pri delitvi čistega dobička, zmanjšujejo pa pri poravnavanju izgub).
V začetku se dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja izkazujejo z zneski, ki
izhajajo iz ustreznih listin o nastanku dolga. Revizor mora pridobiti sklenjene pogodbe in
ugotoviti pogoje ter verodostojnost podpisanih posojilnih pogodb (primerjati glavno knjigo s
pogodbami in amortizacijskim načrtom). Ugotoviti mora, na kakšen način so posojila zavarovana
(npr. bianco menice, akceptni nalogi) in preveriti ujemanje z vknjižbami hipoteke na
nepremičnine (zavarovanje z zastavo nepremičnin, preveritev z zemljiško knjižnimi izpiski in
ujemanje z glavno knjigo), pregledati pa mora tudi, ali obstajajo tožbe za obveznosti. Preveriti je
potrebno tudi obračunane obresti (preveritev glavnice in izračun obresti ter ujemanje z glavno
knjigo).
Kratkoročna dobljena posojila so lahko posojila, pridobljena pri podjetjih in bankah. Postopek
preveritve je enak kot v prejšnjem odstavku.
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev in na obveznosti
za plače. Revizor tu pregleda odprta stanja in ugotovi podlago za izkazano obveznost in starost
obveznosti (izpis iz saldakontov in ujemanje z glavno knjigo ter primerjava s potrjenimi IOP-ji).
Revizor preveri osnovo za izkazane obveznosti za plače in njihovo višino primerja s podlago
(primerjava obračunov plač s pogodbo o zaposlitvi in kolektivno pogodbo in ujemanje z glavno
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knjigo). Pri obveznostih za obresti preveri popolnost knjiženja (in če so izkazane morebitne
zamudne obresti zaradi zapadlih in neplačanih obveznosti, to se preveri še s potrjenimi IOP-ji) in
preveri izkazano višino drugih obveznosti iz poslovanja. Preveriti je potrebno tudi morebitne
obveznostih za davke.

3.5.2 Predračunska bilanca stanja
Slovenski računovodski standard 20 (Računovodsko predračunavanje) je usmerjeno k
sestavljanju računovodskih predračunov in se konča s predračunsko bilanco stanja, ki prikazuje
dvostranski prikaz načrtovanih sredstev in obveznosti do virov sredstev na določeni dan.
Metodika je enaka metodiki računovodskega obračunavanja. Za pripravljanje in predstavljanje
predračunskih informacij je odgovorno poslovodstvo.
Predračunska bilanca stanja mora prikazovati stanje dolžnika na isti dan kot ga prikazuje zadnja
(obračunska) bilanca. Izdelana pa mora biti ob predpostavki, da bi na ta dan začela učinkovati
predlagana prisilna poravnava glede sorazmernega znižanja terjatev in načina poplačila teh
terjatev oziroma spremembe osnovnega kapitala zaradi konverzije terjatev v delnice. S
predračunsko bilanco bo zato dolžnik prikazal učinke zmanjšanja obveznosti in prenehanja
obveznosti zaradi konverzije terjatev v delnice in s tem povezanega povečanja kapitala, če je
dolžnik uporabil to metodo. Cilj revizije predračunske bilance stanja je preveriti postavke v
predračunski bilanci stanja in ugotoviti, ali so predstavljeni resnično in pošteno.

3.5.2.1 Revidiranje sredstev
Preveriti je potrebno vplačila, ki so bila prejeta v podjetju za povečanje osnovnega kapitala (v
obliki novih vložkov v denarju) in istočasno preveriti s postavko osnovnega kapitala. Vplačila se
preveri na podlagi izpiskov transakcijskega računa in se jih primerja s knjiženim stanjem v glavni
knjigi.

3.5.2.2 Revidiranje virov sredstev
Pri kapitalu revizor preveri način pokrivanja izgube preteklih let s sestavinami kapitala in preveri
konverzijo (spremembo) v kapital (novi vložki v kapital) in jo primerja z načrtom finančnega
prestrukturiranja podjetja. Izguba preteklih let se pokriva z rezervami in prenesenim dobičkom
preteklih let.
Pri dolgoročnih obveznostih iz financiranja in iz poslovanja ter kratkoročnih obveznostih iz
financiranja in iz poslovanja revizor primerja njihovo stanje v predračunski bilanci stanja s
stanjem v obračunski bilanci stanja, pogleda pa tudi, v kateri razred upnikov so razvrščeni na
podlagi načrta finančnega prestrukturiranja. Razvrstitev v en sam določen razred pomeni
odstotek poplačila upnikov.

Povzetek
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V tem poglavju je bil prikazan celoten proces prisilne poravnave. Če so izpolnjeni pogoji za
začetek prisilne poravnave, torej če je podjetje nelikvidno, insolventno ali kapitalsko neustrezno,
je dolžnik po zakonu dolžan predlagati začetek enega od insolvenčnih postopkov (npr. prisilne
poravnave). Ključno vlogo v postopku prisilne poravnave igrata sodnik (sodnica) posameznik, ki
določi upravitelja prisilne poravnave, in upniški odbor, določen na podlagi izbora med največjimi
upniki dolžnika. V kolikor razloga za zavrnitev predloga ni, izda sodišče sklep o začetku prisilne
poravnave in obvesti upnike z oklicem. Le-ti prijavijo svoje terjatve, sodišče nato razpiše narok
za prisilno poravnavo. Upniki na naroku z glasovanjem potrdijo ali zavrnejo prisilno poravnavo.
V poglavju je obravnavan tudi načrt finančnega prestrukturiranja dolžnika. Predstavljene so
načini finančnega prestrukturiranja, ki so uresničljivi le v primeru izglasovane prisilne poravnave
in ki se jih lahko poslužuje katerokoli podjetje, ne glede na stanje, v katerem se nahaja. Posebej
pomembni so načini finančnega prestrukturiranja, s pomočjo katerih podjetje odpravi kapitalsko
neustreznost in insolvenčnost. Način odložitve oziroma zmanjšanja terjatev vpliva neposredno na
zmanjšanje obveznosti ali podaljšanje zapadlosti le-teh. Drug način finančnega prestrukturiranja
je konverzija terjatev v poslovne deleže, kjer se zmanjšajo obveznosti podjetja na račun
povečanja kapitala. Ostali načini so poslovne metode, ki pomagajo podjetju dolgoročno preživeti
in se nanašajo na poslovanje podjetja.

◆Vprašanja za ponavljanje:
1.
2.
3.
4.
5.

Obrazloži za kaj gre pri prisilni poravnavi?
Koliko članov ima lahko upniški odbor v prisilni poravnavi?
Kateri posli dolžniku so oziroma niso dovoljeni med postopkom prisilne poravnave?
Razložite razliko med obračunsko in končno bilanco stanja!
Koliko odstotkov upnikov, ki imajo glasovalno pravico, je potrebnih za sprejetje prisilne
poravnave?
6. Kako delimo upnike v prisilni poravnavi?
7. Iz česa je mogoče pokriti izgubo podjetja v prisilni poravnavi?
8. Razložite pojem finančnega prestrukturiranja!
9. Naštejte vsebino načrta finančnega prestrukturiranja!
10. V koliko razredov so razvrščeni upniki v načrtu finančnega prestrukturiranja?
11. Kateri so po vašem mnenju priporočljivi ukrepi na področju lastnega financiranja?
12. Kako se običajno zavarujejo posojila?

48

Insolvenčni postopki

Stečaj

4 STEČAJ
V tem poglavju bomo spoznali:
•
•
•
•
•
•

♣

Kaj je stečaj, kdaj in kdo ga lahko predlaga
Kako poteka stečaj in kdo ga vodi
Kakšne so podledice stečaja
Vrste terjatev v stečajnem postopku
Finančno poslovanje podjetja v stečajnem postopku
Revidiranje podjetja v stečaju

Razmislite kdaj in zakaj bi se podjetje odločilo za stečaj in ne za prisilno poravnavo!

Brežice: Zaposleni v Vinu Brežice bodo stavkali, saj do zdaj še niso prejeli niti junijske plače. Zaradi razmer si
želijo stečaja.

Zaposleni v Vinu Brežice ne le da niso prejeli junijske plače, zelo vprašljivo je tudi izplačilo julijske. Zato so se
odločili, da bodo jutri med 6. in 12. uro stavkali.
Munchen: V stečaj tudi Escada?
Proizvajalec prestižnih oblačil Escada bi lahko še ta teden vložil predlog za stečaj. To pa bi vplivalo tudi na
slovenska podjetja.

Escada se je v kritičnem položaju znašla zaradi visokih poslovnih izgub v zadnjih mesecih.
Escada je namreč eden od pomembnejših kupcev murskosoboške Mure in ima v Gornji Radgoni dve podjetji.
Escada, ki po svetu zaposluje okoli 2300 ljudi, je v današnjem sporočilu za javnost zapisala, da bo predlog za začetek
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stečajnega postopka zaradi grozeče nelikvidnosti vložila, če upniki ne bodo pristali na načrt za prestrukturiranje
dolga, ki ga je pripravila uprava podjetja.

V javnosti zadnje čase bode primer tekstilnega podjetja MURA iz Murske Sobote in z njo
povezana podjetja. MURA je eden zadnjih evropskih tekstilnih dinozavrov, ki so živeli na račun
pogodbene izdelave za tuje, svetovno znane blagovne znamke. Z naraščajočimi stroški
poslovanja, predvsem delovne sile, v Evropi, se je že v prejšnjem stoletju zgodilo poslovno
prestrukturiranje podjetij iz oblačilne industrije. V Sloveniji se je problem prestrukturiranja
tekstilne industrije prenašal v prihodnost, pri čemer se je vedelo, da je bil ugoden čas že zdavnaj
zamujen. Razni poskusi lokalnih skupnosti, sindikatov in celo politike, da bi podjetje preživelo
takšno kot je, nimajo nobene osnove v pogojih in zakonitostih trga. Dejstvo je, da je potreben
radikalen rez, vprašanje je, ali je prisilna poravnava dovolj, da se korenito spremeni proizvodna
struktura podjetja. Najugodnejši čas za prestrukturiranje proizvodnje in poslovanja (selitev
proizvodnje v države z nizko ceno delovne sile, preusmeritev poslovanja na prodajo lastnih
blagovnih znamk) je zamujen, saj so zato potrebna enormna finančna sredstva, ki jih je potrebno,
npr. v trženje, vlagati desetletja. Zato se postavlja vprašanje, ali je morda smiselno iz sistema
izločiti zdrava jedra, ki bi nadaljevala poslovanje na temelju novih poslovnih oblik, večino
poslovnega sistema pa spraviti v stečaj. Takšna razmišljanja so zelo drzna in nepriljubljena, zato
bomo v nadaljevanju preučili, kaj je stečaj in kaj prinaša deležnikom stečajnega dolžnika.
Poslovodstvo podjetja s plačilnimi težavami lahko torej kot rešitev iz nastale situacije namesto
postopka prisilne poravnave poda predlog za začetek stečajnega postopka. Ivanjko (1993, 241)
pravi, da sta temeljni vprašanji, ki sta ključni pri izbiri najprimernejše metode, ali se sanacija
podjetja v krizi splača in kakšna je možnost za uspešnost izbrane metode sanacije podjetja.
Poslovodstvo mora odločitev v vsakem primeru sprejeti hitro, a preudarno.
Cilj poglavja je podrobnejša predstavitev pogojev in vloge instituta stečaja ter značilnosti
poslovanja v stečajnem postopku. Poseben pomen imajo finančni vidiki vodenja stečajnega
postopka, pa tudi drugi vidiki stečajnega postopka z vidika deležnikov in njihovih pravic.

►S pojmom stečaj označujemo prenehanje obstoja gospodarskih subjektov. Ko je dolžnik že
dalj časa plačilno nesposoben ali prezadolžen, se nad njim opravi stečajni postopek.Predlaga ga
lahko upnik ali dolžnik (več na http://www.zakonodaja.com/zakoni).

！Stečaj lahko predlagajo po 231. členu ZFPPIPP (2007) dolžnik, osebno odgovorni družbenik
dolžnika ali upniki, ko ugotovijo, da je dolžnik dalj časa prezadolžen. ZFPPIPP (2007)
predpisuje, da je treba ukrepati, če je podjetje nesposobno poravnavati svoje zapadle obveznosti,
v dveh mesecih od nastanka prezadolženosti. To pomeni, da so dolžnikove obveznosti večje od
njegovih sredstev. Stečajni postopek lahko predlaga tudi Javni jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije, če izkaže zamudo pri poplačilu terjatev delavcev do dolžnika. Podjetje ima
torej možnost, da skuša svoje podjetje rešiti s prisilno poravnavo ali sproži stečajni postopek.
Odločitev je posledica več dejavnikov in dejstev, med katerimi je najbolj odločujoča stopnja
prezadolženosti. Če torej vodstvo podjetja meni, da z ukrepi ne bi odpravili insolventnosti in ne
bi izboljšali poslovanja, kot rešitev izberejo stečajni postopek.
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Stečajni postopek se uvede s pisno vložitvijo predloga. Predlog mora vsebovati identifikacijske
podatke o dolžniku in zahtevek sodišču, da zoper dolžnika začne stečajni postopek. Če stečaj
predlaga upnik, mora predlogu dodati opis dejstev in okoliščin, ki pojasnjujejo razlog za stečaj,
dokazati mora torej obstoj njegove terjatve in dokazati, da dolžnik nima denarnih sredstev za
poravnavo obveznosti oziroma da zamuja s plačilom dva meseca. Dolžnik lahko zahteva
dvomesečno odložitev odločanja o začetku stečaja, ki ga predlaga upnik, v tem času pa mora
vložiti predlog za prisilno poravnavo, dokazati, da je izvedel povečanje osnovnega kapitala z
novimi denarnimi vložki, ali da ni več insolventen (ZFPPIPP, 2007, 232., 236., 237., 238. člen).
Če stečaj predlaga dolžnik, mora poleg razloga navesti tudi premoženje, ki bo sestavljalo stečajno
maso, saj mora biti ta vsaj tako velika, da pokrije stroške postopka, sicer sodišče postopek konca
brez razdelitve stečajne mase (ZFPPIPP, 2007, 378. člen).
Predlagatelj mora hkrati z vložitvijo predloga dati predujem, ki ga določi sodnik posameznik,
namenjen pa je kritju začetnih stroškov postopka stečaja (ZFPPIPP, 2007, 233. člen).
Predlog se lahko umakne do oklica o začetku stečajnega postopka. Če se v tej fazi ugotovi, da je
dolžnik medtem postal solventen, stečajni senat zavrne predlog za začetek postopka (ZFPPIPP,
2007, 232. člen).

4.1 VODENJE STEČAJNEGA POSTOPKA
Organi stečajnega postopka so sodnik (sodnica) posameznik, stečajni upravitelj in upniški odbor.
Sodišče oziroma sodnik (sodnica) posameznik ima naslednje naloge (ZFPPIPP, 2007):
− odloča o začetku stečajnega postopka,
− imenuje člane upniškega odbora,
− odloča o ugovorih stečajnega upravitelja in upnikov,
− določa nujne posle, ki se dokončajo med stečajnim postopkom,
− potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in določa nagrado za delo stečajnega
upravitelja,
− postavlja in odstavlja stečajnega upravitelja,
− nadzoruje delo stečajnega upravitelja,
− daje navodila upravitelju,
− potrjuje osnutek in izda sklep o razdelitvi stečajne mase,
− izda sklep o koncu stečajnega postopka,
− opravlja druge naloge, določene s tem zakonom.
Stečajni upravitelj mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo (najmanj VII. stopnja pravne,
ekonomske ali druge ustrezne smeri), opravljen mora imeti strokovni izpit in veljavno dovoljenje
za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja. Imeti mora tri leta delovnih izkušenj s področja,
kjer je zahtevana omenjena strokovna izobrazba, in sklenjeno zavarovanje za odškodninsko
odgovornost. Njegova naloga je, da med postopkom vodi posle dolžnika in ga zastopa. Ta naloga
se nanaša samo na tisti del premoženja, ki sestavlja stečajno maso (ZFPPIPP, 2007, 97., 108.
člen).
Naloge stečajnega upravitelja po ZFPPIPP (2007) so (290., 291., 294., 363., 375. člen):
− ažurirati mora knjigovodsko evidenco do dneva začetka postopka,
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v štirih mesecih po začetku postopka mora pripraviti otvoritveno poročilo, ki obsega opis
stečajne mase, načrt poteka stečajnega postopka ter predračun stroškov in terminski načrt,
sestaviti mora komisijo za inventuro,
v štirih mesecih po začetku postopka mora sestaviti začetno stečajno bilanco,
voditi mora poslovne knjige in sestavljati računovodske izkaze v skladu z računovodskimi
standardi, ki so namenjeni podjetjem v stečaju,
skrbeti mora kot dober gospodar za vodenje poslov stečajnega dolžnika,
skrbeti mora za izterjavo terjatev dolžnika,
unovčiti mora stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso,
v soglasju s sodnikom mora sestaviti osnutek glavne razdelitve in osnutek zaključne stečajne
bilance,
sestaviti mora osnutek poznejše razdelitve,
skrbeti mora, da stečajni postopek poteka hitro in brez neutemeljenega zavlačevanja.

Stečajni upravitelj je odgovoren za škodo, ki jo povzroči namenoma ali iz malomarnosti. Njegova
dolžnost je, da pisno poroča o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne mase za vsako
koledarsko trimesečje ali pogosteje, če to zahteva sodišče ali upniški odbor. Redno poročilo mora
stečajni upravitelj predložiti sodišču v roku 45 dni po koncu obdobja, na katerega se poročilo
nanaša. Stečajni upravitelj ima pravico do povračila nujnih stroškov in do nagrade za delo. O
povračilu nujnih stroškov lahko odloča sodišče med postopkom, o nagradi pa po končanem
postopku.
Upniški odbor je ustanovljen, če tako zahtevajo upniki. Ustanovljen je s strani sodnika, razen če
je stečajna masa neznatna ali če bi ustanovitev upniškega odbora povzročila znatno povečanje
stroškov postopka. Število članov upniškega odbora mora biti liho, in sicer med tri in enajst člani.
Število članov je lahko manjše od tri, če je vseh upnikov manj kot tri. Sodišče o številu članov
odloča na podlagi števila vseh upnikov in na podlagi velikosti terjatev. Sodišče s sklepom odloči
o izvolitvi članov upniškega odbora. Upniški odbor se sestaja na sejah.
Naloge in pravice upniškega odbora:
− obravnava poročila stečajnega upravitelja o poteku stečajnega postopka in o stanju stečajne
mase,
− ima pravico pregledati poslovne knjige in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel stečajni
upravitelj,
− ima pravico ugovarjati zoper delo stečajnega upravitelja in sodnika,
− predlaga odstavitev stečajnega upravitelja in imenovanje novega,
− daje mnenje sodniku o unovčevanju dolžnikovega premoženja,
− daje mnenje sodniku v zvezi z nadaljevanjem začetih poslov in sklepanjem novih poslov,
− daje sodniku mnenje o priznanju opravičenih primanjkljajev, ugotovljenih pri inventuri,
− opravlja druga dela, ki jih določa ta zakon.
Upniški odbor mora upnike na njihovo zahtevo obveščati o poteku postopka stečaja in stanju
stečajne mase.

4.2 POGOJI IN PRAVNE POSLEDICE ZAČETKA STEČAJNEGA POSTOPKA
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Po utemeljenem razlogu za uvedbo stečajnega postopka sodnik razpiše narok za obravnavo.
Najpozneje v treh dneh po naroku mora sodišče izdati sklep o začetku stečajnega postopka ali
zavrnitvi stečajnega postopka. Sklep je izdan brez naroka, če je predlagatelj stečaja dolžnik ali če
je predlagatelj upnik, pa se dolžnik s predlogom upnika strinja oziroma nanj ne odgovori v
predpisanem roku (ZFPPIPP, 2007, 239. člen).
Če sodišče ugotovi, da premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
postopka ali je neznatne vrednosti, izda sklep o začetku stečajnega postopka in ga takoj konca. Če
to spozna med samim postopkom, izda sklep, s katerim konča stečajni postopek. Sklep se vroči
upnikom in dolžniku (ZFPPIP, 2007, 237. člen).
Oklic o začetku postopka je objavljen na spletnih straneh Sodnega registra in vsebuje (ZFPPIPP,
2007, 243. člen):
− podatke o pristojnem sodišču,
− izvleček iz sklepa o začetku stečajnega postopka,
− identifikacijske podatke o dolžniku,
− identifikacijske podatke o stečajnem upravitelju,
− poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih prijavijo svoje terjatve, ločitvene in izločitvene
pravice sodišču v treh mesecih po objavi oklica,
− dan objave oklica.
Z dnem začetka stečajnega postopka sledi (ZFPPIPP, 2007, pododdelek 5.3.1):
− nastanejo pravne posledice stečajnega postopka;
− oblikuje se stečajna masa. V stečajno maso gre vse premoženje ob začetku postopka,
premoženje, pridobljeno do zaključka postopka, in premoženje osebno odgovornega družbenika
(v primeru stečaja nad osebno družbo);
− prenehajo pooblastila poslovodstva, zastopnikov, prokuristov ter drugih pooblaščencev in se
prenesejo na stečajnega upravitelja;
− prenehajo delovna razmerja dolžnikovih delavcev;
− prenehajo pravice do takrat pooblaščenih oseb v zvezi z opravljanjem denarnih transakcij;
− pri nazivu firme se dodata besedi »v stečaju«;
− prenehajo veljati ponudbe, ki jih je dolžnik dal pred začetkom postopka, razen če so bile
sprejete (potrjene s strani naslovnika) pred začetkom stečaja;
− dolžnik lahko odpove najemne in zakupne pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom.

4.3 TERJATVE UPNIKOV
Upniki morajo svoje terjatve prijaviti v treh mesecih po objavi oklica. V prijavi morajo navesti
identifikacijske podatke o upniku, pravno podlago in znesek terjatve. Če je stečaj posledica
nesprejetja postopka prisilne poravnave, kjer so upniki svoje terjatve že prijavili, jim tega ni treba
storiti še enkrat. Prijava terjatev je nujna, da so upniki udeleženi v stečajni masi. Če tega ne
storijo v predpisanem roku, izgubijo pravico do poplačila iz stečajne mase.
Podobno kot v postopku prisilne poravnave se tudi z začetkom stečajnega postopka spremenijo
nekatere lastnosti terjatev. Terjatve, ki so nastale po začetku stečajnega postopka, se ne
prijavljajo, saj se štejejo kot stroški postopka in so poplačane prednostno in v celoti. Omenjene
terjatve so posledica dokončanja nujnih poslov – gre za tiste posle, katerih dokončanje je
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potrebno, da se poveča stečajna masa oziroma da se prepreči njeno zmanjšanje, oziroma posli, ki
s svojim dokončanjem ne zavlečejo unovčenja stečajne mase. O dokončanju nujnih poslov in
nadaljevanju proizvodnje odloča sodišče na predlog upravitelja ali na podlagi mnenja upniškega
odbora. Predlog mora upravitelj podati v enem mesecu po začetku postopka. Celotno poplačilo
teh terjatev je posledica dejstva, da v nasprotnem primeru nihče ne bi hotel poslovati s podjetjem
v stečaju, če bi vedel, da terjatev ne bi dobil plačanih. Nadaljevanje proizvodnje je dovoljeno, le
če stečajni upravitelj poda elaborat o možnostih prodaje dolžnika, kjer je razvidno, da bi se z
ukinitvijo proizvodnje zmanjšala vrednost dolžnika. Dokončanje proizvodnje in prodaja zalog
dokončanih izdelkov namreč lahko poveča stečajno maso. V primeru nadaljevanja proizvodnje je
stečajni upravitelj dolžan mesečno poročati stečajnemu senatu o poslovanju družbe in o poteku
prodaje dolžnika. Priložiti mora tudi mesečno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Upravitelj
mora pridobiti soglasje sodišča, če podjetje najame posojilo ali kredit, v primeru poroštva ali
avala in v primeru ustanovitve ločitvene pravice na premoženju dolžnika. Treba je skleniti tudi
pogodbe za določen čas z delavci, ki jih družba potrebuje za nadaljevanje proizvodnje. Če se
premoženje podjetja ne proda v enem letu po podaji predloga ali če se stečajna masa med
nadaljevanjem proizvodnje ne poveča, sodišče prepove nadaljevanje poslovanja podjetja
(ZFPPIPP, 2007, 316., 317., 318., 355. člen).
Sodišče o preizkusu terjatev odloča zunaj naroka. Naloga stečajnega upravitelja je, da se izreče,
katere izmed prijavljenih terjatev so priznane in katere prerekane. Prav tako se mora izreči, katere
izmed ločitvenih in izločitvenih pravic so priznane in katere prerekane. Tudi upniki imajo pravico
prerekati terjatve. Terjatev velja za ugotovljeno, če jo prizna stečajni upravitelj in je ne prereka
nobeden od upnikov. Če stečajni senat ugotovi, da je neka terjatev prerekana, mora upnik v 15
dneh od vročitve sklepa začeti postopek za ugotovitev prerekane terjatve. Če tega ne stori
oziroma ustrezen organ potrdi prerekano terjatev, se ta ne šteje v stečajno maso. Če je stečajni
upravitelj neutemeljeno prerekal terjatev, nosi sam stroške postopka (ZFPPIPP, 2007,69. člen).
Z dnem začetka stečajnega postopka prenehajo pogodbe o zaposlitvi vsem dotedanjim
zaposlenim. Naloga stečajnega upravitelja je, da o tem obvesti Zavod za zaposlovanje. V primeru
dokončanja nujnih poslov ali nadaljevanja proizvodnje stečajni upravitelj sklene z delavci
pogodbe za določen čas. Med stečajnim postopkom je treba opraviti tudi določena dela, kot so
popisi, sestaviti je treba začetno stečajno bilanco, potrebna je izterjava terjatev dolžnika in
podobno. Za omenjene naloge lahko stečajni upravitelj sklene pogodbe o delu (Hieng, 2002, 24).
Stroški delavcev, ki sklenejo delovno razmerje po začetku postopka, se štejejo kot strošek
postopka in se poplačajo prednostno in v celoti. Prednostno in v celoti se poplačajo tudi plače in
nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka, odškodnine za poškodbe pri delu
in poklicne bolezni, nadomestila plač za čas neizrabljenega rednega letnega dopusta za tekoče
koledarsko leto ter neizplačane odpravnine do višine, določene za presežne delavce (ZFPPIPP,
2007, 21. člen).

4.4 POPLAČILO UPNIKOV V STEČAJNEM POSTOPKU

► Po ZFPPIPP (2007), člen 224, je stečajna masa premoženje dolžnika, ki se v postopku
unovči za kritje stroškov postopka in za poplačilo upnikov.
Stečajno maso sestavljajo (ZFPPIPP, 2007, 224. člen):
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premoženje dolžnika ob začetku postopka,
premoženje, doseženo z unovčenjem stečajne mase,
premoženje, doseženo z upravljanjem stečajne mase,
premoženje, doseženo z izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika, ter
premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja.

Ločimo splošno in posebno stečajno maso.

►Posebna stečajna masa je tisto premoženje dolžnika, ki je predmet ločitvene pravice ali
dobroimetje, doseženo z unovčenjem tega premoženja.
Razdelitvena masa je unovčeni del stečajne mase, namenjen pa je poplačilu terjatev upnikov
(ZFPPIPP, 2007, 225., 226. člen).
Unovčenje stečajne mase pomeni bodisi prodajo premoženja dolžnika ali izterjavo njegovih
terjatev. Pri prodaji premoženja je bistvena ocena vrednosti premoženja ter druge informacije, na
podlagi katerih lahko upravitelj stečajnega postopka premoženje proda čim ugodneje za dolžnika.
Oceno vrednosti premoženja mora določiti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti premoženja,
podlaga za njeno določitev pa sta tržna in likvidacijska vrednost. Če te vrednosti ni mogoče
ugotoviti, mora upravitelj objaviti nezavezujoče zbiranje ponudb za določitev ocene vrednosti
premoženja. Prodaja premoženja stečajnega dolžnika se lahko opravi le na podlagi javne dražbe
ali z zavezujočim zbiranjem ponudb. Kupec, s katerim se sklene kupoprodajna pogodba, mora
položiti aro, kupnino pa mora plačati v treh mesecih od sklenitve pogodbe (ZFPPIPP, 2007, 320.,
326., 327., 328., 329., 338. člen).
Iz splošne razdelitvene mase se najprej poplačajo prednostne terjatve, nato navadne terjatve in
kot zadnje podrejene terjatve. Postopek predvideva prvo razdelitev stečajne mase, poznejšo
razdelitev in končno razdelitev stečajne mase. Končna razdelitev je poznejša razdelitev, kjer se
unovči celotna stečajna masa (ZFPPIPP, 2007, 359., 361. člen).
Upravitelj mora v enem mesecu po končni razdelitvi sodišču predložiti končno poročilo, kjer
napiše skupni znesek unovčene mase, delež plačila terjatev in predlog za odmero nagrade za delo
upravitelja ter njegovo izjavo, da je storil vsa potrebna dejanja v stečaju, ki mu jih nalaga zakon.
Sodišče nato izda sklep, s katerim konča postopek stečaja in razreši upravitelja (ZFPPIPP, 2007,
375. člen).

4.5 FINANČNO POSLOVANJE PODJETJA V STEČAJNEM POSTOPKU

！Računovodenje v stečajnem postopku prevzame stečajni upravitelj, tako da dotedanja
računovodska služba pri nadaljnjem računovodenju ne sodeluje več aktivno.
Podjetje mora na dan pred začetkom postopka stečaja sestaviti računovodske izkaze, skladno s
splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi. Na dan začetka postopka stečaja ali likvidacije
podjetje sestavi začetno bilanco, pri njenem sestavljanju pa uporablja slovenski računovodski
standard 37, ki obravnava računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji. Pred sestavo
začetne bilance mora podjetje popisati vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev. Podjetje je
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dolžno sestaviti začetno bilanco najpozneje v štirih mesecih od začetka postopka. Pojasnijo se
najpomembnejše razlike med bilancama (SRS 37, 2007, 279).
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in
obveznosti do virov sredstev podjetja v določenem trenutku. Glede na to, da lahko sredstva
pojmujemo kot naložbe, ki jih ima podjetje, obveznosti do virov sredstev pa kot vir financiranja
teh naložb, lahko sklenemo, da nam bilanca stanja prikaže finančni položaj podjetja v določenem
trenutku (SRS 24, 2007, 176, 185).

4.5.1 Začetna bilanca stanja
Začetna bilanca stanja prikazuje dolžnikovo premoženje, ki sestavlja stečajno maso. Pomembna
je tudi zaradi samega nadzora nad potekom stečajnega postopka (Hieng, 2002, 29).

4.5.1.1 Sredstva
Neopredmetena sredstva se v začetni bilanci stanja ovrednotijo po ocenjeni likvidacijski
vrednosti. To je vrednost sredstev, ki jo ugotovi stečajni upravitelj, pri njenem določanju pa lahko
sodelujeta tudi pooblaščeni revizor ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti sredstev (SRS 37, 2007,
280).
V začetni bilanci stanja na dan začetka postopka se ne prikažejo dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (dolgoročno razmejeni stroški ter dobro ime), saj je upoštevana predpostavka, da bo
podjetje prenehalo poslovati. Prikažejo se naložbe v koncesije, patente, licence, blagovne znamke
in preostale pravice, vendar le, če jih je mogoče prodati.
Tudi opredmetena osnovna sredstva se v začetni bilanci prikažejo po ocenjeni likvidacijski
vrednosti. Med opredmetena osnovna sredstva se štejejo zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna
čreda in večletni nasadi. V začetni bilanci podjetja v stečaju morajo biti posebej izkazana tista
opredmetena osnovna sredstva, ki so obremenjena s stranskimi pravicami ali pridobljena s
finančnim najemom.
SRS 37 (2007) glede vrednotenja finančnih naložb v začetni bilanci stanja določa naslednje:
− dolgoročne finančne naložbe se izkažejo kot kratkoročne finančne naložbe;
− finančne naložbe v kapital drugih podjetij se ovrednotijo po tržni oziroma čisti iztržljivi
vrednosti. Tržna vrednost je vrednost, po kateri je naložbo možno prodati na dan začetka
postopka, čista iztržljiva vrednost pa je vrednost, po kateri je naložbo možno prodati, vendar je
vrednost zmanjšana za stroške prodaje;
− dana posojila, depoziti in varščine se ovrednotijo po pogodbeni ali čisti iztržljivi vrednosti;
− finančne naložbe v odkupljene lastne delnice ali deleže se ne izkažejo, saj je pozitivna razlika
med sredstvi in viri sredstev izkazana na kontu obveznosti do lastnikov in ne na kontu kapitala;
− terjatve za nevplačani vpisani kapital se izkažejo po pogodbeni vrednosti;
− nezapadle finančne naložbe, ki se ne obrestujejo, se na dan začetka postopka izkažejo po
diskontirani vrednosti. Pri tem se uporabi koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
postopka do zapadlosti, omenjeni koeficient je bodisi ocenjen bodisi iz preteklosti. Pomembno
je, da se vedno uporabi enak koeficient.
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Zaloge surovin, materiala, drobnega inventarja, embalaže, nedokončane proizvodnje, končnih
izdelkov in trgovskega blaga se ovrednotijo po čisti iztržljivi vrednosti. Izjema so tiste zaloge, ki
se bodo uporabljale pri morebitnem nadaljevanju proizvodnje – te se vrednotijo skladno s SRS 4
(2007).
Dolgoročne terjatve iz poslovanja in financiranja se prikažejo kot kratkoročne terjatve. Terjatve
se ovrednotijo po pogodbeni ali čisti iztržljivi vrednosti. Nezapadle terjatve, ki se ne obrestujejo,
se ovrednotijo po diskontirani vrednosti na dan začetka postopka. Terjatve v tujih valutah se
preračunajo v domačo valuto po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka postopka.
Posebej se izkažejo terjatve, ki so obremenjene s stranskimi pravicami, in terjatve, pobotane v
času postopka.
Gotovina v blagajnah in dobroimetja na računih v bankah ter drugih finančnih ustanovah se
izkažejo kot denarna sredstva. Denarna sredstva v tujih valutah se preračunajo v domačo valuto
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka postopka. Posebnosti vrednotenja
kratkoročnih finančnih naložb so opisana že pri stalnih sredstvih, saj velja, da se dolgoročne
naložbe spremenijo v kratkoročne.
Neiztržljivi kratkoročno odloženi stroški in odhodki se v začetni bilanci podjetja v stečaju ne
izkazujejo. Vrednotnice in drugi iztržljivi kratkoročno odloženi stroški in odhodki se ovrednotijo
po čisti iztržljivi vrednosti.

4.5.1.2 Viri sredstev
Pozitivna razlika med sredstvi in obveznostmi se ne izkazuje na kontu kapitala, temveč na kontu
obveznosti do lastnikov, negativna razlika pa se prikaže kot izguba med sredstvi začetne bilance.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se v začetni bilanci ne izkazujejo. Izkažejo se le
morebitne obveznosti, ki so nastale do začetka postopka ali bodo nastale med postopkom.
Dolgoročne obveznosti iz financiranja in poslovanja se izkažejo kot kratkoročne obveznosti. V
začetni bilanci je treba posebej prikazati obveznosti do navadnih, ločitvenih in izločitvenih
upnikov ter obveznosti do tistih upnikov, katerih obveznosti so bile pobotane v času postopka.
Posebej se prikažejo tudi terjatve upnikov, ki so prerekane.
Obveznosti so izkazane v vrednostih, ki so usklajene z vrednostmi prijavljenih terjatev. Če zneski
do bilance še niso usklajeni, jih oceni stečajni upravitelj. V začetni bilanci ni prikazanih
obveznosti do upnikov, ki svojih terjatev niso prijavili pravočasno. Ti upniki so namreč izgubili
pravico do poplačila iz stečajne mase (ZFPPIPP, 2007, 296. člen).
Standard 37 (2007) določa tudi, da se opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena osnovna
sredstva, zaloge in kapitalske naložbe med postopkom ne prevrednotujejo zaradi okrepitve.
Izjemoma se prevrednotovanje sredstev izvede ob nadaljevanju proizvodnje. Prevrednotenje velja
za sredstva, ki sodelujejo v proizvajalnem procesu. Prevrednotenje je izkazano kot obveznost do
lastnikov. O prevrednotovanju odloči sodnik na predlog stečajnega upravitelja.
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Posebnost je tudi, da se opredmetena osnovna sredstva med stečajnim postopkom ne
prevrednotujejo zaradi oslabitve, prav tako se ne obračunava amortizacija. Prevrednotovanje in
obračunavanje amortizacije se lahko izvaja v primeru nadaljevanja proizvodnje. Omenjeno se v
tem primeru izvaja skladno s splošnimi SRS.

4.5.2 Finančno poslovanje podjetja med stečajnim postopkom

！Med stečajnim postopkom podjetje načeloma ne posluje. V nekaterih primerih se poslovanje
podjetja nadaljuje, vendar posli obsegajo le dokončanje poslov, ki jih je podjetje začelo pred
stečajnim postopkom.
Računovodstvo se med stečajnim postopkom vodi skladno s slovenskimi računovodskimi
standardi 37 (2007), ki obravnavajo računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji ter
splošnimi računovodskimi standardi. Za vse poslovne dogodke, nastale med stečajnim
postopkom, se uporabljajo temeljni računovodski standardi. Ti se tako upoštevajo za spremljanje
zalog, terjatev, finančnih naložb, obveznosti, stroškov, odhodkov ter izdatkov, kot omenjeno,
velja za dokončanje začetih poslov (SRS 37, 2007, 281).
Podjetje v stečaju mora sestaviti bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov
vsake tri mesece, na zahtevo sodišča ali drugega pooblaščenega organa pa tudi pogosteje. Če
podjetje nadaljuje s poslovanjem zaradi dokončanja poslov, mora omenjene izkaze sestavljati
mesečno, in sicer do 10. v mesecu za stanje na zadnji dan prejšnjega meseca. Pred razdelitvijo
stečajne mase mora podjetje sestaviti zaključne obračune na dan pred razdelitvijo. Zaključna
bilanca je tudi osnova za razdelitev stečajne mase.

4.6 REVIDIRANJE PODJETJA V STEČAJU
V stečajnih postopkih, kjer se podjetje likvidira, je vsa pozornost posvečena bilanci stanja, izkaz
poslovnega izida je skoraj zanemarljiv. Poudarek je dan opredelitvi in pravilnemu vrednotenju
preostalih sredstev in obveznosti in na iskanju premoženja lastnika. Tu je večja možnost
poneverjanja poslovnih knjig in transakcij, zato mora revizor natančno in skrbno pregledati
poslovne knjige in dokumentacijo. V stečajnih postopkih, kjer podjetje preneha s poslovanjem,
preverjanje delovanja notranjih kontrol običajno sploh ni možno, niti smotrno, zato revizor
načrtuje predvsem postopke preverjanja podatkov (Marinč, 2006, 28).
V stečajnih postopkih, ko dolžnik nadaljuje s poslovanjem (poravnava ali dokončanje
proizvodnje), je potrebno pregledati preteklo poslovanje in predvidevanja za poslovanje v
prihodnje. Poleg pregleda bilance stanja in računov sredstev, obveznosti in kapitala, je poudarek
dan izkazu poslovnega izida. Revizor mora preveriti delovanje notranjih kontrol, za katere je v
podjetju odgovorno poslovodstvo.

4.6.1 Revidiranje sredstev
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Pomembno je, da revizor ugotovi obstoj in lastništvo sredstev. Revizorja zanimajo sredstva, ki so
bila prodana brez ustrezne odškodnine (npr. če se neko sredstvo proda po nižji ceni od nabavne).
Revizor pregleda tudi morebitne goljufive prenose. Ti zajemajo dolžnikove transakcije sredstev,
sklenjene po pogojih, ki niso pošteni in ki so nastali z namenom oškodovanja upnikov (dvigi
gotovine, nepolaganje gotovinskih prejemkov). S pomočjo popisa ugotovi osnovna sredstva
(stroji in oprema) in drobni inventar. Obstoj strojev in opreme revizor ugotavlja tudi iz seznamov
pooblaščenega cenilca, večjo pozornost pa nameni opremi, kot na primer osebni avtomobil
dolžnika; slednje lahko preveri z računi zavarovalnic in obročnimi odplačili. Pri revidiranju
stečajnega postopka, ko dolžnik nadaljuje s poslovanjem, revizor išče neknjižene prihodke od
prodaje ali obresti, ki lahko vplivajo na prikaz manjšega zneska sredstev kot je pravilen.
Še posebej pozoren mora biti revizor pri morebitnih prednostnih plačilih, kjer posamezen upnik
pride v ugodnejši položaj kot ostali upniki. Upniku je naklonjena prednost, če je prejel plačilo v
obdobju devetdesetih dni pred začetkom stečajnega postopka, pri povezanih osebah pa eno leto
prej in če je bil dolžnik insolventen. Pri iskanju prednostnih plačil revizor preverja naslednje
sumljive transakcije: plačila obveznosti pred rokom zapadlosti, poplačila dolgov povezanim
osebam, njihovim prijateljem ali sorodnikom ali poplačila dolgov, za katere so jamčile povezane
osebe, ter dana poroštva posojilodajalcem. Pri revidiranju stečajnega postopka, ko dolžnik
nadaljuje s poslovanjem, se mora prepričati, če obstajajo kakšna plačila za prekoračene stroške ali
neobstoječe stroške, kot na primer izplačila plač fiktivnim (izmišljenim) zaposlenim ali
zaposlenim, ki jih ni več v podjetju. Revizor primerja zadnje plačilne liste s predhodnimi,
preverja neznana imena in naslove ter neobičajne zneske, na osnovi potrjevanja ugotavlja ali
zaposleni dejansko obstajajo in ali so plače res prejemali.
Revizor preveri plačila za nabave, ki niso bile izvršene (izkazano v prejetih računih) in morebitne
visoke zneske plačil stroškov najemnin povezanim osebam. Pri pregledu gotovine je revizor
pozoren na večje dvige, katerih dokumentacije ni ali pa na dokumentaciji izkazuje previsoke
stroške (visoke potne stroške, stroške bivanja v tujini ali stroške reprezentance).
Previsoki zneski prijavljenih terjatev upnikov pomenijo, da bodo nezavarovani upniki izplačani v
manjšem znesku, kot je ustrezen. Revizor takšne terjatve preverja po naslednjih postopkih:
ugotovi knjižno stanje terjatev in ugotovi njihovo točnost v primerjavi s terjatvami, ki jih je upnik
prijavil na sodišču, analizira razlike s pomočjo pregleda originalne dokumentacije in o
ugotovljenih razlikah poroča stečajnemu upravitelju. Nerešene terjatve dolžnika pa lahko
pomenijo povečanje dolžnikovega premoženja. Najbolj zanesljiv postopek odkrivanja
nepravilnosti terjatev je usklajevanje z zunanjimi partnerji na osnovi potrjevanja, kar pomeni
razširitev revizijskih postopkov. Načini, ki kažejo na zlorabe pa so: račune podjetje pošlje, preden
odpremi blago, dokumenti so ponarejeni (ponarejen kupčev podpis), vrnjeno blago ni knjiženo ali
pa so računi previsoko izkazani zato, da dolžnik ob odstopu oziroma prodaji terjatev pridobi višje
zneske.
Revizor preveri pravilnost naložb tako, da pregleda zapisnike sestankov odbora delniške družbe,
plačila davčni upravi, na osnovi hipoteke pa preveri naložbe v podrejena podjetja. Lahko so
lastniki utajili naložbe v vrednostne papirje in zato je potrebno preveriti usklajenost izpiskov
borzno posredniških hiš z izdatki za borzne posrednike.
Primanjkljaji blaga v zalogah se ugotavljajo s primerjavo fizičnega štetja in računov zalog iz
knjigovodskih evidenc in se jih primerja s popisom. Razlika pokaže na izgubljene zaloge.
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Revizor pozornost usmeri v ponarejanje podpisov na prevzemnicah blaga in ostalih dokumentih.
Prodane zaloge pa primerja z izdanimi fakturami ter vrednostmi in poizvedovanjem pri kupcih in
tako revizor ugotavlja, koliko blaga so kupci dejansko prejeli.
30
4.6.2 Revidiranje virov sredstev
Pri kapitalu bo revizor preverjal nepravilnosti, ki lahko povzročijo povečanje lastniškega deleža v
kapitalu, kot na primer odpis neunovčenih delnic.
Revizor pregleda tudi obveznosti, in sicer pregleda, ali so obveznosti, ki jih je prijavil upnik
previsoke in ali je dolžnik prikazal prevelike obveznosti do povezanih podjetij in lastnikov.
Pregledati je potrebno, če je opaziti znake, ki kažejo, da je dolžnik nekaj mesecev pred prijavo
stečajnega postopka namerno povečeval zapadle obveznosti; pregledati je potrebno račune nabav
in prodaj.

4.6.3 Revidiranje nabav in prodaj
Revizor pregleda tudi nepravilne nabave. Preveri, če so cene na računih, ki so predloženi v
plačilo, višje od zadnjih nabavnih cen ali pri nabavah od dobaviteljev višje od proizvodnih
vrednosti. Lahko se zgodi, da zaposleni podtaknejo podjetju v plačilo račune za sredstva, ki so
namenjena njihovi osebni uporabi. Lahko da popusti, dobljeni ob nabavi niso knjiženi, razlika
preplačila pa ostane vpleteni osebi. Revizor pri odkrivanju nepravilnih prodaj pregleda vse
prodaje enega leta pred začetkom stečajnega postopka, še posebej pa vse račune, izstavljene nekaj
mesecev pred začetkom stečajnega postopka. Pri tem je pozoren na močna odstopanja cen, na
spremembe cen in dane popuste. Revizor ugotavlja, če so bile prodaje neknjižene; to preveri tako,
da pregleda izdane račune, podatke o začetnih zalogah, nove nabave blaga, prihodke od prodaje,
pa tudi koliko količin je trenutno v zalogah.

4.6.4 Revidiranje povezanih oseb
Revizor mora pregledati tudi obstoj (to se preverja iz seznama povezanih podjetij) in poslovanje s
povezanimi osebami, če so vpletene v povezavi s krediti (podjetju lahko posojajo po višji obrestni
meri, od podjetja pa si sposojajo po nižjih obrestnih merah). Poslovanje s povezanimi osebami se
preverja z računi, pogodbami ali s potrjenimi zneski z drugimi izven podjetja.

4.7 PRIMER FINANČNIH IZKAZOV PRI STEČAJNEM POSTOPKU
Empirična raziskava prešnjega ZFPPod (1999) kaže, da se je število postopkov na sodiščih, tako
stečajev kakor tudi prisilnih poravnav zelo povečalo. V Sloveniji je bil delež stečajev v
primerjavi s prisilnimi poravnavami v letu 2000 85 % (Berk, 2004, 79). Vloga revizorja pri
stečajnem postopku ni obvezna, vseeno pa je pomembna. Revizorjeva naloga je predvsem
proučiti tveganje, da predpostavka o delujočem podjetju morda ni več ustrezna, da lahko potem
izdela verodostojen računovodski izkaz. Če je predpostavka o delujočem podjetju vprašljiva,
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mora revizor pridobiti ustrezne revizijske dokaze. Revizor po pregledu računovodskih izkazov
izrazi tudi mnenje:
“Podjetje ni bilo zmožno reprogramirati svojih dolgov v banki. Brez takšne finančne podpore
obstaja pomembna negotovost glede njegove sposobnosti nadaljevati kot delujoče podjetje. To
utegne zahtevati popravke knjiženih zneskov sredstev in razvrstitve obveznosti. Računovodski
izkazi tega ne razkrivajo”.
Nadaljevanje mnenja je lahko s pridržkom:
“Če ne upoštevamo opustitve informacij, omenjenih v prejšnjem odstavku, so po našem mnenju
računovodski izkazi resnična in poštena slika finančnega stanja podjetja 31. decembra 20XX in
izida njegovega poslovanja v tedaj končanem letu v skladu z …”.
Lahko pa je mnenje odklonilno, kar bi pomenilo, da so računovodski izkazi podjetja zavajajoči.
V Sloveniji je stečaj, kot že rečeno, najpogostejša oblika prenehanja podjetij, zato predstavljamo
bilanco stanja pred začetkom stečajnega postopka, bilanco stanja na dan začetka stečajnega
postopka, bilanco stanja na koncu prvega trimesečja, izkaz poslovnega izida in unovčenja
premoženja med postopkom in izkaz finančnega izida (vse omenjene bilance in izkazi se nahajajo
v nadaljevanju). Zaključna stečajna bilanca je opisana tudi v nadaljevanju tega poglavja.
Revizor preverja vse postavke v bilancah na način, kot je bil omenjen v poglavju o posebnostih
revizije podjetij v stečaju.
Tabela 4: Bilanca stanja na dan pred začetkom stečajnega postopka (v evrih)
AKTIVA
PASIVA
Dolgoročno odloženi stroški
1.200
Vpoklicani kapital
60.000
razvijanja
Nepremičnine
650.000
Prenesena izguba
−31.200
Popravek vrednosti nepremičnin
−240.000 Splošni prevrednotovalni popravek 38.800
kapitala1
Oprema
350.000
Izguba poslovnega leta
−12.000
Popravek vrednosti opreme
−190.000 Dolgoročne rezervacije za velika
20.000
popravila
Oprema, vzeta v finančni najem
45.000
Dolgoročne
obveznosti
iz 45.000
(leasing)
finančnega
najema
Dolgoročne finančne naložbe
65.000
Dolgoročne finančne obveznosti 70.000
(prejeta posojila poslovne banke)
Zaloge surovin in materiala
21.500
Kratkoročne finančne obveznosti
260.000
(prejeta posojila poslovne banke)
Zaloge nedokončane proizvodnje
56.200
Kratkoročne obveznosti do
250.000
dobaviteljev
Dolgoročne terjatve do kupcev
85.000
Kratkoročne obveznosti do
162.000
zaposlenih
Kratkoročne terjatve do kupcev
15.000
Nevplačani vpoklicani kapital
3.500
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Aktivne časovne razmejitve
200
Skupaj
862.600
Skupaj
862.600
Vir: Prilagojeno po Hieng, Prisilna poravnava, stečaj in prenehanje kapitalskih družb, 2002, 31
Opomba: Izraz splošni prevrednotovalni popravek kapitala se več ne uporabljal, ker se pri nas
uporablja kot plačilno sredstvo evro.
Uradni cenilec je ocenil, da je likvidacijska vrednost nepremičnine 370.000 evrov, opreme pa
50.000 evrov (glej tabelo 5). Revizor in stečajni upravitelj lahko medsebojno sodelujeta, tako da
bi vrednost nepremičnine in opreme lahko ocenil tudi revizor. Reščič (2000, 44) pravi, da morajo
revizorji in ocenjevalci vrednosti sodelovati pri ocenjevanju posameznih postavk v sklopu
revidiranja letnih računovodskih izkazov in pri oblikovanju revizorskih mnenj, ki se nanašajo na
posamezna sredstva, posamezne obveznosti ali pa na podjetje v celoti. Uspešno sodelovanje
ocenjevalcev vrednosti in revizorjev temelji na natančni in jasni določitvi naloge ocenjevalcem in
strokovni ocenitvi vrednosti podjetja. Revizorji morajo od ocenjevalcev zahtevati, da ocenjujejo
skladno s slovenskimi poslovno finančnimi standardi in kodeksom poklicne etike ocenjevalca
vrednosti.
Tabela 5: Bilanca stanja na dan začetka stečajnega postopka (v evrih)
AKTIVA
PASIVA
Nepremičnine pod hipoteko
370.000
Obveznosti
do
izločitvenih 45.000
upnikov
Oprema
50.000
Obveznosti do ločitvenih upnikov 330.000
Oprema, vzeta v finančni najem
45.000
Obveznosti do zaposlenih – 112.000
(leasing)
prednostne terjatve
Zaloge surovin in materiala
20.000
Obveznosti za prerekane terjatve
17.000
upnikov
Zaloge nedokončane proizvodnje
56.200
Obveznosti do navadnih upnikov
228.504
Terjatve do kupcev
80.000
Obveznosti za pobotane terjatve
12.000
Terjatve za vpoklicani kapital
3.500
Druge terjatve
5.500
Pobotane terjatve
12.000
Finančne naložbe
67.600
Izguba 34.704
Skupaj
744.504
Skupaj
744.504
Vir: Prilagojeno po Hieng, Prisilna poravnava, stečaj in prenehanje kapitalskih družb, 2002, 32
8
Stečajni upravitelj pregleda zaloge osnovnih sredstev, surovin in materiala ter zaloge
nedokončane proizvodnje in jih popiše. Na podlagi popisa je bil ugotovljen primanjkljaj zalog
surovin 1.500 evrov, ki je bil nato zaračunan odgovorni osebi v znesku 1.600 evrov. Tako je bila
vrednost zalog surovin in materiala zmanjšana iz 21.500 evrov na 20.000 evrov, povečal pa se je
denar. Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo trinajst delnic po tržni vrednosti 5.200 evrov za
eno (skupaj 67.600 evrov), skupščina pa je sprejela sklep o izplačilu dividend 300 evrov na
delnico. Druge terjatve sestavljata terjatev do odgovornega za primanjkljaj 1.600 evrov in terjatev
do družbe DD za dividende 3.900 evrov (trinajst delnic po 300 evrov).
Med kratkoročnimi terjatvami jih je za 8.000 evrov zastaranih. Za obveznosti do dobaviteljev
(navadnih upnikov) 40.000 evrov je že potekel rok za prijavo. Med obveznostmi do zaposlenih
jih je za 80.000 evrov iz naslova neizplačanih bruto plač v zadnjih treh mesecih pred začetkom
stečajnega postopka, prispevkov za socialno varnost delodajalca 12.000 evrov in neizplačanih
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odpravnin 20.000 evrov. Znesek terjatev je 85.000 dolgoročnih in za 15.000 evrov kratkoročnih
terjatev, od tega za −2.000 evrov pobotanih in za −8.000 evrov zastaranih, skupaj 80.000 evrov.
Stečajni upravitelj je prerekal terjatve navadnih upnikov v znesku 17.000 evrov. Te se izkažejo
posebej. Med terjatvami navadnih upnikov je tudi terjatev 17.496 evrov, ki se po pogodbi ne
obrestuje, v plačilo pa zapade natanko dve leti po začetku stečajnega postopka. Dolgoročne in
kratkoročne obveznosti iz financiranja (posojil) so zavarovane s hipoteko na nepremičnini. Med
kratkoročnimi terjatvami in obveznostmi jih bo za 12.000 evrov pobotanih na dan začetka
stečajnega postopka.
Ker so posojila poslovne banke zavarovana s hipoteko na nepremičnini, se dolgoročne in
kratkoročne obveznosti iz financiranja oziroma obveznosti za prejeta posojila izkažejo v skupnem
znesku 330.000 evrov kot obveznosti do ločitvenih upnikov. Stečajni upravitelj mora pregledati
račune nabav in prodaj za obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 250.000 evrov, preveriti mora
tudi, če so terjatve, ki jih je prijavil upnik, previsoke. Obveznosti do navadnih upnikov
sestavljajo: obveznosti do dobaviteljev (250.000 evrov), terjatve, ki jih dobavitelji niso
pravočasno prijavili (−40.000 evrov), prerekane terjatve upnikov, ki se izkažejo posebej (−17.000
evrov), terjatve upnikov, ki bodo pobotane in se izkažejo posebej (−12.000 evrov), zmanjšanje
vrednosti terjatve navadnega upnika zaradi diskonta (−2.496 evrov), prištejemo pa razliko med
celotnimi obveznostmi do zaposlenih (162.000 evrov) in obveznostmi, ki imajo pri poplačilu
prednost (112.000 evrov).

♣ Predpostavimo, da se v prvih treh mesecih po začetku stečajnega postopka zgodijo naslednji
dogodki: podjetje za določen čas zaposli potrebno število ljudi in jim izplača plače (400 evrov),
stečajnemu upravitelju je povrnilo stroške in izplačalo nagrado (50 evrov), nepremičnina,
obremenjena s hipoteko, je bila prodana za 320.000 evrov. Iz kupnine je podjetje izplačalo
ločitvene upnike, oprema v finančnem najemu je bila vrnjena najemodajalcu, podjetje je
dokončalo proizvodnjo ter pri tem porabilo vse surovine in material; proizvode je prodalo za
102.000 evrov in obračunalo 20.400 evrov davka na dodano vrednost, finančno naložbo je
prodalo za 62.000 evrov, izterjalo je vse terjatve, stroški stečajnega postopka so bili poplačani v
celoti.
Potrebno je sestaviti tudi izkaz poslovnega izida in unovčenja premoženja in izkaz finančnega
izida, ki so predstavljeni v nadaljevanju.
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Tabela 6: Bilanca stanja na koncu prvega trimesečja (v evrih)
AKTIVA
PASIVA
Nepremičnine pod hipoteko
–
Obveznosti
do
izločitvenih –
upnikov
Oprema
50.000
Obveznosti
do
ločitvenih 10.000
(navadnih) upnikov
Oprema, vzeta v finančni najem
–
Obveznosti za prerekane terjatve
17.000
(leasing)
upnikov
Zaloge surovin in materiala
–
Obveznosti do navadnih upnikov
240.214
Zaloge nedokončane proizvodnje
–
Obveznosti za pobotane terjatve
–
Terjatve do kupcev
–
Obveznosti do zaposlenih – –
prednostne terjatve
Terjatve za vpoklicani kapital
–
Pobotane terjatve
–
Finančne naložbe
–
Denarna sredstva
140.550
Izguba (34.704 + 41.960)
76.664
Skupaj
267.214
Skupaj
267.214
Vir: Prilagojeno po Hieng, Prisilna poravnava, stečaj in prenehanje kapitalskih družb, 2002, 33
Tabela 7: Izkaz poslovnega izida med postopkom za prve 3 mesece (v evrih)
Kategorije
Čisti prihodki od prodaje med stečajnim
102.000
postopkom
Sprememba vrednosti zalog nedokončane
−56.200
proizvodnje in gotovih proizvodov
Kosmati donos iz poslovanja
45.800
Stroški surovin in materiala
−20.000
Stroški dela
−400
Dobiček iz poslovanja podjetja
25.400
Stroški obresti
−11.710
Dobiček iz rednega delovanja
13.690
Odhodki od udenarjenja nepreminčnine
−50.000
Odhodki od udenarjenja finančne naložbe
−5.600
Stroški postopka (stečajnega upravitelja)
−50
Celotna izguba, nastala med postopkom
−41.960
Vir: Prilagojeno po Hieng, Prisilna poravnava, stečaj in prenehanje kapitalskih družb, 2002, 33
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Tabela 8: Izkaz finančnega izida in udenarjenja premoženja med postopkom za prve 3 mesece
(v evrih)
Kategorije
Prejemki pri udenarjenju premoženja
471.000
- Prejemki pri udenarjenju terjatev iz začetne bilance
89.000
- Prejemki pri udenarjenju finančne naložbe iz začetne bilance
62.000
- Prejemki pri udenarjenju nepremičnine iz začetne bilance
320.000
Prejemki pri delovanju v času postopka
122.400
- Prejemki pri prodaji proizvodov med postopkom (z DDV)
122.400
Razpoložljiva denarna sredstva
593.400
Izdatki pri delovanju v času postopka
−20.800
- Izdatki za plače
−400
- Izdatki za dajatve
−20.400
Izdatki v zvezi s postopkom
−50
- Izdatki za stečajnega upravitelja
−50
Razpoložljiva denarna sredstva za poplačilo upnikov
572.550
- Izdatki za izplačila ločitvenim upnikom
−320.000
- Izdatki za izplačila zaposlenim, ki se poravnajo kot stroški postopka
−112.000
Denarna sredstva za izplačila drugim upravičencem
140.550
Vir: Prilagojeno po Hieng, Prisilna poravnava, stečaj in prenehanje kapitalskih družb, 2002, 33
V primeru, da bi stečajni upravitelj prodal opremo za ocenjeno vrednost 50.000 evrov, da so vsi
spori s prerekanimi terjatvami končani in da znašajo dokončno ugotovljeni stroški stečajnega
postopka še 5.500 evrov, bi bila zaključna bilanca naslednja.

Tabela 9: Zaključna stečajna bilanca (v evrih)
AKTIVA
PASIVA
Denarna sredstva
190.550 Obveznosti do ločitvenih
10.000
(navadnih) upnikov
Izguba
82.214 Obveznosti za usklajene, v
17.000
postopku
prerekane
terjatve
upnikov
Obveznosti do navadnih upnikov
240.214
Obveznosti za stroške stečajnega
5.550
upravitelja
Skupaj
272.764 Skupaj
272.764
Vir: Prilagojeno po Hieng, Prisilna poravnava, stečaj in prenehanje kapitalskih družb, 2002, 34
Stečajni upravitelj mora sestaviti še zaključni izkaz poslovnega izida in unovčenja premoženja ter
zaključni izkaz finančnega izida na temelju prej predstavljenih finančnih izkazov. Končna
razdelitev bi bila naslednja.
Vrednost stečajne mase:
190.550
− Neporavnani stroški stečajnega postopka: 5.550
Stečajna masa za razdelitev:

185.000
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Odstotek poplačila navadnih upnikov (267.214 evrov) = stečajna masa za razdelitev / terjatve
upnikov × 100 = 185.000 / 267.214 × 100 = 69 %. Upniki bi bili poplačani 69-odstotno.

Povzetek
Stečajni postopek se opravi nad dolžnikom, ki je dalj časa plačilno nesposoben (insolventen) ali
prezadolžen, vendar pa se ne opravi, če ima dolžnik enega samega upnika, ali nad invalidskim
podjetjem in če dolžnikovo premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka ali če je neznatne vrednosti. Stečajni postopek lahko predlagajo upniki, sam
dolžnik ali osebno odgovorni družbenik. Iz različnih primerov vidimo, da je pri stečajih situacija
drugačna kot pri prisilnih poravnavah. Večino vlog za začetek stečajnega postopka vložijo
upniki, manj podjetje samo, nekaj pa jih vložijo tudi osebno odgovorni družbeniki in pa po uradni
dolžnosti.
V poglavju je izpostavljena potreba po učinkovitem vodenju stečajnega postopka, v katerem
sodelujejo sodišče, stečajni upravitelj in upniški odbor. Na temelju skrbnega finančnega
poslovanja in revidiranja podjetja v stečaju se oblikuje stečajna masa, ki mora zagotoviti
čimvečje poplačilo upnikov v stečajnem postopku. Pri tem je potrebno tudi paziti, da ne prihaja
do nevestnega obnašanja v postopku in zlorab pri poplačilu upnikov, kar je prvenstvena naloga
stečajnega upravitelja kot dobrega gospodarja.

◆Vprašanja za ponavljanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Razloži pojem stečaj (kdaj in kdo ga predlaga, kako potreka,..)!
Razmislite o posledicah stečaja (za podjetje, upnike, druge poslovne partnerje)!
Katere naloge ima sodišče oziroma sodnik/sodnica posameznik v stečajnem postopku?
Katere so naloge in pravice upniškega odbora?
Opiši vrste terjatev v stečajnem postopku!
V koliko mesecih morajo upniki prijaviti svoje terjatve v stečajnem postopku?
Kaj se prednostno in v celoti poplača v stečajnem postopku?
Kako posluje podjetje v času stečajnega postopka (katere posle sme ali ne sme opravljati)?
Opiši vlogo revizije v stečajnem postopku!
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5 LIKVIDACIJA
V tem poglavju bomo spoznali:
•
•
•
•

Kaj je likvidacija (kdaj, kdo in zakaj se lahko predlaga)
Razlike med prostovoljno in prisilno likvidacijo
Namen likvidacije
Kakšna je vloga revizorja v likvidaciji

♣ Preberite naslednji dve objavi in podajte svoja razmišljanja o tej tematiki!
Za zaprtje rudnika Senovo še najmanj 2,5 milijona
Likvidacija je doslej stala že 38,5 milijonov evrov, veliko denarja je bilo porabljenega neracionalno
Likvidacija rudnika Senovo je doslej stala že 38,5 milijonov evrov, veliko denarja je po navedbah direktorja bilo
porabljenega neracionalno. Toda zagotovil za zaprtje v tem letu še vedno ni.

Ob likvidaciji Nove opreme zaposleni pod okrilje podjetja Tom
Slovenj Gradec, 24. februarja (STA) - Uprava slovenjgraškega podjetja Nova oprema, ki je del skupine Tom,
delničarjem po sklepu nadzornega sveta podjetja predlaga likvidacijo podjetja. O tem bodo odločali na skupščini 26.
marca, z likvidacijo, ki je potrebna zaradi racionalizacije poslovanja, pa naj bi delo pod okriljem družbe Tom
ohranilo vseh 60 zaposlenih v Novi opremi.

►Likvidacija družbe po ZGD (“prostovoljna likvidacija”) je način prenehanja družbe, ki ga
izpeljejo organi družbe. Družba lahko po volji družbenikov preneha iz različnih vzrokov, med
katere sodijo predvsem pretek časa, za katerega je bila ustanovljena, ali drugi razlogi.
Prostovoljna (redna) likvidacija pomeni prenehanje družbe, kjer po opravljenem likvidacijskem
postopku družba preneha kot pravna oseba. Cilj postopka likvidacije je zlasti varstvo upnikov in
razdelitev preostanka premoženja med lastnike oziroma družbenike.
V Sloveniji je igrala v času tranzicije pomembno vlogo pri prestrukturiranju podjetij Slovenska
razvojna družba (SRD), ki je bila lastnica ogromnega števila podjetij z več kot 20.000
zaposlencev. Ko je morala Slovenija v postopku pridruževanja EU uskladiti politiko državnih
pomoči podjetjem, je bilo potrebno ukiniti SRD. Tako je država posredno preko SRD izstopila iz
podjetij, v katerih je imela lastniške deleže. Uveden je bil postopek likvidacije SRD, s tem da so
se iz prodanih (vnovčenih) sredstev SRD poplačale obveznosti do države in drugih upnikov, del
preostanka premoženja pa je bil prenakazan nazaj na državo, ki je bila ustanoviteljica in lastnica
SRD.
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Cilj tega poglavja je v podrobnejši predstavitvi postopka likvidacije, kot smo ga omenili pri
ukinitvi SRD. Preučili bomo pogoje za prostovoljno in prisilno likvidacijo ter finančne posledice
za upnike in lastnike podjetja, ki gre v likvidacijo. Poseben poudarek bo dan tudi posebnostim
revizije podjetij v likvidaciji.

！Postopek prostovoljne likvidacije ureja ZGD–1 (2006). Začne se na podlagi sklepa o
likvidaciji, ki ga sprejmejo delničarji oziroma družbeniki in ga pošljejo sodišču zaradi vpisa v
sodni register. V sklepu morajo med drugim navesti razlog za prenehanje, rok za prijavo terjatev
upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika, ter ime likvidacijskega upravitelja, ki bo
postopek vodil.
Likvidacijski upravitelj je dolžan po ZGD–1 (2006) zastopati in predstavljati družbo, sestaviti
začetno likvidacijsko bilanco, končati začetne posle, objaviti poziv upnikom, naj mu prijavijo
svoje terjatve, izterjati terjatve družbe, po potrebi unovčiti likvidacijsko maso, poplačati upnike,
poročati o likvidacijskem postopku in razdelitvi premoženja ter predlagati izbris družbe iz
sodnega registra. Likvidacijski upravitelj mora imeti opravljen izpit za opravljanje dejavnosti
likvidacijskega in stečajnega upravitelja, na predlog nadzornega sveta, delničarjev ali
družbenikov pa ga lahko imenuje tudi sodišče. Za likvidacijskega upravitelja se lahko določi tudi
pravna oseba (likvidacijsko podjetje). Likvidacijski upravitelj ima tako kot stečajni upravitelj
pravico do povrnitve stroškov in do plačila za svoje delo iz premoženja družbe. Višino plačila
določi skupščina oziroma sodišče, v kolikor gre za sodno likvidacijo.
Začetno likvidacijsko bilanco je potrebno sestaviti z dnem začetka likvidacijskega postopka
predvsem zato, da se lahko z njo dokaže, da je premoženje družbe zadostno za poplačilo vseh
upnikov v celoti. Slednje je namreč osnovni pogoj za uspešno izpeljavo likvidacijskega postopka.
Zato mora začetna likvidacijska bilanca čim bolj realno prikazati stanje sredstev in obveznosti do
njihovih virov, kar pomeni, da mora biti sestavljena po likvidacijski metodi, ki upošteva
predpostavko, da bo podjetje v doglednem času prenehalo poslovati, zaradi česar je potrebno
njegovo premoženje ovrednotiti po iztržljivih vrednostih.

！Drugače kot pri stečaju družba med likvidacijskim postopkom nadaljuje poslovanje, seveda le
toliko, da se začetni posli dokončajo in da se izpolnijo pogodbe, sklenjene pred uvedbo
likvidacijskega postopka. Likvidacijski upravitelj nima pravice do odstopa od pogodb oziroma
začetnih poslov, zato jih mora družba izpeljati do konca, torej izpolniti svoje obveznosti oziroma
unovčiti svoje terjatve. Zaradi nadaljevanja poslov zakon tudi ne predvideva samodejnega
prenehanja delovnega razmerja zaposlenih. Po plačilu dolgov družbe likvidacijski upravitelj
pripravi poročilo o poteku likvidacije ter predlog za razdelitev premoženja. Na podlagi sprejetega
predloga o poteku likvidacijskega postopka se sprejme sklep o razdelitvi premoženja.
Po poplačilu vseh obveznosti se preostalo premoženje razdeli med delničarje v sorazmerju z
njihovimi deleži. Iz preostalega premoženja se najprej poplačajo preostali stroški likvidacijskega
postopka, med katere sodijo tudi stroški likvidacijskega upravitelja in nagrada za delo (Vidovič,
2005, 37). Premoženje se razdeli med delničarje oziroma družbenike praviloma v denarju, le
izjemoma v naravi, če se lastniki o tem že prej sporazumejo. Če se premoženje ne razdeli v
določenem roku, mora likvidacijski upravitelj za preostale upravičence položiti sredstva pri
pristojnemu sodišču. Za morebitno škodo, ki jo povzroči upnikom, omejeno odgovarja s svojim
premoženjem. Določena je tudi odškodninska odgovornost v tem primeru, ko sredstva
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likvidacijskega upravitelja niso dovolj. Takrat so za škodo solidarno odgovorni vsi delničarji do
višine izplačanih deležev iz likvidacijske mase. Vsa dejanja v likvidacijskem postopku se
opravijo zaradi prenehanja družbe, ki pa ne pomeni nujno tudi uničenja podjetja kot funkcionalno
organiziranega premoženja družbe. Ker je treba v postopku likvidacije poplačati upnike, je treba
premoženje družbe bodisi prodati bodisi poplačati upnike s premoženjem v stvareh in pravicah.

5.1PRISILNALIKVIDACIJA

►Likvidacija družbe po ZPPSL (»prisilna likvidacija«) je poseben sodni postopek, ki ga
izvede stvarno pristojno sodišče, na katerega območju je sedež pravne osebe. Sodišče sprejme
sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacijskega postopka na podlagi sodne odločbe.
Sodišče začne postopek prisilne likvidacije po uradni dolžnosti ali sodišče oz. drug državni ali
nadzorni organ, ki je v skladu z zakonom odločil o prenehanju pravne osebe ali obstoju razloga
za njeno prenehanje; ali pa se postopek prisilne likvidacije začne na predlog osebe, za katero
zakon določa, da je upravičena predlagati začetek postopka prisilne likvidacije. oz. osebe, na
zahtevo katere je sodišče ali drug državni ali nadzorni organ sprejel odločitev po uradni dolžnosti
(ZFPPIPP, 2007, 420. člen).
Stranke postopka prisilne likvidacije so družbeniki pravne osebe, nad katero se vodi postopek.
Upniki niso stranke postopka prisilne likvidacije in v tem postopku niso upravičeni opravljati
procesnih dejanj. V postopku prisilne likvidacije se ne oblikuje upniški odbor (ZFPPIPP, 2007,
422. člen).
Če je pravna oseba, nad katero je bil začet postopek prisilne likvidacije, insolventna, mora
upravitelj v njenem imenu v 15 dneh po dnevu, ko to ugotovi ali bi to moral ugotoviti, če bi
ravnal s profesionalno skrbnostjo, sodišču predlagati, da začne stečajni postopek. Na predlog
pravitelja sodišče ustavi postopek prisilne likvidacije in začne stečajni postopek, ne da bi
presojalo, ali je pravna oseba insolventna (ZFPPIPP, 2007, 423. člen).
Sicer pa se za vodenje postopka prisilne likvidacije smiselno uporabljajo določbe ZGD–1 (2006),
ki smo jih že deloma omenili.

5.2 REVIDIRANJE PODJETJA V LIKVIDACIJI
»Revizorjeva vloga pri likvidaciji družbe je predvsem po običajnih in posebnih postopkih dobiti
dovolj trdno zagotovilo o računovodskih in drugih podatkih pred samim likvidacijskim
postopkom in med njim. Revizorjevo mnenje o višini izkazane likvidacijske mase v likvidacijski
bilanci zbuja zaupanje upnikov v poštenost namer lastnikov in poslovodstva in omogoča
normalno prenehanje družbe v postopku redne likvidacije« (Kolenc, 1995a, 7).
Pri likvidaciji Kolenc (1995a, 11–12) govori o dveh vrstah revizij: o revidiranju računovodskih
poročil pred odločitvijo o likvidaciji in o revidiranju med samo likvidacijo. Revizija
računovodskih poročil se nanaša na izračun likvidacijske vrednosti in na podlagi tega se lastnik
oziroma upravitelj odloči, ali bo podjetje nadaljevalo postopek likvidacije, ali se bo začel stečajni
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postopek, ali pa se bo odločil, da podjetje nadaljuje poslovanje s pomočjo prestrukturiranja.
Revidiranje med samo likvidacijo pa lastniku omogoča še možnost popravkov, če se je napačno
odločil.

！Potrebno je ločiti med revizijo likvidacijskega postopka pri prostovoljni (redni) likvidaciji od
revizije likvidacijskega in stečajnega postopka na podlagi ZFPPIPP (2007). Revidiranje
likvidacijskega postopka pri prostovoljnem prenehanju je osredotočeno predvsem na pregled
postavk (preizkušanje podatkov) v računovodskih poročilih, sestavljenih ob zaključku poslovanja
pred začetkom likvidacije. Poudarek je predvsem na preverjanju podatkov v bilanci stanja kot
izhodišču za sestavitev otvoritvene likvidacijske bilance. Ker slovenski računovodski standardi
ne obravnavajo posebej likvidacijske bilance, Kolenc pravi (1995, 8), da “je primerna oblika
bilance stanja tista bilanca, ki na dan začetka likvidacijskega postopka izkazuje knjigovodske
vrednosti iz zaključne bilance, ocenjene likvidacijske vrednosti, ki jih bo mogoče doseči s
prodajo premoženja na dan začetka likvidacijskega postopka, in razliko med obojimi kot dobiček
ali izgubo zaradi prodaje premoženja”.

5.2.1 Revidiranje sredstev
Najpomembnejše je ugotoviti obstoj (tudi tistih, ki so posojena drugim podjetjem) in lastništvo
osnovnih sredstev. Zunanji cenilec bo ugotovil stanje vseh osnovnih sredstev glede na vrednost
podjetja v likvidaciji. Vse primanjkljaje je treba natančno raziskati in ugotoviti, ali se je neka
stvar financirala iz sredstev podjetja, ali je posledica nezakonitih izvršb in rubeža upnikov.
Presežki osnovnih sredstev pa so lahko posledica graditev v lastni režiji ali nakupov, knjiženih
nepravilno v breme stroškov. Potrebno je pregledati tudi vsa povečanja in zmanjšanja vsaj za leto
dni pred začetkom likvidacijskega postopka. Revizor mora pregledati tudi vse zastavne pravice
na osnovnih sredstvih in prodajo zastavljenih stvari. V slovenski praksi se v zvezi z
neopredmetenimi sredstvi (industrijsko lastnino) pojavljajo nepravilnosti, kot na primer
brezplačen odstop v uporabo drugim ali nezakoniti odvzem in uporaba.
Dolgoročne finančne naložbe so mnogokrat predmet negativnih špekulacij, zato je treba preveriti:
ali so finančne naložbe v resnici naložbe v kapital, ali se dolgoročno dana posojila obrestujejo in
ali se tudi vračajo, ali so dolgoročne finančne naložbe v vrednostne papirje še iztržljiva vrednost.
Revizor mora preveriti fizični obstoj vrednostnih papirjev v kotaciji in tudi naložbe v vrednostne
papirje, ki ne kotirajo na borzi, pa tudi vse odpise naložb.
Zelo pomemben je popis zalog, kjer se preverja, ali so bile popisne komisije seznanjene z
načinom popisa, ali je bil izdelan načrt popisa, ali so skladišča urejena in so vsi materiali,
surovine in izdelki pravilno označeni s šiframi, ali izločijo material, surovine in izdelke, ki se jih
ne uporablja več. Vse analitične evidence morajo biti usklajene z računi in s skladiščnimi
evidencami. Po končanem popisu je treba preveriti, ali so bila izdelana vsa poročila v skladu z
navodili in ali so se ugotavljali presežki in primanjkljaji. Potrebno je ugotoviti še, ali je zaloge
ovrednotil cenilec, in sicer po čisti iztržljivi vrednosti.
Revidiranje finančne funkcije podjetja v likvidaciji je usmerjeno predvsem k preverjanju
plačevanja prek transakcijskega računa in blagajne. Preveriti je potrebno vse prejemke na
transakcijskem računu in v blagajno in vse izdatke prek transakcijskega računa in iz blagajne.
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Upniki zahtevajo zaradi plačilne nesposobnosti podjetja zavarovanje svojih terjatev. Pri
revidiranju plačilnih instrumentov revizor preveri vrste zavarovanj plačil. Tako preveri morebitne
akceptne naloge (zavarovanje plačil obveznosti pri prometu blaga in storitev in pri zavarovanju
pri kreditnih pogodbah), menice (predvsem za zavarovanje odloga plačila), bančne garancije,
dokumentarne akreditive, avanse, are, nakazila, prevzem dolga in pobote ali kompenzacije
(Kolenc, 1995, 10–25).

5.2.2 Revidiranje virov sredstev in saldov
Terjatve so del likvidacijske mase, obveznosti pa upniške terjatve, zato je potrebno preveriti: ali
so vse evidence in poslovne knjige ažurirane na dan pred uvedbo postopka, ali so bili izdani
računi za vse blago, ali je posebej narejen seznam neplačanih terjatev, ali so izdelana poročila o
tožbah, ali so na transakcijskem računu odvedeni vsi iztržki v gotovini, ali so evidentirana vsa
plačila, ali je poskrbljeno za dostavo računov dobaviteljev za nezaračunani material in blago, ali
obstaja spisek zastarelih obveznosti, ali so obračunane vse obresti, ali so likvidirani vsi obračuni
delavcev, ki pomenijo materialne stroške, ali je izdelana evidenca usklajenosti terjatev in
obveznosti, ali so se stanja usklajevala s partnerji pisno in ali so analitike usklajene s konti v
glavni knjigi.
Pri kapitalu bo revizor preverjal nepravilnosti, ki lahko povzročijo povečanje lastniškega deleža v
kapitalu, kot na primer odpis neunovčenih delnic.

Povzetek
Likvidacija je način prenehanja podjetja po volji lastnikov (prostovoljno prenehanje) ali na
podlagi zakona (prisilno prenehanje), pri čemer pa ne smejo biti prizadeti interesi upnikov. Pri
likvidacijskem postopku upniki varujejo svoje pravice in interese na enak način kot pri rednem
poslovanju podjetja.
Namen likvidacijskega postopka je varstvo upnikov in razdelitev preostanka premoženja med
lastnike oziroma družbenike. Če premoženje podjetja ne zadošča za poplačilo vseh terjatev
upnikov v celoti z zakonskimi obrestmi vred (v likvidacijskem postopku se terjatve upnikov
praviloma v celoti poravnajo), se likvidacijski postopek ne more opraviti, ampak mora podjetje
prenehati po stečajnem postopku. Likvidacija pomeni, da po opravljenem likvidacijskem
postopku podjetje preneha kot pravna oseba. Likvidacijski postopek se vedno opravi po
prenehanju delovanja podjetja.

◆Vprašanja za ponavljanje:
1. Razložite razliko med prostovoljno in prisilno likvidacijo!
2. Opišite postopek likvidacije in vlogo revizorja!
3. Kakšen je namen likvidacije?
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6 IZBRIS IZ SODNEGA REGISTRA BREZ LIKVIDACIJE
V tem poglavju bomo spoznali:
• Zakaj pride do izbrisa podjetja iz sodnega registra
• Kaj je izbris po uradni dolžnosti in izbris na predlog upravičenega predlagatelja
• Kako poteka postopek izbrisa in kakšen vpliv ima izbris na upnike

♣ Preberite naslednji dve objavi in podajte svoja razmišljanja o tej tematiki!
Vsem nam je verjetno znan ukrep, ko je bil pri nas uveden institut izbrisa iz sodnega registra za
podjetja, ki v določenem obdobju ne poslujejo oz. nimajo nikakršnih prihodkov. S takšno
ureditvijo je želela država racionalizirati sistem in povečati učinkovitost gospodarstva in
posledično državne uprave. Cilj poglavja je tako preučitev pogojev za izbris iz sodnega registra
brez likvidacije. Predstavljen bo postopek za izbris iz sodnega registra brez likvidacije in
finančne posledice le-tega za subjekte izbrisa.

！Pravna oseba se izbriše iz sodnega registra brez likvidacije, če je prenehala poslovati, nima
premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti ali iz drugih zakonskih razlogov.
Velja, da obstaja razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra, če v dveh zaporednih
poslovnih letih ni predložila svojega letnega poročila agenciji zaradi objave po prvem ali drugem
odstavku 58. člena ZGD–1 (2006) ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka
59. člena ZGD–1 (2006); oz. pri vsaki pravni osebi, če je kot njen poslovni naslov v sodni
register vpisan naslov, na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu
neznana, ali na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za
poslovanje na tem naslovu, ali ki ne obstaja (ZFPPIPP, 2007, 427. člen).

！Sodišče odloči o začetku postopka izbrisa po uradni dolžnosti na podlagi obvestila iz 428.
člena ZFPPIPP (2007) ali na predlog upravičenega predlagatelja, ki je lastnik objekta na naslovu,
ki je v sodni register vpisan kot poslovni naslov pravne osebe.
Registrsko sodišče izda sklep, s katerim začne postopek izbrisa (v nadaljnjem besedilu: sklep o
začetku postopka izbrisa), če presodi, da obstaja izbrisni razlog. O vpisu začetka postopka izbrisa
v sodni register odloči registrsko sodišče s sklepom o začetku postopka izbrisa.
Pravna oseba, nad katero je bil začet postopek izbrisa, njen družbenik ali upnik lahko vloži
ugovor, da ni pogojev za vodenje postopka izbrisa, če izbrisni razlog ne obstaja, če je bil nad
pravno osebo začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije ali če je bil vložen
predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije nad pravno osebo ali iz
drugih razlogov, ki jih določa ZFPPIPP (2007). Ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa je
treba vložiti v dveh mesecih (ZFPPIPP, 2007, 435. člen). Po odločitvi eventuelnega ugovora proti
sklepu o začetku postopka izbrisa na podlagi pravnomočnega sklepa o obstoju izbrisnega razloga
registrsko sodišče po uradni dolžnosti odloči o izbrisu pravne osebe iz sodnega registra.
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Izbris iz sodnega registra ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe zahtevati plačilo
njegove obveznosti do te pravne osebe, od osebno odgovornih družbenikov ali od drugih
družbenikov na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti, ali zahtevati povrnitev škode od
članov poslovodstva ali organa nadzora izbrisane pravne osebe. Delavci, ki jim preneha pravno
razmerje, imajo enake pravice kot delavci, ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka
stečajnega postopka nad pravno osebo, vključno s pravicami po zakonu, ki ureja Jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije. Če je pravna oseba ob njenem prenehanju imela
neplačane obveznosti, aktivni družbeniki pravne osebe upnikom solidarno odgovarjajo za
izpolnitev teh obveznosti. Aktivni družbenik je oseba, ki je imela ob prenehanju izbrisane pravne
osebe položaj njenega družbenika in ki je imela v izbrisani pravni osebi pred njenim prenehanjem
možnost vplivati na njeno upravljanje in poslovanje tako, da bi lahko dosegla, da izbrisana
pravna oseba pravočasno izvede ustrezne ukrepe finančnega prestrukturiranja, potrebne za
zagotovitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, ali da v rokih, določenih z zakonom,
predlaga začetek stečajnega postopka. Zahtevki zastarajo v enem letu po objavi izbrisa pravne
osebe iz sodnega registra. (ZFPPIPP, 2007, 442. člen).
Če se kasneje najde premoženje izbrisane osebe, potem ko te okoliščine ni več mogoče
uveljavljati v postopku izbrisa, se nad njim opravi stečajni postopek.

Povzetek
Eden izmed glavnih razlogov za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije je, da je
pravna oseba prenehala poslovati, nima premoženja in je izpolnila vse svoje obveznosti. Ravno
tako je zelo pogost razlog za izbris pravne osebe iz sodnega registra, da v dveh zaporednih
poslovnih letih ni predložila svojega letnega poročila agenciji zaradi objave ali podatkov iz
letnega poročila.
Izbris iz sodnega registra ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe zahtevati plačilo
njegove obveznosti do te pravne osebe, od osebno odgovornih družbenikov ali od drugih
družbenikov na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti, ali zahtevati povrnitev škode od
članov poslovodstva ali organa nadzora izbrisane pravne osebe.

◆Vprašanja za ponavljanje:
1. Kakšni so lahko razlogi za izbris podjetja iz sodnega registra?
2. Kakšen vpliva ima izbris na upnike podjetja, ki bo izbrisano?
3. Kako poteka postopek izbrisa?
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7RAZLIKE MED ZAKONI
V tem poglavju bomo spoznali:
•
•

Razlike med prejšnjo in sedanjo zakonsko ureditvijo postopka prisilne poravnave
Bistvene razlike med prejšnjo in sedanjo zakonsko ureditvijo stečajnega postopka

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL, 1993) in Zakon o finančnem
poslovanju podjetij (ZFPPod, 1999) se v kar nekaj segmentih razlikujeta od novo sprejetega
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP, 2007), ki se je začel uporabljati 1. oktobra 2008. Cilj poglavja v nadaljevanju je, da se
predstavijo bistvene spremembe oziroma razlike med zakoni.

7.1 PRISILNA PORAVNAVA
Pogoj za začetek:
ZFPPod (1999) navaja pogoj za predlaganje postopka prisilne poravnave, ko je podjetje
insolventno dva meseca, medtem ko novi ZFPPIPP (2007) k temu kriteriju dodaja še, da
obveznost, s katero zamuja plačilo, presega 20 odstotkov vseh obveznosti, ki jih je imel dolžnik
izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo.
Procesne ovire:
Procesne ovire za postopek prisilne poravnave: stara zakona ne določata nikakršnih procesnih
ovir za prisilno poravnavo, medtem ko novi zakon določa dve procesni oviri. Predlog za prisilno
poravnavo tako ni dovoljen pred potekom treh let od poravnave obveznosti iz prejšnje prisilne
poravnave. Ovira torej vpliva na pogostost prisilne poravnave. Dolžniki so lahko brez te ovire
večkrat sprožili postopek prisilne poravnave, s čimer so lahko nekako manipulirali z upniki
oziroma so lahko dosegali večje odpise svojih obveznosti. Predlog za prisilno poravnavo ne sme
biti vložen v dveh letih od zavrnitve predloga prisilne poravnave ali dveh letih od dolžnikovega
umika od predloga za prisilno poravnavo. Druga procesna ovira pravi, da po začetku stečajnega
postopka ni več dovoljeno predlagati postopka prisilne poravnave. Po prejšnjem zakonu je lahko
stečajni upravitelj do naroka za obravnavo osnutka za glavno razdelitev vložil predlog za prisilno
poravnavo, če se je izkazalo, da bi dolžnik lahko postal plačilno sposoben.
Vpisi v sodni register:
Po ZFPPod (1999) je bil v sodni register vpisan tudi predlog za začetek postopka prisilne
poravnave ter sklep o potrditvi postopka prisilne poravnave. Po novem zakonu teh dveh sklepov
v sodnem registru ni.
Vodenje postopka prisilne poravnave:
Po ZPPSL (1993) postopek prisilne poravnave in stečaja vodi senat treh sodnikov, eden od njih je
predsednik senata, ki je tudi upravitelj prisilne poravnave, če ni za to funkcijo določena druga
oseba. Po ZFPPIPP (2007) postopek vodi sodnik posameznik, torej ni več senata, določen pa je
tudi upravitelj prisilne poravnave in stečaja, kizadošča vsem pogojem, ki jih določa omenjeni
zakon.
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Naloge upravitelja prisilne poravnave:
Naloge upravitelja prisilne poravnave po ZPPSL (1993) so predvsem preizkusiti stanje
premoženja in poslovanja dolžnika, preizkusiti seznam upnikov in seznam dolžnikovih
dolžnikov, preizkusiti verodostojnost prijavljenih terjatev ter ugovarjati zoper neutemeljeno
prijavljene terjatve. Po ZFPPIPP (2007) mora upravitelj podati mnenje o rednem poročilu
insolventnega dolžnika, podati mora mnenje o izrednem poročilu, nadzorovati mora poslovanje
dolžnika, sestaviti mora poročilo o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave, izreče, ali
priznava terjatev ali jo prereka ter podobno.
Sestava upniškega odbora:
ZPPSL (1993) določa, da je v upniškem odboru tudi predstavnik delavcev, medtem ko ZFPPIPP
(2007) tega ne predvideva. Namen predstavnika delavcev je predvsem zaščita njihovih pravic in
postavitev v boljši položaj glede poplačila obveznosti. Nov zakon o delavcih sploh ne govori.
ZPPSL (1993) posebej govori tudi o možnosti zmanjšanja števila zaposlenih v postopku prisilne
poravnave. V načrtu finančne reorganizacije mora biti v tem primeru navedeno, koliko delavcev
bo podjetje odpustilo, na katerih delovnih mestih so zaposleni in datum prenehanja delovnega
razmerja.
Načrt finančne organizacije:
ZFPPod (1999) in ZPPSL (1993) govorita o načrtu finančne reorganizacije, ZFPPIPP (2007) pa o
načrtu finančnega prestrukturiranja. Stari zakon določa, da mora biti načrt finančne reorganizacije
vložen v treh mesecih po vložitvi predloga za prisilno poravnavo. ZFPPIPP (2007) pa določa, da
mora biti načrt finančnega prestrukturiranja vložen hkrati s predlogom prisilne poravnave.
Poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja: stari zakon ne vključuje pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti, novi zakon pa določa, da mora načrt finančnega prestrukturiranja
pregledati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti in podati svoje strokovno mnenje.
Razvrstitev upnikov:
Po starem zakonu dolžnik v načrtu finančne reorganizacije razvrsti terjatve upnikov v razrede
glede na pravni in poslovni temelj. V načrtu je naveden predlog izplačila terjatev, tako časovno
kot tudi glede višine poplačanih terjatev. Upniki, ki spadajo v isti razred terjatev, so deležni
enakopravnega obravnavanja – sorazmerno se jim zmanjša vrednost terjatev oziroma podaljša čas
poplačila.
Status upnikov:
Novi zakon določa, da mora insolventni dolžnik vsem upnikom ponuditi enak delež plačila
njihovih navadnih terjatev, enake roke za njihovo plačilo in obresti po enaki obrestni meri.
Določa tudi znesek prednostnih terjatev, na katere prisilna poravnava ne učinkuje, in podrejenih
terjatev, ki po potrditvi prisilne poravnave prenehajo. Ni torej več razredov terjatev, znotraj
katerih so enaki zneski plačil in zneski odpisov.
Predložitev izkazov poslovanja:
Po starem zakonu je bilo treba načrtu finančne reorganizacije priložiti poleg obračunskih tudi
predračunske izkaze, in sicer revidirano predračunsko bilanco stanja na zadnji dan zadnjega
trimesečja pred vložitvijo načrta in predračunski izkaz finančnih ter denarnih tokov za obdobje,
ko se bodo vršila poplačila upnikov.
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Predvsem manjše družbe pri svojem poslovanju ne uporabljajo prav pogosto predračunskih
izkazov in bilanc, vendar sestavljanje predračunov prinaša mnogo koristnih informacij.
Sestavljanje predračunov tako omogoča poslovodstvu, da oceni višino prihodnjih stroškov in
uresničevanje ter ugotavljanje dosežkov (Turk, Kavčič in Kokotec–Novak, 2006, 211). Poleg
neposrednih koristi uporaba predračunov prinaša tudi posredne koristi (Turk et al., 2006, 213–
215):
− izpolnjuje zahteve po sprotnem načrtovanju,
− spodbuja usklajevanje, sodelovanje in komuniciranje,
− sili poslovodstvo, da s številkami izrazi načrte podjetja,
− omogoča presojo potrebnosti stroškov,
− spodbuja zaposlene, da so usmerjeni k doseganju ciljev itd.
ZFPPIPP (2007) predračunov ne zahteva in jih tudi ne omenja. Menimo, da bi morala podjetja
uporabljati predračune, da bi bila bolj pripravljena na spremembe. Omenjena sprememba ni
optimalna z vidika insolventnega dolžnika in upnika. Insolventni dolžnik ne ve, kakšno naj bi
bilo poslovanje v prihodnosti, upnik pa tako izgublja pomemben vir informacij za odločanje za
prisilno poravnavo ali proti njej.

7.2 STEČAJ
Predlagatelj stečajnega postopka:
Novi zakon kot možnega predlagatelja stečajnega postopka določa tudi Javni jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije, ob zamudi pri plačilu terjatev delavcev. Novi zakon
omogoča odložitev odločanja o stečajnem postopku v primeru, ko predlog poda upnik, in sicer za
dva meseca. Stari zakon ni omogočal odložitve odločanja.
Kritje stroškov stečajnega postopka:
Stari zakon ne predvideva načina določanja predujma za kritje stroškov in njegove višine, novi
zakon pa to določa v 233. členu ZFPPIPP (2007).
Prijava terjatev:
Stari zakon določa, da morajo upniki svoje terjatve prijaviti v dveh mesecih po objavi oklica,
novi zakon pa določa rok tri mesece po objavi oklica. Glede roka za sestavo načrta poteka
stečajnega postopka stari zakon predvideva, da mora stečajni upravitelj sestaviti načrt poteka
postopka v 30 dneh po začetku postopka, novi zakon pa določa, da mora upravitelj v štirih
mesecih po začetku postopka pripraviti otvoritveno poročilo, ki vsebuje tudi načrt poteka
stečajnega postopka.
Preizkus terjatev:
Po starem zakonu se preizkus terjatev v postopku zaradi insolventnosti izvede na naroku, po
novem zakonu pa zunaj tega.
Poročanje o poslovanju podjetja v stečaju:
V zvezi s poročanjem v primeru nadaljevanja poslovanja podjetja v stečaju so razlike v tem, da je
po starem zakonu treba v primeru nadaljevanja poslovanja mesečno prilagati bilanco stanja, izkaz
poslovnega izida ter izkaz gotovinskih tokov. Novi zakon določa kot prilogo poročilu le bilanco
stanja in izkaz poslovnega izida.
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Transakcijski račun:
Stari zakon določa, da se z začetkom stečajnega postopka ukine transakcijski račun, denarna
sredstva pa se prenesejo na novi račun. Novi zakon ne določa ukinitve obstoječega
transakcijskega računa, določa pa prenos pooblastil za transakcije na upravitelja.

Povzetek
Na področju postopkov zaradi insolventnosti je bil sprejet nov zakon, ki naj bi še bolj zaščitil
upnike in preprečil zlorabe na tem področju. Nov zakon namreč bolj omejuje pogostost postopka
prisilne poravnave. Nekatera podjetja so lahko z večkratnimi postopki prisilnih poravnav
dosegala večje odpise svojih obveznosti, niso pa uspela rešiti svojih poslovnih težav. Zaščita
upnikov in njihovih pravic pa se kaže tudi v tem, da mora dolžnik po novem zakonu določiti za
vse upnike enak delež odpisa in enake roke plačil. Pri postopku prisilne poravnave je tudi
problem pri odgovornosti, če podjetje ne uspe rešiti finančnih problemov. Videti je, kot da nihče
ne nosi odgovornosti, če podjetje ne uspe doseči ciljev, ki so zapisani v načrtu finančnega
prestrukturiranja.

◆Vprašanja za ponavljanje:
1. Katere so bistvene razlike med prejšnjo in sedanjo zakonsko ureditvijo postopka prisilne
poravnave?
2. Katere so bistvene razlike med prejšnjo in sedanjo zakonsko ureditvijo stečajnega postopka?
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8 PRAVNOORGANIZACIJSKO PREOBLIKOVANJE PODJETIJ
V tem poglavju bomo spoznali:
•
•
•
•
•

Načine preoblikovanja podjetij
Pojem združitve podjetja
Pojem delitev podjetja
Preoblikovanje s prenosom premoženja
Preoblikovanje s spremembo pravnoorganizacijske oblike

♣Kako si razlagate pojem » preoblikovanje podjetja«?

Izteka se ponudba Save za prevzem Term 3000
KRANJ - V sredo se izteče ponudba kranjske Save za prevzem Term 3000. Sava je prag uspešnosti - eno delnico več
kot 45 odstotkov vseh izdanih delnic moravske družbe - že dosegla 6. februarja, nanjo pa so se odzvali tudi največji
dosedanji lastniki Term 3000, in sicer Kapitalska družba, Infond ID, Slovenska odškodninska družba, Perutnina Ptuj
in Pomurska investicijska družba. V Savi pričakujejo, da bodo ponudbo sprejeli tudi ostali delničarji. Sava, ki je pred
objavo ponudbe v moravski družbi obvladovala 4,4-odstotni lastniški delež, je ponudbo za prevzem Term 3000
objavila 5. januarja,..

Podjetja se lahko prestrukturirajo tudi tako, da se pravnoorganizacijsko preoblikujejo. V
slovenski praksi poznamo številne primere pravnoorganizacijskega preoblikovanja podjetij.
Znani so primeri prevzema Save s strani ameriškega podjetja Goodyear, ali Leka s strani
švicarskega koncerna Novartis. Ravno tako je znano skupno vlaganje v podjetju Revoz s
francoskim proizvajalcem avtomobilov Renault. Kako podjetja pristopijo k takšnemu načinu
finančnega preoblikovanja, je cilj preučevanja zadnjega dela učbenika.
Splošno pravilo pravi, da se podjetje lahko pravnoorganizacijsko preoblikuje:
• z združitvijo,
• z delitvijo,
• s prenosom premoženja,
• s spremembo pravnoorganizacijske oblike.
Cilj gradiva je torej, da spoznamo vrste združitev, načine delitev, možnosti prenosa premoženja
ter različne primere sprememb pravnoorganizacijskih oblik.

Insolvenčni postopki

Pravnoorganizacijsko preoblikovanje podjetij

8.1 DELITEV
Kapitalska družba se lahko deli bodisi z razdelitvijo bodisi z oddelitvijo (ZGD–1, 2006).

► Razdelitev: se opravi s hkratnim prenosom vseh delov premoženja prenosne družbe, ki z
razdelitvijo preneha, ne da bi bila opravljena njena likvidacija, bodisi na nove kapitalske družbe,
ki se ustanovijo zaradi razdelitve, bodisi na prevzemne kapitalske družbe.

► Oddelitev: se opravi s prenosom posameznih delov premoženja prenosne družbe, ki z
oddelitivijo ne preneha, bodisi na nove kapitalske družbe, ki se ustanovijo zaradi oddelitve,
bodisi na prevzemne kapitalske družbe.

Delitev se lahko opravi tudi tako, da se deli premoženja prenosne družbe hkrati prenesejo na nove
in na prevzemne družbe.
Z delitvijo preide na novo oziroma prevzemno družbo del premoženja prenosne družbe, določen
z delitvenim načrtom, ter pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi s tem premoženjem.
Družbenikom oziroma delničarjem prevzete družbe se zagotovijo deleži (delnice oziroma
poslovni deleži) nove oziroma prevzemne družbe. Če razmerje deležev ni ustrezno oziroma se ne
more zagotoviti ustrezne menjave, mora nova oziroma prevzemna družba oziroma druga oseba
zagotoviti denarno doplačilo, ki pa ne sme preseči desetine skupnega nominalnega zneska delnic
oziroma poslovnih deležev, ki jih nova oziroma prevzemna družba zagotovi delničarjem oziroma
družbenikom prenosne družbe.

8.1.1 Delitev z ustanovitvijo novih družb
Uprava prenosne družbe mora sestaviti delitveni načrt, ki mora v skladu z ZGD–1 (2006)
vsebovati: (a) firmo in sedež prenosne družbe, (b) predlog statutov novih družb, (c) izjavo o
prenosu delov premoženja prenosne družbe na nove družbe z vsemi pravnimi posledicami, (č)
menjalna razmerja, (d) višino denarnega doplačila, če ni ustrezne menjave, (e) pri zmanjševanju
osnovnega kapitala natančen opis postopkov v zvezi z zmanjševanjem nominalnega zneska delnic
oziroma združevanjem deležev prenosne družbe, (f) natančen opis postopkov v zvezi z
zagotovitvijo deležev novih družb, (g) dan, od katerega dalje zagotavljajo deleži, ki jih bo
posamezna nova družba zagotovila, pravico do dela dobička, (h) dan obračuna delitve, (i)
pravice, ki jih bo delničarjem oziroma družbenikom prenosne družbe s posebnimi pravicami do
udeležbe v dobičku zagotovila posamezna nova družba, (j) vse posebne ugodnosti, ki bodo
zagotovljene članom uprav oziroma nadzornih svetov prenosne oziroma novih družb, ki so
udeležene pri delitivi, ali delitvenim revizorjem, (k) določen opis in dodelitev delov premoženja
in obveznosti, ki se prenesejo na posamezno novo družbo, (l) določilo o dodelitvi tistih delov
premoženja, ki jih sicer na podlagi delitvenega načrta ne bi bilo mogoče dodeliti nobeni izmed
družb, ki je udeležena pri delitvi, (m) zaključno poročilo prenosne družbe in otvoritvene bilance
novih družb, v primeru oddelitve pa tudi otvoritveno bilanco prenosne družbe, ki izkazuje stanje
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premoženja in obveznosti po oddelitvi, (n) kadar delitev ne ohranja kapitalskih razmerij, višino
denarne odpravnine, ki jo ponuja posamezna nova družba ali druga oseba (biti mora v notarski
obliki), razen kadar so se vsi družbeniki oziroma delničarji prenosne družbe veljavno odpovedali
pravici do denarne odpravnine.
Skupna višina osnovnih kapitalov družb, ki so udeležene pri delitvi, mora biti po delitvi najmanj
enaka osnovnemu kapitalu prenosne družbe pred delitvijo. Za ustanovitelja nove družbe se šteje
prenosna družba. Ustanovitev novih družb mora pregledati eden ali več ustanovitvenih
revizorjev. Člani uprave in nadzornega sveta solidarno odgovarjajo za škodo, ki jo delitev
povzroči družbam, ki so udeležene v delitvi, in imetnikom deležev v teh družbah.
Uprava prenosne družbe mora izdelati podrobno pisno poročilo o delitvi. Pregledati ga mora
delitveni revizor, ki ga imenuje nadzorni svet. Delitveni revizor mora o reviziji delitve izdelati
pisno poročilo, ki ga mora predložiti upravi in nadzornemu svetu prenosne družbe. Delitveni
revizor odškodninsko odgovarja vsem družbam, ki so udeležene pri delitvi, in vsem imetnikom
deležev v teh družbah. Nadzorni svet prenosne družbe mora na podlagi poročila uprave o delitvi
in poročila o reviziji delitve pregledati nameravano delitev in o tem izdelati pisno poročilo.
Poročilo o delitvi in revizija delitve nista potrebni, če vsi imetniki deležev prenosne družbe dajo
izjavo v obliki notarskega zapisa, da se jima odpovedujejo. Izjavo o odpovedi lahko dajo
delničarji tudi ustno na zasedanju skupščine prenosne družbe, ki odloča o delitvi, in ta izjava se
vnese v zapisnik skupščine.
Uprava prenosne družbe je dolžna vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o
delitvi, registrskemu sodišču predložiti delitveni načrt, ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet
družbe. Obvestilo o predložitvi delitvenega načrta registrskemu sodišču je potrebno objaviti v
Uradnem listu Republike Slovenije. Kadar je prenosna družba organizirana kot delniška družba
ali kot komanditna delniška družba, je treba vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe omogočiti pregled naslednjih listin:
• delitvenega načrta,
• letnega poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta,
• revidirano zaključno poročilo prenosne družbe,
• poročila uprave o delitvi,
• poročila o reviziji delitve,
• poročila nadzornega sveta o pregledu delitve.
Kadar je prenosna družba organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, je treba najmanj 14
dni pred zasedanjem skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi, vsakemu družbeniku te družbe
skupaj z vabilom na skupščino poslati prej navedene listine.
Za delitev je potreben sklep skupščine o soglasju za delitev. Kadar je prenosna družba
organizirana kot delniška družba ali kot komanditna delniška družba, je sklep veljavno sprejet, če
zanj glasuje najmanj tri četrtine pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Kadar je prenosna
družba organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, je sklep veljavno sprejet, če zanj
glasujejo družbeniki, ki imajo najmanj tri četrtine glasov vseh družbenikov. Sklep o soglasju
mora potrditi notar.
Uprava prenosne družbe in uprave novih družb morajo hkrati predlagati vpis delitve in vpis novih
družb v register. Registrsko sodišče po sedežu prenosne družbe v register hkrati vpiše delitev in
ustanovitev novih družb. Z vpisom delitve v register nastanejo naslednje pravne posledice:
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1. Premoženje prenosne družbe skupaj z obveznostmi preide na nove družbe v skladu z
delitvenim načrtom.
2. Pri razdelitvi prenosna družba preneha. Pri oddelitvi začnejo veljati spremembe statuta
prenosne družbe, ki so predvidene v delitvenem načrtu.
3. Imetniki deležev prenosne družbe postanejo imetniki deležev novih družb v skladu z
delitvenim načrtom.
Dokler dolžnik prenosne družbe ni obveščen, kateri izmed družb, ki so udeležene pri delitvi, je
dodeljena terjatev do tega dolžnika, jo lahko veljavno izpolni katerikoli izmed njih.

8.1.2 Delitev s prevzemom
Za delitev s prevzemom se smiselno uporabljajo določbe zakona za delitev z ustanovitvijo novih
družb. Spremeni pa se nekaj stvari. Delitveni načrt se nadomesti s pogodbo o delitvi in prevzemu,
ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Pogodbo skleneta upravi prenosne in
prevzemne družbe. Nova družba se nadomesti s prevzemno družbo. Za prevzemne in prenosne
družbe, ki so udeležene pri delitvi, se smiselno uporabljajo tudi določbe zakona glede pripojitve.

8.2 ZDRUŽITEV

♣ Kje so po vašem mnenju lahko razlogi za neuspešen rezultat združitve podjetij?
Iskanje poti na tuje trge
Kako prodreti na nov tuj trg - s pomočjo lokalnega partnerja ali neposredno? Oba načina imata prednosti in slabosti.
Če posplošimo, se način, kako podjetja vstopajo na tuje trge, razlikuje predvsem po tem, ali gre za storitvena ali
proizvodna podjetja. Veliko preprosteje je internacionalizirati poslovanje proizvodnim podjetjem; ta praviloma
preselijo proizvodnjo na trge z nižjimi stroški, oddelek za raziskave in razvoj pa na trge, kjer obstaja specializirano
znanje z želenega področja. Internacionalizacijo storitvenih podjetij je praviloma težje izvesti predvsem zato, ker je
treba prenesti know-how iz ene države v drugo prek dolgotrajnih izobraževalnih procesov…
Velika past: »kulturni trk«
Internacionalizacija poslovanja zahteva veliko potrpljenja, znanja in razumevanja za tujo kulturo. Do česa lahko
pride zaradi »kulturnega trka«, je pokazala na primer združitev podjetij Daimler in Chrysler. Ko je ameriška stran
odprla temo pogajanj, za katero so menili, da še ni obdelana, je bil komentar Nemcev živčen in kratek: »O tem smo
odločali že na uvodnih pogajanjih, vse je evidentirano v protokolnih zapiskih.« Američani so reagirali zmedeno in po
nekaj trenutkih tišine vprašali: »Kakšnih zapiskih?« Spomnili so se sicer, da so jim nemški pogajalci poslali zapiske
sestankov, vendar jih niso šteli za pomembne.
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Strateške povezave pomenijo skupno uporabo sredstev več podjetij in so zelo koristne za
vzdrževanje in povečevanje konkurenčnosti, predvsem ko podjetje samo, s svojimi
razpoložljivimi sredstvi ne more več dosegati zadovoljive uspešnosti. Povezovanje je lahko
strateško, poslovno ali pa kapitalsko. Strateško povezovanje pomeni povečano sodelovanje med
konkurenti. Strateške zveze pomenijo za podjetje kooperativno povezanost, doseganje
konkurenčnih prednosti na enem ali več strateških področjih, sinergijske učinke in doseganje tako
posameznih kot skupnih ciljev. Strateška zveza ni strategija podjetja in le-te ne nadomešča, je le
del strategije. Skupnih vlaganj ne velja enačiti s pojmom strateških zvez, skupna vlaganja so le
ena od možnih oblik zvez. Pri skupnem vlaganju nastane nova pravna oseba, ki je lahko
neodvisna od podjetij ustanoviteljev. Najpogostejša oblika skupnih vlaganj je še vedno med
dvema ali več podjetji iz zasebnega sektorja.
Pri kapitalskih povezavah pa gre za kapitalske, lastninske in statusne spremembe v povezavi
sodelujočih podjetij. Pri strateških povezavah gre za medorganizacijsko povezovanje, medtem ko
je v primeru kapitalskih povezav bistveno notranje organizacijsko uresničevanje strateških ciljev.

！Poznamo tri vrste kapitalskih povezav:
1. Združitve se delijo na pripojitve in spojitve. V primeru pripojitve (angl. acquisition) se
podjetje pripoji k drugemu tako, da nanj prenese vse svoje premoženje in obveznosti in s tem
preneha samostojno obstajati kot pravna oseba. Kadar pa se dve podjetji združita v novo
pravno osebo, prejšnji podjetji pa prenehata obstajati, gre za spojitev (angl. merger).
2. Prevzem (angl. takeover) podjetja je nakup podjetja ali njegovega dela (Antončič, et al.,
2002, 401), kadar si eno podjetje (prevzemna družba) pridobi kontrolni delež lastništva v
podjetju– prevzeti družbi. Spremeni se le lastniška struktura podjetja, obe podjetji pa
normalno obstajata naprej.
3. Skupne naložbe so dogovor dveh ali več podjetij o skupni ustanovitvi novega podjetja in
pomenijo kapitalsko povezavo v novoustanovljenem podjetju.
Kapitalsko povezovanje lahko poteka s plačilom v denarju lastnikom ali družbi, z medsebojno
zamenjavo delnic, z odkupom osnovnih sredstev, s pridobivanjem nadzora z zmanjšanjem
kapitala in umikom lastnih delnic.
S svežim kapitalom, novimi znanji in novimi izzivi, ki jih pridobi z opisanimi združitvami, se
lahko podjetje lažje reši dolgov in poskrbi za solventnost ter poleg tega pridobi boljšo osnovo za
doseganje dolgoročnih ciljev.

8.2.1 Združitev delniških družb
Kot že rečeno v prejšnji točki, se lahko dve ali več delniških družb združi bodisi s pripojitvijo
bodisi s spojitvijo. Pripojitev se opravi s prenosom celotnega premoženja ene ali več delniških
družb (prevzeta družba) na drugo delniško družbo (prevzemna družba). Spojitev se opravi z
ustanovitvijo nove delniške družbe (prevzemna družba), na katero se prenese celotno premoženje
družb, ki se spajajo (prevzete družbe). Prevzete družbe z združitvijo prenehajo, ne da bi se prej
opravila njihova likvidacija.
Delničarjem prevzetih družb se zagotovijo delnice prevzemne družbe. Z združitvijo preide na
prevzemno družbo vse premoženje ter pravice in obveznosti prevzete družbe. Prevzemna družba
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kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta
družba.
Uprave družb, ki se združujejo, morajo skleniti pogodbo o pripojitvi, ki mora biti sklenjena v
obliki notarskega zapisa. Uprava vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, mora tudi izdelati
podrobno pisno poročilo o pripojitvi, v kateri mora pripojitev pravno in ekonomsko utemeljiti. Za
vsako družbo mora pogodbo o pripojitvi pregledati eden ali več revizorjev (pripojitveni revizor).
Nadzorni svet vsake družbe udeleženke v pripojitvi mora na podlagi poročila uprave in poročila
revizije pripojitve pregledati nameravano pripojitev in o tem izdelati pisno poročilo. Za
veljavnost pogodbe o pripojitvi je potrebno soglasje skupščine vsake družbe, ki je udeležena pri
pripojitvi. Uprava vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, mora na sedežu prevzemne družbe
vložiti predlog za vpis pripojitve pri registrskem sodišču. Z vpisom pripojitve v register nastanejo
naslednje pravne posledice:
• premoženje prevzetih družb preide skupaj z njihovimi obveznostmi na prevzemno družbo,
• prevzete družbe prenehajo,
• delničarji prevzetih družb postanejo delničarji prevzemne družbe.

8.2.2 Združitev komanditnih delniških družb in delniških družb
Komanditne delniške družbe se lahko združijo med seboj. Prav tako se lahko združi ena ali več
komanditnih delniških družb z delniško družbo ali več delniških družb s komanditno delniško
družbo. Zakon pravi, da se za združitev smiselno uporabljajo določbe ZGD–1 (2006) o združitvi
delniških družb.

8.2.3 Združitev družb z omejeno odgovornostjo
Družbe z omejeno odgovornostjo so lahko udeležene pri združitvi kapitalskih družb kot
prevzemne družbe oziroma kot prevzete družbe. Za združitev kapitalskih družb, pri kateri so
udeležene družbe z omejeno odgovornostjo, se smiselno uporabljajo določbe ZGD–1 (2006) o
združitvi delniških družb, če ni v zakonu drugače določeno.
Če je družba z omejeno odgovornostjo prevzemna družba, mora pogodba o pripojitvi vsebovati
tudi nominalno vrednost poslovnega deleža prevzemne družbe, ki ga pridobi posamezen
družbenik oziroma delničar prevzete družbe v zameno za poslovne deleže oziroma delnice
prevzete družbe. Če bodo pravice oziroma obveznosti družbenikov oziroma delničarjev prevzete
družbe drugačne kot iz drugih poslovnih deležev prevzemne družbe, morajo biti te drugačne
pravice oziroma obveznosti določene v pogodbi o pripojitvi. Če se katerikoli delničar prevzete
družbe ne strinja s pripojitvijo, mu mora prevzemna družba z omejeno odgovornostjo zagotoviti
primerno denarno odpravnino.
Sklep skupščine družbe z omejeno odgovornostjo o soglasju za združitev je veljavno sprejet, če
zanj glasujejo družbeniki, ki imajo najmanj tri četrtine vseh glasov. Sklep mora potrditi notar.
Družbeniki lahko podajo izjavo v obliki notarskega zapisa ali na sami skupščini in v zapisnik gre,
da se odpovedujejo uporabi določb o pregledu združitve po nadzornem svetu pri pripojitvi in o
reviziji pripojitve.
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8.3 ZDRUŽITEV IN DELITEV OSEBNIH DRUŽB
ZGD–1 (2006) za združitve in delitve osebnih družb določa, da se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o združitvah in delitvah, pri katerih so udeležene družbe z omejeno odgovornostjo,
oziroma določbe, ki se nanašajo na združitev in delitev družb z omejeno odgovornostjo.
Za sklep o združitvi oziroma delitvi je potrebno soglasje osebno odgovornih družbenikov v
osebni družbi ter sogasje družbenikov v kapitalski družbi, ki bodo po združitvi oziroma delitvi
odgovarjali za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.

8.4 PRENOS PREMOŽENJA
Delniška družba, komanditna delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo lahko prenese
svoje premoženje kot celoto na Republiko Slovenijo ali na lokalno skupnost v Republiki
Sloveniji. Z vpisom prenosa premoženja v register ta družba preneha obstajati. Njeno premoženje
preide na prevzemnika. Nadomestilo za preneseno premoženje se razdeli v sorazmerju z
delnicami oziroma deleži.
Pogodba o prenosu premoženja je veljavna le na podlagi soglasja skupščine družbe. Za veljaven
sklep skupščine je potrebna tričetrtinska oziroma s statutom določena višja večina zastopanega
osnovnega kapitala (Prek, 1999, 330).

8.5 SPREMEMBA PRAVNOORGANIZACIJSKE OBLIKE
8.5.1 Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo
V sklepu o preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo se določijo firma
in druge spremembe, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. Družbeniki, ki so glasovali za
preoblikovanje, se v zapisnik navedejo poimensko. Za preoblikovanje se smiselno uporabljajo
določbe zakona o ustanovitveni reviziji delniške družbe. Za ustanovitelje družbe veljajo
družbeniki, ki so glasovali za preoblikovanje. Vsak družbenik, ki je na skupščini ugovarjal proti
sklepu o preoblikovanju, lahko od družbe zahteva, da prevzame njegove delnice proti plačilu
primerne denarne odpravnine. V poročilu je treba opisati postopek preoblikovanja in predstaviti
gospodarsko stanje družbe z omejeno odgovornostjo. Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba
za vpis v register prijaviti člane uprave. Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v
register. Poslovni deleži postanejo delnice. Pravice tretjih oseb iz poslovnega deleža se
uresničujejo kot pravice iz delnice (Prek, 1999, 334).

8.5.2 Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev, se lahko preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo na podlagi sklepa skupščine, ki ga morajo potrditi vsi delničarji. Če je sklep o
preoblikovanju sprejela večina, ki predstavlja najmanj 9/10 osnovnega kapitala, se sklep o
preoblikovanju šteje za veljavnega. Pri družbah, ki se preoblikujejo z večinskim sklepom, je
objava preoblikovanja kot predmet dnevnega reda pravilna le, če ji je priložena izjava družbe, s
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katero se tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika ponudi, da bo
pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno odškodnino. V sklepu
se določi firma družbe in opredelijo druge značilnosti, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja.
Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register prijaviti poslovodje. Družba z
omejeno odgovornostjo obstaja od vpisa v register. Delnice postanejo poslovni deleži, katerih
nominalni znesek se lahko razlikuje od nominalnega zneska delnic. Pravice tretjih oseb iz delnic
se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža (Prek, 1999, 332).

8.5.3 Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno delniško družbo
Za preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno delniško družbo je potreben
sklep skupščine družbenikov in pristop vsaj enega komplementarja. Pristop mora biti potrjen v
notarski obliki. Skupščini družbenikov, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži bilanca.
Ustanovitelje zamenjajo tako družbeniki, ki so glasovali za preoblikovanje, kot tudi
komplementarji. Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register prijaviti
komplementarje. Komanditna delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v register.
Poslovni deleži postanejo delnice. Pravice tretjih oseb iz poslovnega deleža se uresničujejo kot
pravice iz delnice. Komplementarji neomejeno odgovarjajo upnikom družbe tudi za obveznosti,
ki so nastale pred njihovim pristopom (Prek, 1999, 335).

8.5.4 Preoblikovanje komanditne delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
Komanditna delniška družba se lahko s sklepom skupščine in s soglasjem vseh komplementarjev
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Skupščini, ki sklepa, se predloži bilanca. Hkrati s
sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register prijaviti poslovodje. Družba z omejeno
odgovornostjo obstaja od vpisa v register. Delnice postanejo poslovni deleži, katerih nominalni
znesek se lahko razlikuje od nominalnega zneska delnic. Pravice tretjih oseb iz delnic se
uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža (Prek, 1999, 335).

8.5.5 Preoblikovanje delniške družbe v komanditno delniško družbo
Za preoblikovanje delniške družbe v komanditno delniško družbo je potreben sklep skupščine in
pristop najmanj enega komplementarja. Za veljavnost sklepa pa je potrebna najmanj tričetrtinska
večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se določi firma družbe in
opredelijo se spremembe, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. Pristop osebno odgovornih
družbenikov mora biti potrjen v obliki notarskega zapisa. Skupščini se predloži bilanca na dan
obračuna, ki se sestavi na dan, od katerega dalje komplementarji sodelujejo pri dobičku ali izgubi
družbe, oziroma največ šest mesecev pred sklepom o preoblikovanju, če komplementarji
sodelujejo šele po sklepu o preoblikovanju. Ustanovitelje zamenjajo komplementarji. Hkrati s
sklepom o preoblikovanju za vpis v register je potrebno prijaviti osebno odgovorne družbenike.
Komanditna delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v register. Komplementarji
odgovarjajo neomejeno upnikom družb tudi za obveznosti družbe, ki so nastale pred njihovim
pristopom (Prek, 1999, 330).
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8.5.6 Preoblikovanje komanditne delniške družbe v delniško družbo
Komanditna delniška družba se lahko preoblikuje v delniško družbo s sklepom skupščine ob
soglasju vseh komplementarjev. V sklepu se določi firma družbe, sestava uprave in opredelijo se
spremembe, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. Skupščini se predloži zadnji letni obračun. Za
sestavo organov delniške družbe se smiselno uporabljajo določbe zakona o organih delniške
družbe. Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register prijaviti člane uprave.
Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v register. Komplementarji se izločijo iz družbe,
vendar še naprej odgovarjajo za obveznosti, ki so nastale pred vpisom preoblikovanja v register
(Prek, 1999, 331).

8.5.7 Preoblikovanje kapitalskih družb v osebne družbe ter preoblikovanje osebnih družb v
kapitalske družbe
Za preoblikovanje kapitalskih družb v osebne družbe se smiselno uporabljajo določbe zakona o
preoblikovanju delniške družbe v druge družbe s tem, da je za sklep o preoblikovanju potrebno
soglasje tistega družbenika, ki v osebni družbi za obveznosti družbe odgovarja z vsem svojim
premoženjem.
Za preoblikovanje osebnih družb v kapitalske družbe se uporablja določba prejšnjega odstavka.
Osebno odgovorni družbeniki še naprej odgovarjajo za obveznosti družbe, ki so nastale pred
vpisom preoblikovanja v register. V primeru prenehanja družbe velja zastaralni rok.

8.5.8 Preoblikovanje delniške družbe v zadrugo
Za preoblikovanje delniške družbe v zadrugo se smiselno uporabljajo določbe zakona za
preoblikovanje delniške družbe v druge oblike družb.

8.5.9 Preoblikovanje zadruge v delniško družbo
Zadruga se lahko preoblikuje v delniško družbo, če ima vsak zadružnik v zadrugi določen delež.
Za preoblikovanje je potreben sklep občnega zbora zadruge. Pred sklepanjem o preoblikovanju se
na občnem zboru zadruge, ki odloča o preoblikovanju, preberejo poročila revizorjev, v katerih
morajo biti ocenjene posledice preoblikovanja na interese delničarjev in upnikov. S sklepom o
preoblikovanju se določijo firma in sedež družbe, znesek delnic in navedba upravičencev, in
drugi, za izvedbo preoblikovanja potrebni podatki. Zadružna pravila se spremenijo tako, da
vsebujejo vse sestavine, predpisane za statut delniške družbe (Prek, 1999, 336).

8.5.10 Preoblikovanje zavodov v gospodarske družbe
Za preoblikovanje zavodov v gospodarske družbe se smiselno uporabljajo določbe zakona o
preoblikovanju delniške družbe v druge družbe, s tem da je za sklep o preoblikovanju, poleg
sklepa pristojnega organa zavoda, v skladu z aktom o ustanovitvi oziroma statutom, potrebno še
soglasje ustanoviteljev, katerih ustanoviteljski deleži znašajo devet desetin, in družbenika, ki bo v
družbi po preoblikovanju odgovarjal za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.
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Ustanovitelji, ki niso glasovali za sklep o preoblikovanju, lahko od družbe zahtevajo primerno
denarno odpravnino (ZGD–1, 2006).

Povzetek
Družbe se lahko tudi pravnoorganizacijsko preoblikujejo; pri tem lahko družba preneha ali pa še
naprej deluje. Statusno se družba lahko združi, deli, prenese premoženje ali spremeni
pravnoorganizacijsko obliko. Dve ali več družb se lahko združi bodisi s pripojitvijo bodisi s
spojitvijo. Kapitalska družba se lahko deli bodisi z razdelitvijo bodisi z oddelitvijo. Delniška
družba, komanditna delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo lahko prenese svoje
premoženje kot celoto na Republiko Slovenijo ali na lokalno skupnost v Republiki Sloveniji. Z
vpisom prenosa premoženja v register ta družba preneha obstajati. Njeno premoženje preide na
prevzemnika. Največ podjetij se pripoji, nekaj se jih tudi spoji in razdruži.

◆Vprašanja za ponavljanje:
1.
2.
3.
4.

Kako se lahko podjetje pravnoorganizacijsko preoblikuje?
Opiši zakaj gre pri delitvi podjetja!
Kakšna je razlika med razdelitvijo in oddelitvijo?
Opiši prednosti in slabosti združitve dveh ali več podjetij!
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