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7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA  
 

Tabela 3: Finančni kazalniki poslovanja 

KAZALNIK LETO 2018 LETO 2019 

1. Kazalnik gospodarnosti 1,03 1,04 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,56 % 0,54 % 

3. Stopnja odpisanosti opreme 0,59 0,55 

4. Dnevi vezave zalog materiala 19,78 27,58 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku 8,41 % 10,91 % 

6. Koeficient plačilne sposobnosti / / 

7. Koeficient zapadlih obveznosti 0 0 

8. Kazalnik zadolženosti 0 0 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 2,47 4,76 

10. Prihodkovnost sredstev 3,98 3,97 

 

 

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki / celotni odhodki) je večji od 1, kar pomeni, da imamo 
presežek prihodkov nad odhodki in s tem pozitivni rezultat, ki je primerljiv s preteklim letom. 
 

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija / celotni prihodki) je 0,54 % in je malo 
manjši kot delež v letu 2018. 

 

3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme / oprema in druga opredmetena 
osnovna sredstva) je 0,55, kar pomeni, da je 55 % vse opreme že amortizirane.  

 

4. Dnevi vezave zalog materiala (365 / (stanje zalog / stroški materiala)): material se v Lekarni 
Sevnica obrne v 27,58 dneh. Koeficient se je povečal zaradi povečanja zaloge.   
 

5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev / celotni prihodki) je 10,91 % in je rahlo 
višji v primerjavi z letom 2018, te terjatve pa večinoma zapadejo v plačilo v letu 2020 in niso 
problematične. 
 

6. Koeficienta plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. 
dogovorjenih dni za plačilo) v Lekarni Sevnica ne spremljamo, saj večino računov kot posredni 
proračunski uporabnik plačujemo 30. dan, z določenimi stalnimi dobavitelji pa imamo dogovor 
za 14 dnevni plačilni rok.  
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7. Koeficient zapadlih obveznosti  (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / mesečni promet do 
dobavit) je 0, ker vse račune plačujemo v rokih. 

 

8. Kazalnik zadolženosti (Tuji viri / Obveznosti do virov sredstev) je 0, saj se Lekarna Sevnica ne 
zadolžuje. 

 

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi: v Lekarni Sevnica imamo 4,76x več 
gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti. Ta kazalnik se je v primerjavi s preteklim letom 
zvišal. 

 

10. Prihodkovnost sredstev (prihodek iz poslovne dejavnosti / osnovna sredstva po nabavni 
vrednosti) je 3,97 in pomeni, da imamo na 1 EUR prihodka 3,97 EUR vloženih osnovnih 
sredstev. 

 


