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Gospodarjenje

Poslovni sistem je celota treh prvin: zaposlencev, sredstev in obveznosti do
virov sredstev. Izkazujemo jih v različnih predračunih, njihovo uresničevanje
pa v različnih obračunih. So podlaga odločanju o zaposlencih, o obsegu in
sestavi sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki jih poslovni sistem po-
trebuje za uresničevanje svojih ciljev. Zato so potrebna znanja o zaposlencih
in gospodarjenju v zvezi z njimi, o sredstvih, katere vrste sredstev poznamo
in katere zakonitosti v zvezi s pridobivanjem, uporabo in prenehanjem sred-
stev poslovnega sistema kaže spoštovati. Podobno je z obveznostmi do virov
sredstev. Treba je vedeti, kaj obveznosti do virov sredstev so, katere vrste ob-
veznosti do virov sredstev poznamo in katere zakonitosti v zvezi z njihovim
pridobivanjem, uporabo in prenehanjem kaže spoštovati.
Sodelovanje treh prvin poslovnega sistema pri oblikovanju in prodaji no-

vih učinkov vodi k stroškom, odhodkom in prihodkom kot sestavinam po-
slovnoizidnega toka poslovnega sistema. Zato so pri odločanju o poslovnoi-
zidnem toku potrebna znanja o stroških, odhodkih, prihodkih in iz njih izha-
jajočih poslovnih izidih ter o zakonitostih njihovega oblikovanja. Poznati je
treba zakonitosti nastajanja posameznih vrst stroškov vodvisnosti odobsega
dejavnosti in od spreminjanja poslovnih odločitev poslovodstva. Potrebna so
znanja o oblikovanju odhodkov glede na različne poslovne funkcije in glede
na različne možne postopke vrednotenja sredstev oziroma vrednotenja ob-
veznosti do virov sredstev. Potrebno je vedeti, kaj so prihodki ter kako jih
oblikujemo glede na različne poslovne funkcije in glede na različne možne
postopke vrednotenja sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev. Vedeti
pa je potrebno tudi, kaj so posamezne vrste poslovnih izidov glede na obseg
zajetih prvin poslovnoizidnega toka pri njihovem oblikovanju. Neposredno
spreminjanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zaradi takih ali dru-
gačnih poslovnih odločitev pa vodi tudi k finančnemu in denarnemu toku
poslovnega sistema, ki ga predstavljajo pritoki in odtoki oziroma prejemki in
izdatki. Za poslovno odločanje o finančnem toku je treba vedeti, da zmanjše-
vanje nedenarnih oblik sredstev in povečevanje obveznosti do virov sredstev
vodi k pritokom, povečevanje nedenarnih oblik sredstev in zmanjševanje ob-
veznosti do virov sredstev pa k odtokom. Vsakokratna razlika med pritoki in
odtoki opazovanega razdobja pa pojasnjuje denarni izid – razpoložljiva de-
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Gospodarjenje

narna sredstva, izhajajoča iz poslovanja tega razdobja. Denarni izid pa lahko
pojasnjujemo tudi neposredno na podlagi prejemkov in izdatkov, ki predsta-
vljajo povečanja ali zmanjšanja denarnih sredstev poslovnega sistema.
Pomembna pa je tudi presoja ugodnosti gospodarjenja. Zato kaže obli-

kovati različne kazalnike, ki omogočajo na zgoščen način spoznavati kako-
vost sestave sredstev, kakovost sestave obveznosti do virov sredstev, skla-
dnost sredstev in obveznosti do virov sredstev, kakovost poslovnoizidnega
in finančnega toka. Zadnje čase pa se uveljavlja mišljenje, da kazalniki, obli-
kovani na podlagi podatkov o medsebojno primerljivih gospodarskih kate-
gorijah ne zadoščajo ustrezni osvetlitvi kakovosti gospodarjenja poslovnega
sistema. Zato presojo ugodnosti gospodarjenja poslovnega sistema dopol-
njujemo še s kazalci, ki so oblikovani na podlagi podatkov o splošnih katego-
rijah poslovnega sistema. Zato v nadaljevanju razpravljamo o gospodarjenju
v zvezi z zaposlenci, o gospodarjenju s sredstvi in obveznostmi do virov sred-
stev, o gospodarjenju s stroški, o gospodarjenju s poslovnoizidnim tokom, o
gospodarjenju s finančnim in denarnim tokom ter o presoji ugodnosti go-
spodarjenja poslovnega sistema s pomočjo kazalnikov in kazalcev.
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