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/Marketing in finance, kako
gre to skupaj?
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Načeloma med marketingaši poznavanje financ in interes za
denarne tokove ni velik ter je prepoznano kot nekaj ne ravno
zanimivega
Današnja percepcija financ z vidika ne-finančnikov
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Dejstvo pa je, da na podlagi poznavanja ključnih finančnih
kazalnikov, ki ga uporablja vodstvo, lažje razumemo njihove
interese
Sodelovanje med vodstvom in „marketingaši“

Vodstvo podjetja
•

Povečati moramo EBITDA!

•

Koliko me to stane?

•

Kaj imam od tega?

•

Koliko stroškov bo to povzročilo?

•

Koliko virov bomo porabili?

Marketingaši

=

•

EBITDA?

•

Denarni tok?

•

Viri?
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Poznavanje vpliva marketinških aktivnosti na prihodke in
stroške podjetja ter njegov denarni tok, marketingašem
prinese boljše izhodišče za prepričevanje vodstva
Prepričevanje na podlagi podatkov
•
•
•
•
•
•
•

Kampanja bo trajala 3 mesece
Pričakujemo 760.000 EUR prihodkov
Lahko plačamo v treh obrokih
Oglaševali bomo na teh lokacijah: XYZ
Izbrani kanali so: XYZ
Posamezni kanal bo stal XYZ
Kampanja bo stala 275.000 EUR

•

Kampanja bo stala 325.000 EUR, od tega bomo porabili
50.000 internih virov, 70.000 EUR za oglaševalsko
agencijo in 205.000 EUR za medijski zakup, katerega
strošek lahko razdelimo na tri dele

•

Predpostavljamo, da bomo na podlagi kampanje
ustvarili dodatnih 760.000 EUR prihodkov, dosežena
marža pa bo 525.000 EUR, kar bo pomenilo 200.000
EUR dodatnega čistega denarnega toka v roku enega
leta, oziroma profitabilnost v višini 61,5%

• S tem želimo povečati EBITDA na letni ravni
za 4,3%
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Upoštevajte prosim, da je predstavitev precej poljudno
napisana z namenom, da v nekaj urah razumete osnove, za
katere nekateri potrebujejo leta, da jih osvojijo
Cilj predavanja
Percepcija in kompleksnost financ

Percepcija po današnjem
predavanju
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Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja učinkovitosti MKT aktivnosti
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V grobem lahko razdelimo svet financ na vsaj 4 ključna
področja, ki se medsebojno bistveno razlikujejo
Področja financ
Računovodstvo

Poslovne
finance

Bančništvo /
vzajemni skladi

Hedge skladi /
private equity

9

V grobem lahko razdelimo svet financ na vsaj 4 ključna
področja, ki se medsebojno bistveno razlikujejo
Področja financ
Računovodstvo

Poslovne
finance

Bančništvo /
vzajemni skladi

Hedge skladi /
private equity

Ključne
aktivnosti

•
•
•
•

Skrb za knjiženje poslovnih dogodkov v skladu s SRS in zakonodajo
Shranjevanje dokumentacije, ki beležijo poslovne dogodke (izdani računi, prejeti računi, drugo..)
Obračun plač, priprava bilance, izkaza poslovnega izida in podobno
Priprava stroškovnih nosilcev in podatkov za izdelavo izračunov dobičkonosnosti

V grobem lahko razdelimo svet financ na vsaj 4 ključna
področja, ki se medsebojno bistveno razlikujejo
Področja financ
Računovodstvo

Poslovne
finance

Bančništvo /
vzajemni skladi

Hedge skladi /
private equity

Ključne
aktivnosti

•
•
•
•

Skrb za doseganje načrtovane dobičkonosnosti, vodenje podjetja in upravljanje virov
Priprava poročil o finančnem stanju podjetja in finančnem vplivu posameznih projektov, na podlagi
katerega vodstva sprejmejo odločitve
Skrb za pridobivanje likvidnih sredstev in komunikacijo z bankami
Nadzor nad denarnimi tokovi podjetja

V grobem lahko razdelimo svet financ na vsaj 4 ključna
področja, ki se medsebojno bistveno razlikujejo
Področja financ
Računovodstvo

Poslovne
finance

Bančništvo /
vzajemni skladi

Ključne
aktivnosti

•
•
•
•
•

Analiziranje dogajanja na borzi
Upravljanje vzajemnih skladov in premoženja strank
Nudenje finančnih storitev (krediti, lizingi, točke vzajemnih skladov, ipd.)
Priprava ponudb za financiranje projektov
Druge bančne / investicijske storitve

Hedge skladi /
private equity

V grobem lahko razdelimo svet financ na vsaj 4 ključna
področja, ki se medsebojno bistveno razlikujejo
Področja financ
Računovodstvo

Poslovne
finance

Bančništvo /
vzajemni skladi

Hedge skladi /
private equity

Ključne
aktivnosti

•
•
•
•
•

Upravljanje premoženja večjih investitorjev, oziroma skladov
Nakup, prevzemi in prodaja podjetji
Prestrukturiranja in prodaja podjetij
Upravljanje podjetij, reorganizacije, ipd..
Investiranje na najbolj kompleksnih kapitalskih trgih (finančni inštrumenti, delniški trgi, ipd..)

Marketingaši se morajo fokusirati predvsem na razumevanje
poslovnih financ
Področja financ
Računovodstvo

Poslovne
finance

Bančništvo /
vzajemni skladi

Hedge skladi /
private equity

Fokus

14

Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja učinkovitosti MKT aktivnosti
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Poslovni izid in bilanca stanja sta osnova poznavanja
poslovanja določenega podjetja ter povzemata poslovne
dogodke v podjetju v določenem času
IPI in BS po domače
Poslovni izid

•
•

Knjiži poslovne dogodke v skladu z
računovodskimi standardi
Prikaže rezultat na podlagi teh knjižb v obdobju
enega leta

Bilanca stanja

•
•

Pokaže stanje sredstev in obveznosti na
določen dan
Njene vrednosti se spreminjajo na podlagi
rezultatov poslovnega izida, investicij, dolgov in
podobno..
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Izkaz poslovnega izida je ob koncu leta rezultat poslovanja in
je sestavljen na podlagi več poslovnih dogodkov, ki nastanejo
na podlagi dokumentacije
Koncept izkaza poslovnega izida
Izdani računi
Pogodbe
Prejeti računi

Prevrednotenja
Ostalo…

Poslovni izid na koncu leta še zdaleč ne pomeni, da je toliko
denarja bilo v nekem letu ustvarjenega
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Bilanca stanja prikazuje stanje ob koncu leta in je
formalnopravna evidenca posledic poslovnih dogodkov, ki so
nastali na podlagi izdaje dokumentov (računov, ipd)
Splošna logika bilance stanja

Aktiva (Sredstva)

Pasiva (Obveznosti)

•

Koliko sredstev ima
podjetje (zgradbe,
stroji in podobno)?

•

Koliko podjetje
dolguje drugim
podjetjem

•

Koliko so drugi dolžni
podjetju?

•

Koliko podjetje
dolguje bankam

•

Koliko denarja ima
podjetje?

•

Obveznosti do
lastnikov podjetja

•

Kako likvidno je
podjetje?

•

Obveznosti do
kapitala

Logika: AKTIVA je enaka PASIVI
Primer: Nakup stroja ustvari obveznost (dolg je kupnina za stroj) na drugi strani
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Primer BS in IPI na dan 1.1.2015:

Splošna logika bilance stanja na dan 1.1.2015
Primer: Posojilo 10.000 EUR fizične osebe nekemu podjetju ob 5% obrestni meri
letno, dano 1.1.2015, podjetje je vplačalo 9.000 EUR osnovnega kapitala v gotovini

Bilanca stanja

Izkaz poslovnega izida

Velikost posojila: 10.000 EUR, ker je posojilo
obveznost podjetja do fizične osebe

Pasiva

=

Aktiva

Obveznost do
drugih: 10.000 EUR

Denarna sredstva;
19.000 EUR

„Dolžan sem
10.000 EUR“

„Na računu imam
19.000 EUR“

Strošek posojila 5% od 10.000 EUR, ker je to
strošek, ki ga ima podjetje z obveznostjo

Poslovni rezultat
Prihodki:
Stroški:
Poslovni izid (dobiček ali izguba):

Kapital podjetja:
9.000 EUR
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0 EUR
0 EUR
0 EUR

Primer BS in IPI na dan 31.12.2015:
Primer z dobičkom ob koncu leta
Splošna logika bilance stanja na dan 31.12.2015
Primer: Posojilo 10.000 EUR fizične osebe nekemu podjetju ob 5% obrestni
meri letno, dano 1.1.2015, opravljene storitve v višini 2.000 EUR brez DDV

Bilanca stanja

Izkaz poslovnega izida

Velikost posojila: 10.000 EUR, ker je posojilo
obveznost podjetja do fizične osebe

Pasiva

=

Aktiva

Obveznost do
drugih: 10.000 EUR

Denarna sredstva;
20.500 EUR

„Dolžan sem
10.000 EUR“

„Na računu imam
20.500 EUR“

Strošek posojila 5% od 10.000 EUR, ker je to
strošek, ki ga ima podjetje z obveznostjo

Poslovni rezultat
Prihodki:
EUR
Stroški:
Poslovni izid (dobiček ali izguba):
EUR

Kapital podjetja:
10.500 EUR
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2.000
-500 EUR
1.500

Primer BS in IPI na dan 31.12.2015:
Primer z izgubo ob koncu leta
Splošna logika bilance stanja na dan 31.12.2015
Primer: Posojilo 10.000 EUR fizične osebe nekemu podjetju ob 5%
obrestni meri letno, dano 1.1.2015, nobenih izdanih računov

Bilanca stanja

Izkaz poslovnega izida

Velikost posojila: 10.000 EUR, ker je posojilo
obveznost podjetja do fizične osebe

Pasiva
Obveznost do
drugih: 10.000
EUR
„Dolžan sem
10.000 EUR“

=

Aktiva
Denarna sredstva;
18.500 EUR

„Na računu imam
18.500 EUR“

Strošek posojila 5% od 10.000 EUR, ker je to
strošek, ki ga ima podjetje z obveznostjo

Poslovni rezultat
Prihodki:
Stroški:
Poslovni izid (dobiček ali izguba):

Kapital podjetja:
8.500 EUR
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0 EUR
500 EUR
-500 EUR

Skupno bilanci stanja in poslovnemu izidu je, da je to
formalnopravna evidenca poslovnih dogodkov in ni nujno, da
prikaže realno finančno stanje podjetja
BS in IPI
Pri IPI in BS gre za skupek dokumentiranih poslovnih dogodkov in ne dejanski
denarni tok
Oba sta lahko zelo „kreativna“ in ne prikazujeta dejanskega stanja in
profitabilnosti, temveč tvorita računovodsko-formalno-pravni prikaz

Bilanca stanja

IN

Poslovni izid

=

Denarni tok
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Primer prikaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnih
tokov
Primer prikaza na dan 31.12.2015 (osnovni kapital podjetja je 8.000 EUR)
Poslovni izid

Skupaj poslovni
prihodki:
1.233.000 EUR

Skupaj stroški:
522.000 EUR

Poslovni izid ob
koncu leta:
711.000 EUR
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Primer prikaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnih
tokov
Primer prikaza na dan 31.12.2015 (osnovni kapital podjetja je 8.000 EUR)
Poslovni izid

Skupaj poslovni
prihodki:
1.233.000 EUR

Skupaj stroški:
522.000 EUR

Poslovni izid ob
koncu leta:
711.000 EUR
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Primer prikaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnih
tokov
Primer prikaza na dan 31.12.2015 (osnovni kapital podjetja je 8.000 EUR)
Poslovni izid

Skupaj poslovni
prihodki:
1.233.000 EUR

Skupaj stroški:
522.000 EUR

Poslovni izid ob
koncu leta:

Bilanca stanja

Terjatve:
1.133.000 EUR

Obveznosti:
422.000 EUR

Kapital ob koncu
leta:
719.000 EUR

711.000 EUR
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Primer prikaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnih
tokov
Primer prikaza na dan 31.12.2015 (osnovni kapital podjetja je 8.000 EUR)
Poslovni izid

Skupaj poslovni
prihodki:
1.233.000 EUR

Skupaj stroški:
522.000 EUR

Poslovni izid ob
koncu leta:

Bilanca stanja

Terjatve:
1.133.000 EUR

Obveznosti:
422.000 EUR

Kapital ob koncu
leta:
719.000 EUR

711.000 EUR
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Primer prikaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnih
tokov
Primer prikaza na dan 31.12.2015 (osnovni kapital podjetja je 8.000 EUR)
Poslovni izid

Skupaj poslovni
prihodki:
1.233.000 EUR

Skupaj stroški:
522.000 EUR

Poslovni izid ob
koncu leta:

Bilanca stanja

Denarni tok

Terjatve:

Denarni tok:

1.133.000 EUR

0 EUR

Obveznosti:
422.000 EUR

Kapital ob koncu
leta:
719.000 EUR

711.000 EUR
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Primer prikaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnih
tokov
Primer prikaza na dan 31.12.2015 (osnovni kapital podjetja je 8.000 EUR)
Poslovni izid

Skupaj poslovni
prihodki:
1.233.000 EUR

Skupaj stroški:
522.000 EUR

Poslovni izid ob
koncu leta:

Bilanca stanja

Denarni tok

Terjatve:

Denarni tok:

1.133.000 EUR

0 EUR

Obveznosti:
422.000 EUR

Kapital ob koncu
leta:
719.000 EUR

711.000 EUR
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Primer prikaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnih
tokov
Primer prikaza na dan 31.12.2015 (osnovni kapital podjetja je 8.000 EUR)
Poslovni izid

Skupaj poslovni
prihodki:
1.233.000 EUR

Skupaj stroški:
522.000 EUR

Poslovni izid ob
koncu leta:

Bilanca stanja

Denarni tok

Terjatve:

Denarni tok:

1.133.000 EUR

0 EUR

Obveznosti:
422.000 EUR

Kapital ob koncu
leta:
719.000 EUR

Terjatve niso v celoti
poplačane, prav tako ne
obveznosti

711.000 EUR
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Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja učinkovitosti MKT aktivnosti
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Ena izmed uradnih razlag denarnega toka

Prosti denarni tok (Free cash flow)
Čisti dobiček (dobiček pred davkom, znižan za davek od dobička)

+

–
–

–
=

odhodki, ki niso izdatki (amortizacija)

izdatki za investicije, potrebne za ustvarjanje načrtovanega
dobička
povečanje obratnega kapitala (znesek, ki ga mora zagotoviti
lastnik za dodatno financiranje kratkoročnih sredstev,
najpogosteje terjatev in zalog)
znižanje dolgoročnega dolga (v okvirih, ki podpirajo načrtovani
dobiček)

neto denarni tok za lastnika (Prosti denarni tok)
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Če pa poenostavimo, obstajajo 3 kategorije denarnih tokov

Denarni tokovi
DENARNI TOK IZ
POSLOVANJA
(DTP)

• Je rezultat poslovnih dogodkov, kot je prodaja storitev,
izdelkov, nakup materiala, koriščenje storitev in podobno

DENARNI TOK IZ
INVESTIRANJA
(DTI)

• Je denar, ki ga namenjamo za investiranje v stroje,
nepremičnine, oziroma vse, kar se smatra kot investicija in je
večinoma opredmeteno

DENARNI TOK IZ
FINANCIRANJA
(DTF)

• Denar, ki si ga izposodimo od banke, leasing, druga posojila,
ki jih potrebujemo za pokritje stroškov in investicij (DTP, DTI)
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Seštevek vseh treh denarnih tokov je prosti denarni tok, ki je
ne glede na poslovni izid in bilanco stanja edini pravi
pokazatelj gibanja stanja denarja
Denarni tokovi
DENARNI TOK IZ
POSLOVANJA
(DTP)

• Je rezultat poslovnih dogodkov, kot je prodaja storitev,
izdelkov, nakup materiala, koriščenje storitev in podobno

-/+
DENARNI TOK IZ
INVESTIRANJA
(DTI)

• Je denar, ki ga namenjamo za investiranje v stroje,
nepremičnine, oziroma vse, kar se smatra kot investicija in je
večinoma opredmeteno

-/+
DENARNI TOK IZ
FINANCIRANJA
(DTF)

• Denar, ki si ga izposodimo od banke, leasing, druga posojila,
ki jih potrebujemo za pokritje stroškov in investicij (DTP, DTI)

=
PROSTI DENARNI
TOK (FCF)

• Denar, ki ostane ko dobimo plačane vse račune, opravimo in
plačamo investicije ter si sposodimo ali vrnemo denar

Primer izračuna denarnega toka
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Tudi primer na podlagi EBITDA bomo naredili, ampak prej
moramo še spoznati nekaj ključnih izrazov.. ;)
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Primer grafičnega prikaza enostavnega denarnega toka in
predstavitev logike
Denarni tokovi
Jan

Feb

Operativni DT

100

DT investicije

-500

Kumulativa DT

-400

Mar
120

Apr
90

Maj
80

Jun
100

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

70

60

100

110

120

140

150

-240

-180

-80

30

150

290

440

-300
-280

-190

-110

-310
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Primer grafičnega prikaza enostavnega denarnega toka in
predstavitev logike
Denarni tokovi
Jan

Feb

Operativni DT

100

DT investicije

-500

Kumulativa DT

-400

Mar
120

Apr
90

Maj
80

Jun
100

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

70

60

100

110

120

140

150

-240

-180

-80

30

150

290

440

-300
-280

-190

-110

-310

„Točka
preloma“

„Področje potrebnih posojil ali
dodatnega obratnega kapitala“
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Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja učinkovitosti MKT aktivnosti
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Nekaj ključnih izrazov, ki bi jih moral znati vsak, ki v 21.
stoletju stopi v podjetje in ima ambicijo sodelovati z vodilnim
kadrom v podjetjih
Ključni izrazi
ROI

EBITDA

Return on investment
Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization

EBIT

Earnings Before Interest and
Tax

OPEX

Operating Expenditure

CAPEX

Capital Expenses

WCAP

Working Capital

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin
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ROI pokaže koliko smo dodatno ustvarili z novo investicijo po
vseh odštetih stroških
Ključni izrazi
ROI

EBITDA

Return on investment

ROI JE:

Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization

Investiral sem 1.000 EUR

EBIT

Earnings Before Interest and
Tax

OPEX

Operating Expenditure

Po vseh odštetih stroških mi je
dodatno ostalo 1.100 EUR
ROI = 10%

CAPEX

Capital Expenses

ROI NI:
WCAP

Working Capital

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin

Investiral sem 1.000 EUR
Na podlagi tega sem ustvaril
dodatnih 1.100 EUR prihodkov
ROI = ???

EBITDA pokaže približek operativnega denarnega toka iz
poslovanja, vendar upošteva samo poslovni vidik (prihodki in
poslovni stroški, ne pa investicije)
Ključni izrazi
ROI

EBITDA

Return on investment
Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization

EBIT

Earnings Before Interest and
Tax

OPEX

Operating Expenditure

CAPEX

Capital Expenses

WCAP

Working Capital

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin

EBITDA je približek operativnega
denarnega toka, saj pove približno
koliko denarja podjetje ustvari iz
poslovanja (zato tudi „poslovni
prihodki“)

POSLOVNI PRIHODKI – VSI
POSLOVNI ODHODKI (STROŠKI) +
AMORTIZACIJA + OBRESTI
= EBITDA
•
•

Amortizacijo prištejemo, ker ni izdatek
Obresti prištejemo, ker strošek le teh ni
povezan s poslovanjem, ampak s
financiranjem

EBIT je podobno kot EBITDA, vendar upošteva tudi
amortizacijo ter tako prikaže dobiček iz poslovanja
Ključni izrazi
ROI

EBITDA

Return on investment
Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization

EBIT

Earnings Before Interest and
Tax

OPEX

Operating Expenditure

EBIT je prikaz profitabilnosti, ki ob
poslovnih prihodkih in stroških,
upošteva tudi amortizacijo
POSLOVNI PRIHODKI – POSLOVNI
ODHODKI (STROŠKI) –
AMORTIZACIJA = EBIT
•

CAPEX

Capital Expenses

WCAP

Working Capital

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin

V tem primeru upoštevamo, da je
amortizacija posledica investicij v sredstva,
ki jih podjetje potrebuje za delovanje in
proizvajanje in tekoče v obliki stroška
pomeni breme za podjetje

OPEX pokaže višino stroškov za operativno izvajanje potrebnih
aktivnosti znotraj podjetja
Ključni izrazi
Return on investment

OPEX

Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization

OPEX = OPERATING EXPENSES

EBIT

Earnings Before Interest and
Tax

•

OPEX

Operating Expenditure

CAPEX

Capital Expenses

WCAP

Working Capital

ROI

EBITDA

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin

So vsi odhodki (stroški), ki so
povezani z operativnim delovanjem
podjetja (zaposleni, strošek elektrike,
najema prostorov, stroški vzdrževanja,
ipd..), ne pa strošek materiala

CAPEX prikaže znesek investicij v osnovna sredstva in
podobno, s katerimi pričakuje povečanje ali vzdrževanje
prihodkov
Ključni izrazi
Return on investment

CAPEX

Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization

CAPEX = Capital Expenditure

EBIT

Earnings Before Interest and
Tax

OPEX

Operating Expenditure

Zelo posplošeno lahko poenostavimo, da
pod CAPEX spadajo vse investicije v:
• opremo,
• stroje,
• nepremičnine

CAPEX

Capital Expenses

ROI

EBITDA

WCAP

Working Capital

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin

Predstavljajte si, da če morate za
proizvodnjo novega proizvoda investirati
10.000 EUR v razvoj, 50.000 pa v nov
stroj, ste s tem imeli OPEX 10.000 EUR,
CAPEX pa 50.000 EUR, skupaj torej
60.000 EUR negativnega denarnega
toka.

Obratni kapital je znesek, ki ga podjetje potrebuje za
pokrivanje sprotnih likvidnostnih lukenj ob rednem poslovanju
Ključni izrazi
ROI

EBITDA

Return on investment
Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization

EBIT

Earnings Before Interest and
Tax

OPEX

Operating Expenditure

CAPEX

Capital Expenses

WCAP

Working Capital

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin

Working Capital = OBRATNI KAPITAL
Posplošeno povedano, je to denar, ki ga podjetje
potrebuje za pokrivanje odlivov, ki jih ne uspe pokriti iz
rednega poslovanja.

Primer:
Prihodki 2015: 100.000 EUR
Stroški 2015: 60.000 EUR
Torej recimo, da nam ostane 40.000 EUR v 2015

Recimo, da so stroški 60.000 EUR razdeljeni enakomerno
na vsak mesec… Po takem imamo 5.000 EUR mesečnih
stroškov.
Če izdamo račun za 100.000 EUR in ga dobimo plačanega v
mesecu maju 2015, moramo vseeno pokriti 4 ali celo 5 krat
po 5.000 EUR stroškov, ki nastanejo do tega priliva. Januar
do maj = 5x5.000 EUR = 25.000 EUR, ki jih lahko pokrijemo
(plačamo) samo z zagotovljenim „OBRATNIM KAPITALOM“,
torej v višini 25.000 EUR. Obratni kapital je načeloma
znesek denarja, ki ga potrebujemo za pokrivanje rednih
likvidnostnih „lukenj“.

Bruto marža pokaže koliko podjetju ostane na 1 EUR prihodka
z vidika materialnih direktnih stroškov
Ključni izrazi
ROI

EBITDA

Return on investment

GROSS MARGIN ali BRUTO MARŽA:

Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization

POSLOVNI PRIHODKI – STROŠKI
MATERIALA = BRUTO DOBIČEK

EBIT

Earnings Before Interest and
Tax

OPEX

Operating Expenditure

CAPEX

Capital Expenses

Bruto marža pokaže, koliko imamo kosmatega
dobička na vsak EURO prihodka z vidika
direktnih stroškov.

WCAP

Working Capital

Primer:

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin

BRUTO DOBIČEK/ POSLOVNI PRIHODKI =
BRUTO MARŽA

Prodam mleko za 1 EUR neto, strošek mleka in
embalaže je bil 0,4 EUR neto, se pravi je moj bruto
dobiček 0,6 EUR, kar pomeni, da je bruto marža 60%.

Profitna marža pokaže točno koliko podjetju ostane na vsak 1
EUR od poslovne prodaje, vendar ne upošteva investicij in
financiranja
Ključni izrazi
ROI

EBITDA
EBIT

Return on investment
Earnings before interest, tax,
depreciation and amortization
Earnings Before Interest and
Tax

OPEX

Operating Expenditure

CAPEX

Capital Expenses

WCAP

Working Capital

BRUTO MARŽA

Gross Margin

PROFITNA
MARŽA

Profit Margin

PROFIT MARGIN ali PROFITNA
MARŽA:
POSLOVNI PRIHODKI – VSI STROŠKI
PODJETJA = ČISTI DOBIČEK
ČISTI DOBIČEK/ POSLOVNI PRIHODKI =
PROFITNA MARŽA
Profitna marža pokaže, koliko imamo čistega
dobička na vsak EURO prihodka z vidika čisto
vseh operativnih stroškov.
Primer:
Prodam mleko za 1 EUR neto, strošek mleka in
embalaže je bil 0,4 EUR neto, strošek dela 0,05 EUR,
strošek logistike 0,05 EUR, strošek oglaševanja 0,1
EUR, strošek obresti 0,005 EUR. Skupaj torej vsi
stroški = 0,655 EUR, torej imamo čisti dobiček 0,345
EUR, torej je profitna marža 34,5%.

Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja učinkovitosti MKT aktivnosti
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Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na
EBITDA (operativni denarni tok) podjetja
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Primer priprave finančnega načrta za upravičevanje višjega
MKT budžeta na podlagi sledečih predpostavk:
Skupna prodaja podjetja
Bruto marža izdelkov

30.000.000 EUR
25%

Stroški OPEX

2.500.000 EUR

EBITDA

5.000.000 EUR

Velikost trga
Tržni delež

200.000.000 EUR
15%

Trenutni MKT budžet

350.000 EUR

Željeni MKT budžet

550.000 EUR
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Primer priprave finančnega načrta za upravičevanje višjega
MKT budžeta na podlagi sledečih predpostavk:
Skupna prodaja podjetja
Bruto marža izdelkov

30.000.000 EUR
25%

Stroški OPEX

2.500.000 EUR

EBITDA

5.000.000 EUR

Velikost trga
Tržni delež

200.000.000 EUR
15%

Trenutni MKT budžet

350.000 EUR

Željeni MKT budžet

550.000 EUR
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Primer priprave finančnega načrta za upravičevanje višjega
MKT budžeta na podlagi sledečih predpostavk:
Prosim izračunajte:
Skupna prodaja podjetja
Bruto marža izdelkov

Trenutna EBITDA
Velikost trga
Tržni delež

30.000.000 EUR
25%

5.000.000 EUR
200.000.000 EUR
15%

Trenutni MKT budžet

350.000 EUR

Željeni MKT budžet

550.000 EUR

EBITDA marža:

Dosežena bruto
marža (vrednost):
Povečanje prihodkov
ob doseganju 19%
tržnega deleža:

Dosežena EBITDA na
1 EUR vložen znotraj
MKT budžeta:
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Primer priprave finančnega načrta za upravičevanje višjega
MKT budžeta na podlagi sledečih predpostavk:
Prosim izračunajte:
Skupna prodaja podjetja
Bruto marža izdelkov

Trenutna EBITDA
Velikost trga
Tržni delež

30.000.000 EUR

EBITDA marža:

16.7%

25%

5.000.000 EUR

Dosežena bruto marža
(vrednost):

7.500.000

200.000.000 EUR
15%

Povečanje prihodkov ob
doseganju 19% tržnega
deleža:

8.000.000 EUR
Trenutni MKT budžet

350.000 EUR

Željeni MKT budžet

550.000 EUR

Dosežena EBITDA na 1
EUR vložen znotraj MKT
budžeta:

14.3 EUR
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Primer priprave finančnega načrta za upravičevanje višjega
MKT budžeta na podlagi sledečih predpostavk:
Prej
Skupna prodaja podjetja
Bruto marža izdelkov

Trenutna EBITDA
Velikost trga
Tržni delež
Stroški OPEX

Trenutni MKT budžet

Potem

30.000.000 EUR

38.000.000 EUR

25%

25%

5.000.000 EUR

6.750.000 EUR

200.000.000 EUR

200.000.000 EUR

15%

19%

2.500.000 EUR

2.750.000 EUR

350.000 EUR

Željeni MKT budžet

550.000 EUR
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Primer priprave finančnega načrta za upravičevanje višjega
MKT budžeta na podlagi sledečih predpostavk:
Prej
Skupna prodaja podjetja
Bruto marža izdelkov

Trenutna EBITDA
Velikost trga
Tržni delež
Trenutni MKT budžet

Potem

30.000.000 EUR

38.000.000 EUR

25%

25%

5.000.000 EUR

6.750.000 EUR

200.000.000 EUR

200.000.000 EUR

Ključni kazalnik EBITDA želimo
15%
19%
povečati
za 35%!
350.000 EUR

Željeni MKT budžet

550.000 EUR
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Primer priprave finančnega načrta za upravičevanje višjega
MKT budžeta na podlagi sledečih predpostavk:
Prej
Skupna prodaja podjetja
Bruto marža izdelkov

Trenutna EBITDA

EBITDA marža:

16,7%
Dosežena EBITDA
(vrednost):

5.000.000 EUR

Velikost trga
Tržni delež
Trenutni MKT budžet

Željeni MKT budžet

Dosežena EBITDA na 1
EUR vložen znotraj MKT
budžeta:

14,3 EUR

56

Primer priprave finančnega načrta za upravičevanje višjega
MKT budžeta na podlagi sledečih predpostavk:
Prej
Skupna prodaja podjetja
Bruto marža izdelkov

Trenutna EBITDA

EBITDA marža:

Potem
EBITDA marža:

16,7%
Dosežena EBITDA
(vrednost):

17,8%
Dosežena EBITDA
(vrednost):

5.000.000 EUR

6.750.000 EUR

Dosežena EBITDA na 1
EUR vložen znotraj MKT
budžeta:

Dosežena EBITDA na 1
EUR vložen znotraj MKT
budžeta:

14,3 EUR

12,3 EUR

Velikost trga
Tržni delež
Trenutni MKT budžet

Željeni MKT budžet
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Kaj pa ROMI (Return on marketing investment)?

ROMI
58

Kaj pa ROMI (Return on marketing investment)?

ROMI
Pravilo „Ceteris paribus“ in predpostavljamo, da je
sprememba v EBITDA resnično posledica neke MKT
aktivnosti!
59

Najprej pregledamo razliko v investiciji v MKT budžet

Trenutni MKT budžet

350.000 EUR

Željeni MKT budžet

Povečanje MKT budžeta

550.000 EUR

200.000 EUR
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Potem preverimo vpliv na EBITDA

Trenutni MKT budžet

350.000 EUR

Željeni MKT budžet

Povečanje MKT budžeta
Povečanje EBITDA

550.000 EUR

200.000 EUR
1.750.000 EUR
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Potem pa izračunamo vpliv investicije ROI, oziroma
RO(Marketing)I
Trenutni MKT budžet

350.000 EUR

Željeni MKT budžet

Povečanje MKT budžeta

550.000 EUR

200.000 EUR

Povečanje EBITDA

1.750.000 EUR

Strošek kampanje

-200.000 EUR

Realen vpliv na EBITDA

1.550.000 EUR
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Potem pa izračunamo vpliv investicije ROI, oziroma
RO(Marketing)I
Povečanje MKT budžeta

200.000 EUR

Povečanje EBITDA

1.750.000 EUR

Strošek kampanje

-200.000 EUR

Realen vpliv na EBITDA

ROMI

1.550.000 EUR

775%
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Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja
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Alokacija stroškov pomeni, da razumemo kakšne stroške
proizvede določena aktivnost, oziroma kateri stroški se
neposredno in posredno vežejo na to aktivnost
Alokacija stroškov

Direktni
(Neposredni)
Stroški, ki nastanejo direktno
pri eni enoti proizvoda ali
storitve in so praviloma sestavni
del ene enote
•

Recimo pri izdelavi avtomobila je
vsak vgrajen volan neposredni
strošek vozila

Indirektni
(Posredni)
Stroški, ki nastanejo posredno
in praviloma niso vezani
direktno na enoto proizvodnje
•

Recimo razvoj novega avtomobila in
s tem povezani stroški (stroški
investicij v razvojne kapacitete,
testne kamre, know how, patente in
podobno)
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Pogledali bomo, kakšni stroški so alocirani tipičnemu izdelku,
ki ga vsi poznamo
Primer alokacije stroškov pri mleku
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Tudi v tem primeru nastanejo neposredni in posredni stroški

Primer alokacije stroškov pri mleku
Neposredni stroški

Posredni stroški
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Prvi neposredni stroški nastanejo ob proizvodnji samega
izdelka
Primer alokacije stroškov pri mleku
Neposredni stroški
Proizvodnja

• Material
• Pakiranje
• Mleko

• Barva
• Zamašek

Posredni stroški
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Posredni stroški proizvodnje so poraba proizvodnih sredstev in
posredni strošek vzdrževanja teh sredstev ter podobni stroški
Primer alokacije stroškov pri mleku
Neposredni stroški
Proizvodnja

• Material
• Pakiranje
• Mleko

• Barva
• Zamašek

Posredni stroški
Proizvodna
sredstva

• Amortizacija stroja
• Vzdrževanje strojev
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• Čiščenje proizvodnje
• Poraba ele. energije

Seveda je proizvod potrebno tudi razviti, dejansko še preden
sploh damo na proizvodno linijo
Primer alokacije stroškov pri mleku
Neposredni stroški
Proizvodnja

• Material
• Pakiranje
• Mleko

• Barva
• Zamašek

Posredni stroški
Proizvodna
sredstva

Razvoj

• Amortizacija stroja
• Vzdrževanje strojev

• Čiščenje proizvodnje
• Poraba ele. energije

• Stroški dela
razvojnikov
• Stroški računalniške
opreme
• Stroški elektrike in

prostorov
• Stroški poslovnih poti
do drugih razvojnih
centrov
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Izdelek bo potrebno tudi dostaviti na mesta prodaje, oziroma
distribucije končnim kupcem
Primer alokacije stroškov pri mleku
Neposredni stroški
Proizvodnja

• Material
• Pakiranje
• Mleko

• Barva
• Zamašek

Posredni stroški
Proizvodna
sredstva

Razvoj

Logistika

• Amortizacija stroja
• Vzdrževanje strojev

• Čiščenje proizvodnje
• Poraba ele. energije

• Stroški dela
razvojnikov
• Stroški računalniške
opreme
• Stroški elektrike in
• Strošek skladiščenja
• Strošek prevoza na
centralno skladišče
• Stroški prevoza
kapilarno (horeca)

prostorov
• Stroški poslovnih poti
do drugih razvojnih
centrov
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• Strošek dela v
skladišču
• Strošek dela v
administraciji

Aja, pa nekdo mora vedeti, da izdelek obstaja, zato bomo
izdelek oglaševali
Primer alokacije stroškov pri mleku
Neposredni stroški
Proizvodnja

• Material
• Pakiranje
• Mleko

• Barva
• Zamašek

Posredni stroški
Proizvodna
sredstva

Razvoj

Logistika

Oglaševanje

• Amortizacija stroja
• Vzdrževanje strojev

• Čiščenje proizvodnje
• Poraba ele. energije

• Stroški dela
razvojnikov
• Stroški računalniške
opreme
• Stroški elektrike in
• Strošek skladiščenja
• Strošek prevoza na
centralno skladišče
• Stroški prevoza
kapilarno (horeca)
• Stroški dela
• Stroški agencij
• Stroški BTL aktivnost
• ATL aktivnosti

prostorov
• Stroški poslovnih poti
do drugih razvojnih
centrov

• Strošek dela v
skladišču
• Strošek dela v
administraciji
• Raziskave
• Zakup medijev
• Strošek opreme
(software za dizajn)

Tudi pogajanja s trgovci in postavljanje cene izdelka spada
med stroške, ki nastanejo ob uvedbi novega izdelka
Primer alokacije stroškov pri mleku
Neposredni stroški
Proizvodnja

• Material
• Pakiranje
• Mleko

• Barva
• Zamašek

Posredni stroški
Proizvodna
sredstva

Razvoj

Logistika
Prodaja

• Strošek polic
pri trgovcih

• Strošek
popustov

Oglaševanje

• Amortizacija stroja
• Vzdrževanje strojev

• Čiščenje proizvodnje
• Poraba ele. energije

• Stroški dela
razvojnikov
• Stroški računalniške
opreme
• Stroški elektrike in
• Strošek skladiščenja
• Strošek prevoza na
centralno skladišče
• Stroški prevoza
kapilarno (horeca)
• Stroški dela
• Stroški agencij
• Stroški BTL aktivnost
• ATL aktivnosti

prostorov
• Stroški poslovnih poti
do drugih razvojnih
centrov

• Strošek dela v
skladišču
• Strošek dela v
administraciji
• Raziskave
• Zakup medijev
• Strošek opreme
(software za dizajn)

Potrebno je določiti šifrante, nastaviti stroškovne nosilce,
upoštevati, da je izdelek v skladu z zakonodajo, pa še kakšen
administrativen strošek bi se našel
Primer alokacije stroškov pri mleku
Neposredni stroški
Proizvodnja

• Material
• Pakiranje
• Mleko

• Barva
• Zamašek

Posredni stroški
Proizvodna
sredstva

Razvoj

Logistika
Prodaja
Administracija

• Strošek polic
pri trgovcih

• Strošek
popustov

• Strošek dela za
listiranje izdelka
pripravo
• Računovodstvo
papirologije za • Itd…

Oglaševanje

• Amortizacija stroja
• Vzdrževanje strojev

• Čiščenje proizvodnje
• Poraba ele. energije

• Stroški dela
razvojnikov
• Stroški računalniške
opreme
• Stroški elektrike in
• Strošek skladiščenja
• Strošek prevoza na
centralno skladišče
• Stroški prevoza
kapilarno (horeca)
• Stroški dela
• Stroški agencij
• Stroški BTL aktivnost
• ATL aktivnosti

prostorov
• Stroški poslovnih poti
do drugih razvojnih
centrov

• Strošek dela v
skladišču
• Strošek dela v
administraciji
• Raziskave
• Zakup medijev
• Strošek opreme
(software za dizajn)

Primer alokacije stroškov

Preden pa detajlno opišemo postopek alokacije stroškov na
ravni izdelka, je pomembno omeniti vodila pri sami alokaciji
Vodila pri alokaciji stroškov
•

Vse stroške je skorajda nemogoče 100% natančno
alocirati, zato se išče najboljša možna ocena na ravni, ki
je potrebna, da se na podlagi analize stroškov pripravi
nek zaključek

Alokacija stroškov se potrdi s
strani vseh deležnikov v podjetju

•

Priprava predloga alokacije se naj potrjuje s tistimi
deležniki, ki upravljajo s profitabilnostjo in skrbijo za
prodajo določenega izdelka / izvajajo aktivnosti

Vsako stroškovno mesto
zagovarja alokacijo svojega dela
stroškov

•

Predlog alokacije stroškov na ravni SKU ali storitev naj
zagovarja tisti oddelek, kjer stroški nastanejo (alokacijo
razvojnih stroškov naj oceni oddelek za raziskave in
razvoj)

•

Naj bo ena, ali več oseb odgovornih za pripravo alokacije

Iščemo najboljši možen približek

Naj bo ena, ali več oseb
odgovornih za pripravo alokacije

Alokacija neposrednih stroškov je najbolj pregledna, saj je z
vsakim proizvedenim izdelkom strošek proizvodnje vsak
element tega izdelka
Številke so ilustrativne

Primer alokacije stroškov pri primeru Alpskega mleka
SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L

Neposredni stroški

Proizvodnja

Material

Pakiranje

Barva

Mleko

Zamašek

Alokacija neposrednih stroškov je najbolj pregledna, saj je z
vsakim proizvedenim izdelkom strošek proizvodnje vsak
element tega izdelka
Številke so ilustrativne

Primer alokacije stroškov pri primeru Alpskega mleka
SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L

Neposredni stroški

Proizvodnja

Material

Pakiranje

Barva

Mleko

Zamašek

0,12 EUR /
SKU

0,05 EUR /
SKU

0,04 EUR /
SKU

0,21 EUR /
SKU

0,05 EUR /
SKU

Neposredni strošek po SKU:

0,47 EUR

Pa poglejmo alokacijo posrednih stroškov

Primer alokacije stroškov pri mleku
SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L

Posredni stroški

Razvoj

Stroški dela

Računalniška
oprema

Elektrika in
prostori

Poslovne poti

?

?

?

?

Pa poglejmo alokacijo posrednih stroškov

Primer alokacije stroškov pri mleku
SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L

Posredni stroški

Razvoj

Stroški dela

Računalniška
oprema

Elektrika in
prostori

Poslovne poti

?

?

?

?

Najprej moramo razumeti, kolikšen je strošek dela v podjetju

Primer alokacije stroškov pri mleku
Stroški dela na ravni podjetja

1

2,350.555 EUR

V drugem koraku se omejimo na strošek dela v oddelku
razvoja (pod predpostavko, da se drugi oddelki ne ukvarjajo z
razvojem)
Primer alokacije stroškov pri mleku
Stroški dela na ravni podjetja

1

2

2,350.555 EUR

Strošek zaposlenih v R&D
395.302 EUR

Nakar opredelimo število zaposlenih in določimo število FTE

Primer alokacije stroškov pri mleku
Stroški dela na ravni podjetja

1

2

2,350.555 EUR

Strošek zaposlenih v R&D
395.302 EUR

Število zaposlenih v FTE

3

15 zaposlenih, oziroma 15 FTE

FTE /
Full time equivalent, oziroma 1
enota pomeni 1 človek dni
Primer: 2,6 FTE pomeni, da za opravljanje neke
aktivnosti porabimo časa za 2,6 zaposlena –
recimo 10 zaposlenih porabi 26% časa = 2,6 FTE

Glede na skupen strošek dela 15 zaposlenih, oziroma 15 FTE,
določimo strošek na 1 FTE
Primer alokacije stroškov pri mleku
Stroški dela na ravni podjetja

1

2

2,350.555 EUR

Strošek zaposlenih v R&D
395.302 EUR

Število zaposlenih v FTE

3

15 zaposlenih, oziroma 15 FTE

Povprečen strošek 1 FTE

4

26,353.47 EUR

V naslednjem koraku se oceni porabljen čas za določene
aktivnosti znotraj raziskav in razvoja
Primer alokacije stroškov pri mleku
Stroški dela na ravni podjetja

1

2

2,350.555 EUR

1.
2.
3.
4.

Razvoj novih izdelkov
Razvoj zamaškov
Službene poti
Drugo

60% FTE = 9 FTE
15% FTE = 2,25 FTE
10% FTE = 1,5 FTE
15% FTE = 2,25 FTE

395.302 EUR

15 zaposlenih, oziroma 15 FTE

Povprečen strošek 1 FTE

4

Aktivnosti vseh zaposlenih

Strošek zaposlenih v R&D

Število zaposlenih v FTE

3

5

26,353.47 EUR

Določitev, koliko % časa se porabi za
določene procese / aktivnosti
Za pripravo te ocene se določi vodjo oddelka, ki
opredeli približno porabo časa na ravni celotnega
oddelka

Ugotovljen čas se potem aplicira na nivo posameznega izdelka
/ storitve
Primer alokacije stroškov pri mleku
Stroški dela na ravni podjetja

1

2

2,350.555 EUR

Strošek zaposlenih v R&D
395.302 EUR

Število zaposlenih v FTE

3

15 zaposlenih, oziroma 15 FTE

Povprečen strošek 1 FTE

4

5

26,353.47 EUR

6

Aktivnosti vseh zaposlenih
1.
2.
3.
4.

Razvoj novih izdelkov
Razvoj zamaškov
Službene poti
Drugo

60% FTE = 9 FTE
15% FTE = 2,25 FTE
10% FTE = 1,5 FTE
15% FTE = 2,25 FTE

Strošek razvoja novih izdelkov (9FTE)
1. Razvoj Alpskega mleka 1,6% 1L
2. Razvoj Jogurta 3,5% 50ml
3. Razvoj Alpskega mleka 3,5% 1L

30% FTE = 2,7 FTE
40% FTE =3,6 FTE
30% FTE = 2,7 FTE

Glede na to, da je strošek 1 FTE znan, se poraba časa v FTE
za razvoj določenega izdelka pomnoži s stroškom enega FTE
Primer alokacije stroškov pri mleku
Stroški dela na ravni podjetja

1

2

5

2,350.555 EUR

Strošek zaposlenih v R&D
395.302 EUR

6

Aktivnosti vseh zaposlenih
1.
2.
3.
4.

Razvoj novih izdelkov
Razvoj zamaškov
Službene poti
Drugo

60% FTE = 9 FTE
15% FTE = 2,25 FTE
10% FTE = 1,5 FTE
15% FTE = 2,25 FTE

Strošek razvoja novih izdelkov (9FTE)
1. Razvoj Alpskega mleka 1,6% 1L
2. Razvoj Jogurta 3,5% 50ml
3. Razvoj Alpskega mleka 3,5% 1L

30% FTE = 2,7 FTE
40% FTE =3,6 FTE
30% FTE = 2,7 FTE

Število zaposlenih v FTE

3

15 zaposlenih, oziroma 15 FTE

Povprečen strošek 1 FTE

4

26,353.47 EUR

Strošek dela razvoja Alpsko mleko 3,5%
1L
7
2,7 FTE * 26,353.47 EUR / FTE
=

71,154.37 EUR

Na ta način smo alocirali stroške dela na nivoju vseh
proizvedenih izdelkov Alpsko mleko 3,5% 1L
Primer alokacije stroškov pri mleku
SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L

Posredni stroški

Razvoj

Stroški dela

Računalniška
oprema

Elektrika in
prostori

Poslovne poti

71,154.37
EUR

?

?

?

Prodanih je bilo na primer 1.000.000 enot Alpskega mleka
3,5% 1L, kar na enoto znese 0,0711 EUR
Primer alokacije stroškov pri mleku
SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L

Posredni stroški

Razvoj

Stroški dela

Računalniška
oprema

Elektrika in
prostori

Poslovne poti

71,154.37
EUR

?

?

?

• Število prodanih enot tega SKU: 1.000.000 enot
• Strošek dela razvoja na enoto SKU: 0,0711 EUR / SKU

Ko so vsi izračuni po posameznem področju pripravljeni, se
povzame stroške po področju
Primer alokacije stroškov pri mleku

SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L
Posredni stroški

Neposredni stroški

Proizvodnja

Razvoj

Logistika

Oglaševanje

Ostalo

Potem povzamemo stroške na SKU po posameznem
stroškovnem nosilcu na SKU
Primer alokacije stroškov pri mleku

SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L
Posredni stroški

Neposredni stroški

Proizvodnja

Razvoj

Logistika

Oglaševanje

Ostalo

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

0,47 EUR /
SKU

0,071 EUR /
SKU

0,02 EUR /
SKU

0,03 EUR /
SKU

0,014 EUR /
SKU

Stroški na SKU se seštejejo in dobimo končen strošek na
posamezno enoto
Primer alokacije stroškov pri mleku

SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L
Posredni stroški

Neposredni stroški

Proizvodnja

Razvoj

Logistika

Oglaševanje

Ostalo

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

0,47 EUR /
SKU

0,071 EUR /
SKU

0,02 EUR /
SKU

0,03 EUR /
SKU

0,014 EUR /
SKU

Skupaj strošek izdelave SKU:

0,605 EUR / SKU

V primeru, da se upošteva samo bruto marža, oziroma
samo neposredni stroški, je dejansko stanje
dobičkonosnosti lahko precej drugačen
Primer alokacije stroškov pri mleku

SKU:
Alpsko mleko 3,5% 1L
Posredni stroški

Neposredni stroški

Proizvodnja

Razvoj

Logistika

Oglaševanje

Ostalo

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

Skupaj strošek

0,47 EUR /
SKU

0,071 EUR /
SKU

0,02 EUR /
SKU

0,03 EUR /
SKU

0,014 EUR /
SKU

Razlika:
Skoraj 30 %

Skupaj strošek izdelave SKU:

0,605 EUR / SKU

Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Uporaba finančnih podatkov in primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja učinkovitosti MKT aktivnosti
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Primerna uporaba finančnih podatkov za potrebe odločanja je
razdeljena na tri sklope, kjer si moramo postaviti kar nekaj
ključnih vprašanj
Faze strukturiranja finančnih podatkov in ključna vprašanja

1
Faza

Opredelitev potreb in
identifikacija podatkov
• Kakšen je namen
identifikacije primernih
finančnih podatkov in
priprave poročil na podlagi
teh podatkov?

Ključna
vprašanja

• Kdo trenutno upravlja s
finančnimi podatki?
• Kje dobimo finančne
podatke in kako so
strukturirani?

2
Opredelitev kazalnikov,
KPI in drugo
• Kateri so ključni kazalniki,
ki jih potrebujemo?
• S kakšnim namenom jih
bomo uporabljali?
• Kdo jih lahko pripravi?
• Kdo zagotovi tekočo
pripravo podatkov?
• Katere finančne podatke
bomo potrebovali?

3
Določitev odgovornosti za
spremljanje in
sprejemanje odločitev
• Kdo je odgovoren za
spremljanje finančnih
podatkov?
• Kaj se zgodi, če pride do
odstopanja pri določenih
kazalnikih?
• Kdo mora sprejeti
odločitev?

• Kdo bo primerno alociral
finančne podatke in na
kakšen način?

95

V prvi fazi je ključnega pomena razčistiti, kaj sploh želimo in
kaj je namen, da se lotimo strukturiranja in alokacije finančnih
podatkov
1 Opredelitev potreb in identifikacija podatkov
Namen
identifikacije
podatkov

Kdo upravlja s
podatki

Trenutna struktura
podatkov

Kdo bo skrbel za
primerno alokacijo
podatkov

•

Preden se začnejo kakršnekoli aktivnosti, povezane s
strukturiranjem finančnih podatkov, je smiselno s ključnimi
deležniki razčistiti, zakaj to sploh počnemo in kaj je namen tega.

•

Potrebno je vedeti, kdo, če sploh kdo, upravlja s finančnimi
podatki, se pravi kje sploh so na voljo in kdo jih trenutno zna
najbolje tolmačit.

•

Vsako podjetje vodi evidenco poslovnih dogodkov, vendar pa
lahko imajo podjetja različne načine alokacije stroškov in
prihodkov po stroškovnih nosilcih.

•

Potrebno je določiti osebo, ali več oseb, ki so zadolžene, da se
finančne podatke primerno alocira. Pri tem je ključno, da te
osebe imajo določeno znanje s področja financ.
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V drugem koraku se moramo opredeliti glede kazalnikov, za
katere smatramo, da so bistvenega pomena in zagotoviti vse
potrebno, da se lahko spremljajo
2 Opredelitev kazalnikov, KPI in drugo
•

Opredeliti se je potrebno, katere kazalnike bomo uporabljali in
razumeti, kako se jih lahko pripravi.

Namen uporabe
kazalnikov

•

Potrebno je razumeti, zakaj sploh potrebujemo kazalnike in kako
se bomo v podjetju drugače odločali, ko jih bomo imeli.

Odgovornost za
pripravo

•

Zmeraj mora biti nekdo odgovoren za pripravo potrebnih
finančnih podatkov, na podlagi kateri pripravimo kazalnike.

Potrebni finančni
podatki

•

Potrebno je opredeliti finančne podatke, ki jih nujno
potrebujemo, da lahko pripravimo osnovo za izračun kazalnikov.

Določitev kazalnikov
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V zadnji fazi se opredeli odgovorne osebe, ki ne samo, da
spremljajo podatke, le ti morajo v primeru odstopanja KPI tudi
sprejeti neko odločitev
3 Določitev odgovornosti za spremljanje in sprejemanje odločitev
Odgovornost za
spremljanje

•

Opredeliti moramo, kdo vse spremlja kazalnike in kakšna je
njihova vloga pri spremljavi.

•

V primeru, da kazalniki odstopajo od želenega stanja, oziroma
napovedi, je potrebno opredeliti scenarije, se pravi, kaj se zgodi v
primeru, da KPI-ji niso v skladu s pričakovanji.

•

Opredeliti je potrebno odgovornost posameznikov, ki morajo ob
odstopanju sprejeti odločitev.

Scenariji

Sprejemanje
odločitev

98

Poglejmo primer kako pomembno je opredeliti prave kazalnike
in spremljati prave podatke

99

Poznavanje financ in primerno postavljeni KPI-ji omogočajo
podjetjem, da se odzivajo bolj usklajeno, hitreje in natančneje
Hitrejše odločanja na podlagi finančnih podatkov
Kurativno odločanje

Proaktivno odločanje

Problem zaznamo pozno, na
podlagi različnih dogodkov
(nezmožnost plačevanja
kreditov, pomanjkanje likvidnih
sredstev, itd.), ki so posledica
napačnih poslovnih odločitev

Vselej spremljamo določene
kazalnike, odstopanja zaznamo
hitro in se temu primerno
odzivamo
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Kako se vam zdi prikazan graf?

Prodaja podjetja X v zadnjih 5 letih v mio EUR
10,5
8,2
6,3
4,3

2011

4,9

2012

2013

2014

2015

Prodaja v mio EUR

101

Kako se vam zdi prikazan graf?

Prodaja podjetja X v zadnjih 5 letih v mio EUR
28%
30%

10,5

8,2

29%
14%
4,3

2011

6,3
4,9

2012

2013

Prodaja v mio EUR

2014

%

2015

Medletna rast v %
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Kako se vam zdi prikazan graf?

Prodaja podjetja X v zadnjih 5 letih v mio EUR
28%

14%
4,3

2011

✓

30%

! 10,5

8,2

29%
6,3

4,9

2012

2013

Prodaja v mio EUR

2014

%

2015

Medletna rast v %
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Kako se vam zdi prikazan graf?

Prodaja in EBITDA podjetja X v zadnjih 5 letih v mio EUR
10,5
8,2
6,3
4,9

4,3

1,9

2011

2,1

2012

2,5

2013

3,1

2014

3,7

2015

Prodaja v mio EUR
EBITDA v mio EUR
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Kako se vam zdi prikazan graf?

Prodaja, EBITDA in EBITDA marža podjetja X v zadnjih 5
letih v mio EUR

10,5

8,2

45%

42%

6,3
40%

38%

35%

4,9

4,3

1,9

2011

2,1

2012

Prodaja v mio EUR
EBITDA v mio EUR

2,5

2013

3,1

2014

3,7

2015

% EBITDA marža v %
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Kako se vam zdi prikazan graf?

Prodaja, EBITDA in EBITDA marža podjetja X v zadnjih 5
letih v mio EUR

!

45%

-2
o.t.

-2
o.t.

-3
o.t.

42%

6,3
40%

10,5
-3
o.t.

8,2

38%

35%

4,9

4,3

1,9

2011

2,1

2012

Prodaja v mio EUR
EBITDA v mio EUR

2,5

2013

3,1

2014

3,7

2015

% EBITDA marža v %
% Razlika v spremembi EBITDA v
odstotnih točkah
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Kako se vam zdi prikazan graf?

Primerjava prodajnih rezultatov 2011 in 2015
10,5

2011

45%
4,3

1,9

2011

2015

8,2

Na 1 EUR
Na 1 EUR
6,3
40% prihodka smo38%
42%prihodka smo
ustvarili 0,35
ustvarili 0,45
4,9
EUR
EUR
operativnega
operativnega
3,1
denarnega
denarnega
2,5
2,1
toka
toka

2012

Prodaja v mio EUR
EBITDA v mio EUR

2013

2014

35%
3,7

2015

% EBITDA marža v %
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Na podlagi dveh KPI-jev in finančnih podatkov, se lahko
podjetja popolnoma različno odzovejo, v nekaterih primerih
celo prepozno in na nepravem področju
Sprejemanje odločitev na podlagi finančnih podatkov
KPI

Prodaja na
letni ravni

EBITDA
marža

Primer grafa

Situacija
Leta 2016
smo ugotovili,
da je prodaja
rastla z nižjo
stopnjo

Leta 2012 smo
ugotovili, da je
medletno padla
EBITDA marža
za 3 odstotne
točke
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Verjetna
odločitev
V letu 2016
smo sprejeli
odločitev, da
moramo iskati
nove trge

V letu 2012
smo se odločili,
moramo
povečati
EBITDA maržo
in zadržali rast
prodaje

Še nekaj ključnih povzetkov

109

Pa še nekaj prednosti poznavanja financ in odločanja na
podlagi finančnih podatkov
Prednosti poznavanja financ in odločanja na podlagi finančnih podatkov
Hitro identificiranje problemov in
hitrejši odzivi na spremembe

Bolj natančna opredelitev
uspešnosti prodaje in drugih
aktivnosti v podjetju
Vnaprej opredeljeni naslednji
koraki in odgovornosti
Nepotrebna komunikacija
večinoma odpade

Ni potrebno konstantno
pripravljati dodatnih analiz

•

•

Poslovne odločitve se odražajo v poslovnih rezultatih, ki se ob
nedoseganju želenega stanja takoj odrazijo v številkah
Zaradi hitrejše identifikacije problemov se ključni deležniki hitreje
mobilizirajo in začnejo iskati rešitve

•

Prodaja in druge aktivnosti so bolj natančno ovrednotene in
usklajeno strukturirane, kar izboljša razumevanje uspešnosti
posameznih aktivnostih v podjetju

•

Za vsako informacijo, oziroma KPI, ki ga postavimo na podlagi
finančnih izkazov in se giba izven dogovorjenih vrednosti, se
opredelijo odgovorne osebe in naslednji koraki, ki jih je potrebno
sprejeti

•

Pogosta komunikacija o pravilnosti izračunov in dejanskega stanja
ter kdo je kriv za nastalo situacijo v večini primerov odpade, saj je
odločanje povezano predvsem s podatki in manj s subjektivnimi
mnenji

•

V kolikor so KPI-ji primerno postavljeni, podatki pa se jasno
strukturirajo, v večini primerov ni potrebno pripravljati dodatnih in
zamudnih analiz
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Povzetki glede financ in poročanja

1

Za potrebe v marketingu je v večini primerov dovolj že solidno poznavanje denarnih
tokov in ključnih izrazov, ki smo jih danes omenili.

2

Poskušajte razumeti vodstvo pri njihovih izzivih in iščite načine, kako jim pomagati
pri njihovi poti. Poglejte finančne cilje zasledujejo in razmislite, kako jim pri njih
pomagate, oziroma kako bodo MKT aktivnosti doprinesle k njihovim ciljem.

3

Določite osebo, ki naj pripravlja KPI-je in jih spremljajte, vsakemu KPI dodelite
odgovorno osebo, ki mora sprejeti odločitev v primeru odstopanj.

4

Spremljajte dobičkonosnost na ravni posamezne storitve ali izdelka na podlagi
neposrednih in posrednih stroškov. Ni nujno, da boste 100% natančni pri alokaciji,
pomembno je, da veste, kam se tekoči stroški pretakajo in ali to ima smisel.
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Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Uporaba finančnih podatkov in primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja učinkovitosti MKT aktivnosti

112

Podjetje X je po izvedbi marketinških aktivnosti povečalo
prodajo v primerjavi z Q3 v Q4 za 25,5 milijona EUR
Primer situacije vpliva MKT aktivnosti na prodajo
(Prihodki v MIO EUR, leto 2015)

148,8
123,3

Realizirana prodaja
Q3

Izvedba MKT aktivnosti
Q4

V prvem koraku je potrebno razumeti, katere aktivnosti so bile
izvedene v tem času ter jih smiselno razdeliti glede na koncept
posamezne aktivnosti
Primer situacije vpliva MKT aktivnosti na prodajo
(Prihodki v MIO EUR, leto 2015)

148,8

Pricing (sprememba
cenovne politike)

123,3
Izvedene
MKT
aktivnosti

Realizirana prodaja
Q3

Aktivnosti

Prodaja po izvedbi MKT aktivnosti
Q4

Povečanje distribucije
Oglaševalska kampanja

V drugem koraku se oceni inkrementalni vpliv na prodajo po
posamezni marketinški aktivnosti
Primer situacije vpliva MKT aktivnosti na prodajo
(Prihodki v MIO EUR, leto 2015)

148,8
10,5
123,3

Realizirana
prodaja Q3

7,0

Pricing

8,0
Izvedene
MKT
aktivnosti

Povečanje Oglaševalska Prodaja po
distribucije kampanja izvedbi MKT
aktivnosti
Q4

Aktivnosti
Pricing (sprememba
cenovne politike)

Povečanje distribucije
Oglaševalska kampanja

V našem primeru se bomo osredotočili na izračun ROMI
oglaševalske kampanje, pri kateri ocenjujemo, da je njen vpliv
povzročil za 10,5 milijonov EUR dodatne prodaje
Primer situacije vpliva MKT aktivnosti na prodajo
(Prihodki v MIO EUR, leto 2015)

148,8
10,5
123,3

Realizirana
prodaja Q3

7,0

Pricing

8,0
Izvedene
MKT
aktivnosti

Povečanje Oglaševalska Prodaja Q4
distribucije kampanja

Aktivnosti
Pricing (sprememba
cenovne politike)

Povečanje distribucije
Oglaševalska kampanja

Investicija v kampanjo, ob upoštevanju vseh stroškov, je
skupno bila ocenjena pri 0,5 milijona EUR
Primer situacije vpliva MKT aktivnosti na prodajo
(Prihodki v MIO EUR, leto 2015)

148,8
10,5
123,3

Realizirana
prodaja Q3

7,0

Pricing

8,0
Izvedene
MKT
aktivnosti

Povečanje Oglaševalska Prodaja Q4
distribucije kampanja

Aktivnosti
Pricing (sprememba
cenovne politike)

Povečanje distribucije
Oglaševalska kampanja

Investicija v
kampanjo

0,5 mio
EUR

Zaenkrat torej vemo, oziroma ocenjujemo, da je oglaševalska
kampanja ustvarila za 10,5 milijonov EUR več prodaje
Povečanje prodaje na podlagi oglaševalske kampanje
Kaj vemo
10,5

Prihodek

Povečana prodaja
na podlagi
oglaševalske
kampanje

Pri ustvarjanju prihodkov se ustvarijo tudi stroški, kar na
koncu po prejemu plačila za prihodke in plačila za vse stroške,
rezultira v ustvarjenem denarnem toku
Povečanje prodaje na podlagi oglaševalske kampanje

Prihodek

Povečana prodaja
na podlagi
oglaševalske
kampanje

Prihodek

10,5

Povečana
prodaja na
podlagi
oglaševalske
kampanje

Stroški

10,5

Kaj moramo vedeti
10,5

„Denarni
Tok“

Kaj vemo

Struktura
stroškov in
ustvarjenega
denarnega toka
znotraj prihodka

Koliko
denarnega
toka
ostane?

Stroške lahko enostavno preverimo na podlagi javno
dostopnih podatkov, kjer so v skladu s SRS stroški razdeljeni
po točno določenem standardu
Struktura stroškov
Izračun ocene denarnega toka na podlagi odštevanja stroškov po SRS (v mio EUR)
10,50
3,70

2,10
1,60

1,55

Prihodki

Strošek
materiala

Strošek dela

Strošek
storitev

EBITDA

0,40

1,15

Amortizacija

EBIT

Stroške lahko enostavno preverimo na podlagi javno
dostopnih podatkov, kjer so v skladu s SRS stroški razdeljeni
po točno določenem standardu
Struktura stroškov
Izračun ocene denarnega toka na podlagi odštevanja stroškov po SRS (v mio EUR)
10,50
3,70

2,10
1,60

1,55

Prihodki

Strošek
materiala

Strošek dela

Strošek
storitev

EBITDA

0,40

1,15

Amortizacija

EBIT

Stroške lahko enostavno preverimo na podlagi javno
dostopnih podatkov, kjer so v skladu s SRS stroški razdeljeni
po točno določenem standardu
Struktura stroškov
Izračun ocene denarnega toka na podlagi odštevanja stroškov po SRS (v mio EUR)
10,50
3,70

2,10
1,60

1,55

Prihodki

Strošek
materiala

Strošek dela

Strošek
storitev

EBITDA

0,40

1,15

Amortizacija

EBIT

Stroške lahko enostavno preverimo na podlagi javno
dostopnih podatkov, kjer so v skladu s SRS stroški razdeljeni
po točno določenem standardu
Struktura stroškov
Izračun ocene denarnega toka na podlagi odštevanja stroškov po SRS (v mio EUR)
10,50
3,70

2,10
1,60

1,55

Prihodki

Strošek
materiala

Strošek dela

Strošek
storitev

EBITDA

0,40

1,15

Amortizacija

EBIT

Stroške lahko enostavno preverimo na podlagi javno
dostopnih podatkov, kjer so v skladu s SRS stroški razdeljeni
po točno določenem standardu
Struktura stroškov
Izračun ocene denarnega toka na podlagi odštevanja stroškov po SRS (v mio EUR)
10,50
3,70

2,10
1,60

1,55

Prihodki

Strošek
materiala

Strošek dela

Strošek
storitev

EBITDA

0,40

1,15

Amortizacija

EBIT

Stroške lahko enostavno preverimo na podlagi javno
dostopnih podatkov, kjer so v skladu s SRS stroški razdeljeni
po točno določenem standardu
Struktura stroškov
Izračun ocene denarnega toka na podlagi odštevanja stroškov po SRS (v mio EUR)
10,50
3,70

2,10
1,60

1,55

Prihodki

Strošek
materiala

Strošek dela

Strošek
storitev

EBITDA

0,40

1,15

Amortizacija

EBIT

Stroške lahko enostavno preverimo na podlagi javno
dostopnih podatkov, kjer so v skladu s SRS stroški razdeljeni
po točno določenem standardu
Struktura stroškov
Izračun ocene denarnega toka na podlagi odštevanja stroškov po SRS (v mio EUR)
10,50
3,70

2,10
1,60

1,55

Prihodki

Strošek
materiala

Strošek dela

Strošek
storitev

EBITDA

0,40

1,15

Amortizacija

EBIT

Vrnimo se nazaj na primer, ki smo ga omenili prej in na
primeru le tega izračunajmo ROMI
Primer situacije vpliva MKT aktivnosti na prodajo
(Prihodki v MIO EUR, leto 2015)

148,8
10,5
123,3

Realizirana
prodaja Q3

7,0

Pricing

8,0
Izvedene
MKT
aktivnosti

Povečanje Oglaševalska Prodaja Q4
distribucije kampanja

Aktivnosti
Pricing (sprememba
cenovne politike)

Povečanje distribucije
Oglaševalska kampanja

Investicija v
kampanjo

0,5 mio
EUR

Recimo, da je podjetje na letni ravni ustvarilo 645 milijonov
EUR prodaje, ustvarilo 97 milijonov EUR EBITDA in 71
milijonov EBIT
Primer podatkov o podjetju X
Skupna prodaja
podjetja (celo leto)

645.000.000
EUR

Prodaja Q4

148.000.000
EUR

EBITDA (na ravni
celega leta)
EBIT (na ravni celega
leta)

97.000.000 EUR
71.000.000 EUR

Investicija v kampanjo

500.000 EUR

Povečanje prodaje na
podlagi kampanje

10.500.000 EUR

Iz tega izhaja, da je podjetje na letni ravni ustvarilo 15,03%
EBITDA maržo in 11% EBIT maržo
Izračun marže EBITDA in EBIT
Skupna prodaja
podjetja (celo leto)

645.000.000
EUR

Prodaja Q4

148.000.000
EUR

EBITDA (na ravni
celega leta)
EBIT (na ravni celega
leta)

97.000.000 EUR
71.000.000 EUR

Investicija v kampanjo

500.000 EUR

Povečanje prodaje na
podlagi kampanje

10.500.000 EUR

Marža

marža
15,03 % EBITDA
(97 mio/645 mio)
11 %

EBIT marža
(71 mio/645 mio)

To maržo nato apliciramo na povečano prodajo, ki je posledica
oglaševalske kampanje in tako dobimo približen denarni
izplen te kampanje
Alokacija marž na povečano prodajo na podlagi kampanje
Skupna prodaja
podjetja (celo leto)

645.000.000
EUR

Prodaja Q4

148.000.000
EUR

EBITDA (na ravni
celega leta)
EBIT (na ravni celega
leta)

10.500.000 EUR

Marža

97.000.000 EUR

15,03 %

1.578.150 EUR

71.000.000 EUR

11 %

1.155.000 EUR

Investicija v kampanjo

500.000 EUR

Povečanje prodaje na
podlagi kampanje

10.500.000 EUR

(15,03% od 10,5 mio)

(11% od 10,5 mio)

Ugotovili smo torej, da je ustvarjen denarni tok na podlagi
izračuna EBITDA skoraj 1,6 mio EUR in na podlagi EBIT 1,15
mio EUR
Ustvarjen približek denarnega toka
Ustvarjenega denarnega toka

EBITDA marža
(97 mio/645 mio)

EBIT marža
(71 mio/645 mio)

15,03 %

1.578.150 EUR

11 %

1.155.000 EUR

(15,03% od 10,5 mio)

(11% od 10,5 mio)

Ker pa smo poleg dodatnega ustvarjenega denarnega toka
tudi morali investirati v kampanjo, investicijo v le to temu
primerno odštejemo od denarnega toka
Odštevanje investicije v kampanjo
Ustvarjenega denarnega toka

EBITDA marža
(97 mio/645 mio)

EBIT marža
(71 mio/645 mio)

15,03 %

1.578.150 EUR

11 %

1.155.000 EUR

(15,03% od 10,5 mio)

(11% od 10,5 mio)

Investicija v EUR

-

Investicija v kampanjo

500.000 EUR

Po odšteti investiciji v kampanjo sta sedaj na voljo podatka o
približnem ustvarjenem denarnem toku na podlagi kampanje
Končen ustvarjen denarni tok
Ustvarjenega denarnega toka

EBITDA marža
(97 mio/645 mio)

EBIT marža
(71 mio/645 mio)

15,03 %

1.578.150 EUR

11 %

1.155.000 EUR

(15,03% od 10,5 mio)

(11% od 10,5 mio)

Investicija v EUR

-

Investicija v kampanjo

500.000 EUR
Ustvarjenega denarnega toka –
investicija v kampanjo

Končna ustvarjena EBITDA
Končen ustvarjen EBIT

1.078.150 EUR
655.000 EUR

Za izračun ROMI na podlagi investicije kampanje, je potrebno
ustvarjen denarni tok deliti z višino investicije v kampanjo
Izračun ROMI
Ustvarjenega denarnega toka –
investicija v kampanjo

Končna ustvarjena EBITDA

Končen ustvarjen EBIT

1.078.150 EUR
655.000 EUR
Investicija v EUR

/

Investicija v
kampanjo

500.000 EUR

Na podlagi delitve ustvarjenih denarnih tokov z investicijo v
kampanjo se izračuna ROMI, ki je odvisen od tega, ali
izberemo EBITDA ali EBIT (bolj pogosta je izbira EBITDA)
Končen izračun ROMI
Ustvarjenega denarnega toka –
investicija v kampanjo

Končna ustvarjena EBITDA

Končen ustvarjen EBIT

1.078.150 EUR
655.000 EUR
Investicija v EUR

/

Investicija v
kampanjo

500.000 EUR

=
ROMI EBITDA

215,6%

ROMI EBIT

131%

Na podlagi delitve ustvarjenih denarnih tokov z investicijo v
kampanjo se izračuna ROMI, ki je odvisen od tega, ali
izberemo EBITDA ali EBIT (bolj pogosta je izbira EBITDA)
Končen izračun ROMI
Ustvarjenega denarnega toka –
investicija v kampanjo

Končna ustvarjena EBITDA

Končen ustvarjen EBIT

1.078.150 EUR
655.000 EUR
Investicija v EUR

/

Investicija v
kampanjo

500.000 EUR

=
ROMI EBITDA

215,6%

ROMI EBIT

131%

1.078.150 EUR
/ 500.000 EUR

Namen današnjega predavanja je na razumljiv način
predstaviti ključne elemente financ in uporabo le-teh pri
vrednotenju MKT aktivnosti
•

1. del: Osnove financ
•
•
•
•
•
•
•

•

Področja financ in zakaj morajo marketingaši poznati predvsem poslovne finance
Kratka predstavitev logike poslovnega poročanja, kaj je poslovni izzid in kaj bilanca stanja,
kako sta povezana
Kratka predstavitev denarnih tokov
Kratka predstavitev ključnih finančnih izkazov
Ugotavljanje vpliva povečanja marketinškega budžeta na EBITDA (operativni denarni tok)
podjetja
Logika alokacije direktnih in indirektnih stroškov (kako se alocira stroške na prihodke)
Uporaba finančnih podatkov in primer odločanja na podlagi finančnih izkazov

2. del: Primer vrednotenja učinkov MKT aktivnosti
•
•

Logika vrednotenja učinkov MKT aktivnosti ter pomen izločevanja elementov, ki niso
povezani z MKT aktivnostmi
Primer vrednotenja učinkovitosti MKT aktivnosti
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/Primer 1
Bančništvo: pridobitev novih komitentov
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MKT kampanja vredna 250.000 EUR vpliva na prihodke
podjetja na vsaj petih različnih nivojih poslovanja
Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
1

Rezultat kampanje bo 500 novih osebnih tekočih računov

2

5% novih komitentov se odloči za stanovanjski kredit

3

5% novih komitentov se bo v prihodnosti odločilo za avtomobilski kredit

4

10% novih komitentov se odločilo odpreti tudi poslovni račun

139

Predpostavljamo, da bo kampanja rezultirala v 500 novih
komitentih, ki bodo odprli osebne račune
Dodatni prihodek osebnih računov

Prihodki

Osnovni paket

4.99 EUR/mesečno * 500 komitentov = 2.495 EUR

Spletna banka

0.75 EUR/mesečno * 250 komitentov = 187.5 EUR

*Pričakovan upad: 2,5% letno, izračun za dobo 20 let
Vir: NLB, 1.6.2018, E-laborat 2018

Skupaj mesečno:

= 2.682,5 EUR

Skupaj prvo leto:

= 32.190 EUR

Skupaj*:

= 490.898 EUR
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5% novih komitentov se odloči skleniti stanovanjski kredit s
fiksno obrestno mero v vrednosti 80.000 EUR in dobo
odplačevanja 20 let
Dodatni prihodek sklenjenih stanovanjskih kreditov

Prihodki
Skupni strošek
kredita*

1.534 EUR / leto

25 kreditojemalcev

= 38.350 EUR / leto

20 let

= 767.500 EUR

*Vsota obresti in stroškov, ki jih plača kreditojemalec (ne vključuje glavnice).
Vir: Banka Slovenije, 2017; Zveza potrošnikov Slovenije, 30.4.2018
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5% novih komitentov se odloči skleniti kredit za nakup novega
avtomobila s fiksno obrestno mero v vrednosti 12.000 EUR in
dobo odplačevanja 5 let
Dodatni prihodek sklenjenih avtomobilskih kreditov

Prihodki
Skupni strošek
kredita*

436 EUR / leto

25 kreditojemalcev

= 10.900 EUR / leto

5 let

= 54.500 EUR

*Vsota obresti in stroškov, ki jih plača kreditojemalec (ne vključuje glavnice).
Vir: Banka Slovenije, 2017; Zveza potrošnikov Slovenije, April 2016
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10% novih komitentov odpre podjetje in se odloči za
poslovni račun
Dodatni prihodek poslovnih računov

Prihodki
Poslovni račun

13 EUR / mesec

= 156 EUR / leto

50 komitentov

= 7.800 EUR / leto
Skupaj*: = 118.950 EUR

*Pričakovan upad: 2,5% letno, izračun za dobo 20 let
Vir: SURS (2017), NLB (1.7.2018)
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Pet ključnih dejavnikov, ki vplivajo na prihodke MKT kampanje
rezultira v 1.431.348 EUR dodatnih prihodkih podjetja v 20 letih
Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
1.431.348
118.950
54.500

767.000

490.898

Osebni računi
Vir: Indigo

Stanovanjski krediti

Avtomobilski krediti

Poslovni računi

Celotni izkupiček
kampanje
144

Pri vseh ustvarjenih prihodki je potrebno upoštevati doseženo
maržo, ki smo jo enostavno ocenili za potrebe tega izračuna
Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
54.500

1.431.348

118.950

767.000
490.898

Marža v %

Osebni računi

Vir: Indigo

80%

Stanovanjski krediti Avtomobilski krediti

75%

75%

Poslovni računi

Celotni izkupiček
kampanje

80%
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Ustvarjeno maržo potem seštejemo in pridobimo osnovo za
izračun ROMI
Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
54.500

1.431.348

118.950

767.000
490.898

Poslovni računi

Marža v %

Stanovanjski krediti Avtomobilski krediti

80%

75%

75%

80%

Marža v
EUR

Osebni računi

392.718

575.250

40.875

95.160

Vir: Indigo

Celotni izkupiček
kampanje
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Ustvarjeno maržo potem seštejemo in pridobimo osnovo za
izračun ROMI
Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
1.431.348

118.950

54.500
767.000
490.898

Marža v %

80%

Marža v
EUR

Osebni računi

392.718

Vir: Indigo

Stanovanjski krediti Avtomobilski krediti

+

+

40.875

Celotni izkupiček
kampanje

80%

75%

75%

575.250

Poslovni računi

+

95.160

=
147

1.104.003
EUR

Ustvarjeno maržo potem seštejemo in pridobimo osnovo za
izračun ROMI

Marža v
EUR

Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
392.718

Vir: Indigo

+

575.250

+

40.875

+

95.160

=

148

1.104.003
EUR

Ustvarjeno maržo potem seštejemo in pridobimo osnovo za
izračun ROMI

Marža v
EUR

Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
392.718

+

575.250

+

40.875

+

95.160

=

- 250.000 EUR
(Strošek kampanje)
= 854.003 EUR
končni rezultat

Vir: Indigo
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1.104.003
EUR

Ustvarjeno maržo potem seštejemo in pridobimo osnovo za
izračun ROMI

Marža v
EUR

Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
392.718

+

575.250

+

40.875

+

95.160

=

- 250.000 EUR
(Strošek kampanje)
= 854.003 EUR
končni rezultat
/ 250.000 EUR
investicije v kampanjo

= ROMI 341,16%
Vir: Indigo
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1.104.003
EUR

Predvidevamo, da marketinška kampanja, katere vrednost je
ocenjena na 250.000 EUR, vpliva na prihodke podjetja na vsaj
treh različnih prihodkovnih stebrih
Prihodkovni stebri
1

Rezultat kampanje bo 180 prodanih novih vozil

2

80% novih kupcev se odloči za avtomobilski kredit

3

Kupci v prihodnosti vzdržujejo avtomobil na uradnem servisu

/Primer 2

Avtomobilizem: povečanje prodaje vozil
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Predvidevamo, da marketinška kampanja, katere vrednost je
ocenjena na 250.000 EUR, vpliva na prihodke podjetja na vsaj
treh različnih prihodkovnih stebrih
Prihodkovni stebri
1

Rezultat kampanje bo 180 prodanih novih vozil

2

80% novih kupcev se odloči za avtomobilski kredit

3

Kupci v prihodnosti vzdržujejo avtomobil na uradnem servisu
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Predpostavljamo, da bo na podlagi izvedene kampanje
podjetje dodatno prodalo 180 novih avtomobilov
Dodatni prihodek iz prodaje avtomobilov

Prihodki
Cena novega avtomobila*

9.440 EUR

DDV (22%)

2.077 EUR

DMV (1,5%)

141 EUR

Neto vrednost avtomobila

7.722 EUR
180 prodanih avtomobilov

= 1.299.888 EUR

9,5 % marža

= 123.489 EUR

*Za lažje izračune predpostavljamo, da bodo vsi prodani avtomobili enaki; osnovni model
najbolj prodajanega avtomobila v Sloveniji
Vir: FURS, Renault 2018
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80% novih kupcev pa se bo odločilo tudi za financiranje z
avtomobilskim kreditom s pet-letno odplačilno dobo, ki ga ponuja
avtomobilsko podjetje
Dodatni prihodek sklenjenih avtomobilskih kreditov

Prihodki
Polog

3.930 EUR

EOM

5,56 %

Znesek financiranja

5.510 EUR

Skupno zplačilo

6.260 EUR

Strošek kredita*

750 EUR

Število kreditojemalcev

144

= 108.000 EUR

*Vsota obresti in stroškov, ki jih plača kreditojemalec (ne vključuje glavnice).
Vir: Dnevnik, 2016; Renault, 2018
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Kupci novih avtomobilov bodo svoje avtomobile vzdrževali
na uradnem servisu proizvajalca
Dodatni prihodki iz servisnih posegov
Leto po nakupu

1

2

3

4

5

Število voznikov

180

180

180

162

146

Servisni posegi ter
pripadajoče cene

Legenda:

Prihodek

Marža (50%)

/

/

Olje, filter olja in klime

180 EUR / vozilo

Brisalci

40 EUR / vozilo

33.840 EUR

16.920 EUR

Zavorne ploščice

240 EUR / vozilo

82.080 EUR

41.040 EUR

Zračni filter

30 EUR / vozilo

5.400 EUR

2.700 EUR

Zavorna tekočina

56 EUR / vozilo

10.080 EUR

5.040 EUR

Gume

300 EUR / vozilo

54.000 EUR

27.000 EUR

Akumulator

100 EUR / vozilo

16.200 EUR

8.100 EUR

Vžigalne svečke

120 EUR / vozilo

19.440 EUR

9.720 EUR

Zavorni diski

720 EUR / vozilo

103.680 EUR

51.840 EUR

Jermen, vodna črpalka

450 EUR / vozilo

64.800 EUR

32.400 EUR

389.520 EUR

194.760 EUR

Predviden servisni interval

Krito znotraj garancije

SKUPAJ

*Število strank, ki avto vzdržujejo na uradnem servisu je prva tri leta stabilno, potem pa upada 10% letno.
Vse vrednosti so brez upoštevanega DDV.
Vir: Renault, 2018
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Trije ključni dejavniki, ki vplivajo na prihodke MKT kampanje
rezultirajo v 426.249 EUR dodatnih prihodkih podjetja v 5 letih
(neupoštevajoč inflacije)
Struktura prihodkov, kot posledica MKT aktivnosti
426.249

194.760

108.000
123.489

Prodaja avtomobilov
Vir: Indigo

Avtomobilski krediti

Servisni posegi

Celotni izkupiček
kampanje
156

Izračun vpliva marketinške investicije na prihodke podjetja;
ROMI
Izračun ROMI
Ustvarjena marža

426.249 EUR

-

Investicija v kampanjo

250.000 EUR

/
Vrednost kampanje

ROMI

Vir: Indigo

250.000 EUR

70,5%
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Predvidevamo, da marketinška kampanja, katere vrednost je
ocenjena na 250.000 EUR, vpliva na prihodke podjetja na vsaj
treh različnih prihodkovnih stebrih
Prihodkovni stebri
1

Rezultat kampanje bo 180 prodanih novih vozil

2

80% novih kupcev se odloči za avtomobilski kredit

/ Predavanje je zaključeno ;)
Hvala za pozornost!

3

Kupci v prihodnosti vzdržujejo avtomobil na uradnem servisu
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Predvidevamo, da marketinška kampanja, katere vrednost je
ocenjena na 250.000 EUR, vpliva na prihodke podjetja na vsaj
treh različnih prihodkovnih stebrih
Prihodkovni stebri
1

Rezultat kampanje bo 180 prodanih novih vozil

2

80% novih kupcev se odloči za avtomobilski kredit

Lovro Gruden
3

Kupci v prihodnosti vzdržujejo avtomobil na uradnem servisu

e lovro.gruden@indigo-pristop.si
w www.indigo-pristop.si
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