
1

PRIROČNIK  
ZA PODJETNIKE

PRODAJA 
PODJETJA 
IN PRENOS 
POSLOVANJA
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S TEM PRIROČNIKOM 
ŽELIMO PODJETNIKOM 
OLAJŠATI DOSTOP 
DO INFORMACIJ O 
PRODAJI PODJETIJ 
IN PRENOSU 
POSLOVANJA TER JIM 
PREDSTAVITI KLJUČNE 
PROCESE IN REŠITVE, 
KI SMO JIH PRIPRAVILI 
S STROKOVNIMI 
SODELAVCI V UNIJA 
CONSULTING.

Podjetje Bisnode je specializirano za visokokako-
vostno poslovanje, bonitete in informacije o trgih, ki 
pomagajo podjetjem sprejemati pametne odločitve. 
Deluje v 19 evropskih državah in ob pomoči strate-
škega partnerja Dun & Bradstreet zagotavlja podje-
tjem, vladnim agencijam, organizacijam in občinam 
kakovostne, tako lokalne kot globalne podatke. Ti 
podatki jim omogočajo sprejemanje modrih odlo-
čitev, s katerimi si povečajo donosnost in razvijajo 
svoje poslovanje.

Bisnode kot partner v projektu zagotavlja ažurne 
in natančne podatke za pripravo finančnih analiz 
poslovanja podjetij in drugih pomembnih podatkov 
o krvni sliki posameznega podjetja.

P A R T N E R  P R O J E K T A

Unija Consulting deluje pod okriljem mednarodno priznane blagovne 
znamke Unija, ki nudi široko paleto svetovalnih storitev. Prizadevamo 
si za zagotavljanje visokokakovostnih storitev in pomoči pri 
doseganju dolgotrajnega uspeha in zadovoljstva svojih strank. 

Svojim strankam z aktivno navzočnostjo v med-
narodnem prostoru – v kar 14 državah – omogo-
čamo, da imajo informacije za vse regije, v kate-
rih delujejo, na enem mestu. Pomoč strankam 
nudimo tudi pri poslovanju v drugih evropskih 
državah.

Kot zunanji svetovalci smo zanje vir pomoči in 
informacij, pri tem pa se opiramo na strokovna 
znanja in dolgoletne izkušnje na domači in 
mednarodni ravni. Ne dvomimo, da so naše 
stranke pripravljene na vse izzive, ki jih prinaša 
dinamična narava poslovnega sveta.

SLOVENIJA

AVSTRIJA

SRBIJA

HRVAŠKA

ČRNA GORA

MAKEDONIJA

BOSNA IN HERCEGOVINA

POLJSKA

SLOVAŠKA

ČEŠKA

NEMČIJA

MADŽARSKA

UKRAJINA

ROMUNIJA

Pri prenosu poslovanja 
zaupajte le najboljšim.
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Mala in srednje velika 
podjetja, jedro evropske 
podjetniške politike
Evropska komisija meni, da so mala podjetja, srednje 
velika podjetja in podjetništvo ključni za zagotavljanje 
gospodarske rasti, inovacij, ustvarjanja delovnih mest in 
socialne integracije v EU. Zelo pomembni so torej tudi s 
tem povezani procesi nasledstva in prodaje teh podjetij.

Vprašanje prenosa poslovanja ali prodaje je na 
določeni točki življenjskega cikla pomembno za 
tako rekoč vsa podjetja. To je zapleten proces, za 
katerega ponavadi ni enoznačnih rešitev. Vsako 
podjetje je edinstvena zgodba, saj ima nešteto 
specifičnih značilnosti: lastnik lahko ima naslednike 
ali jih nima, družinski člani lahko želijo ali ne želijo 
sodelovati v domačem podjetju, vedno pa ima na 
voljo tudi možnost prodaje podjetja. Lastnik se 
mora vprašati tudi, koliko denarja želi pridobiti iz 
prenosa poslovanja, da bo lahko nemoteno začel z 
naslednjim poglavjem svojega življenja.

Pri pripravi tega priročnika smo se opirali na lastno 
znanje, podprto z mednarodno navzočnostjo skupine 
Unija, da bi pomagali lastnikom podjetij, ki se bodo v 
naslednjih letih soočali z vprašanji, kaj bo s podjetjem 
po njihovem umiku, kakšne so možne in najsprejem-
ljivejše rešitve v posameznem poslu, kaj morajo upo-
števati pri izvajanju izbrane rešitve prenosa podjetja 
ipd. Na teh področjih so najpomembnejši vir infor-
macij ljudje z izkušnjami pri prenosu poslovanja, zato 
so v tem priročniku opisani dejanski postopki, ki so 
uspešno rešili problematiko prenosa podjetij v praksi. 
Dotaknili se bomo procesov, kot sta prenos poslova-
nja na družinske člane in prodaja podjetja. Prepričani 
smo, da boste iz predstavljenih vsebinskih sklopov 
dobili dober vtis o sodobnih procesih prenosa pod-
jetij, da se boste lahko spoprijeli z vsemi izzivi, ki jih 
omenjeni procesi prinašajo.

Pri pripravi tega 
priročnika smo se 
opirali na lastno 
znanje, podprto 
z mednarodno 
navzočnostjo 
skupine Unija.
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Prišel sem do točke,  
ko se sprašujem, kaj storiti 
s podjetjem. Je čas za 
prenos poslovanja?
Po podatkih Evropske komisije se s procesom prenosa 
vsako leto sooči približno 450.000 podjetij, k novim 
delodajalcem pa preide več kot 2 milijona zaposlenih. 
Le 30 % družinskih podjetij preživi prenos na drugo 
generacijo, 13 % na tretjo, samo 3 % pa dosežejo še 
naslednje generacije.* 

V skladu s predpisi EU in našo nacionalno zakonodajo 
štejemo za prenos poslovanja podjetja prenos lastništva 
podjetja na drugo fizično ali pravno osebo, kar omogoči 
nadaljnji razvoj in poslovanje. Obstaja veliko razlogov 
za prenos poslovanja, tako osebnih kot tudi poslovnih. 
Med pogostejše spadajo upokojitev podjetnika, njegov 
zgodnejši umik iz poslovanja, sprememba poklica in druge 
poslovne ambicije, nenadne situacije (razveza, bolezen v 
družini, smrt), spremembe poslovnega okolja, spremembe 
v poslu ali panogi. Podjetnik se lahko za prenos poslova-
nja odloči tudi zaradi želje po spremembi karierne poti in 
drugih razlogov.

V procesu prenosa poslovanja ločujemo proces prenosa 
lastništva in proces prenosa upravljanja podjetja, pri kate-
rem gre za situacijo, v kateri se ne spreminja lastništvo 
(družbeniki ostajajo), temveč se prenese le upravljanje 
podjetja. Upravljanje se v tem primeru prenese na družin-
ske člane, deležnike v podjetju ali na profesionalni mene-
džment, ki lahko prevzame upravljanje podjetja tudi samo 
za določeno obdobje (npr. če naslednik podjetja še prido-
biva potrebne izkušnje in znanja).

V nekaterih primerih se lastnik ali njegovi nasledniki odlo-
čijo za zaprtje podjetja oziroma likvidacijo, predvsem 
kadar niso zmožni najti primernega naslednika ali kupca 
podjetja. Čeprav likvidacija ni model prenosa poslovanja, 
je kljub temu eden od načinov izhoda iz poslovanja.

*Vir: Evropska Komisija

Kateri so 
najpogostejši 
načini prenosa 
poslovanja  
pri malih in  
srednje velikih 
podjetjih?

V procesu 
prenosa 
poslovanja 
ločujemo proces 
prenosa lastništva 
in proces prenosa 
upravljanja 
podjetja.

Prodaja podjetja 
drugim podjetjem, 

vključno z 
združitvijo z 

drugimi podjetji

Prodaja podjetja 
tretjim osebam, 

bodisi deležnikom 
v podjetju ali 
osebam zunaj 

podjetja

Prenos na 
družinske člane 

(dedovanje 
ali pogodbeni 

prenos)

Likvidacija

1 2 3 4
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Čas je za naslednjo 
generacijo –  
prenos poslovanja  
na družinske člane
Vključevanje družinskih članov v upravljanje podjetij  
je precejšen izziv za vse vključene generacije,  
zato je pomembno, da v odločanje vključimo tudi  
druge pomembne deležnike, ki se jih proces prenosa 
podjetja neposredno dotika.

Ta vrsta prenosa je posebej izrazita v družinskih 
podjetjih, zaradi bodisi sedanje bodisi prihod-
nje vključenosti družinskih članov v lastništvo in 
upravljanje s podjetjem. Tradicionalno se pri tem 
procesu začne s prenosom upravljanja podjetja 
na družinskega naslednika, prenos lastništva pod-
jetja pa lahko sledi tudi kasneje. Prenos lastništva 
na družinske člane lahko poteka za časa življenja 
lastnika (po pogodbi) ali po njegovi smrti. Podje-
tje (poslovni delež) kot tako se lahko tudi deduje. 
Postopek prenosa lastništva po smrti je lahko defi-
niran v oporoki zapustnika oziroma se opredeli v 
zapuščinskem postopku.

Za uspešnost podjetja je pomembno, da naslednja 
generacija prevzame vajeti zavzeto, informirano in v 
dobri veri. Želja in motivacija ob prevzemu družin-
skega podjetja sta seveda odlična temelja, vendar 
lahko trajnejši uspeh zagotovita le ob ustreznem 
znanju, sposobnostjo upravljanja in pridobljenih 
izkušnjah. Koristno je, če ima družinski član, ki 
prevzame vodenje podjetja, ustrezno znanje, čim 
bogatejše izkušnje tako iz domačega podjetja kot 
tudi iz drugih ter druge potrebne lastnosti in odlike, 
ki mu bodo omogočale učinkovito vodenje družin-
skega podjetja.

Za uspešnost 
podjetja je 
pomembno, da 
naslednja generacija 
prevzame vajeti 
zavzeto, informirano 
in v dobri veri.
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Želim prodati svoje 
podjetje. Kakšen je  
v resnici postopek?
Prodaja podjetja je najboljša možnost, kadar si lastnik 
podjetja želi zagotoviti sredstva za brezskrbno življenje 
po upokojitvi. Razlog je lahko tudi neobstoj primernega 
naslednika podjetja, lastnik pa upravljanja podjetja ne 
želi prenesti na profesionalni menedžment.

Prodaja je velik izziv tako za prodajalca kot za kupca. Definiranje vred-
nosti podjetja je gotovo eden od najpomembnejših procesov prodaje 
tako za eno kot za drugo stran transakcije. Ocenjevanje vrednosti 
podjetja je kompleksen proces, v katerem je mogoče uporabiti več 
tehnik in metod, ki pa ne dajo vedno enakih rezultatov. Ocena vred-
nosti temelji na celoviti analizi poslovnih idej, trgov, strank, prihodkov 
in dobička prejšnjih obdobij, razvojnega potenciala in drugih dejavni-
kov. Kljub uporabi preverjenih metodologij ocenjevanja podjetij in pri-
dobitvi realnih ocen vrednosti podjetij pogosto vidimo velike razlike v 
percepciji vrednosti pri prodajalcu in kupcu.

Različne ocene vrednosti kupca in prodajalca lahko izhajajo iz različnih 
vzgibov. Različni kupci kupujejo podjetja iz različnih vzrokov, denimo 
za dostop do trga, za specifična znanja, zaradi potenciala podjetja, 
ti različni razlogi pa vodijo k različnim percepcijam vrednosti podje-
tja. Različni razlogi za nakup vedno nosijo tudi različne posledice za 
zaposlene v podjetju. Drugačne smernice podjetja, ki jih prinaša novi 
potencialni lastnik, in različna vizija lahko močno vplivajo na pripravlje-
nost prodajalca, da dejansko proda podjetje.

Poleg prodaje podjetja zunanjim osebam je vedno tudi mogoče, da 
podjetje prevzamejo oziroma kupijo zaposleni. Prodaja zaposlenim je 
lahko v veliki meri podobna prenosu podjetja na družinskega nasle-
dnika, saj zaposleni dobro poznajo organizacijsko kulturo, kupce, pro-
izvode, druge zaposlene in vse drugo, kar je treba pri podjetju upo-
števati.

Uspešnost prodaje podjetja je odvisna od več dejavnikov, med naj-
pomembnejšimi pa je priprava podjetja na prodajo. Ta lahko traja tudi 
več let, medtem ko je povprečno obdobje za zagotovitev kupca in 
izpeljave transakcije približno pol do enega leta.

Vrednotenje podjetij je proces določanja ekonomske 
vrednosti celotnega podjetja ali dela podjetja. Lastniki se 
za objektivno oceno vrednosti podjetja pogosto obrnejo 
na strokovne ocenjevalce podjetij. Poslovno vrednote-
nje se običajno opravi, ko podjetje želi prodati vse svoje 
poslovanje ali le njegov del, ko se želi združiti ali pridobiti 
drugo podjetje. Vrednotenje je proces ugotavljanja aktu-
alne vrednosti podjetja z uporabo objektivnih metod in 
vrednotenjem vseh vidikov poslovanja. Vključuje lahko 
analizo poslovodstva družbe, njeno kapitalsko strukturo, 
prihodnje možnosti dobička ali tržno vrednost njenih 
sredstev. Orodja, ki se uporabljajo za vrednotenje, se 
med ocenjevalci, podjetji in industrijami lahko razlikujejo. 
Skupni pristopi k vrednotenju podjetij vključujejo pregled 
računovodskih izkazov, modelov diskontiranja denarnih 
tokov in podobnih primerjav podjetij.

Na splošno ne velja nobena fiksna formula za vrednote-
nje vrednosti podjetja. Vrednost bo vedno tisto, za kar je 
prodajalec pripravljen prodati podjetje in za kolikor ga je 
potencialni kupec pripravljen kupiti. Kljub temu obstaja 
nekaj pogosto uporabljenih metod vrednotenja, ki lahko 
pomagajo pri začetku pogajalskega procesa.

KAKO SESTAVITI 
UČINKOVITO EKIPO ZA 
POMOČ PRI PRENOSU 
POSLOVANJA IN 
PRODAJI PODJETJA?

Prenos poslovanja 
in prodaja 
podjetja je izrazito 
multidisciplinaren 
proces, ki zahteva ekipo 
različnih strokovnjakov. 
Pomembno je, da 
imamo ob sebi 
strokovno ekipo 
svetovalcev za 
različna področja, od 
davčnega in pravnega 
do računovodskega 
in finančnega. Pri 
nekaterih podjetjih 
zaradi specifične 
narave njihovega posla 
pogosto potrebujemo 
tudi dodatna specifična 
znanja in specializirane 
strokovnjake.

Multiplikator EBITDA
Dober približek denarnemu toku je kazalnik EBITDA, 
katerega večkratnik uporabimo pri določitvi vrednosti 
podjetja. Večkratnik je odvisen predvsem od panoge ozi-
roma dejavnosti, v okviru katere podjetje deluje, in poten-
cialnih tveganj. Obstajajo primerjalne tabele multiplikator-
jev po posameznih panogah oziroma dejavnostih, ki so 
osnova za izračun vrednosti po tovrstni metodi.

Metoda diskontiranih denarnih tokov
Ta metoda temelji na projekcijah prihodnjih diskontira-
nih denarnih tokov podjetja, pri čemer je treba uporabiti 
ustrezno diskontno stopnjo, ki je odvisna od tveganosti 
poslovanja podjetja.

Metoda primerljivih prodaj
Pri tej metodi vrednotenja se vrednost določa na podlagi 
cene transakcij primerljivih podjetij, vendar je problema-
tična, saj natančni podatki oziroma tovrstne baze podat-
kov niso na voljo, razen pri podjetjih, ki kotirajo na borzi.

KAKO DOLOČIMO  
VREDNOST PODJETJA?

Prodaja je velik 
izziv tako za 
prodajalca kot 
za kupca. 
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PRIPRAVA PODJETJA NA PRODAJO
Odločitev podjetnika, da bo prodal svoje podjetje, je le prvi korak v zapletenem procesu 
prodaje podjetja. Ob tem mora podjetnik nujno razmisliti o ciljih in strategiji prodaje svo-
jega podjetja. Zelo koristno je, če ima podjetnik ob prodaji za svoje podjetje izoblikovano 
jasno vizijo, ki je lahko dodatna motivacija za potencialnega kupca. Poleg naštetega je 
pomembno, da podjetnik pred prodajo uredi vso dokumentacijo podjetja, finance, 
pravne in davčne zadeve, seveda tudi razmerja z vsemi zaposlenimi in drugimi delež-
niki. Ključno je, da si podjetnik ob prodaji podjetja zagotovi strokovno ekipo sodelav-
cev, ob pomoči katerih se bo lahko spoprijel z vsemi izzivi pri prodaji. Običajno tako ekipo 
sestavljajo svetovalec za prodajo, davčni svetovalec ter računovodski in pravni svetovalec.

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE
V drugi fazi se posvečamo pripravi dokumentacije za kvalitetno predstavljanje podjetja 
potencialnim kupcem in investitorjem. Osnovna predstavitvena dokumenta podjetja sta 
kratki profil podjetja (angl. teaser) in informacijski memorandum. Profil podjetja 
je dokument, ki vsebuje osnovne podatke o podjetju, proizvodih in storitvah, trgu in 
tržnem potencialu ter osnovne finančne podatke. Informacijski memorandum je obsež-
nejši dokument, ki se pripravi za investitorje in potencialne kupce, ki so na podlagi profila 
izkazali interes in podpisali dogovor o nerazkrivanju informacij. Informacijski memoran-
dum detajlno predstavlja podjetje, sestavljajo ga celovita predstavitev podjetja, finančni 
izkazi in kazalniki, analiza SWOT in povzetek.

ANALIZA POTENCIALNIH KUPCEV
Cilj analize je prepoznati potencialne investitorje in možne kupce podjetja. Oce-
niti moramo, kdo so najverjetnejši prevzemniki podjetja, in v skladu z njihovim profilom 
in lastnostmi definirati strategijo pristopa do njih. Pogosto najdemo kupce podjetij med 
konkurenti, dobavitelji, drugimi podjetji s podobno dejavnostjo, med zaposlenimi ali med 
strankami. Ključno je, da pripravimo temeljit seznam potencialnih kupcev, ki jih namera-
vamo doseči s prodajo.

PREDSTAVITVE DOKUMENTACIJE
Pred kakršnokoli predstavitvijo informacij o našem podjetju moramo z zainteresi-
rano stranjo podpisati dogovor o nerazkrivanju informacij. Do tega trenutka je 
zainteresiranim na voljo le ogled kratkega profila podjetja. Po podpisu dogovora o 
nerazkrivannju informacij lahko podpisnike dogovora seznanimo z informacijskim 
memorandumom. Priporočljivo je tudi, da od svojih potencialnih kupcev pridobimo 
pisma o nameri, s čimer izkažejo svojo resnost.

POGAJANJA
Preden začnemo proces pogajanj, je ključno, da podjetje uspešno predstavimo in 
v informacijskem memorandumu podamo vse konkretne in oprijemljive infor-
macije. Pogajanja so ključna za uspešno realizacijo prodaje. Pri pogajanjih 
se glede na različne ponudbe, ki smo jih prejeli, osredinimo na definiranje možnih 
načinov plačila, delitve stroškov, davčnih obveznosti, jamstev in drugih pomemb-
nih dejavnikov pri prodaji. Prav tako moramo pripraviti vse potrebno za skrbni pre-
gled podjetja, lahko pa pripravimo tudi dokument, ki je kasneje osnova za temeljno 
pogodbo pri prodaji podjetja (angl. memorandum of understanding).

ZAKLJUČEVANJE TRANSAKCIJE
V zaključni fazi prodaje podjetja prevzemnik opravi skrbni pregled podjetja. Skrbni 
pregled se izvede v obsegu in na način, ki je značilen za dejavnost in tip podjetja, 
ki je predmet prodaje. Po skrbnem pregledu poslovanja in podjetja kot celote se 
transakcija dokonča. V tej fazi je zelo pomembna strokovna pravna pomoč, s katero 
zagotovimo, da bo prenos podjetja skladen z vsemi dogovori in bo varoval inte-
res stranke. Med celotnim postopkom prodaje, še posebej pri zaključnih korakih 
transakcije, je zelo pomembno, da ima lastnik podjetja ob sebi zaupanja vredno, 
strokovno ekipo, ki bo zanj iztržila najvišjo ceno in poskrbela za transparentnost in 
učinkovitost vseh postopkov.

INTEGRACIJA PREVZEMNIKA V PODJETJE
Proces integracije kupca v podjetje se v praksi začne že med procesom prodaje, 
odločilno pa nastopi po zaključeni transakciji. Kratkoročno uspešna integracija 
prevzemnika posla je ključen dejavnik za nadaljnjo dolgoročno uspešnost podjetja. 
Odvisno od velikosti in tipa podjetja je treba sestaviti tim, ki se spoprime z zahtevno 
nalogo integracijskih procesov. Uspeh integracije je zagotovljen, če v središče pozor-
nosti postavimo zaposlene in kupce, ki se jih v končni fazi procesi podjetja najmoč-
neje dotikajo.

Sedem ključnih faz 
prodaje podjetja
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PROCES 
M&A

PROCES 
PRODAJE 

PODJETJA 
OD ZAČETKA 

DO KONCA 
TRANSAKCIJE 

PRIPRAVA 
DOKUMENTACIJE ZA 
PRODAJO

PRIDOBITEV PODATKOV

Vključuje pridobitev potrebnih 
podatkov in informacij o 
podjetju za izdelavo prodajne 
dokumentacije

STRATEGIJA M&A

Izdelava načrta prodajne 
strategije za optimizacijo 
prodajnega procesa in 
maksimizacijo prodajne cene.

PROFIL PODJETJA 
(TEASER)

Izdelava kratkega 
predstavitvenega dokumenta z 
izpostavitvijo prednosti podjetja.

INFORMACIJSKI 
MEMORANDUM

Izdelava podrobnega 
informacijskega memoranduma 
za optimalno predstavitev 
makroekonomskega okolja, 
panoge in podjetja.

ANALIZA IN 
DEFINIRANJE 
POTENCIALNIH KUPCEV

ANALIZA KUPCEV

Analiza aktualnega trga in 
potencialnih kupcev tako doma 
kot v tujini. Vključuje analizo 
strateških in investicijskih kupcev.

LONGLIST

Izdelava daljšega seznama 
potencialnih kupcev (s strani 
prodajalca in svetovalca) ter 
pregled seznama in izločitev 
neprimernih kandidatov.

SHORTLIST

Izdelava krajšega seznama 
najprimernejših kupcev in njihov 
kontakt s profilom podjetja

PREDSTAVITEV 
PODJETJA 
INVESTITORJEM

KONTAKT

Kontaktiranje potencialnih 
investitorjev z investicijskim 
dopisom in profilom podjetja

PREDSTAVITEV

Sestanki in predstavitev podjetja 
potencialnim investitorjem v živo 
(roadshow).

NDA 

Podpis dogovora  o 
nerazkrivanju informacij.

DOKUMENTACIJA 

Pošiljanje memoranduma 
in druge investicijske 
dokumentacije podpisnikom 
NDA.

PISMO O NAMERI

Pridobitev pisma o nameri 
(letter of interest – LOI) s strani 
primernih investitorjev

POGAJANJA

NEZAVEZUJOČA PONUDBA

Pridobitev nezavezujočih 
ponudb s strani potencialnih 
kupcev.

USKLAJEVANJE PONUDB 
IN IZBOR

Usklajevanje z potencialnimi 
kupci za izboljševanje 
nezavezujočih ponudb in 
obveščanje kupcev o izboru.

PODATKOVNA SOBA

Oblikovanje sobe s podatki in 
vstop potencialnih kupcev, ki so 
podali sprejemljivo ponudbo.

MEMORANDUM  
O SOGLASJU

Podpis pravno nezavezujočega 
dogovora o ključnih vsebinah 
pogodbe

ZAKLJUČEVANJE 
TRANSAKCIJE

DUE DILLIGENCE

Izvedba podrobnega skrbnega 
pregleda s strani potencialnega 
kupca.

ZAVEZUJOČA PONUDBA

Pridobitev zavezujočih ponudb 
s strani potencialnih kupcev.

PODPIS POGODBE

Oblikovanje in podpis pogodbe 
ter zaključek transakcije.

1 2 3 4 5
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Skrbni pregled
Skrbni pregled (due dilligence) je obsežen proces, 
ki se opravi pred zaključevanjem transakcije, da bi 
temeljito in v celoti ocenili poslovanje, sredstva, 
zmogljivosti in finančno uspešnost družbe.

PROCES SKRBNEGA PREGLEDA

NAJPOGOSTEJŠI TIPI SKRBNIH PREGLEDOV

Finančni
Ena od najpomembnejših vrst skrbnega pregleda je finančni skrbni 
pregled, ki skuša preveriti, ali so finančni podatki, prikazani v informa-
cijskem memorandumu, točni ali ne.

Pravni
Pravni skrbni pregled poslovanja je oblika pridobivanja informacij, pot-
rebnih pri sprejemanju strateških odločitev, in pomeni analizo ureje-
nosti pravnih razmerij pregledanega subjekta ter morebitno izposta-
vljenost za tožbe ali sankcije s strani države ali tretjih oseb.

Davčni
Davčni skrbni pregled vključuje podrobno analizo preteklih in prihod-
njih davčnih obveznosti družbe na več davčnih področjih.

Tehnološki
Vsaka zainteresirana stranka bo zahtevala analizo tehnologije in 
razvoja izdelkov, ki jih uporablja podjetje.

Druge vrste
Glede na specifiko vsake transakcije se lahko pojavi potreba po skrb-
nih pregledih kupcev, intelektualne lastnine, okoljske ureditve, zapo-
slenih in drugega.

1. analiza namena in ciljev pregleda

2. predhodna finančna analiza

3. skrben pregled dokumentacije

4. analiza poslovnih načrtov

5. analiza in ocena tveganj

6. priprava rezultatov in dokumentov za zavezujoče ponudbe
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PRAVNI SKRBNI 
PREGLED 
POSLOVANJA 
DRUŽBE

Pravni skrbni pregled poslovanja 
je oblika pridobivanja informa-
cij, potrebnih pri sprejemanju 
strateških odločitev, in pomeni 
analizo urejenosti pravnih raz-
merij pregledanega subjekta ter 
morebitno izpostavljenost za 
tožbe ali sankcije s strani države 
ali tretjih oseb.

Pravni skrbni  
pregled poteka po 
naslednjih fazah:

• izvede se s pregledom 
poslovne dokumentacije 
družbe, ki je v fizični ali 
elektronski obliki;

• poslovna dokumentacija  
se zbere v podatkovni sobi, 
določeni za ta namen;

• podatkovna soba je pod 
nadzorom pooblaščenih 
oseb;

• potencialni kupec posre-
duje seznam pooblaščenih 
oseb, ki bodo dostopale do 
podatkovne sobe, skupaj z 
njihovimi osebnimi podatki;

• vse osebe podpišejo 
posebna pravila podatkovne 
sobe in poseben dogovor o 
nerazkrivanju informacij;

• dokumentov ni mogoče 
odnašati iz podatkovne sobe 
ali jih kopirati.

Pravni vidiki  
prodaje podjetja
Pravni vidik je neločljiv del prenosa podjetja (družbe ali 
s. p.), saj se le z ustrezno pripravljeno pogodbo zavarujejo 
vse stranke v poslu in dosežejo možne davčne ugodnosti. 

Za pripravo pravne dokumentacije in posvetovanje o učinkih pogodbe je pripo-
ročljiva vključitev ustreznega pravnega in davčnega svetovalca v proces. S prav-
nega vidika se za prenos podjetja običajno uporabljajo naslednje vrste pogodb:

• pogodba o prodaji poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo

• pogodba o prodaji delnic delniške družbe v delniški družbi

• pogodba o celotni ali delni prodaji podjetja

• pogodba o prodaji določenega obrata (ene dejavnosti) družbe ali s. p.

• pogodba o prodaji vseh delov ali bistvenega dela sredstev družbe ali s. p.

DRUŽBA Z OMEJENO 
ODGOVORNOSTJO (d. o. o.)
Pravno gledano ločimo dve osnovni obliki prodaje 
družbe z omejeno odgovornostjo; to sta prodaja 
poslovnega deleža ali prodaja sredstev družbe. Ob 
prodaji poslovnega deleža v družbi kot prodajalec 
nastopa družbenik. S tem na njegovo mesto stopi 
kupec – novi družbenik, to pa v pravnem smislu ne 
vpliva na nadaljevanje poslovanja podjetja. Družba 
tako ob prenosu poslovnega deleža nemoteno 
nadaljuje z dejavnostjo in ohranja vsa sredstva, pra-
vice, obveznosti, zaposlene ipd. Kadar pa gre za 
prodajo sredstev družbe, kot prodajalec nastopa 
družba sama oziroma poslovodstvo v njenem 
imenu. V takem primeru kupec sredstev ne pos-
tane univerzalni pravni naslednik, temveč mora za 
uporabo sredstev oziroma nadaljevanje poslovanja 
skleniti nove pogodbe ter pridobiti nova dovoljenja 
in soglasja, če so potrebna. Ne glede na način pro-
daje je ključno, da se sklene ustrezna pogodba, ki 
natančno določi obseg prodaje, prodajno ceno in 
druge elemente pogodbe.

SAMOSTOJNI  
PODJETNIK (s. p.)
Podobno kot pri družbah je mogoče prenesti tudi 
podjetje samostojnega podjetnika posameznika. 
Tudi v teh primerih se lahko prenese celotna dejav-
nost, samo ena od dejavnosti ali pa se zamenja le 
vodstvo (direktor). Ob prenosu podjetja in njegove 
dejavnosti na drugega nosilca (zamenjavi fizične 
osebe kot nosilca podjetja) je treba upoštevati zelo 
strog pravni postopek, določen v Zakonu o gospo-
darskih družbah. Ta postopek v nekaterih prime-
rih vključuje tudi notarja in revizorja. S prenosom 
pridobi novi podjetnik prevzemnik vse pravice in 
obveznosti prejšnjega podjetnika v zvezi s pod-
jetjem. V pravnem smislu gre torej za univerzalen 
pravni prenos, kar pomeni, da podjetje posluje 
nemoteno. Pravni prenos podjetja na družinskega 
člana je ob izvedbi ustreznih postopkov lahko tudi 
neobdavčen.

NABOR PODATKOV  
ZA PRAVNI SKRBNI PREGLED 
POSLOVANJA DRUŽBE:

• listine o ustanovitvi družbe (družbena pogodba  
in morebitni drugi sporazumi med družbeniki);

• višina deležev posameznih družbenikov  
in morebitne obremenitve deležev (zastavne pravice 
in prepovedi razpolaganja);

• struktura osnovnega kapitala (denarni ali stvarni 
vložki);

• vse pomembnejše spremembe družbene 
pogodbe, zlasti spremembe lastniške strukture, 
spremembe pravic družbenikov, spremembe firme 
družbe (zgodovinski izpis iz registra AJPES);

• vsi pomembnejši sklepi skupščine družbe  
(o povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega 
kapitala, pripojitve, oddelitve);

• pomembne odločitve poslovodstva;

• povezave članov poslovodstva z drugimi 
pravnimi osebami (članstvo v poslovodstvu  
ali organih nadzora drugih pravnih oseb);

• lastniška struktura (razmerja odvisnosti);

• osnovni notranji organizacijski akti;

• pogodbe z dobavitelji in drugimi poslovnimi 
partnerji;

• kreditne pogodbe (banke) in pogodbe o 
najpomembnejših investicijskih projektih;

• dana in prejeta poroštva in garancije;

• obremenitve premoženja (nepremičnine, premičnine);

• blagovne znamke in patenti (patentni urad);

• najemne pogodbe in lizingi;

• odločbe upravnih in sodnih organov 
(inšpekcijske odločbe, sodne odločbe);

• izvršbe, ki tečejo zoper družbo, in izvršbe 
družbe proti neplačnikom;

• druge relevantne informacije in pravna razmerja.
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Opomba: Davčne implikacije, ki so opisane v tem poglavju, so podvržene vsakokratni morebitni spremembi aktualne davčne zakonodaje.

DAVČNI SKRBNI PREGLED POSLOVANJA DRUŽBE
Davčni skrbni pregled vključuje podrobno analizo preteklih in prihodnjih 
davčnih obveznosti družbe s posebnim fokusom na naslednja področja:

Davčni vidiki  
prodaje podjetja
Davčna vprašanja imajo pomembno vlogo pri 
procesu prodaje podjetja, predvsem so davčni vidiki 
odvisni od strukture prodaje podjetja. Davčni učinki 
pri prodaji (kapitalski dobiček) se razlikujejo glede 
na to, ali je prodajalec podjetja fizična ali pravna 
oseba. To namreč vpliva tako na določitev davčne 
osnove kot tudi na davčne stopnje. V obeh primerih 
je taka prodaja izvzeta iz sistema DDV.

OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB
Prodaja lastniškega deleža se z vidika obdavčitve 
fizične osebe šteje kot odsvojitev kapitala (Zakon 
o dohodnini), zato se obdavči morebiten kapital-
ski dobiček. Ker izguba ni obdavčena, je vključitev 
svetovalca v tej fazi in ugotovitev prave vrednosti 
podjetja za stranke finančno zelo pomembna.

Kadar je ugotovljen kapitalski dobiček (pozitivna 
davčna osnova) in je zato potrebna obdavčitev, je 
stopnja dohodnine odvisna od trajanja lastništva 
kapitala pred zaprtjem in znaša:

• do 5 let lastništva kapitala: 25 %;

• po 5 letih lastništva kapitala: 15 %;

• po 10 letih lastništva kapitala: 10 %;

• po 15 letih lastništva kapitala: 5 %;

• po 20 letih lastništva kapitala se dohodnina ne 
plača.

Ker gre za zelo pomembne finančne posledice, 
priporočamo, da pred transakcijo pripravite testni 
izračun morebitne davčne obveznosti.

OBDAVČITEV PRAVNIH OSEB
Kadar poslovni delež odsvoji družba, so davčne 
posledice odvisne od njenega statusa, davčnega 
rezidentstva in obsega udeležbe v kapitalu prodane 
družbe. Tako Zakon o davku od dohodkov pravnih 
oseb določa, da se v primeru običajnega davčnega 
rezidenta 50  % ustvarjenega dobička izvzame iz 
njegove davčne osnove, če je bil zavezanec, ki 
ustvari dobiček, udeležen v kapitalu oziroma pri 
upravljanju druge osebe tako, da je imetnik poslov-
nega deleža, delnic ali glasovalnih pravic v višini 
najmanj 8 % in je čas trajanja te udeležbe v kapitalu 
oziroma upravljanju gospodarske družbe najmanj 6 
mesecev ter je v tem obdobju nepretrgoma za poln 
delovni čas zaposloval vsaj eno osebo. Izguba iz 
odsvojitve lastniških deležev se ne prizna v višini 
50 %. Ob likvidaciji oziroma prenehanju zavezanca 
v obdobju 10 let po ustanovitvi se v davčnem obra-
čunu ob prenehanju davčna osnova poveča za 
izvzeti del dobička za zadnjih pet davčnih obdobij. 
Dodatno se odhodki za upravljanje in financiranje 
naložb v kapital odsvojenih gospodarskih družb ne 
priznajo v znesku, ki je enak 5 % zneska v davč nem 
obdobju prejetih dobičkov, ki so izvzeti iz davčne 
osnove zavezanca.

Pregled 
obveznosti 
v zvezi z 
davkom 
na dodano 
vrednost

Pregled 
davkov pri 
plačah

Pregled 
davka od 
dohodka 
pravnih oseb 
v preteklih 
letih

Pregled 
morebitnih 
drugih 
davkov

Pregled 
davčnih 
zapisnikov 
in odločb

Analiza 
morebitnih 
davčnih 
tveganj

USPEH PRENOSA POSLOVANJA JE V VELIKI MERI ODVISEN  
OD INTEGRACIJE PREVZEMNIKA PODJETJA V PREVZETI POSEL.
Integracija v prevzeti posel je vitalnega pomena za 
uspešno nadaljevanje poslovnih aktivnosti pod-
jetja. Kupec mora ob prevzemu podjetja posvetiti 
posebno pozornost vrednotenju obstoječe organi-
zacijske kulture v podjetju. Priporočljivo je, da prev-
zemnik oblikuje integracijski pristop, ki se dotika 

vseh najpomembnejših poslovnih in podpornih 
funkcij v podjetju. Tako se uskladi strategija prev-
zemnika z novo pridobitvijo in ustvari integracijska 
kultura. Nenehno je potrebno budno spremljanje 
vseh integracijskih procesov, ki so bili sproženi in 
zasnovani v integracijskem pristopu (monitoring).

zaključevanje 
transakcije in prevzem

vrednotenje in analiza 
organizacijske kulture

oblikovanje 
integracijskega pristopa

usklajevanje 
strategije

usklajevanje 
integracijske kulture

monitoring 
in rezultati
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NAŠI NASVETI  
ZA USPEŠNO IZVEDBO 
PRENOSA POSLOVANJA

Ne čakajte na 
nekoliko boljšo 
ponudbo.
Če želite opraviti posel 
in je ponudba približek 
pričakovanja, jo 
vzemite. Del želenega 
rezultata je boljši kakor 
nič, nič pa je tisto, kar 
lahko dobite, če čakate 
na popoln posel –  
ta pa lahko tudi nikoli 
ne pride.

Pri pripravah na 
prodajo podjetja 
ne moremo ubirati 
bližnjic. 
Potrebni so izdatno 
trdo delo, strateško 
razmišljanje in izjemna 
pozornost do detajlov. 
Čeprav sta potrebna 
čas in trud, je to 
najučinkovitejši način 
povečanja možnosti 
za uspeh pri prodaji 
podjetja.

Pri procesih  
prenosa poslovanja  
je zelo pomembno,  
da se zavedamo,  
česa ne vemo. 
Narediti moramo veliko 
korakov in opraviti 
vse, od razvijanja 
prvotne strategije do 
vzpostavljanja stika s 
ciljnimi kupci, pogajanja 
in skrbnega pregleda. 
Le zaupanja vreden 
svetovalec vas lahko vodi 
skozi postopek, vam 
pomaga, da se izognete 
pastem, postavljate prava 
vprašanja in izvedete 
uspešen posel.
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