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PREDSTAVITEV

Brezplačna analiza vrednosti podjetja

Kdaj ste nazadnje merili krvni tlak?
..Če greste k zdravniku na pregled, se srečate z merjenjem krvnega tlaka. Pritisk v žilah je namreč zanesljiv pokazatelj vašega splošnega
zdravstvenega stanja. Lahko je tudi zgodnji pokazatelj katerekoli bolezni srca in ožilja. Dobro je vedeti...

Ali rezultat merjenja krvnega tlaka zdravniku
pove vse, kar morate vedeti o svojem zdravju?
Seveda ne, a kljub temu je to groba slika vašega
splošnega zdravstvenega stanja, zato se ga poleg analize krvi redno uporablja.
Podobno kot zdravnik pomeri tlak, bi bilo dobro
občasno izmeriti tudi »tlak« vašega podjetja.
Takšnemu merjenju tlaka v poslovnem svetu
rečemo Analiza vrednosti podjetja. Kdaj ste
nazadnje preverili, koliko je vredno vaše podjetje oziroma kako dobro poslujete? Ta rezultat
je lahko priročen pokazatelj splošnega stanja
vašega podjetja. Tako kot podatek o krvnem
tlaku je ta rezultat skupek številnih dejavnikov in
strokovnjaku lahko hitro pomaga določiti
splošno stanje vašega podjetja.

Napovedovanje dobrih rezultatov
Ko vam zdravnik izmeri krvni tlak, ne izloči takoj
le nekaterih najhujših bolezni, temveč lahko ta
podatek uporabi tudi kot osnovo za napoved
dobrega zdravja v prihodnosti.
Analiza doseženih prodajnih vrednosti prek
7.000 prodanih majhnih in srednje velikih podjetij po vsem svetu (številka iz dneva v dan raste), ki so imela izmerjeno vrednost podjetja na
podlagi vprašalnika Analiza vrednosti podjetja
(TVBS – The Value Builder Score*), je pokazala,
da lahko za okviren izračun vrednosti podjetja
vzamemo 3,7-kratnik dobička podjetja pred
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obdavčitvijo. Z drugimi besedami, povprečno
podjetje, ki ima 240.000 evrov dobička pred
obdavčitvijo, dosega vrednost okrog 925.000
evrov (240,000 evrov x 3,7).
Če ima vaše podjetje dober poslovni model, se ta
faktor lahko tudi podvoji. Podjetja, ki imajo rezultat prodajne vrednosti 80+ (merjeno na lestvici
0–100 točk), dobijo nakupne ponudbe tudi za
6,6-kratno vrednost dobička pred obdavčitvijo. V
zgoraj opisanem primeru to pomeni, da se vrednost opisanega podjetja skoraj podvoji, in sicer
na 1.650.000 evrov (240.000 evrov x 6,6).
Ali je zagotovljeno, da dosežete 6,6-kratno
vrednost dobička pred obdavčitvijo, če
izboljšate svoj rezultat TVBS na 80+ točk? Seveda ne. Vendar tako kot pri krvnem tlaku že ena
sama številka lahko pokaže, kako dobro gre
vašemu podjetju. Usposobljen svetovalec pa
vam lahko nato pomaga pri izdelavi akcijskega
načrta za optimizacijo stanja podjetja – in
posledično zvišanje vrednosti podjetja.

Zakaj Analiza vrednosti podjetja
Vprašalnik TVBS vam pomaga oceniti sedanjo
vrednost vašega podjetja. Naj naštejem tri
glavne razloge, zakaj bi bilo dobro izvesti Analizo vrednosti podjetja.
1. Naredite svoje podjetje vredno več od
konkurence. Podjetja, ki dosegajo 80+ točk, lahko pričakujejo nakupne pogodbe, ki so tudi za
71 odstotkov višje od ponudb, ki jih dobijo
povprečna podjetja.
2. Ugotovite skrite prednosti svojega podjetja.
Vaše podjetje ima določene lastnosti, zaradi katerih je za kupca bolj zanimivo. Edina težava je, da
te lastnosti morda niso takoj očitne, niti vam niti
potencialnemu kupcu. Z uporabo te analize
boste odkrili, na katerem področju je vaše podjetje v očeh kupcev najbolj privlačno. Tako se
boste lahko osredotočili na izboljšanje stvari, ki
vašemu podjetju doprinesejo največjo vrednost.

3. Odkrijete slabosti, področja za izboljšanje poslovanja vašega podjetja. Analiza vrednosti
podjetja oceni vaše podjetje skozi oči kupca, tako da lahko opazite problematična področja v
vašem podjetju in jih izboljšate. Ne glede na to,
ali boste prodali podjetje ali ne, lahko dobite koristne povratne informacije, kaj morate narediti,
da bo vaše najpomembnejše sredstvo še bolj
donosno.
Srčnim boleznim rečemo tudi »tihi ubijalci«, saj
večina ljudi niti ne pozna vrednosti svojega
krvnega tlaka. Leta hodijo naokrog z nevarno visokim krvnim tlakom, ker si ne vzamejo toliko
časa, da bi si ga izmerili. Prvi korak na poti do
zdravja je, da se testiramo. Če imate dober rezultat, lahko mirno spite, ker veste, da vas ni treba
skrbeti. Če vaš rezultat ni tak, kot bi moral biti,
potem veste, da je treba primerno ukrepati in
rezultat izboljšati.
Če ste direktor ali lastnik podjetja in vas zanima
ocena vrednosti vašega podjetja, potem vam
kot bralcu Računalniških novic ponujamo
brezplačno Analizo vrednosti podjetja. Preprosto pišite na janez.hudovernik@proacta.si,
sporočite svoje ime in priimek, ime podjetja in
svoj e-naslov. Mi pa vam bomo pomagali izmeriti »tlak« vašega podjetja. 
(P. R.)
*TVBS – The Value Builder Score je mednarodno validiran
vprašalnik, ki izmeri poslovanje vašega podjetja na osmih glavnih področjih, ki so pomembna za potencialnega kupca.
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