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Priloge

Uvod
V zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja je svet zajel val velikih tehnoloških, gospodarskih,
političnih in družbenih sprememb, ki so povzročile strukturne spremembe v gospodarskih
sistemih, razporeditvi v podjetjih in njihovih medsebojnih razmerjih ter tudi v našem zasebnem,
delovnem okolju in tudi samem načinu povezovanja posameznikov. Velike spremembe na
področju telekomunikacij, infomacijske tehnologije, razvoja in inovacij, farmacije,
mikrobiologije, biotehnologije, nanotehnologije ter drugih področjih so omogočile ponudbo
izdelkov in storitev, ki si jih še pred nekaj leti niti zamisliti nismo mogli. Ta razvoj prinaša s
seboj povečanje deleža znanja tako v proizvodnih tehnologijah in proizvodih kot tudi oblikah in
načinih komuniciranja ter organiziranja (Intelektualni kapital, 2000, str. 4).
Danes vstopamo v družbo znanja, v kateri glavni ekonomski vir ni več kapital, naravna bogastva
ali delo, ampak znanje. 21. stoletje je stoletje t.i. ekonomije znanja (ang. knowledge economy).
Pred tem obdobjem je svet živel v industrijski dobi ali dobi produkcije (ang. production
economy). V tem obdobju so bili produkcijski faktorji fizična sredstva, kot so zemlja, delo, denar
in orodja. Uporaba znanja kot produkcijskega faktorja je bila zelo majhna (Seetharaman et al.,
2002, str. 128). V ekonomiji znanja pa so v podjetjih, tako v materialni proizvodnji kot tudi v
storitvah, neopredmetena sredstva, kot so blagovne znamke, intelektualna lastnina, know-how,
organizacijski procesi in podobno, najpomembnejši dejavniki poslovne uspešnosti (Maček, 2002,
str. 19).
Nova ekonomija oziroma ekonomija znanja je posledica razvoja tako informacijske tehnologije
in uporabne znanosti kot tudi liberalizacije, deregulacije in globalizacije trgov. V teh razmerah
morajo podjetja vzpostavljati svojo konkurenčnost na sredstvih, ki jih razlikujejo, ki so trajna,
obnovljiva in se jih da prilastiti ter jih njihovi konkurenti ne morejo posnemati. Vse težje je
zanesljivo in natančno vrednotiti podjetja, še posebej tista, ki so informacijsko in znanjsko
intenzivna. Tržne kapitalizacije teh podjetij večkratno presegajo njihove knjigovodske vrednosti,
ki odsevajo likvidacijsko vrednost materialnih in finančnih sredstev (Maček, 2002, str. 19).
Ta razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetij je pomemben motiv ukvarjanja z
intelektualnim kapitalom, saj se to razhajanje v razvitih tržnih gospodarstvih vse bolj povečuje.
Leta 1929 je bilo razmerje med opredmetenimi in neopredmetenimi sredstvi 70 proti 30
odstotkov, leta 1990 je znašalo 37 proti 63 odstotkov. Danes pa tržna vrednost delnic podjetij
tudi več kot šestkrat presega knjigovodsko. Večji del razlike med knjigovodsko in tržno
vrednostjo mnogi pripisujejo intelektualnemu kapitalu, ki ni ustrezno ovrednoten in izkazan v
finančnih izkazih (Horvat, 2002, str. 26).
O znanju in s tem o intelektualnem kapitalu v podjetjih je razmišljalo veliko ljudi, nekoliko manj
pa ga je tudi definiralo, še manj jih je razumelo, kaj intelektualni kapital je, skoraj nihče pa ga
formalno ne vrednoti. Že Aristotel je trdil, da je želja po znanju del človekove narave. Sedaj, več
kot dva tisoč let kasneje, spoznavamo, da je management znanja ena najpomembnejših
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dejavnosti sodobnega managementa in eden največjih izzivov za sedanje in prihodnje voditelje
gospodarstva (Bontis, 2002, str. 15).
Ta razlika med industrijsko in postindustrijsko dobo je pripeljala do tega, da ljudi ne moremo
več obravnavati kot stroške, pač pa kot sredstva, v katera je potrebno investirati in jih razvijati.
Podjetja se zavedajo, da je intelektualni kapital njihovo najpomembnejše sredstvo, njihova
konkurenčna prednost. To spoznanje si želijo prenesti v svoje managerske odločitve. Vendar se
pri tem soočajo s problemom, kako znanje izmeriti. Najtrši oreh predstavlja pripisovanje
kvantitativnih meril intelektualnemu kapitalu.
Cilj diplomskega dela je torej poglobiti se v to problematiko in predstaviti intelektualni kapital,
metode za merjenje intelektualnega kapitala ter njihove prednosti in pomanjkljivosti. Izbrane
metode podrobneje predstavljam na konkretnem primeru podjetja Gorenje, d.d1. Metod je toliko,
kolikor je avtorjev, zato nobena metoda ni edina prava in splošno sprejeta. Moj cilj je predstaviti
tudi nekatere načine izkazovanja intelektualnega kapitala, ki predstavljajo izziv tako
računovodstvu kot tudi managerjem, ter podati napotke za uvajanje metod v podjetje Gorenje,
d.d.
Namen diplomske naloge je postopek vzpostavitve mostu med obstoječim in novim načinom
ugotavljanja uspešnosti podjetja, ki vključuje intelektualni kapital, ter ponazoritev na primeru
podjetja Gorenje, d.d. S tem želim pomagati managerjem v podjetju pri izbiri prave metode za
merjenje in pravega načina izkazovanja intelektualnega kapitala v podjetju.
Diplomsko delo je tako teoretično, podprto s praktičnim primerom. Z metodološkega vidika
temelji na uporabi znanstvenih metod deskripcije in klasifikacije. Uporabljena je bila predvsem
tuja strokovna literatura in internetni viri. V praktičnem delu sem prešla na metodi deduktivnega
sklepanja in sinteze različnih teoretičnih in praktičnih pogledov ter jih poskušala aplicirati v
konkretno okolje slovenskega podjetja.
Vsebinsko je diplomsko delo razdeljeno na osem poglavij in njihovih podpoglavij. Uvodno
poglavje je namenjeno predstavitvi predmeta obravnave dela, osnovnega namena, poglavitnih
ciljev in metod dela ter strukture diplomskega dela. V prvem poglavju je predstavljena
opredelitev intelektualnega kapitala, njegove različne definicije različnih avtorjev ter njegova
struktura.
V drugem poglavju se osredotočim na to, zakaj intelektualni kapital sploh meriti. V nadaljevanju
tega poglavja predstavljam 27 metod merjenja intelektualnega kapitala, ki jih je Sveiby razdelil v
štiri velike skupine. Tem sem dodala nekaj drugih metod, ki sem jih zasledila med iskanjem
literature. Na koncu se osredotočim še na prednosti in pomanjkljivosti skupin teh metod.
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Na tem mestu bi se rada zahvalila podjetju Gorenje, d.d. in somentorju mag. Vasilije Vasiću, strokovnemu
sodelavcu Inovacijskega centra skupine Gorenje, za vse napotke, podatke in predvsem svetovanje za lažjo izdelavo
diplomskega dela.
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Tretje poglavje je namenjeno prenosu teorije v prakso. V tem poglavju podrobneje predstavljam
izbrane metode za merjenje intelektualnega kapitala iz vsake skupine in jih poskušam deloma ali
v celoti aplicirati na podjetje Gorenje, d.d. Tako predstavim metodo Tehnološki posrednik (ang.
Technology Broker), Metodo tržne in knjigovodske vrednosti (ang. Market-to-Book Value) in
Tobinov Q, Uravnoteženi sistem kazalnikov (ang. Balanced Scorecard – BSC) ter Intelektualni
količnik dodane vrednosti (ang. Value Added Intellectual Coefficient – VAICTM). Ob tem
ugotavljam tudi prednosti in pomanjkljivosti teh izbranih metod.
V naslednjem poglavju se osredotočim na izkazovanje intelektualnega kapitala v podjetju.
Predstavim intelektualni kapital z vidika računovodskih standardov, računovodstva človeških
zmožnosti, prikažem način izkazovanja po metodi Zagrebškega profesorja Pulića na primeru
Gorenja, d.d ter izkaz intelektualnega kapitala po danskih smernicah. Peto poglavje obsega
razlago, zakaj podjetja svoja merjenja intelektualnega kapitala uvrščajo v letna poročila kot
njihov sestavni del.
Diplomsko delo zaključujem s splošnimi koraki, ki vodijo do izbire ustreznega modela za
merjenje intelektualnega kapitala ter podam smernice za Gorenje, d.d. za lažjo izbiro tako
metode za merjenje, kot tudi načina izkaza intelektualnega kapitala. V zaključku podajam glavne
ugotovitve preučevanega predmeta dela.
Na samem koncu so zbrane še priloge in angleško-slovenski slovarček uporabljenih izrazov za
boljšo predstavo in lažje razumevanje diplomskega dela.

1. Opredelitev intelektualnega kapitala
V dobi znanja in informacij ali v novi ekonomiji, kot jo mnogi poimenujejo, je znanje
najpomembnejši produkcijski faktor. Ta ustvarja skrito vrednost – intelektualni kapital.
1.1. Kaj je intelektualni kapital?
Zaenkrat še ne obstaja neka splošno sprejeta definicija intelektualnega kapitala. Obstajajo mnogi
pogledi na intelektualni kapital, ki nam podajajo splošni koncept. Avtorji so večinoma enotni, da
je intelektualni kapital neka neopredmetena2 vrednost podjetja. Najpomembnejša pa je tista
definicija intelektualnega kapitala, ki je najbolj smiselna za določeno podjetje.
1.2. Definicije intelektualnega kapitala
Intelektualni kapital obstaja, odkar obstaja človeštvo. V takšni ali drugačni obliki. Jamski človek
je na stene jam upodabljal svoj lov in svoje migracijske poti, s katerimi so se znanje in
sposobnosti prenašale skozi generacije. Tudi v starem Egiptu so s pomočjo predhodno
2

Slovenski prevodi angleške besede »intangible« so nedotakljiv, neotipljiv, nerazumljiv tudi nesnoven,
nematerialen in neopredmeten (Šega, 1997, str. 377). V diplomeskem delu bom uporabljala besedo neopredmeten,
saj je to veljavni slovenski računovodski izraz.
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zabeleženih informacij vzpostavili sistem, ki jim je povedal, kdaj bo Nil poplavil zemljo.
Kasneje so se države razvijale in postajale vodilne sile ravno zaradi uporabe intelektualnega
kapitala. V 15. stoletju je tako Portugalska postala pomorska velesila, saj je svoje znanje
usmerila v pomorstvo, izgradnjo ladij in navigacijo. V 19. stoletju so trgovski bankirji v Evropi
postali lastniki finančnih institucij. Financirali so vojne in imeli dobro razvito informacijsko
mrežo. Ljudje so njihovi etiki zaupali bolj kot valuti, s katero so trgovali (Chatzkel, 2002, str.
15).
Po letu 1980 so se strokovnjaki, ki so se ukvarjali s preučevanjem intelektualnega kapitala,
spoprijemali s pomembnostmi naraščajoče vrednosti neopredmetenih sredstev podjetja v
primerjavi s tradicionalnimi faktorji proizvodnje (finančnim kapitalom in opredmetenimi
sredstvi). Poskušali so ugotoviti, kje so razlogi za tako velike razlike med knjigovodsko
vrednostjo in tržno vrednostjo podjetja. Porodilo se je več vprašanj. Med drugim tudi, kako
ovrednotiti ta podjetja in kako jih voditi v sodobnem hitro spreminjajočem se svetu (Chatzkel,
2002, str. 15).
Že leta 1969 je ekonomist John Kenneth Galbraith (Roos et al., 2000, str. 3) obravnaval to
vrednostno vrzel med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja kot koncept intelektualnega
kapitala. Trdil je, da je intelektualni kapital prej intelektualno ukrepanje kot pa samo znanje in
čisti intelekt. Intelektualni kapital je torej oboje, tako način ustvarjanja vrednosti kot tudi
sredstvo v tradicionalnem pomenu. Vrednost intelektualnega kapitala podjetja, ki prikazuje to
razliko, izvira iz neopredmetenih stvaritev človeškega intelekta (Jordan, Jones, 1997, str. 329) in
vključuje vrednost tehničnih ekspertiz, sposobnosti za reševanje problemov, ustvarjalnost in
poslovodne sposobnosti, skratka znanje in sposobnosti zaposlenih v podjetju (Pučko, 2001, str.
312).
Posamezniki iz različnih področij, ki so se ukvarjali z intelektualnim kapitalom, so razvili vsak
svojo disciplino intelektualnega kapitala, saj se je vsak izmed njih ukvarjal s specifičnimi
problemi področja. Tako je po letu 1990 nastalo veliko definicij intelektualnega kapitala.
Tomas Stewart (1999, str. IXX-XX) v svoji knjigi Intelektualni kapital: Novo bogastvo
organizacij (ang. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations) intelektualni kapital
definira kot »vsoto tistega, kar vsi v podjetju vedo, da ustvarja konkurenčnost podjetja na trgu«.
Ta intelektualni kapital je torej »intelektualni material – znanje, informacije, intelektualna
lastnina, izkušnje – ki ga lahko uporabljamo za ustvarjanje bogastva« (Bontis, 2001, str. 42).
Stewart (Luthy, 1998) imenuje intelektualni kapital tudi »paket uporabnega znanja«. Ta paket
vključuje organizacijske procese, tehnologijo, patente, sposobnosti zaposlenih in informacije o
kupcih, dobaviteljih in delničarjih.
Prvi, ki je opredelil intelektualni kapital bolj podrobno, je bil Lief Edvinsson. Kot direktor za
intelektualni kapital (ang. Corporate Director of Intellectual Capital) pri švedski zavarovalniški
družbi Skandia AFS, je leta 1994 dobil nalogo, da razloži skrito vrednost družbe in razvije t.i.
ICM (Intellectual Capital Management: Management intelektualnega kapitala) model za družbo
4

(Sullivan, 2000, str. 24). Pri reševanju te naloge je oblikoval svojo definicijo intelektualnega
kapitala. Tako je intelektualni kapital »vir neopredmetenih (tudi nematerialnih) sredstev
podjetja, ki se pogosto niti ne pojavljajo v bilanci stanja« (Pučko, 2001, str. 312).
Če stvar gledamo iz borznega vidika, je intelektualni kapital »razlika med tržno in knjigovodsko
vrednostjo«. S podjetniškega stališča je to »potencial za dosego bodočih donosov«. Iz
računovodskega stališča pa lahko govorimo o »nevidnih sredstvih podjetja, nevidnih vrednotah,
nefinančnem kapitalu«, meni Edvinsson (Ložar, 1998, str. 56). Intelektualni kapital tako enači z
vsoto človeškega kapitala in strukturnega kapitala. Pri tem strukturni kapital vključuje odnos do
strank, mrežo informacijske tehnologije in management (Brinker, 2000).
Intelektualni kapital = Človeški kapital + Strukturni kapital

(1)

Bolj obsežna definicija intelektualnega kapitala je bila podana s strani Annie Brooking. Po
njenih besedah je intelektualni kapital »skupek neopredmetenih sredstev, ki omogoči podjetju, da
deluje« (Luthy, 1998). Njena najenostavnejša opredelitev je, da je intelektualni kapital »razlika
med knjigovodsko vrednostjo podjetja ter vrednostjo, ki jo je nekdo pripravljen plačati zanj«
(Brooking, 1997, str. 364). Če povem to z drugimi besedami, vidi ona tržno vrednost podjetja kot
seštevek njegovih opredmetenih sredstev (ang. tangible assets) in intelektualnega kapitala, kot je
prikazano v spodnji formuli (Brinker, 2000).
Tržna vrednost podjetja = Opredmetena sredstva + Intelektualni kapital

(2)

Definiciji Annie Brooking se pridružujeta tudi Jordanova in Jonesova (1997, str. 392), le da je
po njunem mnenju vrednost intelektualnega kapitala »neopredmetena stvaritev človeškega
intelekta«.
Brookingova deli intelektualni kapital v štiri kategorije, vrste sredstev (glej Prilogo 1):
• Tržna sredstva: vsi neotipljivi vidiki, povezani s trgom, vključno z blagovnimi znamkami,
odjemalci, zvestobo odjemalcev, distribucijskimi kanali itd.
• Intelektualna lastnina: »know-how«, zaščitne znamke, patenti in vsa neopredmetena
sredstva, ki jih lahko zaščitimo z avtorskimi pravicami.
• Infrastrukturna sredstva, ki dajejo podjetju notranjo moč: kultura podjetja, management in
poslovni procesi, informacijski sistemi.
• Človeški viri3: znanje, veščine in strokovnost, sposobnost reševanja problemov, vodstveni
slog, na delo vezan »know-how«, sposobnost razvijanja povezav z drugimi zunaj podjetja, ter
vsa ostala sredstva, ki izvirajo iz ljudi, ki so zaposleni v podjetju in so nanje tesno vezani
(Brooking, 1997, str. 364; Roos et al., 2000, str. 24; Luthy, 1998)
Skupina avtorjev Roos et al. (2000, str. 17) definira intelektualni kapital nekoliko drugače. Po
njihovem mnenju vključuje intelektualni kapital vse procese in sredstva, ki niso prikazani v
3

Dobesedni prevod Brookingovega izraza »human centred assetes« bi bil »človeško naravnana sredstva«, vendar
bom v diplomskem delu uporabljala izraz človeški viri za sredstva, ki izvirajo iz ljudi (zaposlenih).
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bilanci stanja, in tudi vsa neopredmetena sredstva, ki jih sodobne računovodske metode že
upoštevajo (blagovne znamke, patenti in zaščitne znake). Znanje je le del intelektualnega
kapitala, ki poleg blagovnih znamk, zaščitnih znakov in uporabljanja odnosov z zunanjimi
strankami4 ustvarja vrednost. Avtorji tako navajajo dve definiciji intelektualnega kapitala.
Pozitivno in negativno. Pozitivna pravi, da je intelektualni kapital podjetja »vsota znanja
njegovih članov in praktične uporabe tega znanja, se pravi zaščitnih znakov, blagovnih znamk in
procesov«. Na drugi strani pa negativna trdi, da je intelektualni kapital »karkoli, kar lahko
ustvarja vrednost, ne more pa nam pasti na nogo – se pravi, da je neotipljivo« (Roos et al., 2000,
str. 19).
Večina definicij intelektualni kapital razlikuje med:
• zunanjo strukturo: kupci in trgi,
• notranjo strukturo: procesi in aktivnosti,
• zaposlenimi: kolektivna znanja, sposobnosti zaposlenih.
To trismerno razlikovanje zagovarjajo predvsem Karl – Erik Sveiby, Hubert Saint Onge in Nick
Bontis, čeprav uporabljajo različne izraze z nekoliko drugačnimi pomeni. Poleg tega Bontis in
Saint Onge trdita, da je glavni vir intelektualnega kapitala implicitno znanje, kot so izkušnje
posameznikov ali skupine zaposlenih v podjetju, ki pa jih je težko opredeliti kot nabor
dogodkov, aktivnosti in pravil (Roos et al., 2000, str. 23-24).
Finsko podjetje QPR5 je v svojem projektu MAGIC intelektualni kapital predstavilo kot
»skladnost vseh neopredmetenih virov podjetja, ki dajejo vrednost« in kot »najpomembnejše
znanje za zaščito konkurenčne prednosti podjetja« (Introduction to Intellectual Capital, 2004).
Intelektualni kapital je, po besedah Matjaža Mačka (2000, str. 22) iz Inštituta za intelektualni
kapital, vse tisto, kar kot znanje ali informacija vpliva na uspešnost poslovanja podjetja in s tem
na njegovo vrednost, vendar pa je le v manjšem delu prikazano v bilanci stanja. Gre namreč za
tiste dejavnike, ki niso oprijemljivi, ker niso opredmeteni in so zato težje opazljivi.
Kovaču (2000, str. 37) intelektualni kapital pomeni »vse tiste netelesne sestavine podjetja, kot so
znanje, sistem vrednot, odnosi do poslovnih partnerjev, sposobnost managementa in druge, ki
povečujejo vrednost podjetja in njegovo poslovno učinkovitost«.
Egon Tomažič (2003, str. 27) je v svojem članku Z informacijami o neopredmetenih virih do
večje kakovosti letnih poročil v časopisu Finance intelektualni kapital opisal metaforično z
angleškim rekom »from brick to click«, kar v dobesednem prevodu pomeni od opeke h kliku
računalniške miške. Intelektualni kapital tako on opisuje kot nekaj neotipljivega, nesnovnega,
»mehkega«.
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Zunanje stranke podjetja so distrubuterji, zavezniki, odjemalci, lokalne skupnosti itd.
Finsko podjetje QPR je vodilni ponudnik računalniško podprtih sistemov za podporo managementu podjetja pri
planiranju, implementaciji in komunikaciji.
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Iz vsega navedenega je razvidno, da intelektualni kapital še nima ene poenotene definicije.
Različni avtorji navajajo različne definicije, a so si hkrati podobne. Vsi se strinjajo, da je
intelektualni kapital zbir neopredmetenih sredstev podjetja in njihovih tokov. Razlike nastajajo
predvsem pri opredeljevanju neopredmetenih sredstev (Bontis et al., 1999, str. 397).
Najpogosteje med ta sredstva avtorji (Stewart, Edvinsson, Kovač) uvrščajo znanje kot
najpomembnejši produkcijski faktor, ki ustvarja vrednost združbe.
Intelektualni kapital je nekaj povsem drugačnega za vsako podjetje posebej. Na kaj lahko
podjetje vpliva in na kaj ne more, je odvisno od mnogih faktorjev, ki jih nekatera podjetja
vključijo v svoj intelektualni kapital, druga ne. Z drugačnimi besedami, intelektualni kapital je
specifičen za vsako podjetje posebej (Bontis et al., 1999, str. 397).
1.3. Struktura intelektualnega kapitala
Različne definicije intelektualnega kapitala so pokazale, da je intelektualni kapital v očeh
različnih avtorjev različen. Tako je tudi struktura intelektualnega kapitala med avtorji različna.
Večina avtorjev (Sveiby, Kaplan in Norton, Stewart) zagovarja prej omenjeno trismerno
razlikovanje intelektualnega kapitala. Vendar se tudi znotraj tega pojavljajo razlike med avtorji.
Drugačno delitev pa zagovarjajo skupina avtorjev Roos et al. in Edvinsson. Ti intelektualni
kapital delijo na dva dela, in sicer na človeški kapital in strukturni kapital. To, kar je v njihovem
primeru strukturni kapital, ostali avtorji delijo na dva dela, in sicer na notranji kapital in zunanji
kapital.
Švedska zavarovalniška družba Skandia in z njo Edvinsson, kot direktor za intelektualni
kapital, je razčlenila kapital podjetja na finančni in intelektualni. Finančni kapital vključuje vsa
materialna in denarna sredstva, intelektualni kapital pa je vsota vseh nevidnih procesov in
sredstev podjetja (Roos et al, 2000, str. 21). Slednjega je Skandia razdelila na vrsto sestavnih
delov (glej Sliko 1 na str. 8).
Na sliki 1 vidimo, da sta glavna dela intelektualnega kapitala dva: človeški kapital in strukturni
kapital. Človeški kapital temelji na znanju ljudi v podjetju (Pučko, 2001, str. 313) in tako pomeni
vse zaposlene, njihova znanja, spretnosti, obnavljanje teh znanj, inovacijske sposobnosti,
iznajdljivost zaposlenih ter vrednote, kulturo in filozofijo podjetja. Človeški kapital ne more biti
last podjetja, lahko se zgolj najame (Ložar, 1998, str. 56). Če zaposleni podjetje zapustijo,
podjetje ta kapital izgubi. Zato je ta kapital v podjetju nekaj, kar je zelo negotovo, saj se bistvo
tega kapitala skriva v znanjih in sposobnostih tega kadra. Vendar pa ga nekaj, po odhodu
zaposlenih iz podjetja, v podjetju še vedno ostane. Temu pravimo strukturni kapital. Gre za
nekaj, kar je nastalo s pomočjo človeškega dejavnika (Pučko, 2001, str. 313) in predstavlja bolj
ali manj neoprijemljive dejavnike, ki »ostanejo« v podjetju, ko ljudje po službi odidejo domov in
v podjetju niso več fizično prisotni (Ložar, 1998, str. 56). To so lahko baze podatkov o
odjemalcih, odnosi z odjemalci, informacijski sistemi, sistemi motiviranja, inovacije itd. Ta del
kapitala je v lasti podjetja in ga lastnik lahko obdrži (Pučko, 2001, str. 313).
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Slika 1: Shema tržne vrednosti Skandie

Vir: Ložar, 1998. str. 56.

Strukturni kapital se naprej deli še na dve skupini (glej Sliko 1 na str. 8): na kapital kupcev oz.
odjemalski kapital ter na organizacijski kapital. Odjemalski kapital predstavlja potencial kupcev,
podatkovne baze kupcev itd. Organizacijski kapital, ki se sicer deli še naprej, pa vključuje
procese, dokumentacijo, prelivanje inovacij v zaščitene pravice in industrijsko lastnino.
Skupina avtorjev Roos et al. (2000, str. 21-37) tudi deli intelektualni kapital na človeški kapital
in na strukturni kapital, le da nato deli strukturni kapital na tri dele in ne samo na dva, kot je
značilno za Skandio. Po njihovem mnenju strukturni kapital sestavljajo odnosi, organizacija ter
obnavljanje in razvoj.
Sveiby (1998) (glej Prilogo 1), za razliko od Edvinssona in skupine avtorjev Roos et al., razdeli
intelektualni kapital na tri komponente in sicer na individualno sposobnost (ang. individual
competence), notranjo strukturo kapitala in zunanjo strukturo kapitala. Individualna sposobnost
je zmožnost ljudi, da delujejo v različnih situacijah. Te sposobnosti ne more imeti nič drugega ali
nihče drug razen osebe, ki jo ima. To so predvsem sposobnosti, izobrazba, izkušnje, vrednote in
socialne veščine zaposlenih in so last vsakega posameznika. Notranjo strukturo kapitala
predstavljajo patenti, koncepti, modeli, računalniški in administrativni sistemi in so oblikovani s
strani zaposlenih ter so last podjetja. Zunanjo strukturo kapitala sestavljajo odnosi s kupci in
dobavitelji, blagovne znamke, ugled podjetja. Na vrednost takih sredstev ponavadi vpliva to,
kako podjetje rešuje probleme s strankami.
Naloga Edvinssona in Malona (Luthy, 1998) je bila razlaga pomembnosti intelektualnega
kapitala v podjetju. Pri svoji nalogi sta opredelila tudi strukturo intelektualnega kapitala. Delita
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ga na tri osnovne dele: človeški kapital, strukturni kapital in odjemalski kapital. Kar njuno
strukturo loči od strukture drugih avtorjev, je to, da strukturni kapital delita še na tri dele, ki pa se
razlikujejo od skupine avtorjev Roos et al. Po njuni razlagi strukturni kapital sestavljajo
organizacijski kapital, inovacijski kapital in procesni kapital.
Enako kot Edvinsson in Malone tudi Maček (2000, str. 22) iz Slovenskega inštituta za
intelektualni kapital strukturni kapital deli na te tri dele. Organizacijski kapital tako sestavljajo
organizacijska struktura, upravljalski podsistemi podjetja (sistemi odkrivanja ciljev, načrtovanja
in kontroliranja, informacijski in komunikacijski sistemi, sistemi za upravljanje vrednosti, sistem
ravnanja z osebjem, podatkovne baze, dokumentacija in intelektualna lastnina kot so patenti in
licence). Inovacijski kapital je zmožnost podjetja, da obnavlja in spreminja svoj portfelj izdelkov
ali storitev v razmerah skrajševanja življenjskih ciklov izdelkov in hiper konkurence. Pri
procesnem kapitalu pa gre za delovne procese, tehnologije, kadrovske programe, ki povečujejo
učinkovitost proizvodnje ali opravljanja storitev. Kar se v tej razlagi strukture razlikuje od
prejšnje je to, da osnovno sestavo intelektualnega kapitala Slovenski inštitut za intelektualni
kapital deli na štiri dele in ne na tri. Na človeški kapital, socialni kapital, strukturni kapital in
relacijski kapital (glej Prilogo 1).
Kaplan in Norton intelektualni kapital tudi delita na tri vidike, vendar pa nekoliko drugače od
ostalih, in sicer na vidik učenja in rasti, vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik poslovanja s
strankami (glej Prilogo 1).
Pri Finskem podjetju QPR so intelektualni kapital razdelili na štiri komponente in sicer na
človeški kapital, organizacijski kapital, tržni kapital in razvojni kapital. Človeški kapital
predstavlja veščine, izkušnje, spretnosti in sposobnosti podjetja, da se odzove na zahteve trga in
potrebe odjemalcev, vključno z vprašanji na temo vodenja in managementa. Organizacijski
kapital sestavljajo sposobnosti podjetja, njegova infrastruktura in organizacijski procesi za
proizvajanje proizvodov ali storitev. Tržni kapital pomeni sposobnost podjetja, da vzpostavi
odnose z zunanjim svetom, kot so odjemalci, partnerji, ponudniki in ostali udeleženci. Razvojni
kapital pa se nanaša na zmožnosti podjetja, da razvija in izpopolnjuje še ne izrabljen potencial in
generira dolgoročno blaginjo.
Iz zgornjega opisa je torej razvidno, da obstajajo različne razlage strukture intelektualnega
kapitala. Največ razlik obstaja pri razlagi strukturnega kapitala, medtem ko so si vsi avtorji
enotni v tem, da je znanje pomemben del intelektualnega kapitala. Ne glede na vse razvite
strukture pa ostaja dejstvo, da je Skandiina vrednostna shema najpogosteje uporabljena pri
razlaganju in opredeljevanju intelektualnega kapitala. Po besedah skupine avtorjev Bontis et al.
(1999, str. 397) pa je intelektualni kapital za vsako podjetje nekaj posebnega, tako da je od
vsakega podjetja posebej odvisno, kateri model in katero razlago bo izbralo.
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2. Metode merjenja intelektualnega kapitala
2.1. Zakaj meriti intelektualni kapital?
Tradicionalna računovodska praksa temelji na beleženju finančnih transakcij na podlagi
vrednosti opredmetenih sredstev, kot so zemlja, osnovna sredstva, materiali. To so metode iz
preteklosti, ki nam v sedanjem času ne pokažejo prave vrednosti poslovanja. V zadnjih letih se
namreč tržna vrednost podjetij, ki delujejo predvsem v znanjsko-intenzivnih panogah, kot so
informacijska tehnologija, farmacija, biokemija in druge, močno razlikuje od njihove
knjigovodske vrednosti (Skyrme, 1998). To razliko povzročajo industrijska rast, različna
pričakovanja na trgu in drugi makroekonomski trendi, vendar velik del te razlike povzroča
intelektualni kapital (Introduction to Intellectual Capital, 2004). Bilanca stanja ne vsebuje teh
neopredmetenih sredstev, ki v veliki meri determinirajo vrednost podjetja in njegovo možnost za
razvoj. Ta »nezabeležena« sredstva so nekajkrat večja od oprijemljivih sredstev (Skyrme, 2003).
Podjetja, ki že merijo neopredmetena sredstva ugotavljajo, da se skozi ta merjenja resnično
odraža dejanska vrednost podjetja. Razlogov za merjenje pa je še več (Introduction to
Intellectual Capital, 2004; Skyrme, 2003; Vasić, Jerabek, 2002, str. 2-4):
• Želja po zmanjševanju razkoraka med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja.
• Znanjsko intenzivna podjetja so se izkazala za bolj uspešna kot delovno intenzivna podjetja.
• Naraščanje zahtev po učinkovitejšem nadzorovanju neopredmetenih sredstev, v katerih bi
bila zapisana tudi socialna in okoljevarstvena komponenta.
• »Kar lahko merimo, lahko ravnateljujemo«6, kar pomeni, da se je potrebno osredotočiti na
zaščito in rast sredstev, ki odražajo vrednost.
• Merjenje intelektualnega kapitala podpira cilje delničarjev – povečevanje vrednosti.
• Merjenje intelektualnega kapitala priskrbi koristnejše informacije za obstoječe in potencialne
investitorje.
• Z merjenjem intelektualnega kapitala zagotavljamo podjetju konkurenčnost v prihodnosti.
• Merjenje intelektualnega kapitala povezuje ravnanje z ljudmi pri delu s poslovnimi cilji.
Vse preveč podjetij je začelo meriti intelektualni kapitala zaradi ugleda v javnosti, vendar pa bi
moral biti glavni motiv za merjenje intelektualnega kapitala motiv večanja konkurenčnosti skozi
bogatenje z znanjem. Z merjenjem lahko ovrednotimo neotipljivo vrednost, ki je drugače skrita v
tradicionalnem merjenju, v tradicionalnih računovodskih bilancah. Rezultati merjenja
neopredmetenih sredstev nam lahko povedo, kakšni so stroški fluktuacije zaposlenih, kolikšni so
stroški učenja, uspešnost osebja pri stiku s strankami ter kolikšna je izgubljena priložnost
ustvarjanja vrednosti, v primeru, da ima podjetje neustrezne sisteme za ravnjanje z znanjem (ang.
knowledge management). Tako motiv povečevanja znanja v podjetju temu obljublja najvišje
dolgoročne ugodnosti (Sveiby, 2004).

6

ang. "What gets measured, gets managed".
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Medtem, ko računovodska praksa še vedno išče način, kako bi prikazali ta neopredmetena
sredstva, so nekatera podjetja že razvila za svoje potrebe primerne metode merjenja. Te rezultate
so potem uporabili pri določanju ciljev in drugih managerskih odločitvah (Skyrme, 2003).
2.2. Pristopi k merjenju intelektualnega kapitala
Sveiby (2004) predlaga, da se metode merjena neopredmetenih sredstev razdeli na vsaj štiri
kategorije meritvenih pristopov. Ta razdelitev je nadgradnja predlagane Luthyeve in
Williamsove razdelitve. Te štiri kategorije je Sveiby združil v matriko glede na raven merjenja in
način vrednotenja (glej Prilogo 2).
Direktne metode intelektualnega kapitala (ang. Direct Intellectual Capital methods – DIC):
Direktne metode merjenja sodijo, glede na matriko, v četrti kvadrant, kar pomeni, da prikazujejo
denarno izraženo vrednost neopredmetenih sredstev z določanjem njihovih posameznih
komponent. Te kategorije se najprej poskuša ovrednotiti in nato se jih združi. Skupna vrednost
vseh kategorij predstavlja vrednost intelektualnega kapitala podjetja. Podjetje pa lahko izbere in
ovrednoti le tiste kategorije, ki so zanj bolj pomembne (Sveiby, 2004).
Metode tržne kapitalizacije (ang. Market Capitalization methods – MCM)
Metode tržne kapitalizacije sodijo, glede na matriko, v drugi kvadrant, kar pomeni, da
prikazujejo denarno izraženo vrednost neopredmetenih sredstev na ravni podjetja kot celote.
Izračunavajo razliko med tržno kapitalizacijo in lastniškim kapitalom kot vrednost
intelektualnega kapitala. Te metode torej temeljijo na tržni vrednosti delnic in merijo
intelektualni kapital kot celoto. So bolj natančne, če so minula finančna poročila pripravljena
tako, da upoštevajo inflacijo in nadomestitvene stroške, saj lahko uporaba čistih preteklih
podatkov zamegli pravo sliko merjenja (Sitar, 2003, str. 138; Sveiby, 2004).
Metode dobičkonosnosti sredstev (ang. Return on Assets methods – ROA)
Te metode se, v večini, nahajajo v drugem kvadrantu matrike, saj neopredmetena sredstva merijo
na ravni celotnega podjetja in jih denarno ovrednotijo. Temeljijo na kazalniku donosnosti
sredstev in na podoben način izračunavajo donosnost intelektualnega kapitala. So računovodske
metode (Sveiby, 2004). Gre za izračun povprečja preteklih dobičkov pred obdavčenjem od treh
do petih let, ki se jih primerja s sredstvi. Rezultat se nato primerja s povprečjem v panogi. Če je
razlika nič ali je negativna, potem vrednost intelektualnega kapitala v podjetju ne presega tiste v
panogi. Takrat ocenimo, da je intelektualni kapital podjetja nič (podjetje nima nobene
konkurenčne prednosti pred ostalimi podjetji). Ob pozitivni razliki pa se vrednost intelektualnega
kapitala izračuna tako, da se najprej izračuna povprečni letni presežek dobička, ki se ga nato deli
s povprečnimi letnimi stroški kapitala (Sitar, 2003, str. 138).
Metode sistemov kazalnikov (ang. Scorecard Methods – SC)
Metode zbirk kazalnikov se, kot edina skupina metod, nahajajo na desni strani matrike.
Natančneje v tretjem kvadrantu, saj prikazujejo nedenarno izraženo vrednost neopredmetenih
sredstev z določanjem njihovih posameznih komponent. Za različne komponente
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neopredmetenih sredstev ali intelektualnega kapitala se določijo kazalniki, ki spremljajo
uspešnost intelektualnega kapitala. Združeni kazalniki so prikazani v sistemih kazalnikov ali v
grafih. Te metode so podobne direktnim metodam merjenja intelektualnega kapitala, vendar s to
razliko, da ocena ni narejena glede na denarno vrednost neopredmetenih sredstev. Posamezne
sestavine intelektualnega kapitala so opredeljene z nefinančnimi parametri (Sveiby, 2004).
V nadaljevanju so naštete in podrobneje opisane metode za merjenje intelektualnega kapitala
vsake posamezne kategorije zgoraj opisane klasifikacije.
2.2.1. Direktne metode merjenja intelektualnega kapitala (DIC)7
Tehnološki posrednik (ang. Technology Broker) – Brooking, 1996
Vrednost intelektualnega kapitala podjetja se oceni na podlagi diagnostične analize odgovorov
na dvajset temeljnih vprašanj, ki pokrivajo področje glavnih komponent intelektualnega kapitala.
Te komponente so štiri, in sicer tržna sredstva, človeški viri, intelektualna lastnina in
infrastrukturna sredstva.8 V vsaki od komponent se skrivajo bolj podrobna vprašanja, tako da na
koncu podjetje odgovori na 178 vprašanj. Več o tej metodi je napisano v nadaljevanju, kjer jo
podrobneje predstavljam.
Metoda vrednotenja patentov (ang. Citation-Weighted Patents) – Bontis, 1996
Metoda je bila izdelana in uporabljena v farmacevtskem podjetju The Dow Chemical Company.
Tehnološki faktor se izračuna na osnovi patentov, ki jih je podjetje razvilo. Intelektualni kapital
in njegovo uspešnost se nato izmeri na osnovi učinka od raziskovalno razvojnih naporov glede
na vrste indeksov, kot so število patentov in stroški patentov glede na prihodke od poslovanja.
Metoda vrednotenja zmožnosti ljudi (ang. Human Resource Costing & Accounting (HRCA) –
Johansson, 1996
HRCA metoda izračunava prikrit vpliv stroškov, povezanih s človeškimi viri, ki sicer
zmanjšujejo dobiček podjetja, vendar pozitivno vplivajo na prihodnjo uspešnost podjetja.
Intelektualni kapital je enak razmerju med prispevki zmožnosti zaposlenih in kapitaliziranimi
izdatki za plače.
Metoda ocenjevanja dodane vrednosti (ang. Inclusive Valuation Methodology (IVMTM) –
McPherson, 1998
IVM uporablja hierarhično razvrščene ponderirane kazalce, ki so medsebojno povezani. Raje se
osredotoči na relativne kot pa na absolutne vrednosti. Skupna dodana vrednost je vsota finančne
dodane vrednosti in neopredmetene dodane vrednosti.

7
8

Večina prevodov imen metod je po Mojci Kočar iz njenega diplomskega dela Intelektualni kapital, 2003.
Podrobnejša razlaga komponent je na strani 5.
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Računovodstvo prihodnosti (ang. Accouting for the Future (AFTF) – Nash, 1998
AFTF metoda predstavlja sistem pričakovanih diskontiranih denarnih tokov. Dodana vrednost
obdobja je enaka razliki med AFTF vrednostjo na koncu obdobja in AFTF vrednostjo na začetku
obdobja.
HR poročilo9 (ang. HR statement) – Ahonen, 1998
Ta metoda, ki je bila razvita leta 1990, je značilna za Finsko, saj je v letu 1999 kar 150 podjetij
pripravilo to poročilo. HR prikaz dobička in izgube razdeli stroške, povezane z zaposlenimi, na
tri razrede stroškov zmožnosti zaposlenih: stroški obnove, stroški razvoja in stroški
izkoriščenosti.
Raziskovalec vrednosti (ang. The Value ExplorerTM) – Andriessen, Tiessen, 2000
To je računovodska metoda, izoblikovana s strani KMPG, za ugotavljanje in ovrednotenje petih
vrst neopredmetenih sredstev:
• sredstva in sposobnosti,
• spretnosti in tacitno znanje10,
• skupne vrednote in norme,
• tehnološko in eksplicitno znanje11,
• temeljni in poslovodni procesi.
Metoda vrednotenja intelektualnih sredstev (ang. Intellectual Asset Valuation) – Sullivan,
2000
Je metoda za ocenjevanje vrednosti intelektualne lastnine z namenom ugotovitve njene
vrednosti.
Metoda ustvarjanja celotne vrednosti (ang. Total Value Creation (TVCTM) – Anderson,
McLean, 2000
Projekt je spodbudil Kanadski inštitut pooblaščenih računovodij (Canadian Institute of Chartered
Accountants). TVCTM uporablja diskontirane predvidene denarne tokove za analizo ocene
vplivov dogodkov na planirane poslovne aktivnosti.
2.2.2. Metode tržne kapitalizacije (MCM)
Metoda nevidne bilance stanja (ang. The Invisible Balance Sheet) – Sveiby, 1989
Razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo ta metoda razlaga s tremi medsebojno povezanimi
»družinami« kapitala: človeški kapital, strukturni kapital, organizacijski kapital. Te tri oblike
kapitala so po objavi knjige postale »de facto« standard.

9

HR – Human Resources – človeški viri.
Tacitno, implicitno ali tiho znanje je znanje, ki se nahaja v posamezniku, pogosto kot talent, spretnost ali »knowhow« (Ganzitti, 2002, str. 35).
11
Eksplicitno znanje je dokumentirano ali je dostopno v obliki, ki omogoča dokumentiranje z navodili za delo,
skicami, načrti, poslovniki, pravilniki, predpisi, standardi, modeli, patenti (Ganzitti, 2002, str. 35).
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Metoda tržne in knjigovodske vrednosti (ang. Market-to-Book Value) – Stewart, 1997; Luthy,
1998
Ta metoda vrednost intelektualnega kapitala računa kot razliko med tržno kapitalizacijo podjetja
in njegovo knjigovodsko vrednost. Prednost te metode je predvsem v njeni preprostosti. Metodo
kasneje predstavljam bolj podrobno.
Metoda tržne vrednosti (ang. Investor assigned market value (IAMVTM) – Standfield, 1998
Metoda tržne vrednosti izračunava tržno vrednost podjetja kot pravo vrednost podjetja. Ta
vrednost se deli z opredmetenim kapitalom, kateremu se prišteje realiziran intelektualni kapital,
zastaranje in zmanjšanje intelektualnega kapitala in trajne konkurenčne prednosti.
Tobinov Q (ang. Tobin’s q) – Stewart, 1997; Bontis, 1999
Koeficient »q« je razmerje med tržno vrednostjo podjetja in stroški nadomestitve njegovih
sredstev. Sprememba »q« prikazuje (ne)učinkovitost intelektualnega kapitala. Namen metode je
razumevanje organizacijske vrednosti investicij v tehnologijo in človeški kapital. Primerna je
predvsem za javno trgovana podjetja, pri katerih lahko določimo tržno vrednost.
2.2.3. Metode dobičkonosnosti sredstev (ROA)
Ekonomska dodana vrednost (ang. Economic Value Added (EVATM) – Stewart, 1997
EVATM izračunava dodano vrednost neopredmetenih sredstev. Tako je ekonomska dodana
vrednost razlika med ekonomskima dobičkoma dveh obdobji, pri čemer je le-ta zmanjšana za
stroške povezane z neopredmetenimi sredstvi. Sprememba EVATM nakazuje (ne)produktivnost
intelektualnega kapitala. Ta metoda je primerna predvsem za profitne družbe.
Intelektualni količnik dodane vrednosti (ang. Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) –
Pulić, 1997
Meri koliko in kako učinkovito ustvarjata vrednost intelektualni in finančni kapital. Ta vrednost
se oceni na podlagi odnosov med tremi kategorijami in sicer finančnim kapitalom, človeškim
kapitalom in strukturnim kapitalom. Več o tej metodi govorim tudi v nadaljevanju, saj je opisana
bolj podrobno.12
Izračunana neopredmetena vrednost (ang. Calculated Intangible Value (CIV) - Stewart, 1997;
Luthy, 1998
Ta metoda izračuna presežni donos na bilančna sredstva s pomočjo primerjave s panogo ter
oceni proporcionalni del tega presežka, ki izhaja iz neopredmetenih sredstev.
Metoda dobičkonosnosti kapitala znanja (ang. Knowledge Capital Earnings) – Lev, 1999
Ta metoda izračunava dobičkonosnost znanja kot delež povprečnih dobičkov nad pričakovanimi
dobički, ki so vezani na knjigovodsko vrednost sredstev.

12

Metoda ne ustreza nobeni skupini, najbolj pa se približuje metodam dobičkonosnosti sredstev.
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2.2.4. Metode sistemov kazalnikov (SC)
Inteligenca človeškega kapitala (ang. Human Capital Intelligence) – Fitz-Enz, 1994
Pri tej metodi se spremlja izbrane kazalnike človeškega kapitala in primerja z izbrano osnovo.
Podobna je HRCA metodi.
Uravnoteženi sistem kazalnikov (ang. Balanced Scorecard) – Kaplan, Norton, 1996
Uspešnost intelektualnega kapitala in podjetja kot celote temelji na uspešnosti uresničevanja
vizije in strategije. Uspešnost se meri s kazalniki, ki pokrivajo štiri glavne vidike, in sicer
finančni vidik, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik učenja
in rasti. Uravnotežen sistem kazalnikov je bolj podrobno opisan v nadaljevanju.
Skandiin navigator (ang. Skandia NavigatorTM ) – Edvinsson, Malone, 1997
Skandiin navigator meri intelektualni kapital s pomočjo analize najmanj 164 kazalnikov, od
katerih jih 91 temelji na intelektualnem kapitalu, ostalih 73 pa je tradicionalnih finančnih
kazalnikov opredmetenih sredstev. Ti kazalniki pokrivajo pet glavnih področji. Ta področja so
finance, kupci, proces, obnova in razvoj ter zaposleni.
IK indeks (ang. IC IndexTM) – Ross, Ross, Dragonetti, Edvinsson, 1997
IK indeks poveže vse kazalnike in komponente intelektualnega premoženja v en sam indeks.
Spremembe tega indeksa so povezane s spremembami na trgu.
Monitor neopredmetenih sredstev (ang. Intangible Asset Monitor (IAM) – Sveiby, 1997
Vodstvo podjetja izbere kazalnike, ki temeljijo na strateških ciljih podjetja in jih razvrščajo v tri
skupine: kazalnike rasti in obnove, kazalnike učinkovitosti in kazalnike stabilnosti. Znotraj same
skupine kazalnikov pa je možnih več različnih kazalnikov, vendar je odvisno od strategije
podjetja, katere kazalnike bo uporabilo.
Krog revizije znanja (ang. Knowledge Audit Cycle) – Marr, Schiuma, 2001
Metoda združi šest dimenzij znanja o organizacijski sposobnosti v štiri korake. V prvem je
potrebno definirati ključna sredstva znanja, v drugem ključne procese znanja, v tretjem planirati
potek procesa znanja in v četrtem vgraditi in voditi to izboljšavo. Ta krog se nikoli ne zaključi,
zato se je potrebno po končanem četrtem koraku ponovno vrniti na prvi korak.
Prikaz verige vrednosti (ang. Value Chain ScoreboardTM) –Lev, 2002
To je matrika nefinančnih kazalnikov, ki so razdeljeni v tri skupine glede na razvojni cikel:
odkritje/učenje, uresničevanje in komercializacija.
Meritum smernice (ang. Meritum Guidelines) – Meritum Guidelines, 2002
Predstavljajo projekt, financiran s strani Evropske unije, ki prinaša orodje za razkrivanje in
management neopredmetenih sredstev. Intelektualni kapital razdeli na človeški kapital, strukturni
kapital in relacijski kapital. Smernice so združene v tri korake. V prvem je potrebno definirati
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strateške cilje, v drugem identificirati neopredmetene vire in v tretjem opredeliti akcije, ki bodo
razvile te neopredmetene vire.
Danske smernice (ang. Danish Guidelines) - Mouritzen, Bukh & al., 2003
Projekt, sponzoriran s strani danske vlade, je razvil smernice, kako naj Danska podjetja javno
objavijo svoja neopredmetena sredstva. Prikaz intelektualnega kapitala je po teh smernicah
sestavljen iz štirih elementov: zgodba znanja (ang. knowledge narrative)13, zbirke managerskih
izzivov, pobud ter pomembnih indikatorjev. Ta metoda je podrobneje prikazana v nadaljevanju,
saj je zelo uporabna tudi pri izkazovanju intelektualnega kapitala.
Topplinjen/Poslovni IQ (ang. Topplinjen/Business IQ) – Sandvik, 2004
Ta metoda je bila razvita na Norveškem pod taktirko svetovalnega podjetja
Humankapitalgruppen. Je kombinacija štirih indeksov: osebnostni indeks (ang. identity index),
indeks človeškega kapitala (ang. human capital index), indeks kapitala znanja (ang. knowledge
capital index) in indeks ugleda (ang. reputation index).
2.2.5. Ostale metode
Med zbiranjem in preučevanjem metod merjenja intelektualnega kapitala sem odkrila še nekaj
drugih metod, ki jih K. E. Sveiby ni zajel v svoji klasifikaciji. V nadaljevanju na kratko
predstavljam tri od njih in jih poskušam razvrstiti v eno izmed kategorij, ki jih je opredelil
Sveiby.
Celovit pristop k vrednosti (ang. Holistic Value Approach (HVA) – Roos, Pike, 2000
HVA je kombinacija Roosovega IK indeksa (ang. IC IndexTM) in McPhersonove metode
ocenjevanja dodane vrednosti (ang. Inclusive Valuation Methodology – IVMTM). Pri razvoju te
metode ima velik pomen sodelovanje S. Pike-a (direktor R&R pri podjetju Intellectual Capital
Services Ltd.). Model je zasnovan na prepričanju, da ozko usmerjena uporaba tradicionalnih
računovodskih metod merjenja ne zadostuje več kot strateško orodje managerjem podjetja. HVA
tako deluje kot dopolnjeno in razširjeno ogrodje za finančna in neopredmetena sredstva, ki se
imenuje tudi Model poslovne vrednosti (ang. Business Value Model). Nadgrajeni IVMTM model
je večdimenzionalen računovodski model, ki meri in združuje finančne in neopredmetene
prispevke vrednosti vsakega individualnega udeleženca (Pike, Roos, 2000, str. 10-11).
Glede na to, da je metoda HVA sestavljena iz različnih metod, je po Sveibyevi klasifikaciji ne
morem uvrstiti v nobeno skupino metod, saj vsebuje tako značilnosti direktnih metod merjenja
intelektualnega kapitala (DIC) kot tudi metod sistemov kazalnikov (SC).
Ocena IK (ang. IC RatingTM) – Intellectual Capital Sweden AB, 1997
Ocena IK je mersko orodje, ki gleda na podjetje z druge perspektive, z uporabo novega pristopa.
Ta se osredotoči na sredstva, ki so bistvenega pomena za učeče se združbe, ko ustvarjajo
13

Knowledge narrative v dobesednem prevodu pomeni pripoved. Horvatova v svojem članku to prevaja kot zgodba.
Zgodba o vlogi znanja v poslovanju podjetja. Tudi sama bom uporabljala ta prevod.
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vrednost za njihove udeležence. Intelektualni kapital razdelijo na poslovni napotek,
organizacijski strukturni kapital, človeški kapital in relacijski strukturni kapital (glej Sliko 2 na
str. 17).
Slika 2: Delitev intelektualnega kapitala po Intellectual Capital Sweden AB

Vir: Intellectual Capital Sweden AB, 2003.

Proces metode Ocene IK je zasnovan na zbiranju podatkov tako od notranjih kot tudi zunanjih
interesnih skupin, ki so kakorkoli povezane s podjetjem (merljivi intervjuji z managerji,
zaposlenimi, kupci, dobavitelji itd.). Rezultati so predstavljeni v treh različnih vidikih
(Intellectual Capital Sweden AB, 2003):
• ocena tekoče učinkovitosti intelektualnega kapitala,
• ocena truda podjetja, da izboljša in razvije svoj intelektualni kapital,
• ocena tveganja, ki ga bo tekoča učinkovitost zmanjšala.
Rezultat metode Ocene IK so kvantificirana merila sredstev, ki so ključnega pomena za
dolgoročno dobičkonosnost podjetja. Rezultat se lahko uporabi kot osnova za spremembe in tudi
kot orodje za vsakodnevne aktivnosti podjetja (Intellectual Capital Sweden AB, 2003).
Ta metoda merjenja intelektualnega kapitala neopredmetenih sredstev denarno ne ovrednoti, zato
bi, na osnovi mojega mnenja, po Sveibyevi klasifikaciji sodila med metode sistemov kazalnikov
(SC).
MAGIC (Measuring and Accounting Intellectual Capital – QPR)
MAGIC je naziv za evropski raziskovalni in razvojni projekt, ki je bil delno financiran s strani
Evropske komisije. Cilj tega projekta je bil razviti samo metodologijo ter metodo za merjenje
intelektualnega kapitala. V projektu so sodelovala različna podjetja iz različnih delov Evrope:
QPR Software iz Finske, Institute for Human Factors and Tehnology Management IAT in
Invenio, obe podjetji iz Nemčije, Profactor iz Avstrije, CDN iz Španije ter ISD iz Portugalske.
Pri samem testiranju in podajanju povratnih informacij pa je sodelovalo še drugih štirideset
podjetij, vključno s podjetjema Siemens AG in Volkswagen iz Nemčije.
Po tej metodi je intelektualni kapital razdeljen na človeški kapital, organizacijski kapital, tržni
kapital in inovacijski kapital (glej Prilogo 1). MAGIC je programsko podprta metodologija za
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razumevanje strukture in vrednosti intelektualnega kapitala, ki bo pomagala podjetju do večje
konkurenčnosti v prihodnosti. Je orodje za povečanje transparentnosti neopredmetenih sredstev
in izvršilen informacijski sistem za managiranje neopredmetenih sredstev (About Magic, 2004).
Tudi to metodo merjenja bi uvrstila v metode sistemov kazalnikov (SC), saj rezultate merjenja
denarno ne ovrednoti.
2.3. Prednosti in pomanjkljivosti metod merjenja intelektualnega kapitala
MCM in ROA metode, ki denarno ovrednotijo intelektualni kapital in se tako nahajajo v drugem
kvadrantu matrike (glej Prilogo 2), imajo večjo prednost pri združitvah podjetij ter pri tržnem
vrednotenju delnic. Zaradi vrednostnega izražanja intelektualnega kapitala sta primerni za
primerjavo podjetij znotraj panoge, gradita na računovodskih standardih in sta zato bolj splošno
sprejeti. ROA so enostavne metode in informacije, ki jih potrebujejo za merjenje, črpajo iz
tradicionalnih preteklih finančnih poročilih (Sveiby, 2004).
Pomanjkljivosti teh dveh skupin metod izhajajo ravno iz denarnega vrednotenja, ki je v večini
primerov zelo površinsko. ROA metode so zelo občutljive na predvidevanja o obrestni meri.
Metode, ki merijo le na organizacijski ravni podjetja, večinoma niso primerne za management
nižjih ravni, so pa primerne za upravo podjetja. Veliko metod iz ROA skupine ni primernih za
neprofitne organizacije, interne oddelke in javni sektor. To velja tudi za MCM metode (Sveiby,
2004). Ti dve skupini metod ne data nobenega napotka managementu, kje so mogoče izboljšave
v poslovanju. MCM metode imajo to glavno pomanjkljivost, da so preveč odvisne od tržne
vrednosti, ki je zelo spremenljiva in se jo težko napove (Sitar, 2003, str. 138).
Metode DIC in SC so bolj zapletene metode, vendar pa so bolj natančne kot ROA in MCM in
zato bolj primerne za merjenje intelektualnega kapitala. DIC metode se nahajajo v četrtem
kvadrantu matrike, saj intelektualni kapital denarno ovrednotijo, medtem ko ga DIC metode
nedenarno in se zato nahajajo v tretjem kvadrantu (glej Prilogo 2). Njihova prednost je, da
ustvarjajo primerljivejšo sliko podjetja kot finančne metode in da jih lahko uporabljamo na vseh
ravneh organizacije. Dogodke merijo neposredneje z ozirom na operativne rezultate dela, zato je
poročanje hitrejše in natančnejše od izključno finančnih metod merjenja. Ker ne merijo s
finančnimi merili, so primerne za neprofitne organizacije, interne oddelke v podjetju, javni
sektor ter za okoljevarstvene in socialne namene (Sveiby, 2004). Ti dve skupini metod se
usmerjata predvsem v doseganje ciljev in iskanje možnosti za povečanje uspešnosti podjetja, pri
čemer DIC metode intelektualni kapital izrazijo še vrednostno (Sitar, 2003, str. 138).
Glavna pomanjkljivost metod DIC in SC je, da so pokazatelji vedno prilagojeni določenemu
podjetju ter določenemu namenu in so zato med podjetji težko primerljivi. Glede na to, da so
metode novejšega nastanka, jih družba in managerji težko sprejmejo, predvsem tisti, ki so vajeni
finančnih meril. Te metode podajo veliko podatkov, ki jih je težko analizirati in o njih
razpravljati (Sveiby, 2004).
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Glede na te prednosti in pomanjkljivosti metod lahko ugotovimo, da nobena metoda ni popolna,
ustrezna za vse namene in v praksi splošno prevzeta. Tako se mora vsako podjetje samo odločiti,
katero metodo bo izbralo glede na razmere v podjetju, namen ter uporabnika rezultatov, zaradi
katerih se merjenje sploh izvaja (Sitar, 2003, str. 138) ter si jo po potrebi tudi prilagoditi.

3. Prikaz izbranih metod za merjenje intelektualnega kapitala na primeru podjetja
Gorenje, d.d
V tem delu želim predstaviti po eno metodo iz vsake skupine metod merjenja intelektualnega
kapitala in jih prikazati na primeru podjetja Gorenje, d.d. Predstavitev samega podjetja Gorenje,
d.d. se nahaja v Prilogi 3. Pri zbiranju podatkov tako o določenih metodah kot tudi podatkov za
izračun sem se soočila z nekaj težavami in prišla do določenih spoznanj14.
V nadaljevanju predstavljam metodo Tehnološki posrednik (ang. Technology Broker), Metodo
tržne in knjigovodske vrednosti (ang. Market-to-Book Value) in Tobinov Q, metodo
Uravnoteženi sistem kazalnikov (ang. Balanced Score Card) in metodo Intelektualni količnik
dodane vrednosti (ang. Value Added Intellectual Capital). Pri tem želim poudariti, da je prikaz
metod na primeru podjetja Gorenje, d.d. kombinacija izračunov in napotkov za uporabo metod v
praksi.
3.1. Tehnološki posrednik (ang. Technology Broker)
3.1.1. Opis metode
Metoda je bila ena izmed prvih razvitih metod merjenja intelektualnega kapitala. Sodi v skupino
direktnih metod merjenja intelektualnega kapitala (DIC), njena avtorica pa je Annie Brooking.
Brookingova intelektualni kapital definira kot kombinacijo štirih komponent in sicer človeških
virov, infrastrukturnih sredstev, intelektualne lastnine in tržnih sredstev Človeški viri so
kolektivno strokovno znanje, zmožnost kreativnosti in sposobnost reševanja problemov, vodenje,
podjetniške in managerske sposobnosti, ki so utelešene v zaposlenih. Infrastrukturna sredstva
predstavljajo tehnologijo, metodologijo in procese, ki omogočajo delovanje podjetja. To
vključuje tudi organizacijsko kulturo, metodologijo za oceno tveganja, metode za managiranje
prodajnih sil, baze podatkov o trgih ali kupcih in komunikacijski sistem. Intelektualna lastnina
predstavlja pravne mehanizme za zaščito korporacijskih sredstev, kot so »know-how«, zaščitne
znamke, patenti, avtorske pravice, poslovne skrivnosti. Tržna sredstva pa Brookingova enači s
potencialom, ki ga ima podjetje s tržno naravnanimi neopredmetenimi sredstvi, vključno z
14

Pri skupini direktnih metod merjenja intelektualnega kapitala sem se najprej odločila za prikaz metode
računovodstva prihodnosti. Prišla sem do spoznanja, da če želim izračunati intelektualni kapital po tej metodi, bi
potrebovala podatke o denarnih tokovih podjetja Gorenje, d.d. z uporabo intelektualnega kapitala in denarnih
tokovih brez tega kapitala. Žal pa teh podatkov zaradi njihove tajnosti nisem uspela dobiti. Zato sem se, po posvetu
z mentorjem v podjetju mag. Vasilijem Vasićem, strokovnim sodelavcem inovacijskega centra, odločila za
sugestivni pristop v obliki napotkov vpeljave oz. izračuna.
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blagovnimi znamkami, kupci, distribucijskimi kanali, licencami in franšizami (Bontis, 2001, str.
49; Ross et al., 2000, str. 24).
3.1.2. Prikaz uporabe metode na primeru podjetja Gorenje, d.d.
Oblikovanje in uporaba te metode zahteva dolgoročen proces v podjetju, zato bom v
nadaljevanju predstavila le postopek, po katerem naj nato podjetje Gorenje, d.d. izoblikuje in
vpelje to metodo v svoje podjetje.
Postopek merjenja intelektualnega kapitala po tej metodi naj se začne tako, da Gorenje, d.d.
odgovori na dvajset vprašanj, ki sestavljajo kazalec intelektualnega kapitala. Rezultat tega testa
pove, da manj ko je podjetje sposobno pritrdilno odgovoriti na ta vprašanja, bolj se je potrebno
osredotočiti na povečanje intelektualnega kapitala (Bontis, 2001, str. 49-50). V Prilogi 4
prikazujem vzorec nekaj vprašanj kazalnika intelektualnega kapitala.
Nato naj se vsaka od zgoraj opredeljenih komponent tega modela pregleda s številnimi
specifičnimi vprašalniki, ki zastavljajo vprašanja o spremenljivkah, ki prispevajo k posamezni
kategoriji sredstev. V Prilogi 5 je prikazan razpored možnih preglednih anketnih vprašanj teh
skupin. Vsaka skupina ima tako različno število vprašanj, tako da je v celoti pregled
intelektualnega kapitala po tej metodi sestavljen iz 178 vprašanj. V Prilogi 6 je zbranih le nekaj
končnih preglednih vprašanj (Bontis, 2001, str. 50).
Katerim vprašanjem bo dalo podjetje večji pomen, je odvisno od vizije in ciljev podjetja ter
stanja na trgu. Tako je vrednotenje različno za vsako podjetje in omejeno v času (Lynn v Bontis,
2001, str. 50). Gorenje, d.d. naj da iz prvega sklopa vprašanj (glej Prilogo 5), ki se nanašajo na
tržno naravnana neopredmetena sredstva, večji ponder vprašanjem o blagovnih znamkah in
kupcih. Med vprašanji, povezanimi z intelektualno lastnino, naj Gorenje, d.d. posveti več
pozornosti vprašanjem s področja patentov in avtorskih pravic. Iz tretje skupine vprašanj, ki se
nanašajo na zaposlene, naj izbere tista vprašanja, ki odražajo izobrazbo zaposlenih, strokovna
vprašanja ter vprašanja, povezana s poklicem. Iz četrte skupine vprašanj, ki se nanašajo na
infrastrukturo, pa naj posveti pozornost vprašanjem o kulturi podjetja, o sistemu informacijske
tehnologije ter o bazah podatkov.
Po dokončnem pregledu intelektualnega kapitala podjetja obstajajo trije pristopi za izračun
denarne vrednosti intelektualnega kapitala: stroškovni pristop, tržni pristop in prihodkovni
pristop (Bontis, 2001, str. 51).
Stroškovni pristop temelji na oceni nadomestitvenih stroškov sredstev, tržni pristop za oceno
vrednosti uporabi tržne primerjave, prihodkovni pristop pa oceni proizvajalno zmožnost sredstva
za ustvarjanje prihodka (neto sedanjo vrednost prihodnjih donosov) (Bontis, 2001, str. 51). Tako
stroškovni pristop kot tudi tržni pristop bom uporabila pri naslednjih metodah.
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3.1.3. Prednosti in pomanjkljivosti metode
Tehnološki posrednik je bil razvit kot orodje za pripis vrednosti intelektualnega kapitala v
podjetju. Prednost tega modela je preprosta reprezentacija neopredmetenih sredstev. Metoda
pomaga podjetjem prepoznati in ovrednotiti intelektualni kapital ter nanj vplivati.
Glavna pomanjkljivost te metode je most, ki ga je potrebno narediti med kvalitativnimi rezultati
vprašalnika in dejanskimi denarnimi vrednostmi sredstev. Uporaba nadomestitvenih stroškov
tako implicira, da stroškovni znesek sicer predstavlja vrednost, a kljub njihovi edinstveni
vrednosti pri ustvarjanju konkurenčne prednosti, je lahko nadomestitvena vrednost uporabljena
le za nekatera neopredmetena sredstva, kot so blagovne znamke, in ne za vsa. Pri tržnem
pristopu za veliko elementov intelektualnega kapitala primanjkuje učinkovitih tržnih cen.
Prihodkovni pristop pa je preveč subjektiven zaradi predvidevanj in negotovosti, ki so vgrajeni v
model denarnega toka (Bontis, 2001, str. 51).
Na drugi strani pa so skoraj vsi elementi intelektualnega kapitala lahko oblikovani v Likertovo
lestvico15, ki pomaga podjetjem zgraditi ta most med kvalitativnimi vprašanji in kvantitativno
vrednostjo. Odgovor na vprašanje takega tipa lahko anketiranci odgovorijo z številko od ena do
sedem, kjer ena pomeni »se ne strinjam« in sedem »se popolnoma strinjam«. Na ta način se dobi
kvantitavno boljši opis določenega elementa (Bontis, 2001, str. 51).
Ta metoda vsebuje veliko vprašanj, ki so subjektivne narave, so pa podobna vprašanjem pri
Skandiinem načinu merjenja intelektualnega kapitala, katera pa so objektivna. Kot primer je
lahko število računalnikov na zaposlenega, ki ga obe metodi vključujeta v strukturni kapital ali
med infrastrukturna sredstva (Bontis, 2001, str. 51).
3.2. Metoda tržne in knjigovodske vrednosti (ang. Market-to-Book Value) in Tobinov Q
(ang. Tobin`s q)
3.2.1. Opis metod
Metoda tržne in knjigovodske vrednosti sodi v skupino metod tržne kapitalizacije (MCM). Ta
metoda vrednost intelektualnega kapitala računa kot razliko med tržno kapitalizacijo16 podjetja in
njegovo knjigovodsko vrednostjo (Stewart, 1999, str. 225):
Intelektualni kapital = Tržna kapitalizacija – Knjigovodska vrednost

(3)

Metoda predpostavlja, da vse, kar se ne nahaja v bilanci stanja, je pa del tržne vrednosti podjetja,
predstavlja nematerialno premoženje in ga primerja z materialnim (Stewart, 1999, str. 225). To
se lepo vidi na slikovnem prikazu razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo običajnega
podjetja, ki se nahaja v Prilogi 7.
15

ang. Likert scale – Posredna lestvica za merjenje stališč oziroma izjava, s katero vprašani izrazi stopnjo strinjanja
ali nestrinjanja v zvezi z obravnavano zadevo (Gfk Gral-Iteo).
16
Tržna kapitalizacija je zmnožek tečaja delnice izbranega podjetja in števila izdanih delnic.
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Metoda ima kar nekaj pomanjkljivosti, zato se, kot izboljšavo te metode, uporablja metoda
Tobinov Q, ki sicer ni bila razvita za merjenje intelektualnega kapitala, vendar pa se v tej
funkciji dobro izkaže (Stewart, 1999, str. 227). Tobinov Q primerja med seboj tržno vrednost
podjetja z nadomestitveno vrednostjo njenih sredstev oziroma knjigovodsko vrednostjo
(Edvinsson, 1997, str. 367):

Tobinov Q =

Tržna vrednost podjetja
Nadomestitvena vrednost sredstev

(4)

Ker se nadomestitvena vrednost sredstev zelo težko ugotavlja, se, po besedah Edvinssona (1997,
str. 367), lahko uporablja kar knjigovodska vrednost.
Če je vrednost koeficienta Q manjša od 1, to pomeni, da je tržna vrednost nižja od stroškov
nadomestitve, kar kaže, da takšna investicija v podjetje ni donosna. Metoda ima, v primerjavi s
prej opisano Metodo tržne in knjigovodske vrednosti, to prednost, da nevtralizira učinke
»kreativnega računovodstva«. Še vedno pa se pojavlja problem določitve tržne vrednosti, ki se
spreminja iz trenutka v trenutek, ter stroškov nadomestitve (Stewart, 1999, str. 227).
Valentinčič (2002, str. 22) ugotavlja, da je v Sloveniji količnik med tržno in knjigovodsko
vrednostjo sredi leta 2002 le pri enajstih podjetjih od skupno štiriintridesetih borzne kotacije
Ljubljanske borze presegal vrednost 1 (glej Prilogo 8). To pa seveda ne pomeni, da slovenska
podjetja nimajo intelektualnega kapitala, vendar so nizke vrednosti verjetno posledica
lastninskega preoblikovanja podjetij in nekaterih posebnosti slovenskega trga kapitala (pretok
informacij o prihodnjih denarnih tokovih, solastništvo zaposlenih), visokih obrestnih mer,
omejenosti razpoložljivih sredstev ter pomanjkanja spodbud za varčevanje.
3.2.2. Prikaz uporabe metod na primeru podjetja Gorenje, d.d.
Gibanje vrednosti intelektualnega kapitala v Gorenju, d.d. za zadnja tri leta, izračunane na osnovi
predlagane metode, lahko vidimo na Sliki 3 na str. 23. Vrednost, ki je bila leta 2001 še v
negativnem stanju, znašala je -20.959.600.000 SIT, se je že leta 2003 dvignila na 1.525.000.000
SIT (glej Tab. 1 na str. 23). Razloge za začetno negativno stanje intelektualnega kapitala lahko
iščemo v nekaterih posebnostih slovenskega trga kapitala, visokih obrestnih merah, omejenosti
razpoložjivih sredstev in pomanjkanja spodbud za varčevanje. Lahko pa tudi, da so bila pri
lastniškem preoblikovanju sredstva podjetja ocenjena previsoko in s tem tudi knjigovodska
vrednost delnice, kar zmanjšuje razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo (Valentinčič,
2002, str. 123).
Predpostavljam, da so razlogi za povečanje tržne vrednosti nad knjigovodsko v podjetju Gorenje,
d.d. sprememba v vodstvu ter s tem povezane spremembe v organizaciji podjetja, saj so v
podjetju uvedli divizijsko organiziranost, kar je vplivalo na strukturni kapital. Vlagatelji so nato,
na podlagi pričakovanj novega managementa, povečali ceno delnice, kar je povečalo tržno
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vrednost podjetja. Odpiranje novih programov v podjetju je prav tako povečalo ceno delnice, saj
je pripeljalo do višjih rasti ter višjih pričakovanih denarnih tokov.
Tabela 1: Izračun intelektualnega kapitala po Metodi tržne in knjigovodske vrednosti za Gorenje,
d.d.
2001
2002
2003
Število delnic v trgovanju
12.200.000
12.200.000
12.200.000
Tržna vrednost delnice v SIT (zadnji trgovalni dan v letu)
2.221
4.407
4.918
17
Knjigovodska vrednost delnice v SIT
3.939
4.497
4.793
Tržna vrednost18 podjetja v SIT
27.096.200.000 53.765.400.000 59.999.600.000
Knjigovodska vrednost podjetja v SIT
48.055.800.000 54.863.400.000 58.474.600.000
-20.959.600.000 -1.098.000.000 1.525.000.000
Market-Book Value = Intelektualni kapital
0,56
0,98
1,03
Market/Book Value = Tobinov q
Vir: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, 2004, str. 8, 53-54;
lastni izračuni, 2004.

Slika 3: Gibanje intelektualnega kapitala po metodi tržne in knjigovodske vrednosti za Gorenje,
d.d.
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Vir: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, 2004, str.
53-54; lastni izračuni, 2004.

Ker nam sama razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo ne pove prav veliko in ker je ta
metoda težko primerljiva z drugimi podjetji, sem izračunala tudi Tobinov Q, na način, kot ga
predlaga Edvinsson. V števec sem uvrstila tržno vrednost podjetja, v imenovalec pa
knjigovodsko vrednost. Gibanje tega količnika od leta 2001 do 2003 se lepo vidi na Sliki 4 na
str. 24. Tako v letu 2001 kot tudi v letu 2002 je vrednost količnika nižja od 1, vendar pa je v letu
2003 malenkost višja od 1. To pomeni, da je v letu 2003 nadomestitvena vrednost sredstev
podjetja manjša od njegove tržne vrednosti, zato podjetje pobira večje donose na svojo naložbo,
kot pa je vanjo vložilo. Naraščanje vrednosti količnika nam tudi pokaže, da Gorenje, d.d. dobro
uporablja svoja neopredmetena sredstva, kar privabi vlagatelje, saj ti svoje naložbe usmerjajo k
17

Knjigovodska vrednost je v denarju izražena velikost kapitala podjetja, ki ga predstavlja vrednost čiste substance,
to je tisti del vrednosti sredstev, ki ni obremenjen z dolgovi oziroma obveznostmi podjetja (Koletnik, 2000, str. 1922).
18
Tržna vrednost podjetja je vrednost, pri kateri se uresniči odločitev prodaje oziroma nakupa podjetja. Kupec in
prodajalec sta seznanjena z vsemi pomembnimi dejstvi, od katerij je odvisna vrednost podjetja, ter nista prisilno
vključena v transakcijo (Koletnik, 2000, str. 33)
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podjetjem z rastočim ali ustaljenim Tobinovim Q. Kljub temu, da je količnik v letu 2002 nižji od
1, Gorenje, d.d. kljub vsemu sodi v povprečje slovenskih podjetij skupaj s Kolinsko (KOLR),
Mercatorjem (MELR) in Delom prodaja (DPRG) (glej Prilogo 8).
Slika 4: Gibanje količnika Tobinov Q po letih za Gorenje, d.d.
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Vir: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, 2004, str.
53-54; lastni izračuni, 2004.

3.2.3. Prednosti in pomanjkljivosti metod
Metoda tržne in knjigovodske vrednosti je v svoji osnovi zelo hitra, enostavna in logična kar
so njene prednosti, vendar ima tri velike pomanjkljivosti. Prva pomanjkljivost se pokaže pri
določitvi tržne vrednosti podjetja, saj nihanje tečajev na borzi ni v rokah managementa. To
nihanje pa je v času prevzemov, krajših gospodarskih ciklov in drugih nepredvidljivih
dejavnikov pogosto, kar bi pomenilo tudi nihanje baze intelektualnega kapitala podjetja. Kaj pa,
če se podjetje trži pod njegovo knjigovodsko vrednostjo? Pomeni to, da podjetje nima
neopredmetenih sredstev (Stewart, 1999, str. 225-226)?
Druga pomanjkljivost se pokaže pri določitvi knjigovodske vrednosti, saj se uporaba različnih
računovodskih metod, postopkov in standardov odraža v različnem prikazovanju računovodskih
kategorij. To pa zmanjšuje verodostojnost dobljenih vrednosti in možnost primerjav (Stewart,
1999, str. 225-226).
Tretja pomanjkljivost te metode pa je, da sama metoda managerjem ne poda nobenih smernic za
izboljševanje (Stewart, 1999, str. 226).
Tobinov Q ima enake pomanjkljivosti kot Metoda tržne in knjigovodske vrednosti. Ravno tako
obstaja problem določitve tržne vrednosti in nadomestitvenih stroškov. Prednost, v primerjavi s
prej opisano metodo, ima v tem, da nevtralizira učinke »kreativnega računovodstva« ter da je
metoda primerna za primerjanje vrednosti neopredmetenih sredstev podjetja znotraj iste panoge.
Lahko pa služi tudi za primerjavo razmerij med leti (Stewart, 1999, str. 227).
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3.3. Intelektualni količnik dodane vrednosti (ang. Value Added Intellectual Coefficient VAICTM)
3.3.1. Opis metode
Intelektualni količnik dodane vrednosti (VAICTM) je edino orodje za ugotavljanje učinkovitosti
intelektualenga kapitala, ki uporablja bilančne podatke. Njegovo vrednost lahko primerjamo pri
enem podjetju skozi več let, znotraj podjetja na ravni poslovnih enot. Primerjavo je možno
izvesti tudi z drugimi podjetji iz iste panoge (Horvat, 2002, str. 26).
Izhodišče tega modela, ki ga je ustvaril Ante Pulić, profesor zagrebške pravne fakultete, je, da
podjetja spremljajo poslovanje z vidika poslovnega izida in se pri tem preveč osredotočajo na
stroške. Po besedah Matjaža Mačka z Inštituta za intelektualni kapital v današnji novi ekonomiji
ni več najpomembnejše samo obvladovanje stroškov, ampak tudi ustvarjanje vrednosti. O tem pa
tradicionalni računovodski standardi ne govorijo. Tako je glavno vprašanje VAICTM metode,
kako to vrednost izračunati s podatki iz računovodskih izkazov (Horvat, 2002, str. 26).
Tako ekonomska teorija kot tudi praksa na fizične delavce gledata kot na strošek. VAICTM pa na
stroške dela gleda kot na naložbo, naložbo podjetja v svoj človeški kapital, saj le tako lahko
podjetje doseže njihovo primerno učinkovitost (Vuković, 2002, str. 4). Stroške je potrebno
nadzorovati in zmanjševati, z naložbami pa je potrebno ravnati tako, da bodo obrodile čim več
sadov. Nobenega strokovnjaka, pa čeprav z najboljšimi kvalifikacijami, ne moremo gledati kot
človeški kapital, dokler mu s svojim prispevkom k ustvarjanju vrednosti ne uspe upravičiti
naložbe vase (plače, prispevki, treningi, motivacijski programi). Če svoje znanje in sposobnosti
vlaga v podjetje, ga ni primerno obravnavati kot strošek. Ravno nasprotno. Kot naložbe je
potrebno obravnavati plače, treninge in razne ugodnosti, ki jih delodajalec daje za zaposlene
(Pulić, 2002a, str. 52).
Koeficient VAICTM je seštevek treh komponent, in sicer učinkovitosti človeškega kapitala,
učinkovitosti strukturnega kapitala in učinkovitosti finančnega kapitala. Da pa lahko izračunamo
učinkovitost teh treh vrst kapitala, je potrebno najprej izračunati dodano vrednost. To pa dobimo
tako, da od prihodkov podjetja odštejemo stroške, v izračun pa ne vključimo stroškov dela, saj
jih obravnavamo kot naložbo. Torej stroški dela predstavljajo človeški kapital, razlika med
dodano vrednostjo in človeškim kapitalom pa strukturni kapital. Učinkovitost vseh treh kapitalov
pa dobimo tako, da dodano vrednost delimo s človeškim, strukturnim ali finančnim kapitalom.
Ko vse te tri vrednosti seštejemo, dobimo koeficient VAICTM, ki izraža intelektualno sposobnost
podjetja (Vuković, 2002, str. 4).
Postopek izračuna koeficienta VAICTM:
• Dodana vrednost:
Dodana vrednost (DV) = Prihodki iz poslovanja – Odhodki iz poslovanja + Stroški dela (5)
• Učinkovitost kapitalov:
Strukturni kapital (SK) = Dodana vrednost – Človeški kapital
(6)
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Človeški kapital (ČK) = Stroški dela
Finančni kapital (FK) = Viri sredstev

(7)
(8)

DV
FK
DV
o Učinkovitost strukturnega kapitala (USK) =
SK
DV
o Učinkovitost človeškega kapitala (UČK) =
ČK
TM
Koeficient VAIC oziroma splošna učinkovitost ustvarjanja dodane vrednosti:
VAICTM = UFK + USK + UČK
o Učinkovitost finančnega kapitala (UFK) =

•

(9)
(10)
(11)

(12)

3.3.2. Prikaz uporabe metode na primeru podjetja Gorenje, d.d.
Na podlagi zgoraj opredeljenega postopka in podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida podjetja Gorenje, d.d., sem izračunala VAICTM za Gorenje, d.d. V Tabeli 2 prikazujem
posamezne komponente izračuna koeficienta ter vrednost kazalnika VAICTM za pretekla tri leta.
Za lažjo predstavo sem dodala še stopnjo rasti kazalnikov.
Tabela 2: Izračun koeficienta VAICTM v letih 2001 do 2003 za Gorenje, d.d. (v SIT in %)
(v SIT )

2001

2002

2003

I 02/01

I 03/02

I03/01

Prihodki iz poslovanja

103.751.417.000

121.108.328.000

132.641.505.000

17%

10%

28%

Odhodki iz poslovanja

101.055.084.000

118.143.578.000

128.608.716.000

17%

9%

27%

Stroški dela

14.651.301.000

17.727.784.000

20.228.053.000

21%

14%

38%

Dodana vrednost

17.347.634.000

20.692.534.000

24.260.842.000

19%

17%

40%

Človeški kapital

14.651.301.000

17.727.784.000

20.228.053.000

21%

14%

38%

Finančni kapital

90.375.850.000

103.259.621.000

120.658.135.000

14%

17%

34%

Strukturni kapital

2.696.333.000

2.964.750.000

4.032.789.000

10%

36%

50%

1,18

1,17

1,20

-1%

3%

1%

0,19

0,20

0,20

4%

0%

5%

6,43

6,98

6,02

8%

-14%

-6%

Učinkovitost človeškega
kapitala
Učinkovitost
finančnega kapitala
Učinkovitost
strukturnega kapitala
TM

7,81
8,35
7,42
7%
-11%
-5%
VAIC
Vir: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, 2004, str. 53-54;
lastni izračuni, 2004.

V preučevanem obdobju (2001-2003) se je človeški kapital v Gorenju, d.d., izračunan po
Pulićevi metodi, povečal za 38 odstotkov, pri čemer je trend povečevanja dokaj enakomeren.
Prav tako se enakomerno povečuje finančni kapital. Ta se je od leta 2001 do leta 2003 povečal za
34 odstotkov. Najbolj neenakomerno pa je rasel strukturni kapital, saj je v letu 2003 poskočil iz
2.964.750.000 SIT iz leta 2002 na končnih 4.032.789.000 SIT, kar predstavlja skoraj 50
odstotkov. Gibanje teh treh oblik kapitala je prikazano na Sliki 5 na strani 27.
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Ustvarjena dodana vrednost se je v tem obdobju povečala za 40 odstotkov. Tudi dodana vrednost
Gorenja, d.d. narašča enakomerno. Najboljše poslovno leto iz tega vidika je bilo leto 2002, saj je
bilo doseženo najboljše razmerje med angažiranimi viri in novo ustvarjeno vrednostjo. Glede na
te rezultate lahko pričakujemo, da bo dodana vrednost naraščala tudi v prihodnosti.
Slika 5: Gibanje treh oblik kapitala in dodane vrednosti Gorenja, d.d.
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Vir: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, 2004, str. 53-54;
lastni izračuni, 2004.

V Tabeli 2 na str. 26 lahko vidimo tudi analizo učinkovitosti uporabljenih virov v obdobju 20012003. Gibanje učinkovitosti vseh vrst kapitala ni tako enakomerno kot gibanje samega kapitala.
Na Sliki 6 na strani 28 lahko razberemo, da učinkovitost strukturnega kapitala v letu 2002 zelo
naraste glede na 2001, vendar v letu 2003 pade pod vrednost iz leta 2001. Učinkovitost
strukturnega kapitala se je tako od leta 2001 do leta 2003 znižala za 6 odstotkov. Razlog za tako
nihanje se skriva v neenakem povečanju strukturnega kapitala in dodane vrednosti, saj se je
dodana vrednost v letu 2003 v primerjavi z 2002 povečala za 17 odstotkov, medtem ko se je
strukturni kapital povečal kar za 36 odstotkov.
Učinkovitost tako finančnega kot tudi človeškega kapitala ne niha tako močno. V letu 2001 je
vsak tolar naložen v zaposlene ustvaril 1,18 tolarja vrednosti, 2003 pa 1,2 tolarja nove vrednosti.
Malo naraste tudi učinkovitost finančnega kapitala, saj je v letu 2001 denarna enota, vložena v
finančni kapital, dala 0,19 te enote, v letu 2003 pa 0,20 enote.
Padec učinkovitosti strukturnega kapitala, ki je poleg človeškega kapitala del intelektualnega
kapitala, je odločilno vplival tudi na padec celotne učinkovitosti19 Gorenja, d.d. (VAICTM) pod
raven iz leta 2001. Do padca učinkovitosti intelektualnega kapitala je prišlo, ker porast naložb v
strukturni kapital ni imel za posledico ustreznega povečanja novoustvarjene vrednosti. Iz tega je
razvidno, da je v primeru Gorenja, d.d. učinkovitost strukturnega kapitala tista, ki določa obliko
krivulje celotne učinkovitosti.
19

Po Puliću je zmanjšanje učinkovitosti definirana z zmanjšanjem kazalcev.
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Ti kazalci nam povedo, da so bili ti trije ključni viri poslovanja (finančni, človeški in strukturni
kapital) v letu 2003 neučinkoviti, saj se je celotna učinkovitost (VAICTM) znižala. To pa pomeni,
da so se na vloženi tolar v letu 2003 ustvarile manjše vrednosti kot v letu 2002. Kljub
povečanemu prihodku in dobičku (glej Tab. 2 na str. 26) lahko sklepamo, da Gorenje, d.d. v letu
2003 vrednost zmanjšuje, namesto da bi jo ustvarjala.
Slika 6: Gibanje učinkovitosti treh oblik kapitala in celotne učinkovitosti Gorenja, d.d.
9,00
8,00
Učinkovitost človeškega
kapitala

Vrednost

7,00
6,00

Učinkovitost finančnega
kapitala

5,00

Učinkovitost strukturnega
kapitala

4,00
3,00

VAIC

2,00
1,00
0,00
2001

2002

2003

Leto

Vir: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, 2004, str. 53-54;
lastni izračuni, 2004.

Padec učinkovitosti virov je precej pogost način zmanjševanja vrednosti, ni pa edini.
Zmanjševanje vrednosti je bolj očitno, kadar kazalec VAICTM iz leta v leto pada. Še najbolj
pogubna oblika zmanjševanja vrednosti pa je ignoriranje tega problema. Tu pa se pojavi problem
managementa, saj jim tradicionalni kazalci kažejo, da podjetje posluje dobro, ti kazalci, ki pa
niso splošno sprejeti, pa kažejo nasprotno. Tako se management ne zaveda, ali ustvarja ali
zmanjšuje vrednost (Pulić, 2002a, str. 52).
Ta analiza je pokazala uspešnost posameznih oblik kapitala pri ustvarjanju dodane vrednosti
skozi preučevana obdobja. Gibanje učinkovitosti raznih oblik kapitala v času nam pokaže
njihovo relativno učinkovitost znotraj podjetja, ne pove pa nič o tem, kako učinkovito je
Gorenje, d.d. v primerjavi z drugimi podjetji. Za primerjavo s konkurenco bi bilo potrebno
izdelati tudi primerjalno analizo konkurentov.
3.3.3. Prednosti in pomanjkljivosti metode
Glavna prednost te metode je, po besedah Pulića (Vuković, 2002, str. 4), njena preprostost, saj
prikazuje, koliko vrednosti ustvari tolar, vložen v posamezni vir. Poleg tega so vsi podatki,
potrebni za izračun koeficienta, v standardnih bilancah in poročilih o poslovanju. Zato ni
potrebno dodatno raziskovanje in zbiranje podatkov. Glede na to, da so uporabljeni parametri
metode enostavni, so lahko razumljivi managementu podjetja, ki praviloma nima poglobljenega
(ekspertnega) računovodskega znanja. Zaradi tega standardnega pristopa in objektivnosti pa je
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tudi lažje primerjanje podjetja s konkurenčnimi podjetji (ang. benchmarking). Druga pomembna
prednost te metode je v tem, da jo lahko uporabljamo na vseh ravneh, od posameznega oddelka
ali proizvodnega procesa v podjetju do strateških poslovnih enot (Sitar, 2003, str. 138).
Na drugi strani pa ima ta metoda to pomanjkljivost, da čeprav indentificira kritične točke pri
ustvarjanju vrednosti, ne da natančne predstave o tem, kaj in kako je potrebno v podjetju narediti
za boljše poslovanje. Ne pokaže poti naprej. Kljub vsemu je le orodje, s katerim se skenira
ustvarjanje vrednosti v podjetju. Vodstvo podjetja pa je tisto, ki mora ugotovljeno prenesti v
prakso in sprejeti odločitve o spremembah (Sitar, 2003, str. 138; Vuković, 2002, str. 4).
3.4. Uravnoteženi sistem kazalnikov (ang. Balanced Scorecard – BSC)
3.4.1. Opis metode
Uravnoteženi sistem kazalnikov sta razvila Robert S. Kaplan in David P. Norton v začetku
devedesetih let pod okriljem Harvardske poslovne šole in v sodelovanju z dvanajstimi podjetji,
ki so sprejela izziv spremembe svojih managerskih sistemov. Metoda predstavlja način za
udejanjanje vizije, posredovanje in povezovanje, poslovno načrtovanje in učenje podjetij v vseh
dejavnostih ter na vseh ravneh. Temelji na ideji, da je potrebno usmerjati poslovanje podjetja s
kombinacijo finančnih in nefinančnih kazalnikov, da bi dosegli strateške cilje podjetja (Kokol,
2002, str. 7). Niven (2002, str. 12) opisuje to metodo kot sistem za spremljanje uspešnosti, kot
strateški managerski sistem in kot komunikacijsko orodje.
Strategija je pot, po kateri bo podjetje lahko doseglo postavljeno vizijo. Uravnoteženi sistem
kazalnikov pa pomaga prevesti strategijo podjetja v razumljiv splet kazalnikov, s katerimi se
presoja uspešnost izvajanja strategije podjetja (Kaplan, Norton, 1996, str. 10-12).
Ta splet kazalnikov Kaplan in Norton (2000, str. 36) razvrščata v štiri vidike:
• finančni vidik,
• vidik poslovanja s strankami,
• vidik notranjih poslovnih procesov in
• vidik učenja in rasti.
Finančni vidik odgovori na vprašanje, kako bo podjetje zadovoljilo stranke, da bo izpolnilo
pričakovanja lastnikov (Kaplan, Norton, 2000, str. 21). Sestavljajo ga finančni kazalci, ki
izražajo pomembne informacije za lastnike ter dolgoročne poslovne rezultate in hkrati
predstavljajo osnovo, na kateri temeljijo nefinančni kazalniki (Možina et al., 2002, str. 683).
Drugi sklop poudarja vidik kupcev in zajema kazalnike, s katerimi management spremlja, kako
podjetje vrednotijo kupci (Možina et al., 2002, str. 683). Podjetje danes ne bo več uspelo
ustvarjati dodane vrednosti brez zadovoljnih in zvestih odjemalcev. Tako mora ponujati
inovativne in stroškovno učinkovite proizvode in rešitve, skrbeti za redne povratne informacije
ter izpolnjevati njihova pričakovanja oziroma jih celo presenečati (Kokol, 2002, str. 8). Ta vidik
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odgovori na vprašanje, kakšno naj bo podjetje v očeh odjemalcev, da bo uresničilo svojo vizijo
(Kaplan, Norton, 2000, str. 21).
Vidik notranjih poslovnih procesov odgovori na vprašanje, v katerih poslovnih procesih se mora
podjetje odlikovati, da bo zadovoljilo svoje lastnike in stranke (Kaplan, Norton, 2000, str. 21).
Vključuje kazalnike, ki so pomembni za učinkovitost in kakovost notranjih procesov (Možina et
al., 2002, str. 683).
Vidik učenja in rasti prikazuje v kolikšni meri se uresničujejo zahteve za prihodnjo uspešnost
podjetja. Kaplan in Norton (2000, str. 138) jim pravita infrastruktura, ki je potrebna za doseganje
ciljev podjetja. To infrastrukturo delita na sposobnosti zaposlenih, informacijski sistem in
organizacijske postopke. Ta vidik odgovori na vprašanje, kako krepiti sposobnost za spremembe
in izboljšave, da bo podjetje uresničilo svojo vizijo (Kaplan, Norton, 2000, str. 21).
Vse štiri skupine kazalnikov se morajo med seboj povezovati v verigo vzročno posledičnih
povezav. Vsak izbrani kazalnik mora biti del te verige, ki se začne v vidiku učenja in rasti ter
konča v finančnem vidiku (Kaplan, Norton, 2000, str. 42).
3.4.2. Prikaz uporabe metode na primeru podjetja Gorenje, d.d.
V tem delu na kratko prikazujem zahteve uvajanja Uravnoteženega sistema kazalnikov v
podjetje Gorenje, d.d. V času pisanja diplomske naloge ima podjetje že izoblikovano metodo,
vendar pa še ni v celoti vpeljana v operativno uporabo. Zato v tem delu najprej predstavljam
splošne korake uvajanja te metode in pa primer sheme uravnoteženega sistema kazalnikov20.
Metoda uravnoteženega sistema kazalnikov je zasnovana tako, da mora podjetje najprej pridobiti
soglasje in podporo vodstva. Ko se proces začne, vodstvena ekipa določi glavne namene projekta
in se o njih strinjati. Cilji programa pomagajo pri vodenju oblikovanja ciljev in kazalnikov
sistema, predanosti sodelujočih v projektu ter pojasnjevanju okvira za procese izvajanja in
managementa, ki morajo slediti oblikovanju začetnega sistema (Kaplan, Norton, 2000, str. 312).
Ko je dosežen dogovor o ciljih in prihodnji vlogi uravnoteženega sistema kazalnikov, naj
podjetje izbere osebo, ki bo vodja projekta. Ta vzdržuje okvir, filozofijo in metodologijo za
načrtovanje in izdelavo sistema, hkrati pa vodi proces, nadzira roke sestankov in pogovorov,
zagotavlja, da je na voljo ustrezna dokumentacija, informacijsko gradivo ter podatki o trgu in
tekmecih (Kaplan, Norton, 2000, str. 316).
Pri pripravi modela na podjetje sledi štiristopenjskem procesu, ki sta ga predstavila Kaplan in
Norton (2000, str. 311-327):
1. arhitektura merjenja,
2. doseganje soglasja o strateških ciljih,
20

Shema uravnoteženega sistema kazalnikov je izoblikovana na podlagi razgovora z mentorjem iz podjetja
(Gorenje, d.d.), mag. Vasilijem Vasićem, strokovnim sodelavcem Inovacijskega centra skupine Gorenje.
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3. izbira in oblikovanje kazalnikov ter
4. sestavljanje načrta za izvajanje.
Ta proces spodbuja predanost sistemu med vodilnimi in srednjimi managerji ter ob tem pomaga
doseči programske cilje modela.
Pri arhitekturi merjenja naj vodja projekta najprej izbere primerno poslovno enoto, za katero je
primeren sistem na najvišji ravni, saj je oblikovanje sistema na ravni podjetja težka naloga. Taka
poslovna enota izvaja dejavnosti na celotni verigi vrednosti: inovacije, poslovanje, trženje,
prodaja in poprodajne storitve. Druga naloga v prvem koraku tega procesa pa je opredelitev
povezav med izbrano strateško poslovno enoto in podjetjem kot celoto (Kaplan, Norton, 2000,
str. 317-319).
V drugem koraku naj vodja projekta pripravi gradivo o viziji, poslanstvu in strategiji podjetja in
strateške poslovne enote. Priskrbi naj tudi informacije o velikosti in rasti trga, tekmecev in
konkurenčne ponudbe ter tehnološkega napredka. Ko so opravljeni vsi pogovori z vodstvom
podjetja, naj vodja projekta in drugi člani sestavijo poskusni seznam ciljev in kazalnikov, ki
bodo kot osnova za prvo srečanje ekipe vodilnih managerjev. Rezultat tega usklajevalnega
sestanka je seznam in lestvica ciljev v vseh štirih vidikih. Nato sledi vodstvena delavnica, kjer je
doseženo soglasje o poslanstvu in strategiji. V tej delavnici naj vodstvena ekipa tudi sprejme tri
ali štiri strateške cilje za vsak vidik, podroben opis vsakega cilja ter seznam možnih kazalnikov
za vsak vidik (Kaplan, Norton, 2000, str. 319-321).
V tretjem koraku naj se najprej srečajo podskupine, ki izpopolnijo opis strateških ciljev, za vsak
cilj naj opredelijo kazalnik, za vsak kazalnik določijo vire potrebnih informacij in ukrepe za
dostop do njih ter za vsak vidik določijo ključne povezave med kazalniki znotraj vidika ter med
tem vidikom in drugimi vidiki modela. Na drugi vodstveni delavnici naj nato komentirajo
predlagane kazalnike in začenjajo oblikovati načrt za uresničevanje (Kaplan, Norton, 2000, str.
322-324).
V zadnjem koraku se naj najprej oblikuje načrt za izvajanje. Ta vsebuje povezavo kazalnikov z
bazo podatkov in informacijskimi sistemi ter posredovanje uravnoteženega sistema kazalnikov
po celotnem podjetju. Vodstvena ekipa se naj nato sreča še tretjič in doseže končno soglasje o
viziji, ciljih in kazalnikih. Po tej vodstveni delavnici se naj dokončno izoblikuje načrt za
izvajanje (Kaplan, Norton, 2000, str. 324-325).
Na podlagi teh korakov se na koncu izoblikuje shema. Primer sheme uravnoteženega sistema
kazalnikov za podjetje Gorenje, d.d. prikazujem v Prilogi 9.
3.4.3. Prednosti in pomanjkljivosti metode
Za model je, poleg celovitega pristopa, značilna tudi visoka stopnja prilagodljivosti in
povezanosti z razvojno strategijo. Model je primeren za vsa podjetja, ne glede na naravo
poslovnih učinkov. Kokol (2002, str. 17) je glavne prednosti tega modela zbral v nekaj točk:
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•
•
•
•
•
•
•

sistem uravnoteženih kazalnikov zagotavlja jasno oblikovanje in posodabljanje strategije,
zagotavlja jasno komunikacijo strategije v celotnem podjetju,
povečuje pomembnost nefinančnih kazalnikov,
razvija kulturo doseganja vrednosti za lastnike, stranke, zaposlene in ostale deležnike,
pozornost managementa usmerja k strateško pomembnim temam,
zagotavlja okvir za strateško načrtovanje in ključne informacije o rezultatih načrtov in
z vzročno posledičnimi povezavami vzpodbuja proces učenja celotnega podjetja.

Kot najpogostejše težave Schneiderman (1999, str. 7) navaja nepravilno določitev gibal
prihodnje uspešnosti, nezmožnost razčlenjevanja strategije na nižje ravni podjetja in nenatančno
definiranje in posredovanje celotnega sistema. Mnogi delodajalci menijo, da ta metoda ni
ustrezna za ugotavljanje potenciala posameznika, saj ni primerna za identifikacijo talentiranih
zaposlenih, ki bodo največ prispevali k uspehu podjetja v prihodnosti (Turk, 2003, str. 21).
Slovenska podjetja imajo največkrat težave pri določitvi strategije. Če v podjetju ni povsem
razjasnjeno, kaj hoče doseči in kako bo svoje cilje uresničilo, bo ta metoda uporabna le kot
promocija sodobne usmerjenosti managementa podjetja, namesto da bi omogočila resnično
izboljšanje poslovnih rezultatov (Ložar, 2002, str. 52). Drugače pa so, kljub zgoraj omenjenim
težavam, podjetja z metodo v splošnem zadovoljna. V Nemčiji je, kot primer, z metodo
zadovoljnih 70% tistih podjetij, ki so jo uvedla.

4. Izkazovanje intelektualnega kapitala v podjetju
Ko podjetja izmerijo intelektualni kapital preko izbrane metode, želijo le-tega tudi pokazati tako
zaposlenim kot tudi drugim udeležencem v podjetju. S tem izkazovanjem omogočajo
uporabnikom informacij, tako zunanjim kot notranjim, oblikovanje popolnejše podobe o
poslovanju in življenjski energiji podjetja. Zavedajo se, da so podatki o kakovosti
neopredmetenih virov ključnega pomena za vlagatelje. Vendar pa se postavlja vprašanje, na
kakšen način ta neotipljiva sredstva izkazovati. V tem delu prikazujem le nekaj možnih načinov
izkazovanja intelektualnega kapitala v podjetju.
4.1. Intelektualni kapital z vidika računovodskih standardov
Računovodstvo je dejavnost spremljanja in proučevanja vrednostno izraženih pojavov, ki so
povezani s poslovanjem podjetja. Njegov cilj je, da v dogovorjenem in razumljivem jeziku nudi
informacije o dogajanju v poslovnem življenju podjetja. Tega cilja ni lahko dosegači, saj
računovodstvo ni znanstveno natančna veda, saj se pogosto poslužuje približnih oziroma
predračunanih velikosti. Prihodnost pa je povezana z negotovostjo, tako da vrednosti, ki jo bo
neko sredstvo doseglo ob njegovem preoblikovanju v denarno obliko, ne moremo natančno
poznati. Doseganje postavljenega cilja je tako pogojeno z računovodskimi usmeritvami. To so
pristopi, s katerimi se želi doseči, da računovodski izkazi kažejo realno sliko o premoženjskem
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in finančnem stanju podjetja in njegovi poslovni uspešnosti. Ob tem pa se postavlja vprašanje ali
klasično računovodstvo omogoča doseganje tega cilja (Milost, 1999, str. 490).
V času tako imenovane nove ekonomije stopi v ospredje intelektualni kapital, ki predstavlja vse
tiste dejavnike poslovne uspešnosti, ki so neopredmeteni in zato niso prikazani v bilanci stanja
podjetja. So pa intelektualna sredstva podjetja, ki soustvarjajo novo vrednost. Vendar jih
računovodski standardi večinoma, z izjemo intelektualne lastnine, ne obravnavajo kot sredstva.
To pomeni, da jih obravnavajo kot stroške in jih ne kapitalizirajo. Ti stroški takoj, v istem
poslovnem letu, vplivajo na poslovni izid podjetja, čeprav je njihova poslovna koristnost
razporejena na več let (Sušnik, 2000, str. 29).
Intelektualna lastnina, ki je prikazana v bilanci stanja podjetja, predstavlja predvsem tisto
nematerialno premoženje nosilca pravic, ki izvira predvsem iz naslova patentov, blagovnih in
storitvenih znamk ter modelov in vzorcev. To je v okviru Mednarodnih računovodskih
standardov (Mednarodni računovodski standardi 2001, 2001, str. 936), v MRS 38, obravnavano
kot neopredmetena sredstva. Kot neopredmetena sredstva pa niso opredeljena tržna in strokovna
znanja, odjemalci, tržni deleži, odnosi z odjemalci in drugi deli intelektualnega kapitala.
Podobno kot Mednarodni računovodski standardi tudi Slovenski računovodski standardi (SRS 2)
intelektualno lastnino obravnavajo kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo (Slovenski
računovodski standardi 2001, 2002, str. 35-42), saj so v letu 2002 v Sloveniji vstopili v veljavo
novi računovodski standardi, ki so pripravljeni na podlagi Mednarodnih računovodskih
standardov.
Neopredmeteno sredstvo je po MRS 38 razpoznavno nedenarno sredstvo brez fizičnega obstoja,
ki ga ima kdo zaradi proizvajanja ali dobavljanja proizvodov ali storitev, dajanja drugim v najem
ali za pisarniške potrebe. Sredstvo je dejavnik:
• ki ga obvladuje podjetje zaradi preteklih dogodkov in
• iz katerega se pričakuje pritok prihodnjih gospodarskih koristi v podjetje (Mednarodni
računovodski standardi 2001, 2001, str. 936).
MRS 38 zahteva, da podjetje pripozna neopredmeteno sredstvo (po nabavni vrednosti), kadar in
zgolj kadar:
• je verjetnost, da bodo sredstvu pripisljive prihodnje gospodarske koristi pritekale v podjetje,
• je mogoče zanesljivo izmeriti njegovo nabavno vrednost (Mednarodni računovodski
standardi 2001, 2001, str. 936).
Če neopredmeteno sredstvo ne zadošča tako opredelitvi pojma kot tudi sodilom za pripoznavanje
neopredmetenega sredstva ne, zahteva MRS 38, da se vrednost porabe pri takšni postavki
pripozna kot odhodek, ko se pojavi. Tudi vrednost porabe pri raziskovanju se pripozna kot
odhodek, ko se pojavi. Druge vrednosti porabe, ki ne povzročajo nastanka neopredmetenega
sredstva, ki se lahko pripozna v računovodskih izkazih, so vrednosti porabe pri zaganjanju
delovanja ali obratovanja, izobraževanju, oglaševanju in/ali pospeševanju prodaje ter
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premeščanju ali reorganiziranju dela ali celotnega podjetja. Vrednost po takšnih postavkah se
pripozna kot odhodek, ko se pojavi (Mednarodni računovodski standardi 2001, 2001, str. 9361005).
Iz tega je razvidno, da če podjetje napoti zaposlenega na izobraževanje, izkaže ustrezne stroške
že v trenutku, ko prejme račun izobraževalne ustanove. Morda bi bilo ustrezneje v višini zneska
na računu povečati vrednost zaposlenega in to naložbo vanj amortizirati v celotni dobi koristnosti
tako pridobljenih znanj, saj naj bi zaposleni zaradi novo pridobljenih znanj bolje opravljali delo
(Milost, 1999, str. 491).
Klasično računovodstvo torej ne izkazuje naložb v zaposlene kot povečanje vrednosti
zaposlenih, pač pa te zneske že ob njihovem nastanku izkazuje med stroški. Svoj pristop pri tem
utemeljuje z načelom previdnosti pri bilanciranju. Po mnenju Milosti (1999, str. 491-492),
klasični pristop preveč upošteva to načelo, kar vodi do velikih skritih rezerv v bilanci stanja. Te
skrite rezerve se v večji meri pojavljajo med sredstvi in v manjši meri tudi med obveznostmi do
virov sredstev. Pojav skritih rezerv je koristen za dolgoročni obstoj in razvoj podjetja in je tako v
interesu njegovih lastnikov. Skrite rezerve vodijo do manjše poslovne uspešnosti in s tem do
podcenjevanja poslovnega izida. Manjša poslovna uspešnost pa pomeni manjšo davčno
obremenitev podjetja.
Pretirano upoštevanje načela previdnosti je v nasprotju z računovodskim načelom resničnosti, ki
zahteva, da bilanca prikazuje dejansko stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ter pojav
dejanskih prihodkov in odhodkov. Posledica neizkazovanja zaposlenih med sredstvi je namreč,
da naložbe v zaposlene v obračunskem obdobju ne povečujejo njihove vrednosti. To pa spet
privede do podcenjevanja ugotovljene poslovne uspešnosti podjetja. To dejstvo je tudi v
nasprotju z računovodskim načelom dajanja prednosti vsebine pred obliko (Milost, 2001, str.
154-155).
Razlog, da ostala neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so del intelektualnega kapitala, niso
pripoznana, se skriva v tem, da teh sredstev podjetja ne merijo, ker še ni izdelanega enotnega
modela za merjenje. Če bi želeli vsa ta neopredmetena sredstva vključiti v računovodske izkaze,
bi jim bilo potrebno pripisati določene gospodarske koristi in izdelati model določanja nabavne
vrednosti. Na podlagi teh podatkov bi lahko ta sredstva tudi amortizirali. Tu pa se pojavi
vprašanje, kako naj določimo nabavno vrednost zaposlenega, odnosov z odjemalci, znanja...
4.2. Računovodstvo človeških zmožnosti
Kot odgovor na zgoraj opredeljene omejitve klasičnega računovodstva je leta 1973 Odbor
ameriškega združenja računovodij (ang. American Accounting Association`s Committe)
opredelil računovodstvo zmožnosti zaposlenih (ang. Human Resource Accounting – HRA) kot
proces določanja in merjenja podatkov o zmožnostih zaposlenih in sporočanje teh informacij
zainteresiranim uporabnikom (Vezjak, 1998a, str. 158).
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Milost (2001, str. 2-21) to novo področje poslovodnega računovodstva imenuje računovodstvo
človeških zmožnosti. Računovodstvo človeških zmožnosti je računovodski pristop, ki si
prizadeva, da bi se vrednost človeških zmožnosti neposredno vključevalo v računovodske izkaze.
Zaposlene obravnava kot premoženje podjetja. To pomeni, da si prizadeva, da bi se vrednost
zaposlenih izkazovala med sredstvi ter naložbe v zaposlene kot povečanje njihove vrednosti.
Obravnavanje zaposlenih kot premoženje podjetja temelji na domnevi, da so zaposleni sedaj in v
prihodnosti sposobni opravljati storitve, ki imajo gospodarsko vrednost za podjetje.
Nasprotniki računovodstva človeških zmožnosti očitajo njegovim zagovornikom zlasti:
• da zaposleni niso sredstva podjetja,
• da ne obstajajo ustrezna merila za vrednotenje zaposlenih,
• da bi bilo sporočanje določenih informacij o zaposlenih zanje žaljivo,
• da bi zmedlo uporabnike računovodskih izkazov, in podobno.
Pomemben argument nasprotnikov računovodstva človeških zmožnosti je tudi, da je ta
računovodski pristop nesprejemljiv glede na splošno sprejeta računovodska načela. Pri tem mu
očitajo predvsem neupoštevanje načela previdnosti pri bilanciranju (Milost, 2001, str. 154).
Na drugi strani pa Milost (2001, str. 155) opozarja, da je predpostavka klasičnega računovodstva
o veliki tveganosti naložb v zaposlene neutemeljena in sporna. Naložbe v zaposlene so namreč
naložbe z najvišjim dolgoročnim donosom. Vse težje je tržiti poslovne učinke z majhnim
deležem znanja v strukturi lastne cene. Znanje je edina dobrina, po kateri je povpraševanje vedno
veliko in jo bo zato vedno mogoče tržiti po primerni ceni. Hkrati pa podjetje, ki premalo vlaga v
svoje znanje, tvega hiter propad.
4.2.1. Razlika med klasičnim računovodstvom in računovodstvom človeških zmožnosti
Razliko med klasičnim računovodstvom in računovodstvom človeških zmožnosti Milost (2001)
lepo prikaže v svoji knjigi Računovodstvo človeških zmožnosti. V nadaljevanju želim prikazati
to razliko na zelo preprostem primeru, ki je povzet po njegovi knjigi.
Za primer predpostavimo, da znašajo prihodki podjetja 1000 denarnih enot, stroški prodanih
količin brez amortizacije 700 denarnih enot, vrednost naložb v zaposlene 100 denarnih enot,
amortizacija osnovnih sredstev 150 denarnih enot in doba koristnosti naložb v zaposlene 5 let.
Pri tem se zanemari izhodiščna vrednost zaposlenih in se upošteva le naložba vanje v določenem
obdobju. Razlika med izkazom poslovnega izida pri klasičnem računovodstvu in računovodstvu
človeških virov je vidna v Tabeli 3 na strani 36.
Pri klasičnem računovodstvu odhodke iz poslovanja sestavljajo stroški prodanih količin brez
amortizacije v višini 800 denarnih enot, saj se naložbe v zaposlene takoj obravnava kot odhodke,
ter amortizacija osnovnih sredstev. Pri računovodstvu človeških zmožnosti pa se naložbe v
zaposlene pripisujejo in amortizirajo posebej. Zato so v tem primeru stroški prodanih količin 700
denarnih enot. 100 denarnih enot naložb v zaposlene pa razmejimo na dobo petih let. Tako v
35

preučevanem letu znaša amortizacija v naložbe 20 denarnih enot. Dobiček je konec obdobja zato
večji za 80 denarnih enot.
Tabela 3: Izkaz poslovnega izida namišljenega podjetja, sestavljenega z uporabo klasičnega
računovodstva in računovodstva človeških zmožnosti.
Ekonomska kategorija

Klasično računovodstvo
1000
950
800
150
50

1. Prihodki
2. Odhodki
• stroški prodanih količin brez amortizacije
• amortizacija osnovnih sredstev
• amortizacija naložb v zaposlene
3. Dobiček
Vir: Milost, 2001, str. 158.

Računovodstvo človeških
zmožnosti
1000
870
700
150
20
130

Nato predpostavimo, da znašajo gibljiva sredstva podjetja 600 denarnih enot, njegova stalna
sredstva 900 denarnih enot. Od tega je 800 denarnih enot opredmetenih osnovnih sredstev,
neopredmetenih dolgoročnih sredstev pa 100 denarnih enot. Aktivna stran bilance podjetja je
prikazana v Tabeli 4 na strani 36. Pri računovodstvu človeških zmožnosti smo med stalna
sredstva dodali še 80 denarnih enot naložb v zaposlene. To poveča aktivno stran bilance stanja za
80 denarnih enot v primerjavi s klasičnim računovodstvom. Tudi na pasivni strani pride do
spremembe, saj je dobiček večji za 80 denarnih enot, in tako je aktivna stran spet uravnotežena s
pasivno.
Tabela 4: Aktivna stran bilance namišljenega podjetja, sestavljena z uporabo klasičnega
računovodstva in računovodstva človeških zmožnosti
Ekonomska kategorija

Klasično računovodstvo
600
900
800
100
1500

1. Gibljiva sredstva
2. Stalna sredstva
• opredmetena osnovna sredstva
• neopredmetena dolgoročna sredstva
• naložbe v zaposlene
3. Skupaj sredstva
Vir: Milost, 2001, str. 159.

Računovodstvo človeških
zmožnosti
600
980
800
100
80
1580

Izkazovanje naložb v zaposlene med sredstvi in njihovo razmejevanje med stroške v celoti v
dobi koristnosti teh naložb je povečalo poslovno uspešnost podjetja. Ugotovimo torej, da bi se ob
uporabi računovodstva človeških zmožnosti pojavile razlike v podjetjih, pri katerih se zelo
spremeni dinamika naložb v zaposlene. Torej, če pride do velikega povečanja oziroma
zmanjšanja vrednosti teh naložb. Če bi se naložbe v zaposlene zelo povečale, bi pri klasičnem
računovodstvu podjetje izkazovalo zelo velike stroške iz tega naslova v tekočem obdobju. V
računovodstvu človeških zmožnosti pa bi imelo to, zaradi razmejevanja teh zneskov med stroške,
precej manjši vpliv na stroške in odhodke tekočega obdobja. Iz tega je očitno, da se hitre
spremembe dinamike naložb v zaposlene v klasičnem računovodstvu odražajo na poslovni
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uspešnosti podjetja veliko hitreje kot v računovodstvu človeških zmožnosti (Milost, 2001, str.
158-159).
4.2.2. Razlogi za in proti vključevanju vrednosti zaposlenih v računovodske izkaze
Številni avtorji se sprašujejo, zakaj sploh neposredno vključevati vrednost zaposlenih v
računovodske izkaze, oziroma zakaj ne. Paperman (Milost, 2001, str. 17) je zbral nekaj
najpomembnejših razlogov, zakaj naj ne bi neposredno vključevali vrednosti zaposlenih v
računovodske izkaze:
• Pomembna značilnost sredstev je, da so last nekoga, zaposleni pa tega kriterija ne
izpolnjujejo.
• Značilno za sredstva je tudi, da so prenosljiva, medtem ko zaposleni niso tako prosto
prenosljivi kot druga sredstva.
• Vključevaje vrednosti zaposlenih v sredstva podjetja bi negativno vplivalo na njihovo
moralo.
• Ocenjevanje21 vrednosti zaposlenih je subjektivno, saj je ocenjeno vrednost nemogoče
preveriti. Težko je tudi oceniti bodoče koristi, povezane z njimi.
• Priporočene metode za vrednotenje zaposlenih so nesprejemljive tako s strani računovodstva
človeških zmožnosti kot s strani samih računovodskih načel.
• Informacije o zaposlenih v računovodskih izkazih bi njihove uporabnike zmedle, saj
uporabniki običajno ne poznajo načina vrednotenja zaposlenih, oziroma s tem nimajo
izkušenj.
• Ne obstaja dovolj izdelan model za praktično uporabo tega koncepta.
• Računovodstvo mora najprej poiskati odgovore na druge, bolj pereče probleme.
Če strnem, lahko rečem, da obstajata dva pomembna razloga proti neposrednemu vključevanju
vrednosti zaposlenih v računovodske izkaze. Prvi je povezan z vprašanjem vrednotenja
zaposlenih, drugi pa z dilemo, ali je zaposlene sploh možno obravnavati med sredstvi.
Na drugi strani pa Paperman (Milost, 2001, str. 14) navaja tudi nekaj razlogov za vključevanje
vrednosti zaposlenih v računovodske izkaze:
• V računovodstvu je treba poudariti ekonomsko vsebino pojavov, ki mora imeti prednost pred
njihovo pravno obliko. Težave pri vzpostavitvi ne smejo biti razlog za zavrnitev koncepta.
• V zaposlene je treba vlagati na enak način kot velja za druga sredstva.
• Zaposleni so posredno prenosljivi in sicer v obliki proizvedenih poslovnih učinkov kot
rezultat vloženih delovnih naporov.
• Dokazi o tem, da bi informacije o zaposlenih zmedle uporabnike računovodskih izkazov
oziroma, da so nehumane, ne obstajajo. Lahko pa so celo močan motivacijski faktor.
• Vrednotenje zaposlenih je lahko subjektivno, vendar je tudi na tak način dobljena vrednost
boljša od možnosti, da njihova vrednost sploh ni poznana.
21

Ocenjevanje (ang. ratings) je ugotavljanje uspešnosti glede na posamezna merila (umske sposobnosti
posameznika, njegovo strokovno znanje in motiviranost, njegov vpliv na medčloveške odnose, njegove sposobnosti
presojanja in podobno).
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•
•
•

Kvaliteta informacij bi lahko bila vprašljiva, vendar pa bi uspešnost poslovanja podjetja
potrjevala ali zavračala njihovo realnost.
Uporaba računovodstva človeških zmožnosti je lahko povezana z določenimi stroški, vendar
pa lahko pričakujemo njegove pozitivne učinke.
Poklicna odgovornost računovodij se kaže v tem, da uvajajo nove rešitve, ki izboljšujejo
realnost in objektivnost računovodskih izkazov in njihovim uporabnikom zagotavljajo vse
potrebne informacije.

• Uporaba konzervativnih miselnih pristopov in odklanjanje izkazovanja vrednosti zaposlenih
in naložb v zaposlene pomeni precenjevanje vrednosti pričakovanih bodočih donosov in
kazalnikov uspešnosti poslovanja.
Ob naštetih koristih se lahko vprašamo, zakaj se računovodstvo človeških zmožnosti še ni
uveljavilo. Milost (2001, str. 161) meni, da je klasično računovodstvo, kjer se naložbe v
zaposlene že ob njihovem nastanku izkazane med stroški, v prid lastnikom podjetja. Omogoča
namreč izkazovanje manjše poslovne uspešnosti in s tem tudi nižjo davčno obremenitev. Lastniki
podjetja so družbena skupina, ki si, zaradi svojega velikega vpliva, v določeni meri prikroji
računovodske rešitve. Vprašanje realnosti računovodskih izkazov podjetij je, za njihove lastnike,
podrejeno želji po nenehnem povečevanju osebnega bogastva.
4.3. Nov računovodski sistem za izkazovanje intelektualnega kapitala (Pulić)
Podjetja danes investirajo v dva ključna vira. V fizični in finančni kapital kot tradicionalni vir in
v novi vir, intelektualni/človeški kapital. Zato Pulić (2002, str. 4) tako kot Milost meni, da je
treba stopiti korak naprej pri merjenju intelektualnega kapitala. Oba se strinjata, da je
intelektualni kapital glavni vir v 21. stoletju in če je znanje danes to, kar so bili včasih zemlja,
delo in denar, potem je naslednji logični korak, da damo temu viru status sredstva. Da ga
obravnavamo kot naložbo in ne več kot strošek. To lahko pripelje do novega računovodskega
sistema z intelektualnim kapitalom, ki ga je razvil Pulić in je kot osnova, prikazan na Sliki 7 na
str. 39.
Na Sliki 7 vidimo, da bi se v novem računovodskem sistemu iz izkaza poslovnega izida izvzelo
stroške dela in dobiček iz poslovanja, ki predstavljajo človeški in strukturni kapital, ter bi se jih
prikazovalo v bilanci stanja kot postavki sredstev. Na drugi strani pa bi bila dodana vrednost kot
samostojna postavka obveznosti do virov sredstev.
Ta radikalna rešitev, po avtorjevem mnenju, zapolnjuje vrzel med računovodstvom in poslovno
prakso. Obstajata pa še dve prednosti te rešitve. Prehod človeškega in strukturnega kapitala iz
izkaza poslovnega izida v bilanco stanja omogoča veliko bolj realističen pogled na poslovni
uspeh, saj se vrzel med tržno in knjigovodsko vrednostjo zmanjša. Ob pogledu na bilanco stanja
lahko takoj razberemo tržno vrednost podjetja. Druga prednost predlaganega računovodskega
sistema bi bila boljša orientacija za vsa podjetja z malo opredmetenimi sredstvi, saj bi bila ocena
vrednosti podjetja natančnejša (Pulić, 2002, str. 9-10).
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Slika 7: Nov računovodski sistem po Puliću
Sredstva
Sredstva
Stalna sredstva:
• Neopredmetena sredstva
• Zgradbe, zemljišče

Izkaz poslovnega izida

Gibljiva sredstva:
• Inventar
• Vrednostni papirji
• Človeški kapital
• Strukturni kapital

Prihodki iz poslovanja
Odhodki iz poslovanja:
• Material, delo
• Stroški dela
• Amortizacija in depreciacija
• Drugi interni stroški
Dobiček iz poslovanja

Kapital in dogovi
Kapital in rezerve
Davki
Kratkoročni dogovi
Dolgoročni dogovi
Dadana vrednost
Vir: Pulić, 2002, str. 9.

V Prilogi 10 prikazujem hipotetične prilagoditve računovodskih izkazov Gorenja, d.d. za leto
2003. V tem primeru bi uporaba tega računovodskega sistema povečala aktivo podjetja za 20
odstotkov, celotni dobiček pa kar za 5,23-krat oziroma 423 odstotkov.
4.4. Izkaz intelektualnega kapitala (ang. Intellectual Capital Statement)
Kot je že prej prikazano, tradicionalne bilance odpovedo, ko stroški vložkov niso povezani s
stroški izložkov. Z vložki intelektualne narave težko napovemo, kakšno vrednost bodo v
prihodnosti ustvarjali, zato naj bi jih izkazovali na drugačen način. Izkazi intelektualnega
kapitala22, razviti v zadnjih letih, nam poskušajo predstaviti sliko sredstev in virov
intelektualnega kapitala, ki imajo sposobnost ustvarjati vrednost, vendar pa niso vključeni v
tradicionalni finančni model poročanja.
Izkazi, ki jih uporabljajo različna podjetja, so razviti za vsako podjetje posebej. Najbolj znan je
danski model (Danske smernice – ang. Danish Gudelines), razvit s strani Danske agencije za
razvoj (ang. The Danish Agency for the Development of Trade and Industry), dveh poslovnih šol
in devetnajstih podjetij (Bukh et al., 2001, str. 92). Model se uporablja tudi kot metoda za
merjenje intelektualnega kapitala in sodi v skupino metod zbirk kazalnikov (SC) po Sveibyevi
klasifikaciji.
Izhodišče tega modela je vizija ravnanja z znanjem (ang. knowledge management). Je kot
nekakšna zgodba o tem, kakšna je vloga znanja v poslovanju podjetja. Zgodba znanja (ang.
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knowledge narrative), ki je prikazana v Prilogi 11, nam pove, kako je intelektualni kapital
podjetja povezan z organizacijsko identiteto, strategijo podjetja in njegovimi cilji. To omogoča
spremljanje organiziranja virov (kupcev, tehnologije, zaposlenih in procesov) ter izvajanje
dejavnosti usposabljanja kupcev, zaposlenih, dobička in podobno. Rezultat učinkov, dejavnosti
in virov so kazalniki oziroma merila, s katerimi se spremlja intelektualni kapital. Primer so
indeks zadovoljstva kupcev in zaposlenih, število ur izobraževanja na leto in na zaposlenega,
število odsotnosti z dela in podobno. Znanih je več kot sto takšnih kazalnikov (Horvat, 2002, str.
26).
4.4.1. Štirje elementi izkaza intelektualnega kapitala
Izkaz intelektualnega kapitala ima štiri elemente (glej Sliko 8 na str. 40). Poleg zgodbe znanja,
managerske izzive (ang. management challenges), pobude (ang. initiatives) in kazalnike (ang.
indicators).
Slika 8: Model izkaza intelektualnega kapitala

Vir: Analysing Intellectual Capital Statements, 2003, str. 6.

Zgodba znanja torej predstavlja željo, da podjetje ustvarja čim višjo dodano vrednost za kupca.
Za to dodano vrednost so potrebni določeni viri znanja. Katere vrste virov so potrebne za
oblikovanje te vrednosti, ki jo želi ponuditi podjetje, pa nam pove zgodba, saj ta želja združuje
vire znanja kupca in podjetja v neko povezano celoto. Pri oblikovanju zgodbe mora podjetje
odgovoriti na določena vprašanja (Intellectual Capital Statements-The New Giudline, 2003a, str.
12):
• Katere proizvode oziroma storitve podjetje ponuja?
• Kaj je tisto, kar je drugačno za kupca?
• Kaj naj bi proizvod ali storitev ponudila kupcu?
• Kakšna je povezava med vrednostjo in viri znanja?

22

Najbolj znani med njimi so Balance Scorecard, Skandia Navigator in Intellectual Asset Monitor, katere
predstavljam že v prejšnjih poglavjih, le da jih interpretiram kot metode merjenja.
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Ko ima podjetje izoblikovano zgodbo, se pokažejo managerski izzivi, ki izpostavljajo ključne
vire, kateri morajo biti okrepljeni tako skozi notranji razvoj v podjetju kot tudi s pomočjo
zunanjih sodelavcev. Ti managerski izzivi velikokrat prikažejo določeno rezultate šele na dolgi
rok, zato se ne spreminjajo vsako leto, saj so tesno povezani z zgodbo (Intellectual Capital
Statements-The New Giudline, 2003a, str. 12).
Po opredelitvi ključnih virov za doseganje zgodbe podjetja so potrebne določene pobude
oziroma aktivnosti, da se začnejo uresničevati managerski izzivi. Te aktivnosti so predvsem
povezovanje, razvijanje in preskrbovanje virov in merjenje njihovega obsega in učinkov. Tu se
pojavljata dve vprašanji, in sicer katere aktivnosti se lahko začnejo ter katere od njih imajo
prednost. Aktivnosti so vedno kratkoročne, saj naj bi primerjava med leti pokazala, ali je podjetje
izbralo pravo aktivnost ali ne (Intellectual Capital Statements-The New Giudline, 2003a, str. 12).
Rezultat izkaza so kazalniki, ki podjetju pokažejo, če so se aktivnosti izvedle in kakšni so njihovi
rezultati. Da pa so ti kazalniki vidni, jih moramo narediti merljive. Nekateri kazalniki so
neposredno povezani z določeno dejavnostjo (dnevi izobraževanja), drugi pa le posredno (število
R&R svetovalcev). Kazalniki lahko merijo učinke, aktivnosti ali stanje virov (Intellectual Capital
Statements-The New Giudline, 2003a, str. 13).
Ko podjetje odgovori na zastavljena vprašanja, to predstavi v izkazu intelektualnega kapitala, kot
je prikazano na Sliki 8 na strani 40. Vsi elementi izkaza intelektualnega kapitala dobijo smisel
šele, ko so med seboj povezani. Zato ta model poudarja povezavo tako med posameznimi
elementi kot tudi s samo zgodbo.
4.4.2. Analiza izkaza intelektualnega kapitala
Kritična ocena tega modela se nanaša na sposobnost bralca tega modela, da sistematično
analizira podatke, ki jih dobi. Zato so razvili analitsko orodje, ki poda pregled nad viri podjetja,
vključno z njihovim sedanjim stanjem, razvojnimi pobudami oziroma aktivnostmi in njihovimi
učinki. To orodje sloni na zgoraj omenjenih elementih izkaza intelektualnega kapitala. V Tabeli
5 na strani 41 prikazujem primer analitskega orodja, ki pomaga identificirati jedro izkaza
intelektualnega kapitala (Analysing Intellectual Capital Statements, 2003, str. 6-7).
Tabela 5: Model za analizo izkaza intelektualnega kapitala z možnimi kriteriji ocenjevanja
Učinki
(What Happens)
Zadovoljstvo zaposlenih,
Formalna izobrazba
Investicije v izobraževanje
inovacije, hitrost pri
Zaposleni
opravljanju nalog
Marketinške aktivnosti na Zadovoljstvo kupcev, večja
Število velikih kupcev
Kupci
kupca
prodaja
Količina izmeta, čas
Količina virov na proces
Kvaliteta aktivnosti
Procesi
čakanja
Število računalnikov na
Investicije v informacijsko
IT certifikati, krajši čas
Tehnologija
zaposlenega
tehnologijo
dela
Vir: Bukh et al., 2001, str. 97-98; Analysing Intellectual Capital Statements, 2003, str. 7.
Viri znanja

Sestava virov
(What is)

Aktivnosti
(What is Done)
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Pri analizi izkaza so v prvi koloni (glej Tab. 5 na str. 41) predstavljeni viri znanja, ki so ponavadi
zaposleni, kupci, procesi in tehnologija. Vodoravno pa so predstavljeni trije kriteriji ocenjevanja,
ki pokažejo sestavo virov znanja, njihovo pridobitev in uporabo. To z drugimi besedami pomeni
»viri, ki jih ima podjetje«, »kaj podjetje z njimi dela« in »kaj od njih podjetje dobi«. Odgovori na
ta vprašanja se bodo razlikovala od podjetja do podjetja, saj so odvisni od osnovne zgodbe o
organizacijski identiteti (Bukh et al., 2001, str. 97-98; Analysing Intellectual Capital Statements,
2003, str. 7). Primer take analize izkaza intelektualnega kapitala podjetja Carl Bro prikazujem v
Prilogi 12.
Model je podoben modelu uravnoteženega sistema kazalnikov in Skandia navigatorju, saj
oblikuje kazalnike, ki izhajajo iz vizije in strategije podjetja. Ena izmed razlik med temi
metodami je, da daje danski model poudarek razlagi vloge izkaza intelektualnega kapitala tako
znotraj podjetja kot tudi za zunanje uporabnike. Ta izkaz naj bi bil tako tudi del procesa ravnanja
z znanjem (ang. knowledge management) v podjetju. Izkaz intelektualnega kapitala pokaže, kaj
naj podjetje naredi za izboljšanje njegovih virov znanja za zagotavljanje prihodnjih rezultatov. V
tem pogledu lahko intelektualni kapital pripomore k ustvarjanju vrednosti podjetja z
izboljšanjem strategije podjetja, kar se odraža pri boljšem zadovoljevanju potreb kupcev (Del
Bello, 2002, str. 6-7).
Danski izkaz intelektualnega kapitala je strateško orodje za dodajanje vrednosti podjetja (kot
pomoč managerjem za organizacijo virov znanja), je pa tudi orodje za komunikacijo med
zaposlenimi, kupci in drugimi udeleženci v tem procesu. Zato naj bi bil ta model dostopen vsej
javnosti. Iz tega je očitno, da ta izkaz intelektualnega kapitala v osnovi ni namenjen
izračunavanju (na finančnem področju) virov znanja v določenem času. To je razlog, zakaj se ga
ne more uporabiti za razlago razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja. Cilj tega
izkaza je tudi predstavitev podjetja potencialnim kupcem, zaposlenim in ostalim udeležencem
podjetja in to uporabiti kot konkurenčno prednost. Zato je lahko ta izkaz intelektualnega kapitala
tako zunanje kot notranje narave (Del Bello, 2002, str. 6-7).

5. Izkazovanje intelektualnega kapitala v letnem poročilu
Najpomembnejše poročilo o poslovanju podjetja za zunanje uporabnike informacij je letno
poročilo. Z njim se podjetje predstavi, a ne predstavi samo svojega poslovanja, ampak predstavi
tudi svojo inovativnost, sposobnost, prodornost, odgovornost do vseh, ki se zanj zanimajo. S
celotno zasnovo poročila pokaže na svoj odnos do uporabnikov informacij23 (Vezjak, 2004, str.
48). Podjetje v poročilu poleg finančnih podatkov prikaže tudi svoje poslanstvo, vizijo, cilje,
poslovno in občo kulturo. Gre za nekakšno ogledalo, ki pokaže, kaj podjetje pomeni v
določenem prostoru in času (Ošlaj, 2001, str. 35). Zato bi podjetje moralo temu dodati tudi
prikazovanje intelektualnega kapitala, vendar pa podjetja v večini takega poročila še ne
pripravljajo.

23

Uporabniki informacij so vlagatelji kapitala, posojilodajalci, dobavitelji, kupci, zaposleni, država, javnost.
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Letno poročilo je v grobem sestavljeno iz letnega računovodskega poročila, ki obsega
računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida) in pojasnila
k tem izkazom, ter poslovnega poročila. Podjetja v letno poročilo vključujejo tudi druge
računovodske in neračunovodske informacije, kot so poročilo poslovodstva ali nadzornega sveta
o poslovanju, povzetek računovodskih podatkov, podatki v zvezi z zaposlenimi, načrtovani
izdatki za razširitev in izboljšanje poslovanja, računovodski kazalniki ter imena vodilnih ljudi
družbe (Vezjak, 1998, str. 73). Ti podatki so le fotografije preteklih dogajanj, ki v
nepredvidljivem okolju nimajo velike napovedane vrednosti. Nič ne povedo o prilagodljivosti in
inovativnosti podjetja, mreži kupcev in njihovem zadovoljstvu, medsebojnih odnosih itd. To pa
lahko podjetje spremlja na različne načine, z različnimi metodami merjenja neopredmetenih
sredstev (Tomažič, 2003, str. 27).
V svetu narašča število podjetij, ki k običajnim letnim poročilom prilagajo še poročila o
neopredmetenih sredstvih. S tem dodatkom uporabnikom informacij omogočajo oblikovanje
popolnejše podobe o poslovanju in življenjski energiji podjetja ter objektivnejše razumevanje
njegove dejanske vrednosti. Prav podatki o kakovosti neopredmetenih sredstev so lahko
ključnega pomena za morebitne vlagatelje pri odločanju, kam bodo vložili svoja sredstva, in
hkrati precej pripomorejo h kakovostnejšemu obveščanju zainteresirane javnosti (Tomažič, 2003,
str. 27).
Edvinsson (Ložar, 1998, str. 56) v svojem intervjuju za revijo Manager pravi, da je poročilo o
intelektualnem kapitalu za zdaj le dodatek k letnemu poročilu. Služba Securities and Exchange
Commision v ZDA, ki je temelj standardnega računovodskega modela, pa daljnovidno pravi, da
bodo nekoč sedanja letna finančna poročila dodatek k poročilom o intelektualnem kapitalu.
Flamholtz (Vezjak, 1998a, str. 160-161) meni, da za predstavljanje naložb v zaposlene v letnih
poročilih lahko podjetja uporabljajo enega izmed štirih načinov:
• v pismu predsednika uprave; informacije lahko pomagajo investitorjem in finančnim
analitikom oceniti pozornost vodstva na razvoj zaposlenih, ki je odločilen dejavnik
dolgoročne uspešnosti podjetja,
• v izkazu neopredmetenih dolgorčnih sredstev (ang. Statement of Intangibles); bilanca stanja
in izkaz poslovnega izida se ne bi spreminjala, tovrstne informacije bi se razkrile v posebnem
izkazu,
• v nerevidiranih dodatnih računovodskih izkazih ali
• v tradicionalnih računovodskih izkazih; v tem primeru se naložbe v zaposlene usredstvijo in
amortizirajo v predvideni delovni dobi.
Od zgoraj predstavljenih načinov se vrednosti zaposlenih, v skladu z MRS in SRS, v
tradicionalnih računovodskih izkazih ne morejo prikazati med sredstvi podjetja in s tem v bilanci
stanja in izkazu poslovnega izida. Vrednost zaposlenih se lahko tako prikaže v pismu
predsednika uprave, posebnem, ločenem izkazu vrednosti zaposlenih ali računovodskih razkritjih
letnega poročila.
43

Skupina avtorjev Roos et al. (2000, str. 2) opozarjajo, da dopolnjevanje poslovnih poročil s
poročili o intelektualnem kapitalu za resnično ustvarjanje vrednosti na tem področju ne bo
zadostovalo. Managerji morajo v ravnateljevanje intelektualnega kapitala aktivno vključiti ali
vsaj nuditi svojo popolno podporo in zagotoviti povezavo s strategijo podjetja. Poleg tega pa bo
moralo tudi računovodstvo kot informacijski sistem podjetja zagotoviti kvalitetnejše informacije
o najpomembnejših sredstvih in aktivnostih, ki jih danes ne pripoznava, saj se bodo le tako
notranji in zunanji uporabniki poročil lahko učinkovito odločali (Stewart, 2001, str. 268-270).
V literaturi prevladujejo različna mnenja o spremembah na tem področju. Nekateri menijo, da bi
se moralo računovodstvo pripraviti na nove okoliščine (računovodstvo človeških zmožnosti,
Pulićev nov računovodski sistem), drugi zagovarjajo le dopolnjevanje računovodskih izkazov s
pojasnili, tretji pa zagovarjajo trenutno stanje, ločevanje računovodskega in poslovodnega
poročanja (danski model izkaza intelektualnega kapitala kot dodatek k letnemu poročilu).

6. Koraki do izbire ustreznega modela za merjenje intelektualnega kapitala
Očitno je, da obstaja veliko metod in načinov merjenja intelektualnega kapitala. Pri iskanju
literature sem odkrila še veliko drugih metod, ki pa jih nisem mogla uvrstiti v diplomsko delo,
saj bi tako presegla obseg diplomskega dela. Ampak katera metoda je tista prava? Kot sem
ugotovila, nobena metoda ni popolna in nobena ni splošno sprejeta. Tako se mora vsako podjetje
samo odločiti, katero metodo bo izbralo.
Podjetjem je lahko pri izbiri ustreznega modela v pomoč šest korakov, ki jih je v svoji raziskavi
za t.i. poročilo »Merjenje vrednosti znanja« (ang. Measuring the Value of Knowledge) ugotovil
David J. Skyrme (National Eletronic Library for Health, 2003) na podlagi preučevanja številnih
podjetij, ki so razvili svoje modele za merjenje intelektualnega kapitala. Bistvo je, da se k izbiri
pristopi celovito.
Podjetje naj tako najprej:
1. Razvije zavedanje in razumevanje vloge znanja in narave intelektualnega kapitala.
2. Izdela skupni jezik o tem, kaj prinaša podjetju uspeh. Ta jezik mora biti široko razpršen
znotraj podjetja.
3. Izbere ustrezne kazalce.
4. Razvije model merjenja, ki vključuje izbrane kazalce.
5. Predstavi sistem merjenja ter celotnega poslovnega procesa, ki vodi in nagrajuje zaslužne
managerje.
6. Uporabi objektivne in pravične svetovalce za izpeljavo ključnih vidikov meritvenega procesa
(National Eletronic Library for Health, 2003).
Raziskava (Skyrme, 1998) je pokazala, da je hitenje v podrobnosti merjenja pred razumevanjem
splošnih dejstev neproduktivno. Vendar pa je hkrati tudi nujno, da podjetja razvijejo nove
meritve intelektualnega kapitala, ki jih bodo jasneje vodile v poslovno uspešnost.
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Pri izbiri prave metode za merjenje naj podjetje metodo presodi tudi po štirih kriterijih, ki
določajo relativno učinkovitost metode (Roos, Pike, 2000, str. 5-10):
1. Ali je metoda pregledna in zanesljiva?
2. Ali je metodo enostavno uvajati in ali uvaja preveč splošnih merjenj?
3. Ali metoda olajša strateški in taktični management?
4. Ali nam metoda poda informacije, ki so potrebne za delničarje in investitorje?
Na podlagi predstavljenih metod v diplomskem delu bi podjetju Gorenje, d.d. predlagala uporabo
dveh metod. Uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC), oziroma eno iz skupine metod zbirk
kazalnikov (SC), in Intelektualni količnik dodane vrednosti (VAICTM). Razlog za izbiro dveh
metod se skriva v zunanji in notranji uporabi zbranih informacij.
BSC metoda je sicer bolj zapletena, vendar meri vrednost podjetja na vseh ravneh in tako
spremlja dogodke iz bližje perspektive ter lahko poroča o spremembah hitreje in natančneje, kar
je zelo primerno za managerje in njihovo ukrepanje za povečevanje vrednosti podjetja. Je
primernejša za notranjo, interno uporabo v podjetju, saj metoda ne omogoča primerjave med
drugimi podjetji.
Na drugi strani pa bi uporabila VAICTM metodo ravno zaradi primerjave z drugimi podjetji
znotraj panoge. Metoda je preprosta, saj se vsi potrebni podatki za izračun koeficienta nahajajo v
računovodskih bilancah in poročilih o poslovanju. Razumljiva je ne samo managementu v
podjetju ampak tudi drugim udeležencem in pa potencialnim investitorjem. Glavni razlog, zakaj
bi Gorenju, d.d. predlagala obe metodi, je, da ima VAICTM to pomanjkljivost, da ne da natančne
predstave o tem, kaj je potrebno v podjetju narediti za boljše nadaljnje poslovanje. Tu pa priskoči
na pomoč metoda BSC.
Pri izkazovanju intelektualnega kapitala pa se pojavlja problem pri tradicionalnem
računovodskem sistemu, ki zaenkrat še ne pripoznava vseh neopredmetenih sredstev. Razlog se
skriva v tem, da teh sredstev podjetja ne merijo, ker še ni izdelanega enotnega modela za
merjenje. Zato bi podjetju Gorenje, d.d. predlagala, da intelektualni kapital predstavi javnosti kot
dodatek k letnemu poročilu v obliki danskega modela izkazovanja intelektualnega kapitala kot
dopolnilo k Uravnoteženemu sistemu kazalnikov (BSC). Svoje cilje in strategijo naj poveže z
managerskimi izzivi, katerim bodo sledile aktivnosti za večanje dodane vrednosti podjetja. Da pa
bi bil izkaz intelektualnega kapitala bolj razumljiv vsem bralcem tega modela, naj podatke, ki jih
dobi, sistematično analizira in jih prikaže v analizi izkaza intelektualnega kapitala. Dobljene
rezultate naj nato podjetje primerja med leti in tako ugotavi, kaj je že doseglo in v kateri vir
znanja bo potrebno vložiti več truda in sredstev.
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Sklep
Prišla je doba znanja in podjetja se vse bolj predstavljajo kot »podjetja znanja«, svoje zaposlene
pa kot vire znanja, »znanjske delavce«24. Znanje je postalo blago, ki se menja na trgu znanja, v
podjetjih pa postaja kapital, ki je pomemben za doseganje konkurenčne prednosti na trgu, a ga je
težko izmeriti.
Vse to je pripeljalo do spoznanja, da tradicionalno merjenje uspešnosti podjetja ne zadostuje več,
saj je intelektualni kapital postal ključni vir preživetja v tem novem svetu, z njim pa je prišla
potreba po novem merskem instrumentu, ki bo vključil tudi nefinančne kazalnike.
Različnih definicij in struktur intelektualnega kapitala je veliko, vendar nobena ni splošno
sprejeta. Če na kratko povzamem skupne značilnosti teh definicij, lahko rečem, da je
intelektualni kapital kombinacija človeškega in strukturnega kapitala, ki omogoča povečanje
vrednosti podjetja. Pri tem pa mora vodstvo podjetja preoblikovati človeški kapital v strukturni,
saj je ta last podjetja tudi po tem, ko zaposleni že odidejo domov.
Medtem, ko sodobna računovodska praksa še išče najprimernejši način poročanja
neopredmetenih sredstev, ki bo za vsa podjetja enoten in bo tako mogoče podjetja med seboj tudi
primerjati, so nekatera tuja podjetja že razvila svoje modele za merjenje intelektualnega kapitala
in načine za izkazovanje le-tega. Njihove rezultate uspešno uporabljajo pri oblikovanju ciljev
podjetja ter pri pomembnih managerskih odločitvah.
V diplomskem delu zelo na kratko predstavljam 27 metod za merjenje intlektualnega kapitala, ki
jih lahko po naravi postopka razvrstimo v 4 glavne skupine. Nato se osredotočim na štiri izmed
njih, iz vsake skupine po eno, in jih predstavim na konkretnem primeru podjetja Gorenje, d.d. V
nadaljevanju nato predstavljam tudi analizo nekaterih načinov za izkazovanje intelektualnega
kapitala v podjetju, predvsem v smislu prehoda iz klasicnega prikazovanja v novejši način
izkazovanja z vključevanjem intelektualnega kapitala. Pri tem ugotavljam, da podjetja, ker ni
nekega splošno sprejetega načina merjenja intelektualnega kapitala, prikazujejo intelektualni
kapital le kot dodatek k letnemu poročilu. Če ga seveda sploh izkazujejo.
Merjenje intelektualnega kapitala na konkretnem primeru podjetja Gorenje, d.d. je pokazalo, da
so na videz enostavne metode v praksi veliko bolj zapletene in da se v konkretnih poslovnih
okoliščinah pojavljajo nekatere zahteve, na katere nas teorija ne opozarja.
V mojem primeru se je pojavila težava pri zbiranja podatkov v samem podjetju. To se velikokrat
pojavi predvsem pri sodelovanju z velikimi podjetji, saj gre za interne, zaupne podatke
managementa. Na drugi strani pa je bilo, pri oblikovanju diplomskega dela, premalo časa za
celovito vrednotenje metod, saj je uvajanje določenih metod v podjetje dolgoročen proces. Poleg
tega so v teoriji opredeljeni postopki za vpeljevanje in izračunavanje metod velikokrat težko
24

Znanjski delavec (ang. knowledge worker) pri svojem delu ves čas uporablja znanje, ustvarja novo znanje, ga
prenaša na sodelavce in ga zapisuje v spomin podjetja (Roos, Roos, 1997, str. 413).
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dostopni ali pa preohlapni, zato so se mi pri oblikovanju smernic za podjetje Gorenje, d.d.
porajala številna vprašanja.
Kot odgovor na problem posredovanja podatkov javnosti, sem med predstavljenimi izbranimi
metodami za merjenje intelektualnega kapitala, za Gorenje, d.d. izbrala uporabo dveh metod.
Uravnoteženi sistem kazalnikov je primerna metoda za notranje uporabnike informacij,
predvsem za managerje, saj pripomore k hitremu ukrepanju pri povečevanju vrednosti podjetja.
Intelektualni količnik dodane vrednosti pa je namenjen predvsem zunanjim uporabnikom
informacij. Metoda sicer ne da natančne predstave o tem, kaj je potrebno v podjetju narediti za
boljše nadaljne poslovanje, je pa primerna za splošno informiranje. Glede izkazovanja
intelektualnega kapitala pa podjetju svetujem, da ga predstavi javnosti kot dodatek k letnemu
poročilu v obliki danskega modela izkazovanja intelektualnega kapitala. Ta model daje poudarek
razlagi vloge izkaza intelektualnega kapitala tako znotraj podjetja kot tudi za zunanje
uporabnike. Raven prikaza pa je za uporabnike različna. Ta izkaz naj bi bil tudi del procesa
ravnanja z znanjem (ang. knowledge management) v podjetju.
Podjetja so šele na začetku spoznavanja intelektualnega kapitala, čeprav se številna že zavedajo
pomena znanja in njegove moči. Zavedajo se, da bodo v tej dobi uspevala le z učinkovitim
ravnateljevanjem nematerialnega premoženja. Za uspešno ravnateljevanje neopredmetenih
sredstev pa je potrebno ta neopredmetena sredstva izmeriti. Glede na to, da nobena metoda ni
»prava«, prikazujem šest splošnih korakov do lažje izbire primerne metode za merjenje
intelektualnega kapitala.
V diplomskem delu so zbrane nekatere uporabne in inovativne metode, ki so že pokazale prve
rezultate v tujih podjetjih in lahko služijo kot pomoč in motivacija pri razvijanju svojih modelov
ne samo za Gorenje, d.d., ampak tudi za druga podjetja. V prihodnje pa se kaže osredotočiti še na
danski model (Danske smernice) merjenja in izkazovanja intelektualnega kapitala in ga prikazati
na konkretnem primeru slovenskega podjetja.
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PRILOGE

PRILOGA 1
Strukture intelektualnega kapitala in njihovi avtorji

AVTOR

Edvinsson
(1997)

Roos et al.
(1997)

Svieby
(1997)

Kaplan in
Norton
(1996)

Edvinsson in
Malone
(1997)

Brooking (1996)

STRUKTURA INTELEKTUALNEGA KAPITALA
Strukturni kapital
Človeški kapital
Notranji kapital
Zunanji kapital
Človeški kapital:
Organizacijski kapital:
Odjemalski kapital:
zaposleni, njihova
procesi, dokumentacija,
potencial kupcev,
znanja, spretnosti,
prelivanje inovacij v zaščitene podatkovne baze
obnavljanje teh znanj,
pravice in industrijska lastnina kupcev, odnosi s
inovacijske sposobnosti,
kupci
iznajdljivost zaposlenih
ter vrednote, kultura in
filozofija podjetja
Človeški kapital:
Organizacija: Obnavljanje in Odnosi:
zmožnosti, odnos,
infrastruktura, razvoj:
dobavitelji, partnerji,
intelektualna prožnost
procesi,
izobraževanje, delničarji, odjemalci
kultura
prijavljeni novi in drugi
patenti, razvoj zainteresirani
novega izdelka, udeleženci
raziskave in
razvoj
Individualna sposobnost: Notranja struktura kapitala:
Zunanja struktura
sposobnosti, izobrazba,
patenti, koncepti, modeli,
kapitala:
računalniški in administrativni Odnosi s kupci in
izkušnje, vrednote in
dobavitelji, blagovne
socialne veščine
sistemi
znamke, ugled
zaposlenih
podjetja
Vidik učenja in rasti:
Vidik notranjih poslovnih
Vidik poslovanja s
zadovoljstvo zaposlenih, procesov:
strankami:
dostopnost
kakovost, odzivni čas, stroški, zadovoljstvo strank,
informacijskih sistemov uvajanje novih izdelkov
ohranjanje strank,
tržni delež, delež
naročil določenih
strank v vseh
naročilih
Človeški kapital:
Strukturni kapital:
Odjemalski kapital:
izkušnje, znanje,
organizacijski kapital,
zadovoljstvo strank,
sposobnosti zaposlenih
inovacijski kapital in procesni
stalne stranke,
kapital
občutljivost cen
Infrastrukturna Intelektualna Tržna sredstva:
Človeški viri:
znanje, veščine in
Blagovne znamke,
sredstva:
lastnina:
strokovnost, sposobnost kultura
»know-how«, odjemalci, zvestoba
reševanja problemov,
odjemalcev,
podjetja,
zaščitne
vodstveni slog, na delo
management in znamke,
distribucijski kanali
vezan »know-how«,
poslovni
patenti in
sposobnost razvijanja
procesi,
licence
povezav z drugimi zunaj informacijski
združbe
sistemi

I

Organizacijski
kapital:
QPR
infrastruktura,
organizacijski
procesi
Človeški kapital:
Socialni
zaposleni s svojimi
kapital:
zmožnostmi, vrednostmi, družabne
sposobnosti,
Slovenski inštitut znanji, spretnostmi,
pripravljenosti
za intelektualni veščinami,
usposobljenostmi,
za skupinsko
kapital (2000)
izkušnjami in čustvi
sodelovanje in
za oblikovanje
zaupanja
Človeški kapital:
sposobnosti, veščine,
spretnosti, izkušnje

Razvojni
kapital:
raziskave in
razvoj,
izboljšave
Strukturni
kapital:
organizacijski
kapital,
inovacijski
kapital in
procesni
kapital

Tržni kapital:
odnosi z odjemalci,
parterji, dobavitelji in
ostalimi udeleženci v
podjetju
Relacijski kapital:
odnosi z odjemalci,
dobavitelji in
partnerji

Vir: Bontis, 2001, str. 49; Kaplan, Norton, 2000, str. 54; Ložar, 1998, str. 56; Luthy, 1998; Maček, 2000, str. 22;
Pučko, 2001, str. 313; Roos et al, 2000, str. 21-37; Human Capital in Transformation, 1998, str. 4-7; Sveiby, 1998;
Sveiby, 2001, Methodology to measure Intellectual Capital, 2004

II

PRILOGA 2
Metode merjenja intelektualnega kapitala

Opomba: Na sliki so, z namenom zagotovitve enotnosti, imena vseh metod navedena v angleškem jeziku.
Vir: Sveiby, 2004.
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PRILOGA 3
Predstavitev podjetja Gorenje, d.d.

Skupino Gorenje sestavlja krovna družba Gorenje, gospodinjski aparati, d.d ali skrajšano
Gorenje d.d. in 47 družb, ki so povezane v skupen sistem na podlagi kapitalskih deležev. Vse
družbe v zadnjih letih beležijo rast, ki je rezultat neprestanega razvoja izdelkov, širjenja
proizvodnih zmogljivosti, uspešne prodaje in osvajanja večjih tržnih deležev (Skupina Gorenje,
2004).
Dejavnost krovne družbe Gorenje d.d. je proizvodnja in prodaja gospodinjiskih aparatov. Z
izgradnjo nove in posodobitvijo stare tovarne ter z razvojem novih generacij aparatov je to
osrednja in najhitreje rastoča dejavnost Skupine Gorenje. Skupina ima mrežo podjetij in
predstavništev po svetu, ki so v večini trgovska podjetja; podjetji v Avstriji in na Češkem pa
izdelujeta tudi kuhinjsko pohištvo (Skupina Gorenje, 2004).
Največji trg Skupine Gorenje predstavljajo države Evropske unije. V zadnjem času pa se širi tudi
na trgih vzhodne in jugovzhodne Evrope, kjer se s povečevanjem števila poslovnih enot
dograjuje prodajna mreža na tujem (Skupina Gorenje, 2004).
Gorenje na svetovnem trgu nastopa z naslednjimi blagovnimi znamkami:

Osnovni podatki:
Podjetje:
Skrajšano ime:
Sedež:
Matična številka:
Davčna številka:
Dejavnost družbe:

Šifra dejavnosti:
Nominalna vrednost
delnice:
Kotacija delnic:
Borzna oznaka:

Gorenje, gospodinjski aparati, d.d.
Gorenje, d.d.
Partizanska 12, 3320 Velenje
5163676
72615320
proizvodnja, prodaja in servisiranje električnih in neelektričnih gospodinjskih
ter elektrotoplotnih aparatov:
• hladilnikov, zamrzovalnikov in hladilnih naprav,
• pralnih in sušilnih strojev,
• električnih, plinskih štedilnikov in pečic.
29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
12.200.000 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
Ljubljanska borza, d.d., borzna kotacija
GRVG

Vir: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d.in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, str. 14-18, Skupina
Gorenje, 2004.
V

Vizija, poslanstvo, vrednote:
Osnovne izzive delovanja preteklega časa, sedanjega časa in prihodnosti je krovna družba in
Skupina Gorenje združila v viziji strateškega načrta:
»Želimo biti poslovno prožen in obvladljiv sistem na vseh področjih svojega delovanja.«
(Letno poročilo družbe Gorenje, d.d.in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, str.
14-18).
Strategija poslovne prožnosti družb Skupine Gorenje je zahtevala neprestano spremljanje
sprememb v poslovnem okolju, ocenjevanje lastnih zmožnosti za prilagajanje spremembam,
ustvarjanje pogojev za prilagoditve in uvajanje prilagoditvenih sprememb. Zato je bila, je in bo
ena od osnovnih strategij Skupine Gorenje stalno optimiranje poslovnih procesov in s tem
stroškov poslovanja na vseh ravneh in v vseh oblikah njenega delovanja (Letno poročilo družbe
Gorenje, d.d.in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, str. 14-18).
Pri uresničevanju poslanstva izdelave, izvajanja in trženja kakovostnih, človeku prijaznih
izdelkov in storitev, uresničuje vrednote dolgoročnega ustvarjanja vrednosti za lastnike, neguje
odnose s potrošniki in poslovnimi partnerji, skrbi za zaposlene, za njihovo znanje, ohranja in
krepi pripadnost Gorenju, razvija korporacijsko identiteto in blagovne znamke Gorenja ter
vzpodbuja ekološko zavest sodelavcev in okolja svojega delovanja (Letno poročilo družbe
Gorenje, d.d.in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, str. 14-18).

Strateški cilji:
Skupina Gorenje je v strateškem poslovnem načrtu 2003 - 2006, ki je bil sprejet leta 2002, jasno
opredelila temeljne strateške usmeritve in strategije in je določila za osnovne cilje:
• odličnost pri poslovanju s kupci in v odnosih z ostalimi poslovnimi partnerji s strategijo
diferenciacije na različnih ravneh (na ravni izdelkov ter storitev in na ravni kupcev ter ostalih
poslovnih partnerjev),
• odličnost pri obvladovanju notranjih poslovnih procesov s strategijo optimiranja
poslovnih procesov, nadzora nad njimi, optimiranjem verige vrednosti in inovacijskim
razvojem,
• uresničevanje modela učenja in rasti poslovnega sistema s strategijo razvoja in utrjevanja
korporacijske kulture, razvoja sistema nagrajevanja, uresničevanja modela upravljanja znanja
in zagotavljanja avtonomnosti zaposlenih ter
• povečevanje vrednosti za lastnike s strategijo rasti prihodkov in dobičkonosnosti ter
strategijo rasti stroškovne učinkovitosti (Letno poročilo družbe Gorenje, d.d.in konsolidirano
letno poročilo Skupine Gorenje 2003, str. 14-18).

VI

PRILOGA 4
Vzorec petih vprašanj kazalnika intelektualnega kapitala po metodi
Tehnološki posrednik

1. V mojem podjetju vsak zaposleni pozna svoje delo in ve, kako pripomore k doseganju
korporacijskih ciljev.
2. V mojem podjetju ocenjujemo donosnost naložb (ROI) v R&R.
3. V mojem podjetju poznamo vrednost naših znamk.
4. V mojem podjetju obstaja mehanizem za zajemanje predlogov zaposlenih za izboljšanje
katerih koli vidikov poslovanja.
5. V mojem podjetju razumemo inovacijski proces in spodbujamo zaposlene, da v njem
sodelujejo (Bontis, 2001, str. 50).

VII

PRILOGA 5
Razpored možnih preglednih skupin anketnih vprašanj po metodi Tehnološki
posrednik
Vidik tržno naravnanih neopredmetenih sredstev:
• 15 vprašanj o blagovnih znamkah,
• 14 vprašanj o kupcih,
• 7 vprašanj povezanih z imenom,
• 5 vprašanj povezanih z zaostankom in
• 6 vprašanj povezanih s sodelovanjem.

Vidik z intelektualno lastnino povezanih neopredmetenih sredstev:
• 9 vprašanj o patentih,
• 6 vprašanj o avtorskih pravicah,
• 3 vprašanja povezana z zaščitenimi vzorci in
• 4 vprašanja povezana s poslovnimi skrivnostmi.

Vidik z zaposlenimi povezanih neopredmetenih sredstev:
• 5 vprašanj o izobrazbi zaposlenih,
• 5 strokovnih vprašanj,
• 12 vprašanj povezanih z delom,
• 8 vprašanj povezanih s poklicem,
• 10 vprašanj o korporacijskem učenju in
• 3 vprašanja povezana z managementom človeških virov.

Vidik infrastrukturnih neopredmetenih sredstev:
• 6 vprašanj povezanih s psihologijo managementa,
• 4 vprašanja o kulturi podjetja,
• 31 vprašanj o sodelovanju kulture podjetja,
• 7 vprašanj o sistemu informacijske tehnologije,
• 6 vprašanj o bazah podatkov in
• 4 vprašanja o managementu IT (Bontis, 2001, str. 50).

VIII

PRILOGA 6
Primer dvajsetih končnih preglednih vprašanj po metodi Tehnološki
posrednik

1. Kakšen je letni strošek zaščite posamezne znamke?
2. Kakšna možnost obstaja, da ponovimo posel z našimi strankami?
3. Kaj pomeni ime podjetja finančnim skupnostim in investitorjem?
4. Kakšen je optimalni zaostanek za naše podjetje?
5. Kako naše podjetje sledi in definira priložnosti za sodelovanje s partnerji?
6. Do kolikšne mere so naši patenti optimalno zaščiteni?
7. Katere avtorske pravice so dragocene?
8. Ali zaščita vzorca prinese podjetu konkurenčno prednost na nekem področju?
9. Kje podjetje hrani pogodbe in soglasja o poslovnih skrivnostih?
10. Ali v našem podjetju svetujemo zaposlenim o možnih vidikih izobraževanja?
11. Kako zaposleni izvejo, da se morajo naučiti novih strokovnih znanj in veščin?
12. Na katera specialna znanja se podjetje zanaša pri svojem delovanju?
13. Kako so uporabljene infomacije iz osebnostnih testov zaposlenih?
14. Kako so delovne zmožnosti načrtovane v prihodnosti?
15. Kakšna je povprečna dolžina časa, ko se v podjetju uporablja znanje tekoče in koristno?
16. Ali je filozofija managementa sredstvo ali obveznost?
17. Ali kultura podjetja vodi k doseganju korporacijskih ciljev?
18. Kakšno je razmerje med zaposlenimi in osebnimi računalniki?
19. Ali iskanje po podatkovnih bazah zadovolji potrebe uporabnika?
20. V kolikšnem obsegu v podjetju uporabljajo elektronsko pošto in internet (Bontis, 2001, str.
50)?

IX

PRILOGA 7
Razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo običajnega podjetja

Vir: Valentinčič, 2002, str. 23.

Če bi za sredstva podjetja obstajali likvidni trgi novih in rabljenih sredstev, potem bi
računovodje imeli vedno na razpolago njihovo tržno ceno. Knjigovodsko vrednost sredstev bi
sproti prilagajali spremembam tržne vrednosti sredstev. Taka podjetja so, v splošnem,
investicijski skladi, saj za sredstva, ki jih izkazujejo v bilancah stanja, obstajajo likvidni
sekundarni trgi - borze vrednostnih papirjev. Tržna vrednost takih podjetij bi bila kar enaka
knjigovodski in razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo bi bilo enako ena, kot na sliki,
ki se nanaša na namišljen investicijski sklad.
V bilancah stanja navadnih podjetij (desna slika) prevladujejo opredmetena osnovna sredstva.
Ko podjetje sredstvo pripozna v bilanci, sicer ni razlogov za dvom, da bi se knjigovodska
vrednost sredstva bistveno razlikovala od tržne, vendar bo pozneje neodpisana vrednost samo
naključno enaka tržni. Za rabljena sredstva praviloma ne obstajajo likvidni sekundarni trgi, kjer
bi se oblikovala tržna cena na podlagi sedanje vrednosti pričakovanih denarnih tokov.
X

Podjetje, ki na primer vlaga v razvoj blagovne znamke, izdatke v celoti šteje med odhodke
obdobja. Vlagatelji vedo, da obstaja možnost, ko bo blagovna znamka razvita, da bo prinašala
prihodnje denarne tokove. Analizirajo možne scenarije, pripišejo verjetnosti, določijo
pričakovane denarne tokove, njihovo tveganje in jih prevedejo na današnji dan. Vrednost
lastniškega kapitala se bo na trgu povišala prav za razliko med sedanjo vrednostjo pričakovanih
denarnih tokov od blagovne znamke in začetno naložbo. Neto vrednost blagovne znamke bi se
tako znašla v levem spodnjem kotu v sliki (običajno podjetje; vrednost je lahko tudi negativna).
Pričakovana vrednost razmerja P/B navadnega podjetja je torej višja od ena (Valentinčič, 2002,
str. 23)

XI

PRILOGA 8
Razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo delnic (P/B) nefinančnih podjetij v borzni kotaciji

Vir: Valentinčič, 2002, str. 22.

PRILOGA 9
Shema uravnoteženega sistema kazalnikov za podjetje Gorenje, d.d.

Vir: oblikovano po Kaplan, Norton, 2000, str. 21, 311-327; Pučko, 2001, str. 149.

PRILOGA 10
Računovodski izkazi Gorenja, d.d. za leto 2003 s prikazom prilagoditev glede na Pulićev sistem računovodstva
Bilanca stanja družbe Gorenje, d.d.
SREDSTVA
A. Stalna sredstva
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Dolgoročne finančne naložbe
B. Gibljiva sredstva
I. Zaloge
II. Poslovne terjatve
a) Dolgoročne poslovne terjatve
b) Kratkoročne poslovne terjatve
III. Kratkoročne finančne naložbe
IV Dobroimetje pri bankah, čeki, gotovina
C. Aktivne časovne razmejitve
Človeški kapital
Strukturni kapital
Zunajbilančna evidenca
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Kapital
I. Vpoklicani kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
IV. Preneseni čisti poslovni izid
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala
B. Rezervacije
C. Finančne in poslovne obveznosti
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
III. Kratkoročne finančne obveznosti
IV. Kratkoročne poslovne obveznosti
Č. Pasivne časovne razmejitve
Dodana vrednost
Zunajbilančna evidenca

2003
v 1000 SIT

Prilagojena

120.658.135

144.918.977

72.435.594
1.761.708
48.096.377
22.577.509
47.830.765
12.410.051
33.377.685
293.596
33.084.089
2.031.167
11.862
391.776

72.435.594
1.761.708
48.096.377
22.577.509
47.830.765
12.410.051
33.377.685
293.596
33.084.089
2.031.167
11.862
391.776
20.228.053
4.032.789
15.437.609

15.437.609
120.658.135

144.918.977

57.918.141
12.200.000
83.753
17.124.688
4.377.584
2.151.832
21.980.284
4.153.745
58.241.106
10.984.319
1.004
11.903.265
35.352.518
345.143

57.918.141
12.200.000
83.753
17.124.688
4.377.584
2.151.832
21.980.284
4.153.745
58.241.106
10.984.319
1.004
11.903.265
35.352.518
345.143
24.260.842
15.437.609

15.437.609

Izkaz poslovnega izida družbe Gorenje, d.d.
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog
3. Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov
4. Drugi poslovni prihodki
5. Kosmati donos iz poslovanja
6. Stroški blaga, materiala in storitev
7. Stroški dela
8. Amortizacija
9. Drugi poslovni odhodki
10. Prevrednotovalni poslovni odhodki
11. Rezervacije
12. Poslovni izid iz poslovanja
13. Finančni prihodki
14. Finančni odhodki
15. Poslovni izid iz rednega delovanja
16. Izredni prihodki
17. Izredni odhodki
18. Celotni dobiček (izguba)
19. Davek iz dobička
20. Čisti poslovni izid obračun. obdobja

2003
v 1000 SIT

Prilagojena

128.944.883
1.050.130
1.979.502
666.990

128.944.883
1.050.130
1.979.502
666.990

132.641.505

132.641.505

-100.805.389
-20.228.053
-6.779.545
-350.591
-445.138
0

-100.805.389

4.032.789

24.260.842

3.639.010
-2.527.399

3.639.010
-2.527.399

5.144.400

25.372.453

0
-362.450

0
-362.450

4.781.950

25.010.003

-6.779.545
-350.591
-445.138
0

-100
4.781.850

Vir: Letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Gorenje 2003, 2004, str. 53-54; Pulić, 2002, str. 9; lastni izračuni, 2004.

PRILOGA 11
Danski model izkazovanja intelektualnega kapitala

Vir: Horvat, 2002, str. 26.

XV

PRILOGA 12
Primer analize izkaza intelektualnega kapitala podjetja Carl Bro
Viri
What is?

Viri znanja

Zaposleni

Odjemalci







Število osebja
Število žensk/moških
Razporeditev po letih
Izobrazbena struktura
Število osebja, ki dela
v tujini



Razporeditev prodaje:
kupci privatnega
sektorja
Razporeditev prodaje
po centrih
3 največji odjemalci
Število projektov, v
katerih sodelujejo
različni oddelki v
podjetju
Delež
interdisciplinarnih
projektov med vsemi
projekti
Delež projektov, v
katerih sodelujejo
različne poslovne enote
Delež prodaje od
projektov, v katerih
sodelujejo različne
poslovne enote







Procesi






% zaposlenih z
možnostjo dela na
domu (ang.
teleworking)
 Velikost dostopne baze
Tehnologija
podatkov znanja v
gigabytih
 Število dokumetov,
dostopnih preko
interneta
Vir: Bukh et al., 2001, str. 103.

Dejavnosti
What is done?




Investicije v
izobraževanje na
zaposlenega v enem
letu
Delež zaposlenih s
tekočim planom
razvoja

Učinki
What happens?


Delež zadovoljnih
zaposlenih



Zadovoljstvo
odjemalcev
Vloga med managerji
drugih podjetij
Vloga med študenti






Celotno štrevilo
inovacijskih projektov
Število inovacijskih
projektov na
zaposlenega








Investicije v IT na
zaposlenega

XVI

Delež zaposlenih,
zadovoljnih z
administrativnim
sistemom
Celotno število prvih
prodaj novega
proizvoda
Število prvih prodaj
novega proizvoda na
zaposlenega

