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1. UVOD 
 
Dobrodošli v informacijski dobi, kjer se podjetja rojevajo in umirajo na informacijah in 
kjer so najuspešnejša tista podjetja, ki uporabljajo svoje imetje bolje in hitreje. Fizični in 
finančni viri ne predstavljajo več ključnega strateškega dejavnika, saj so danes na trgu 
dostopni vsem pod približno enakimi pogoji. Informacije same niso dovolj, saj jih mora 
podjetje spremeniti v uporabno obliko. Tudi znanje zaposlenih ne zadošča več. Informacije 
in znanje je potrebno pretvoriti v takšno obliko, da ustvarjajo vrednost. Ta oblika je 
intelektualni kapital, ki postaja gonilo napredka in razvoja v večini podjetij.  
 
Podjetja se zavedajo, da predstavlja intelektualni kapital njihovo najpomembnejše 
sredstvo, vendar imajo težave pri njegovem vrednotenju. Kako izmeriti odnose s 
potrošniki, posebna znanja, organizacijske sisteme ali pa odlično obvladovanje procesov? 
Kako ovrednotiti talentirane delavce, jasnost vizij in strategij? Vse to je namreč tisto, kar v 
sodobnem poslovnem okolju ustvarja vrednost. 
 
Namen diplomskega dela je predstavitev nevidnih sredstev podjetja, ki ustvarjajo vrednost 
in metod, s katerimi je možno to vrednost izmeriti. Diplomsko delo je namenjeno vsem, ki 
se sprašujejo kaj je tisto, kar v podjetjih v sodobnem poslovnem okolju ustvarja vrednost in 
kaj uspešna podjetja loči od najuspešnejših. Glavni cilj je raziskati in preučiti tako tujo, kot 
tudi domačo strokovno literaturo s področja intelektualnega kapitala, predvsem pa 
možnosti in novosti njegovega vrednotenja.  
 
Diplomsko delo je teoretične narave in z metodološkega vidika temelji na uporabi 
znanstvenih metod deskripcije in klasifikacije, ki temeljita predvsem na sintezi in dedukciji 
različnih ugotovitev vodilnih svetovnih teoretikov in praktikov s področja intelektualnega 
kapitala. V delu je uporabljena metoda kompilacije na način, da so glavne ugotovitve in 
sklepi povzeti na podlagi tujih rezultatov, primerjav in analiz. Diplomsko delo temelji na 
tuji in domači strokovni literaturi ter internetnih virih. 
 
Vsebinsko je diplomsko delo razdeljeno na osem poglavij. Uvodno poglavje je namenjeno 
predstavitvi predmeta dela, osnovnega namena, poglavitnih ciljev in metod dela ter 
strukturi diplomskega dela. V drugem poglavju so predstavljene značilnosti tako 
imenovane ekonomije znanja in sodobnega poslovnega okolja, v katerem podjetja danes 
delujejo. Tretje poglavje je posvečeno opredelitvi in razčlenitvi intelektualnega kapitala, 
opisu njegovih temeljnih sestavin in razvoju koncepta intelektualnega kapitala.  
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Četrto poglavje je namenjeno računovodskemu vrednotenju intelektualnega kapitala. 
Najprej so opredeljeni ključni razlogi za vrednotenje in nekateri problemi povezani s tem 
vprašanjem. V nadaljevanju je predstavljena možna vloga računovodskega spremljanja 
intelektualnega kapitala v okviru tradicionalnih rešitev finančnega računovodstva. Opisani 
so tudi nekateri netradicionalni pristopi za računovodsko spremljanje intelektualnega 
kapitala in odzivi na slabosti tradicionalnega računovodstva s strani vladnih in strokovnih 
organizacij. Na koncu so povzeta nekatera nasprotja, ki predstavljajo izzive za nadaljnje 
proučevanje vrednotenja in računovodenja intelektualnega kapitala. 
 
V petem poglavju sem se posvetila metodam vrednotenja neopredmetenih sredstev in 
intelektualnega kapitala ter njihovi klasifikaciji. V šestem poglavju so podrobneje 
predstavljene štiri reprezentativne metode. Sedmo poglavje opisuje področje pojmovanja in 
vrednotenja intelektualnega kapitala v slovenskih podjetjih.  
 
V sklepnem poglavju so povzete glavne ugotovitve in dejstva, do katerih sem prišla ob 
proučevanju problematike in pisanju diplomskega dela. 
 

2. EKONOMIJA ZNANJA IN NOVO POSLOVNO OKOLJE 
  
Gospodarstvo 21. stoletja se je bistveno spremenilo glede na 50. leta 20. stoletja. 
Tradicionalni računovodski izkazi ne zajemajo in ne morejo zajemati vseh dejavnikov tako 
imenovanega novega gospodarstva (new economy) (Horvat, 2002, str. 207), ki je v sodobni 
literaturi označeno tudi kot ekonomija znanja (knowledge economy), doba znanja 
(knowledge era) in informacijska doba (information era). Gotovost industrijske ideologije 
in njenih vrednot zamenjuje negotovost polna paradoksalnih premikov, ki jih prinašajo 
predvsem nepredvidljiva širitev znanja in informacij (Kovač, 1999, str. 4). 
 
Že desetletja se v številnih gospodarskih revijah objavljajo različne lestvice podjetij, bodisi 
največjih po prihodku, dobičku, vrednosti blagovne znamke, po zaposlenih... Na vrhu 
lestvic pa so nekatera mesta že dalj časa oddana enim in istim podjetjem, tistim katerih 
najpomembnejše proizvodno sredstvo je majhno, sivo in tehta približno 1,3 kilograma. To 
so možgani (Nordstrom, Ridderstrale, 2001, str. 18). 
 
Podjetja v svojih letnih poročilih še vedno skrbno navajajo vrednosti strojev in druge 
opreme ter stavb in zemljišč, čeprav je prava vrednost v glavah tistih, ki le to po končanem 
delu odnesejo domov. Vloga opredmetenih prvin poslovnega procesa se pri ustvarjanju 
vrednosti zmanjšuje, silovito pa narašča vpliv neotipljivih prvin, s katerimi organizacija 
razpolaga in jih uporablja. Danes je kapitala na pretek, zato najboljši tekmujejo z znanjem 
(Nordstrom, Ridderstrale, 2001, str. 18). Znanje je v vseh svojih pojavnih oblikah 
zamenjalo kapital in delo ter postalo odločilni proizvodni dejavnik.  
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Na znanju zasnovane dejavnosti, kot npr. dejavnosti računalniških podjetij, podjetij visoke 
tehnologije, podjetij za računalniške programe, podjetij za raziskovanje zdravil in na 
znanju zasnovana storitvena podjetja, kot so pravna in svetovalna podjetja, finančna in 
zavarovalna podjetja, medijska in večmedijska podjetja ter izobraževalne ustanove, se 
razvijajo hitreje kot večina drugih dejavnosti in preoblikujejo gospodarsko infrastrukturo 
mnogih držav. Ker rastoče povpraševanje po proizvodih in storitvah, zasnovanih na znanju, 
spreminja ustroj svetovnega gospodarstva, postaja vloga znanja pri doseganju tekmovalne 
prednosti pomembno vprašanje poslovodenja na vseh področjih (Dzinkowski, 1998, str. 1).  
 
Vse večji del gospodarske dejavnosti je neoprijemljiv in nematerialen. Vse manj je tega, 
kar je mogoče uskladiščiti, natovoriti na vagone ali stehtati. V podjetjih, tako v materialni 
proizvodnji kot tudi v storitvah, so neopredmetena, neotipljiva in nevidna sredstva, kot so 
blagovne znamke, intelektualna lastnina, know-how1, organizacijski procesi in podobno, 
najpomembnejši dejavnik poslovne uspešnosti.  
 
Vse bolj se zanašamo na informacijsko tehnologijo, programe, oblikovanje in osebne 
veščine ter sposobnosti. Ustvarjanje, uporaba, upravljanje in izkoriščanje znanja tako 
postajajo kritični za razvoj podjetij, regij in gospodarstev ter za pridobivanje in ohranjanje 
konkurenčne prednosti. 
 
V vse bolj odprtem svetovnem gospodarstvu  z močno razvitimi trgi proizvodnih sredstev 
podjetja svojih konkurenčnih prednosti ne morejo več graditi na uporabi tradicionalnih 
sredstev, kot so zemlja, surovine, stroji in poceni delovna sila, saj so le ta na svetovnem 
trgu dostopna pod enakimi pogoji bolj ali manj vsem. Podjetja zato vse bolj utemeljujejo 
svojo konkurenčno prednost na zmožnostih in kompetencah, ki jih konkurenti le s težavo 
posnemajo.  
 
V začetku devetdesetih let so klasični poslovni prvaki, kot so General Motors, Ford, 
IBM…  potonili na dno lestvice najboljših podjetij, na vrhu pa so se znašli novi izzivalci 
General Electrics, Coca Cola, Microsoft, Intel in drugi. Vsem je bilo skupno, da je njihova 
tržna vrednost daleč presegla knjigovodsko vrednost zaradi vpliva nove poslovne 
vrednosti, ki so jo v devetdesetih letih poimenovali intelektualni kapital (intellectual 

capital)2 (Kovač, 1999, str. 4).  
 
 

                                                 
1 Know-how pomeni skupek sodobnega tehničnega in tehnološkega znanja ter izkušenj in spretnosti, tudi 
tistih, ki se nanašajo na specifikacijo surovin, standarde proizvajanja in predelovanja, procesno tehniko, 
tajnost lastnih postopkov, kontrolo kakovosti in vse druge podatke, ki jih je mogoče uporabiti v proizvodnji 
(Turk, 2004, str. 851). 
 
2 V diplomskem delu z izrazom intelektualni kapital razumemo vsebine, ki so v angleščini označene z 
besedno zvezo intellectual capital. V slovenski literaturi se enake vsebine označujejo tudi z izrazom 
intelektualno premoženje ali intelektualne zmožnosti.  
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Slednji tvori vse večji del vrednosti sodobnih organizacij, in to ne le tistih, ki se ukvarjajo s 
trženjem informacij in znanja.  Kot po tekočem traku se vrstijo nakupi in priključitve 
podjetij z vrtoglavo visokimi zneski.  Podatki o cenah, ki so jih v ZDA plačala podjetja za 
prevzeta podjetja v zadnjih desetih letih, kažejo, da so bile le-te za dva do devetkrat višje 
od njihove knjigovodske vrednosti. Vprašanje, ki se zastavlja je, ali so takšni nakupi 
preplačani ali pa res obstaja nekaj kar opravičuje tolikšne razlike med tržnimi in 
knjigovodskimi vrednostmi podjetij? Edini mogoč logičen odgovor je, da mora poleg 
finančnega kapitala podjetja, ki ga je mogoče razbrati iz bilance stanja, obstajati še neka 
druga vrsta kapitala, nekaj neopredmetenega, skratka nekaj kar ni razvidno iz nobenega 
računovodskega  izkaza v podjetju (Čater, 2000, str. 510). 
 
Moč ustvarjanja koristi se iz stvarnega kapitala premika na intelektualni kapital. 
Nematerialna sredstva bolj kot materialna sredstva postajajo vir oblikovanja vrednosti, 
znanje in informacije pa prva surovina gospodarstva in njegov glavni rezultat.  
 
V zvezi s tem se torej pojavlja pojem in vsebina intelektualnega kapitala, ki predstavlja 
celoto neotipljivih prvin, ki prispevajo k ustvarjanju vrednosti podjetja v sodobnem 
poslovnem svetu (Mouritsen, 2003, str. 18). Glede na to, da tvori intelektualni kapital 
večino celotne tržne vrednosti uspešnih podjetij, je jasno, da je kopica tradicionalnih 
prijemov v podjetju, ki upoštevajo le stvarni kapital ter pravice, ne pa tudi intelektualnega, 
nepopolnih in jih bo v prihodnje potrebno spremeniti. Gre predvsem za zahteve po 
drugačnem gledanju na strateške dejavnike poslovnega uspeha, vplive na poslovne 
usmeritve podjetij, vplive na prijeme analize poslovanja in računovodske prijeme ter 
zahteve po novih oblikah organizacijskih struktur (Čater, 2000, str. 514). 
 
Vedno pomembnejše postaja vprašanje upravljanja intelektualnega kapitala, pri njegovem 
reševanju pa je ključno njegovo merjenje, kajti brez merila ni ekonomike in brez 
ekonomskega odločanja ni mogoče racionalno usmerjati podjetja. Kar lahko merimo, lahko 
upravljamo in kar želimo upravljati, moramo tudi meriti (Kovač, 1999, str. 4).  

     

3. OPREDELITEV INTELEKTUALNEGA KAPITALA 
 
»Intelektualni kapital je nekaj, česar se ne moreš dotakniti, a te vseeno naredi bogatega.« 

                                                                                                    (Edvinsson, 1997, str. 369) 

3.1. Kaj je intelektualni kapital 
 
Najprej je potrebno razjasniti nekaj nejasnosti, ki se pojavljajo glede samega pojma. 
Termin intelektualni kapital ima namreč precej kompleksnih konotacij in se pogosto 
uporablja kot sinonim za neopredmetena sredstva (intangible assets), intelektualno lastnino 
(intellectual property) in znanje. Vsi ti izrazi se med seboj zelo prepletajo ali razlikujejo, 
odvisno, kako avtorji te izraze tolmačijo.  
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Neopredmetena sredstva3 označujejo enake ali vsaj podobne vsebine, kot jih označujemo z 
intelektualnim kapitalom (Starovic, Marr, 2003, str. 6), vendar  z njimi razumemo samo 
tisti del intelektualnega kapitala, ki je v tradicionalnem računovodstvu pripoznan med 
sredstvi. Neopredmetena sredstva v računovodstvu obstajajo, ampak se smejo vrednotiti 
samo po stroških, ki jih je podjetje imelo z razvojem teh sredstev, ne pa po koristih, ki jih 
ustvarjajo. Vrednost intelektualnega kapitala  je ravno v koristih, ki jih ustvarja, stroški za 
njegov razvoj pa so lahko minimalni.  
 
Neopredmetena sredstva, ki označujejo lastninske pravice, kot so patenti, blagovne znamke 
in licence predstavljajo intelektualno lastnino4 in so torej prav tako del tradicionalnega 
računovodstva (Starovic, Marr, 2003, str. 6; Dzinkowski, 1998, str. 3). Intelektualni kapital 
lahko predstavlja končni rezultat procesa transformacije znanja kot tudi znanje samo, ki se 
preoblikuje v intelektualno lastnino in neopredmetena sredstva (Dzinkowski, 1998, str. 3).  
 
Izraz intelektualni kapital je sestavljen iz dveh besed in naj bi pomenil naslednje 
(Dzinkowski, 1998, str. 3): 
 

• intelektualni – kar se nanaša na um, intelekt oziroma kot prizadevanje ali potreba 
po uporabi uma, intelekta in 

• kapital – bogastvo v kakršnikoli obliki, v kateri se pojavlja ali je na voljo pri 
ustvarjanju večjega bogastva  

 
Pomen izraza je danes veliko bolj zapleten in kljub navedeni opredelitvi je prezgodaj 
govoriti o definiciji intelektualnega kapitala. Njegova narava je še premalo spoznana in 
težko eksplicitno določljiva (Korošec, 2004, str. 91).  
 
Posamezni avtorji različno opredelijo in razumejo intelektualni kapital, ki tako nima enotne 
in splošno sprejete definicije, pač pa jih obstaja toliko, kolikor posameznikov se je 
ukvarjalo z njim in kakšne so bile potrebe organizacije, za katero so intelektualni kapital 
proučevali. Najpomembnejša definicija intelektualnega kapitala je namreč tista, ki je 
najbolj smiselna za določeno organizacijo (Chatzkel, 2002, str. 5-12). Ne glede na nekatere 
razlike v posameznih opredelitvah intelektualnega kapitala pa obstajajo stične točke, ki jih 
je potrebno bolj poudariti.  
 
 
 

                                                 
3 Neopredmeteno sredstvo je prepoznavno nedenarno sredstvo, ki fizično ne obstajain ga ima kdo v lasti 
zaradi proizvajanja ali dobavljanja proizvodov oziroma storitev, dajanja v najem ali za pisarniške potrebe 
(Turk, 2004, str. 338). 
 
4 Intelektualna lastnina je pravno opredeljena lastninska pravica v zvezi z umetniškimi, znanstvenimi deli in 
odkritji (avtorske pravice) in patenti, blagovnimi znamkami, modeli (industrijska lastnina) (Turk, 2004, str. 
148). 
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Leif Edvinsson5, ki je prvi uporabil izraz intelektualni kapital in je tudi pogosto citirani 
avtor na tem področju, opredeljuje intelektualni kapital s treh vidikov (Ložar, 1998, str. 
56):  

• z borznega stališča ga razume kot razliko med tržno in knjižno vrednostjo podjetja;  

• s podjetniškega vidika naj bi šlo za potencial za dosego bodočih donosov; 

• z računovodskega vidika lahko govorimo o nevidnih sredstvih ali nevidnih 
vrednostih podjetja. 

 
V Sloveniji ga Inštitut za intelektualni kapital opredeli kot znanje v različnih oblikah, vse 
tisto v podjetju, kar vpliva kot znanje ali informacija na uspešnost njegovega poslovanja in 
s tem na njegovo vrednost ter je le v manjšem delu zajeto v bilanci stanja. To so dejavniki, 
ki niso oprijemljivi, ker niso opredmeteni in jih je zato težje opaziti (Inštitit za intelektualni 
kapital, 2000, str. 10). 
 
Podobno tudi drugi definicijo intelektualnega kapitala navezujejo na znanje npr. »znanje, 
ki ga lahko preoblikujemo v vrednost« (Edvinsson, Sullivan, 1996 v Zambon, 2002), 
»vsota znanja članov podjetja in praktične uporabe tega znanja ter karkoli, kar ustvarja 
vrednost in je neotipljivo« (Roos et al., 2000, str. 19), »neotipljivo bogastvo znanja nekega 
podjetja« (Sitar, 2003, str. 38), »zbirka individualnih znanj in vedno pomembnejši vir 
inovativne sposobnosti in konkurenčne prednosti« (Kešeljević, 2004, str. 44), »znanja in 
izkušnje organizacije, ki ji omogočajo ustvarjanje konkurenčnih prednosti na trgu« 
(Kešeljević, 2004, str. 44), »ekvivalent osnovan na znanju, ki ga ima podjetje v lasti« 
(Dzinkowski, 1998, str. 3)… 
 
Vsekakor je skupno vsem tem opredelitvam pojma intelektualni kapital znanje, vendar pa 
pomeni intelektualni kapital veliko več kot samo znanje. Vrednost intelektualnega kapitala 
podjetja izvira iz neotipljivih stvaritev človeškega intelekta in vključuje vrednost tehničnih 
ekspertiz, sposobnosti za reševanje problemov, ustvarjalnost poslovodne sposobnosti ter 
druga znanja in sposobnosti, ki jih imajo zaposleni v podjetju. Poleg tega intelektualni 
kapital podjetja vključuje vse v podjetju posedovano znanje, izkušnje, organizacijske in 
tehnološke rešitve, razvite odnose s kupci in dobavitelji, strokovne sposobnosti itd. Gre za 
dolgo vrsto postavk, ki se najbolj konkretno kažejo v blagovnih znamkah, koncesijah, 
podatkovnih bazah, sistemih za gospodarjenje s finančnimi sredstvi, informacijskih 
sistemih, v osrednjih sposobnostih podjetja, ključnem osebju, poslovnih partnerjih, 
strateških povezavah itd. (Jones, Jordan, 1997, str. 392).  
 
Avtorji so si enotni, da je intelektualni kapital neka neopredmetena vrednost podjetja. 
Opisujejo ga kot nekaj neotipljivega, nematerialnega, nesnovnega, nekaj, kar je očem na 
prvi pogled skrito, vendar je bistvenega pomena.  
 

                                                 
5 Leif Edvinsson je leta 1993 namesto izraza neoprijemljiva sredstva uveljavil izraz intelektualni kapital. 
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Poudarjajo pomen intelektualnega kapitala za ustvarjanje konkurenčnih prednosti 
organizacije (Jones, Jordan, 1997, str. 392, Kešeljević, 2004, str. 44), večjo tržno moč 
organizacije (Brooking, 1997, str. 364) ter bodoče donose v organizaciji (Edvinsson, 1997, 
str. 368). Tako se v ozadju poslovne uspešnosti pojavlja intelektualni kapital kot odločilni 
dejavnik ustvarjanja konkurenčne prednosti.  
 
Številni avtorji pojmujejo intelektualni kapital kot razliko med knjigovodsko in tržno 
vrednostjo podjetja (Roos et al., 1997, str. 2; Edvinsson, Malone, 1997, str. 3; Jones, 
Jordan, 1997, str. 392; Brooking, 1997, str. 364). Ta razlika se iz leta v leto bolj povečuje 
in postaja en glavnih razlogov za vse večje zanimanje na področju intelektualnega kapitala. 
Razlika med vrednostima je skrita vrednost, ki ni zajeta v bilanci stanja in drugih finančnih 
izkazih. Gre za preprosto opredelitev, vendar ne moremo z gotovostjo trditi, da lahko 
razliko med knjigovodsko in tržno vrednostjo v celoti pripišemo intelektualnemu kapitalu. 
 
Kljub temu, da intelektualni kapital danes še nima splošno veljavne definicije, lahko iz 
opisanih opredelitev zaključim, da gre za potencial ustvarjanja koristi, ki temelji na znanju, 
je neoprijemljiv in neviden v tem smislu, da ni izkazan v računovodskih izkazih po svojem 
potencialu ter predstavlja splet tistih notranjih dejavnikov podjetja, ki bistveno vplivajo na 
njegovo uspešnost. 
 

3.2. Razčlenitev intelektualnega kapitala 
 
Različne opredelitve intelektualnega kapitala so nam ustvarile vpogled v svet 
intelektualnega kapitala. Da bi vedeli, kaj vse ga sestavlja, moramo proučiti njegove 
posamezne kategorije oziroma njegovo strukturo. Ker intelektualni kapital vključuje tako 
ideje, inovacije, know-how kot tudi računalniške programe, procese in publikacije, nam je 
razlikovanje med različnimi sestavinami v pomoč pri razumevanju njegove vsebine 
(Zambon, 2002, str. 13). 
 
Tako kot obstajajo različne opredelitve, tudi avtorji vključujejo nekoliko različne 
kategorije, ki sestavljajo intelektualni kapital. Razvile so se številne različne razčlenitve 
intelektualnega kapitala, ki jih opisujem v nadaljevanju.  
 

3.2.1. Dvodimenzionalna razčlenitev intelektualnega kapitala 
 
Ena izmed najbolj poznanih in široko uporabljenih dvodimenzionalnih razčlenitev 
intelektualnega kapitala je opredelitev švedske zavarovalniške družbe Skandia, ki je prva 
na svetu sistematično razvila opredelitev intelektualnega kapitala in zato velja za pionirja 
na področju razvijanja konceptov intelektualnega kapitala (Edvinsson, 1997, str. 369).  
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Kot je razvidno iz slike 1, celotno tržno vrednost družbe Skandia sestavljajta (1) stvarni 
kapital in pravice ter (2) intelektualni kapital. V računovodskih izkazih so vidni le: stvarni 
kapital, ki vključuje vsa materialna denarna sredstva in pravice (recimo terjatve), pa tudi 
del pravic, ki izhaja iz intelektualnega kapitala (pravice iz koriščenja patentov, licenc, 
koncesij in podobnega, vendar vrednoteno v skladu s konzervativnimi računovodskimi 
načeli). Intelektualni kapital sestavljata dva glavna dela, in sicer  strukturni  in človeški 
kapital . Ta dva parametra predstavljata nevidna sredstva in procese ter znanje, utelešeno v 
zaposlenih (Roos et al., 2000, str. 20). 
 
Človeški kapital je vse tisto, kar lahko misli, komunicira in predstavlja določeno kadrovsko 
sposobnost podjetja, da učinkovito rešuje poslovne probleme in zmanjšuje negotovost 
poslovanja. Strukturni kapital pa je vse tisto, kar ostane v podjetju, ko zaposleni odidejo 
domov ali zapustijo podjetje (Roos et al., 2000, str. 20-23). Strukturni kapital se deli na 
partnerski in organizacijski kapital, pri čemer je prvi povezan z zunanjim okoljem podjetja, 
drugi pa z notranjim. Organizacijski kapital sestavljata inovacijski in procesni kapital. 
Procesni kapital je vsota znanja, ki je formalizirano v podjetju. Inovacijski kapital je tisto, 
kar ustvarja prihodnji uspeh in je vir obnavljanja celotnega podjetja. Vključuje 
intelektualno lastnino in neopredmetena sredstva (Roos et.al, 2000, str. 21). 
 
Slika 1: Dvodimenzionalna razčlenitev po Skandii 
 

 
Vir: Roos et al., 2000, str. 21. 
 
Poleg Skandie dvodimenzionalno razčlenitev intelektualnega kapitala zagovarja še skupina 
avtorjev Roos et al., kar je prikazano na sliki 2. Tudi po njihovem prepričanju, intelektualni 
kapital sestavljata človeški in strukturni kapital oziroma misleči in nemisleči del (Roos et 
al., 2000, str. 25).  
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Slika 2: Dvodimenzionalna razčlenitev po Roos et al. 
 

 
Vir: Roos et al., 2000, str. 42. 
 
Ljudje v podjetju ustvarjajo kapital s svojimi zmožnostmi, odnosom in intelektualno 
prožnostjo. Zmožnosti vključujejo veščine in izobrazbo, odnos pa pomeni vedenjski vidik 
dela zaposlenega. Intelektualna prožnost je sposobnost inovativnega razmišljanja. 
 
Strukturni kapital izhaja iz odnosov in organizacijske vrednosti ter zrcali notranje in 
zunanje vidike podjetja, poleg tega pa še obnovitveno in razvojno vrednost, ki predstavlja 
prihodnji potencial (Roos et al., 2000, str. 23).  
 

3.2.2. Tridimenzionalna razčlenitev intelektualnega kapitala 
 
Številni avtorji so s svojimi tridimenzionalnimi razčlenitvami intelektualnega kapitala 
osnovno shemo Skandie nekoliko spremenili in dopolnili. Tovrstni modeli intelektualni 
kapital razčlenijo na zunanji kapital, notranji kapital in človeški kapital oziroma 
človeške sposobnosti, čeprav avtorji uporabljajo različne izraze z nekoliko drugačnimi 
pomeni. V Tabeli 1 so prikazane tridimenzionalne razčlenitve intelektualnega kapitala in 
njihove glavne kategorije po posameznih avtorjih.  
 
Ljudje, organizacijska struktura in zunanji odnosi so oblike obstoja intelektualnega 
kapitala. Na tej ravni se kategorije ne izključujejo v veliki meri, razlikovanje vsake 
kategorije posebej pa kaže, da avtorji precej različno opredeljujejo vsebino posameznih 
kategorij.  
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Tabela 1: Tridimenzionalne razčlenitve intelektualnega kapitala po posameznih avtorjih 
 

                  RAZČLENITEV INTELEKTUALNEGA KAPITALA 
                            Strukturni kapital 

 
 
AVTOR 

 
Človeški kapital Notranji kapital Zunanji kapital 

K. E. Sveiby (1997) Človeške zmožnosti  
(izobrazba, 
sposobnosti, 
izkušnje, odnos, 
energija) 

Notranja struktura 
(patenti, blagovne  
znamke, sistemi, 
procesi, kultura,  
vodstvo) 

Zunanja struktura 
(ugled, odnosi s kupci, 
prodajalci in konkurenti) 

H. St Onge (1996) Človeški kapital 
(sposobnosti 
zaposlenih) 

Strukturni kapital 
(sposobnost zadovoljiti  
trg) 

Potrošniški kapital 
(globina in širina  
penetracije, lojalnost 
kupcev, dobičkonosnost 
kupcev) 

R. S.Kaplan,  
D. P.  Norton 
(1996) 

Vidik u čenja in rasti 
(zadovoljstvo 
zaposlenih in 
dostopnost  
informacijskih 
sistemov) 

Vidik notranjih 
poslovnih procesov 
(kakovost, odzivni čas, 
stroški, uvajanje novih 
izdelkov) 

Vidik poslovanja  
s strankami 
(zadovoljstvo, 
ohranjanje,  
tržni delež, delež naročil 
strank) 

T. A. Stewart (1997) Človeški kapital 
(ljudje, talenti) 

Organizacijski kapital 
(tehnologija, investicije, 
baze, publikacije, 
strategija, kultura  
združbe, strukture in  
sistemi, organizacijski 
procesi združbe) 

Odjemalski kapital  
(odnosi s kupci, 
Dobavitelji in 
medsebojno znanje) 
 

G. Roos, J. Roos (1997) Človeški kapital 
(znanje, veščine, 
motivacija) 

Organizacijski kapital 
( poslovno procesni 
kapital in kapital 
obnove in razvoja) 
 

Relacijsko-potrošniški  
kapital 
( kupci, dobavitelji, 
poslovni partnerji,  
investitorji) 

B. E. Lynn (1998) Človeški kapital 
(sposobnosti, veščine, 
stokovnost zaposlenih) 

Strukturni ali  
organizacijski kapital 
(rutine, postopki, 
ustroji, podatkovne 
zbirke, sistemi, 
organizacijska 
struktura) 

Relacijski kapital 
(povezave z vsemi  
udeleženci v verigi  
vrednosti) 

Vir: Sveiby, 2001; Kaplan, Norton, 2000, str. 54; Roos, Roos, 1997, str. 416; Roos et al., 2000, str. 21-37; 
Lynn, Roslender, Fincham, 2001, str. 385. 
 
 
Medtem ko tridimenzionalno razlikovanje uvršča človeške zmožnosti, zunanjo strukturo in 
notranjo strukturo na isto raven, se dvodimenzionalno razlikovanje bolj nagiba k dvema 
ravnema, pri čemer je strukturni kapital skupek drugih dveh strukturnih spremenljivk. 
 

3.2.3. Večdimenzionalna razčlenitev intelektualnega kapitala  
 
Poleg omenjenih dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih razčlenitev intelektualnega 
kapitala se v literaturi pojavljajo tudi druge zanimive in bolj kompleksne razčlenitve. 
Primere večdimenzionalnih razčlenitev intelektualnega kapitala prikazujem v Tabeli 2. 
 
 



 11 

Tabela 2: Večdimenzionalne razčlenitve intelektualnega kapitala po posameznih avtorjih 
 

                           RAZČLENITEV INTELEKTUALNEGA KAPITALA 
                                      Strukturni kapital 

 
 
AVTOR 
 

 
Človeški kapital                        Notranji kapital Zunanji kapital 

A. Brooking 
(1997) 

Človeški viri 
(veščine, 
strokovnosti, 
sposobnosti 
reševanja 
problemov, 
vodstveni slog, vse 
kar je utelešeno v 
zaposlenih) 

Infrastrukturna 
sredstva 
(tehnologije, 
procesi in 
tehnologije, ki 
omogočajo 
delovanje podjetja) 

Intelektualna 
lastnina 
(know-how, 
zaščitne znamke,  
patenti , vsa 
neotipljiva 
sredstva, 
ki jih je mogoče  
zaščititi z  
avtorskimi 
pravicami) 

Tržna sredstva 
(neotipljivi 
vidiki,  
povezani s  
trgom, vključno 
z blagovnimi 
znamkami, 
odjemalci, 
zvestobo 
odjemalcev, 
distribucijskimi  
kanali) 

Slovenski inštitut 
za intelektualni 
kapital 
(2000) 

Človeški kapital 
(zmožnosti, 
vedenje, znanje, 
spretnosti, veščine, 
usposobljenost, 
izkušnje, čustva) 

Socialni kapital 
(družbena 
sposobnost, 
pripravljenost za  
skupinsko  
sodelovanje, 
oblikovanje 
zaupanja) 

Strukturni kapital 
(organizacijski, 
inovacijski, 
procesni in 
strukturni kapital) 

Relacijski 
kapital 
(odnosi z  
odjemalci, 
dobavitelji, 
partnerji) 

B. Ložar (1996) Človeški kapital 
(znanje, izkušnje, 
kompetence, 
vrednote, 
pripadnost, 
motiviranost in 
zavezanost 
zaposlenih, 
organizacijska 
klima in kultura) 

Strukturni kapital 
(procesi, baze 
podatkov in znanja, 
tehnologija, 
prilagodljivost 
podjetja, 
sposobnost  
inoviranja) 

Produktni kapital 
(produktni R&R,  
patenti, licence, 
produkti v razvoju, 
sistem prodaje in 
trženja, tržni deleži 
ključnih 
produktov) 

Relacijski 
kapital 
(odnosi z 
deležniki,  
strateško 
pomembna 
partnerstva, 
dostop do 
informacij,  
ugled, lojalnost 
kupcev) 

Vir: Roos et al., 2000, str. 24; Inštitut za intelektualni kapital, 2000; str. 9-12; Ložar, 2003, str. 21. 
 
 
Glede na številne predstavljene razčlenitve intelektualnega kapitala lahko trdimo, da vsi 
avtorji vidijo del intelektualnega kapitala v človeškem kapitalu. Preostali del delijo v 
različne kategorije in prav v tem delu se avtorji med seboj najbolj razlikujejo. Različne 
kategorizacije intelektualnega kapitala so posledica dejstva, da raziskovanje in odkrivanje 
intelektualnega kapitala še zdaleč ni končano.  
 
Različne metodologije in pojasnjevanja sestave intelektualnega kapitala izhajajo predvsem 
iz potreb posameznikov, ki se s tem ukvarjajo. Na osnovi teh razlikovanj je bilo posledično 
razvitih veliko načinov vrednotenja intelektualnega kapitala, ki bodo predstavljena v 
kasnejših poglavjih. 
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3.3. Temeljne sestavine intelektualnega kapitala 
 
Kljub številnim različnim razčlenitvam intelektualnega kapitala, ki sem jih predstavila v 
prejšnjih točkah, se je v poslovni literaturi najbolj uveljavila tridimenzionalna razčlenitev, 
ki razčlenjuje intelektualni kapital na tri temeljne sestavine.  Sestavine, ki se povezujejo pri 
oblikovanju vrednosti so: človeški kapital (human capital), kapital na podlagi odnosov 
(relational capital) in organizacijski ali strukturni kapital (organisational capital, 

structural capital).  
 
Človeški kapital predstavlja  temeljni kamen, na katerem se gradi organizacijski kapital. 
Tako človeški kapital kot organizacijski kapital pa ustvarjata relacijski kapital. Vrednost je 
ustvarjena v medsebojnem delovanju vseh treh sestavin (MZRS, 1999, str. 64). Posamezni 
elementi temeljnih sestavin intelektualnega kapitala so predstavljeni v Tabeli 3. 
 
Tabela 3: Elementi temeljnih sestavin intelektualnega kapitala 
 
Človeški kapital  Kapital na podlagi odnosov Organizacijski kapital 
znanje in izkušnje, izobrazba, 
strokovna usposobljenost, 
spoznanja povezana z delom, 
poklicna vrednotenja, 
psihometrična vrednotenja, 
sposobnosti povezane z delom, 
podjetniški zanos, inovativnost, 
ustvarjalne zmožnosti, odzivne 
zmožnosti, preurejevalne 
zmožnosti, pripadnost,  
zavezanost, motiviranost, 
vedenjski vzorci, poslovna 
etika zaposlenih  
 

odnosi s kupci, zvestoba kupcev, 
zadovoljstvo kupcev, imena  
podjetja, zaostala naročila, kanali 
razpečevanje, poslovna  
sodelovanja, licenčni sporazumi, 
ugodne pogodbe, sporazumi o 
uporabi tuje blagovne znamke,  
ugled, dostop do informacij 
 
 

intelektualna lastnina (patenti, 
avtorske pravice, pravice do  
modelov, poslovne skrivnosti, 
blagovne znamke, storitvene 
znamke), infrastrukturna 
sredstva (način poslovodnega 
razmišljanja, organizacijska 
kultura, organizacijski 
procesi, poslovodenje, 
informacijska ureditev, 
ureditev omrežnih povezav, 
finančne povezave,  
baze podatkov, priročniki)   
 

Vir: Dzinkowski, 1998, str. 7; Zambon, 2002, str. 13; Ložar, 2003, str. 21; Kovač, 2000, str. 12. 
 
 
Razlikovanje med različnimi sestavinami intelektualnega kapitala izboljša razumevanje in 
predstavlja osnovo pri reševanju problema, povezanega z vrednotenjem intelektualnega 
kapitala. Pri obravnavi podrobnejših členitev pa ne smemo zanemariti soodvisnosti in 
sinergijskih učinkov med posameznimi sestavinami. 
 

3.3.1. Človeški kapital  
 
Človeški kapital predstavljajo zaposleni v podjetju s svojimi zmožnostmi, znanjem, 
vedenjem, spretnostmi, usposobljenostmi, izkušnjami in čustvi. Je vir inovacij in strateških 
rešitev, ki lahko izhajajo iz skupinskih diskusij, sanjarjenja v pisarni, izločanja starih 
datotek, izboljševanja osebnih sposobnosti in izobraževanja (Zambon, 2002, str. 13). 
Značilno za človeški kapital je, da je negotov. Zaposleni lahko kadarkoli in prostovoljno 
zapustijo podjetje, s tem pa se ta kapital izgubi, saj ga podjetje nima v lasti (Pučko, 1998, 
str. 559).  



 13 

Lastnik človeškega kapitala je zaposleni v podjetju, ki le-tega investira v podjetje in 
pričakuje zanj ustrezen donos. Ker zaposleni v podjetju sodelujejo po svoji volji, znaten 
del vrednosti podjetja ni pod neposrednim nadzorom podjetja. Podjetje bi torej moralo 
narediti vse, da obdrži svoje zaposlene (Roos et al., 2000, str. 25). 

 

3.3.2. Kapital na podlagi odnosov 
 
Kapital na podlagi odnosov obsega odnose s kupci in odnose z drugimi zunanjimi 
udeleženci, kot so dobavitelji, vlagatelji in strateški partnerji (Zambon, 2002, str. 14). 
Nanaša se na organizacijske odnose oziroma mrežo sodelavcev, na njihovo zadovoljstvo s 
podjetjem in na njihovo lojalnost do podjetja. Predstavlja vrednost, ki jo podjetje pridobi iz 
ponavljajočega se odnosa z odjemalci oziroma kupci podjetja. Na podlagi tega 
ponavljajočega se odnosa lahko podjetje ustvari vrednost (Roos et al., 2000, str. 31).  
 
Na vrednost kapitala na podlagi odnosov vpliva predvsem ugled podjetja. Če je podjetje 
ugledno, lahko za isti izdelek doseže višjo ceno, manj mora investirati v promocijo novih 
izdelkov in lažje naveže stike z ljudmi, pomembnimi za njegov uspeh. Strateške povezave 
podjetju pomagajo hitreje dosegati želene cilje in so zato tudi upoštevane v kapitalu na 
podlagi odnosov (Ložar, 2003, str. 20). Za ta kapital so torej ključni zvesti odjemalci. 
Podjetje si mora prizadevati, da čim bolje spozna njihove potrebe in okuse ter temu 
primerno prilagodi svojo ponudbo.  
 

3.3.3. Organizacijski ali strukturni kapital   
 
Organizacijski kapital se nanaša na tisto, kar ostane v podjetju, ko zaposleni zvečer odidejo 
iz podjetja ali ga zapustijo. Je utelešenje in podporna infrastruktura človeškega kapitala. 
Zrcali skupne sposobnosti organizacije, ki omogočajo njeno delovanje in soočanje z 
zahtevami trga (Zambon, 2002, str. 14).  
 
Je tisti del podjetja, ki omogoča človeškemu kapitalu, da maksimira svojo dodano 
vrednost. Gre za nekaj, kar je nastalo s pomočjo človeškega kapitala, vendar je v lasti 
podjetja (Pučko,1998, str. 559). Podjetje z njim lahko trguje, ga razmnožuje in deli znotraj 
organizacije. Poleg tega, je ta del intelektualnega kapitala prikazan v tradicionalnih 
finančnih izkazih (Zambon, 2002, str. 13).   
 

3.4. Razvoj koncepta intelektualnega kapitala 
 
V preteklosti so se mnoge teorije lotevale vprašanja upravljanja znanja. Intelektualni 
kapital predstavlja le najnovejši člen v verigi tovrstnega razmišljanja. Gre pravzaprav za 
dve veji istega drevesa.  
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Upravljanje znanja izhaja iz informacijskega upravljanja in tehnološkega ozadja, koncept 
intelektualnega kapitala pa iz razumevanja, da so neopredmetena sredstva skriti viri 
organizacije, ki ji dajejo strateško vrednost. Oba se ukvarjata z znanjem kot primarnim 
virom podjetja. Koncept intelektualnega kapitala daje strukturo, upravljanje znanja pa 
sredstva za produktivno uporabo tega znanja (Chatzkel, 2002, str. 5-12). 
 
Razvoj discipline intelektualnega kapitala je sledil določenemu vzorcu. Govorimo lahko o 
treh različnih zasnovah, iz katerih se je potem razvila ta disciplina. Leta 1980 je Hiroyuki 
Itami izdal knjigo z naslovom Mobilizing Invisible Assets, v kateri je proučeval učinek 
nevidnih sredstev na upravljanje japonskih podjetij in njihove pomembnosti za podjetja. V 
študijah je ugotovil, da razlike v uspešnosti japonskih podjetij izhajajo predvsem iz razlik v 
neopredmetenih sredstvih (Sullivan, 2000, str. 238-243).  
 
Leta 1986 je David Teeace napisal razpravo z naslovom Profiting from Technological 
Innovation, v kateri so opisane številne ideje, ključne za uresničitev vrednosti iz inovacij, 
viri vrednosti inovacij, mehanizmi spreminjanja vrednosti v dobičke in koraki potrebni za 
komercializacijo inovacij. V razpravi so združeni pogledi številnih akademskih 
raziskovalcev in ekonomistov (Penrose, Rumelt, Wemerfelt in drugi), ki so poudarjali 
drugačen pogled na vrednost podjetja. 
 
Istega leta je bila izdana knjiga The Know-How Company, ki jo je napisal Karl Erik 
Sveiby. Govori o upravljanju na znanju temelječih sredstev, še posebej v organizacijah, ki 
razpolagajo z malo opredmetenimi sredstvi in temeljijo predvsem na znanju ter 
sposobnostih zaposlenih. Sveiby je prvi opredelil potrebo po vrednotenju človeške 
dimenzije intelektualnega kapitala in razvil model vrednotenja neopredmetenih sredstev, ki 
je bil leta 1989 predstavljen v njegovi knjigi Invisible Balance Sheet in so ga kasneje 
uporabila številna švedska podjetja. Na osnovi njegovega modela so številni avtorji razvili 
svoje metode vrednotenja intelektualnega kapitala (Sullivan, 2000, str. 238-244). 
 
Od leta 1980 dalje se torej ustvarjalci discipline intelektualnega kapitala spoprijemajo s 
pomembnostjo naraščujoče vrednosti neopredmetenih sredstev organizacije v primerjavi s 
finančnim kapitalom in opredmetenimi sredstvi. Poleg omenjenih avtorjev so k razvoju 
discipline intelektualnega kapitala prispevali še številni drugi strokovnjaki. Poskušali so 
ugotoviti, zakaj organizacije z v pretežni meri enakimi finančnimi in opredmetenimi viri 
ustvarjajo tako različne stopnje vrednosti. 
 
Na eni strani avtorji predpisujejo drugačne načine ustvarjanja, širjenja in izkoriščanja 
znanja, na drugi strani pa posvečajo veliko pozornost merjenju znanja. Koncept 
intelektualnega kapitala je neke vrste sinteza obeh miselnih tokov, ki vključuje upravljanje 
in merjenje znanja in drugih neopredmetenih sredstev (Roos et al., 2000, povzetek). V 
nadaljevanju posvečam več pozornosti vrednotenju intelektualnega kapitala. 
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4. RAČUNOVODSKO VREDNOTENJE 
INTELEKTUALNEGA KAPITALA 

 
Vpogled v strukturo tradicionalnih oblik analize poslovanja pokaže, da je v veliki meri 
zanemarjeno ocenjevanje prvin, ki jih danes štejemo kot ključne za uspešno poslovanje 
podjetja. S tega vidika je potrebno klasične analize spremeniti ali vsaj dopolniti, da bodo 
primerno zajele stanje in spremembe v neopredmetenih sredstvih podjetja in njegovem 
intelektualnem kapitalu. Na poti tovrstne prenove analize poslovanja stoji kar nekaj ovir, 
med katerimi velja izpostaviti vprašanje vrednotenja intelektualnega kapitala.  
 

4.1. Razlogi za vrednotenje intelektualnega kapitala in potencialni 
uporabniki informacij o intelektualnem kapitalu 

  
Zakaj vrednotiti intelektualni kapital? Odgovor ni tako jasen, saj je vrednotenje težavno in 
drago, rezultati pa so pogosto negotovi. Obstajati morajo torej dobri razlogi in motivi za 
reševanje tega problema (Sveiby, 2001). Tradicionalno izkazovanje sredstev in obveznosti 
do virov sredstev v bilancah stanja in poročanje o premoženjsko-finančnem položaju 
podjetij je od srede 90-tih let deležno vse ostrejše kritike s strani finančnih analitikov, 
zainteresiranih zunanjih iskalcev informacij o vrednosti podjetij, strokovnih organizacij in 
teoretikov. Poleg tega je za učinkovito in uspešno upravljanje in vodenje vse bolj na znanju 
in intelektualnem kapitalu temelječih  organizacij vedno pomembnejše tudi njihovo 
učinkovito in uspešno ravnanje (Korošec, 2004, str. 90).  
 
Vse večji pomen intelektualnega kapitala v podjetjih torej sproža potrebo po njegovem 
vrednotenju, ki je ključno za izboljšanje notranjega upravljanja in za izboljšanje zunanjega 
poročanja. Zaradi v pretežni meri različnih razlogov za notranje in zunanje poročanje lahko 
tudi uporabnike informacij o intelektualnem kapitalu razdelimo na notranje in zunanje. 
Notranje uporabnike predstavljajo vodje in izvajalci posameznih nalog, ki morajo odločati 
o podrobnosti izvajanja, poslovodstvo podjetja, uprava podjetja, zaposleni v podjetju in 
lastniki podjetja z aktivno pravico do upravljanja. Z zunanjimi uporabniki mislimo na 
lastnike podjetja brez aktivne pravice do upravljanja, možne vlagatelje kapitala v podjetje, 
dajalce posojil podjetju in druge upnike podjetja, dobavitelje, kupce, konkurente podjetja, 
državo in javnost. 
 

4.1.1. Razlogi za izboljšanje notranjega upravljanja 
 
Razlogi in motivi za vrednotenje intelektualnega kapitala, ki se nanašajo na izboljšanje 
notranjega upravljanja, se stopnjujejo od enostavnih klišejev kot je npr. »kar lahko 
vrednotimo, lahko tudi upravljamo«, preko reševanja splošnih problemov povezanih z 
upravljanjem neopredmetenih sredstev in na koncu do reševanja specifičnih problemov 
povezovanja stroškov s koristmi (glej Tabelo 4). 
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Tabela 4: Razlogi za izboljšanje notranjega upravljanja 
 
1. »kar lahko merimo, lahko tudi upravljamo« 
2. izboljšanje upravljanja neopredmetenih sredstev podjetja 
3. ustvarjanje na vitalnih sredstvih temelječih strategij 
4. ocenjevanje učinkovitosti izkoriščanja intelektualnega kapitala 
5. sprememba strategij v konkretna dejanja in ocenjevanje možnih potekov dejanj 
6. bolj zanesljivo vrednotenje koristi 

Vir: Andriessen, 2003, str. 4; Van der Meer-Kooistra, Zijlstra, 2001, str. 467. 
 
1. Prvi razlog pomeni splošno idejo, da upravljanje zahteva primerno vrednotenje oziroma, 
da samo vrednotenje lahko vodi do boljšega upravljanja. Ker predstavlja intelektualni 
kapital najpomembnejši faktor v današnjem poslovnem okolju si zasluži vrednotenje in 
upravljanje v najboljši možni meri (Andriessen, 2003, str. 4). 
 
2. Večje zavedanje managerjev o pomembnosti neopredmetenih sredstev zahteva 
izboljšanje njihovega upravljanja. Izboljšanje upravljanja neopredmetenih sredsev tako 
temelji na prepričanju, da so ti neustrezno upravljani in si zaslužijo več pozornosti 
managerjev ter morajo biti obravnavani drugače od ostalih sredstev, saj samo učinkovito 
upravljanje lahko vodi do pravilnih poslovnih odločitev (Andriessen, 2003, str. 5). 
 
3. Vitalna sredstva, ki določajo prihodnji uspeh podjetja temeljijo na intelektualnem 
kapitalu in so pogosto neotipljiva. Ta sredstva predstavljajo osnovo za oblikovanje 
poslovnih strategij. Vrednotenje intelektualnega kapitala predstavlja pomemben 
pripomoček za razvoj strategij podjetja. 
 
4. Ocenjevanje učinkov uporabe intelektualnega kapitala pomeni predvsem spremljanje 
učinkov investicij v intelektualni kapital in ocenjevanje možnih donosov, ki jih te 
investicije prinašajo. To je predvsem domena računovodske stroke, vendar lahko služi kot 
povratni mehanizem dejanj managementa (Andriessen, 2003, str. 6). 
 
5. Strategije je potrebno spremeniti v dejanja. Vrednotenje intelektualnega kapitala lahko 
pripomore k določanju kratkoročnih dejanj in iskanju povezave z dolgoročnimi 
strategijami. Odločanje med različnimi alternativami pa je možno samo ob konsolidirani 
meri vrednosti  (Kaplan, Norton, 1996 v Andriessen, 2003, str. 6). 
 
6. Ta razlog se nanaša na računovodsko stroko, katere glavna naloga je zagotoviti 
kvalitetna poročila, ki vsekakor vsebujejo koristne informacije tudi za poslovno odločanje 
managerjev. Pri številnih neopredmetenih sredstvih ni možno povezati stroškov s koristmi, 
tako so npr. investicije v raziskave in razvoj v računovodskih izkazih prikazane kot 
strošek, kakor da od njih ne pričakujemo nobenih koristi (Andriessen, 2003, str. 7). 
Vrednotenje intelektualnega kapitala bi omogočalo boljši vpogled v denarne tokove iz 
naslova intelektualnega kapitala in s tem bolj zanesljivo vrednotenje koristi.  
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4.1.2. Razlogi za izboljšanje zunanjega poročanja 
 
V ospredju problema zunanjega poročanja je nejasnost poročanja o intelektualnem 
kapitalu, kar vodi do številih razlogov za vrednotenje intelektualnega kapitala tako na 
mikro, kot tudi na makro ravni (glej Tabelo 5). 

 
Tabela 5: Razlogi za izboljšanje zunanjega poročanja 
 
1. zmanjšanje razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo 
2. informacije o resnični vrednosti podjetja in prihodnji uspešnosti podjetja 
3. zmanjšanje informacijske asimetrije 
4. večje možnosti za povečanje kapitala 
5. večji ugled podjetja in vpliv na cene delnic 

Vir: Andriessen, 2003, str. 10; Van der Meer-Kooistra, Zijlstra , 2001, str. 467. 
 
1. Če bi bile v računovodskih izkazih zajete vse sestavine intelektualnega kapitala in te 
prikazane v pravih zneskih razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo ne bi bilo 
(Adriessen, 2003, str. 10).   
 
2. Računovodski izkazi so vse manj uporabni, letna poročila pa niso več ključni pokazatelji 
potencialne sposobnosti podjetja v prihodnosti. Zunanji uporabniki tako niso seznanjeni z 
resnično vrednostjo podjetja in njegovo uspešnostjo v prihodnosti (Andriessen, 2003, str. 
10). Številne države si sicer prizadevajo za izboljšanje letnih poročil in predpisujejo 
nekatere dodatne informacije, ki morajo biti napisane, da lahko investitorji ocenijo 
intelektualni kapital. Tako imajo denimo v ZDA predpisan MA&D report, v Veliki 
Britaniji pa OFR report, ki ga morajo podati managerji. Takšna poročila zajemajo trende, 
dogodke, negotovosti in druge dejavnike, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetja v 
prihodnosti, vključno z investicijskimi programi. Osredotočena so  predvsem na tiste 
postavke, ki niso zajete v bilanci stanja, torej tudi na velik del intelektualnega kapitala 
(Starovic, Marr, 2003, str. 24). 
 
3. Slabša informiranost vodi do vse večje informacijske asimetrije, ker so pogosto o 
obstoječih kategorijah intelektualnega kapitala najbolje obveščeni managerji, ki lahko 
svojo informiranost izkoristijo za notranje trgovanje. S tem se povečujejo možnosti za 
notranje dobičke in velike izgube za manjše zunanje investitorje (Johanson, 2003, str. 31; 
Holland, 2003, str. 39; Garcia-Ayuso, 2003, str. 57). Informacijska asimetrija povzroča 
tudi večje stopnje nihanja  tržnih vrednosti  in večanje stroškov kapitala, ker je podjetje 
napačno vrednoteno in mu investitorji  pripisujejo višjo raven tveganja. To vodi do 
neučinkovite alokacije kapitala, katere posledice so lahko tudi nezaposlenost, zmanjšanje 
produktivnosti in celo zmanjšanje nacionalne konkurenčnosti (Andriessen, 2003, str. 11-
12). 
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4. Bančne regulative so pristranske do posojanja podjetjem, ki temeljijo na intelektualnem 
kapitalu in imajo manj opredmetenih sredstev, saj le-te lahko uporabijo za varnost. To 
lahko vodi do podcenjenosti podjetij, ki posebno prizadene mlada, visoko tehnološko 
razvita podjetja, ki še nimajo veliko dosežkov. Pogosto so podcenjena tudi podjetja z 
visoko stopnjo rasti stroškov raziskav in razvoja zaradi nepravilne ocene vrednosti 
neopredmetenih sredstev in pomanjkanja informacij o intelektualnem kapitalu v 
računovodskih izkazih (Andriessen, 2003, str. 12).  
 
5. Investitorji podcenjujejo podjetja z visoko stopnjo stroškov raziskav in razvoja. Tako 
pomanjkanje jasnosti vodi do podcenjenosti podjetij, ki temeljijo na neopredmetenih 
sredstvih. Med takšnimi podjetji zato obstaja močan interes poročanja o intelektualnem 
kapitalu, ne samo zaradi vplivanja na cene delnic, ampak tudi zaradi možnosti povečevanja 
ugleda podjetja (Andriessen, 2003, str. 12). 
  
Vidimo, da obstajajo številni razlogi in motivi za vrednotenje intelektualnega kapitala in za 
poročanje o njegovih temeljnih kategorijah. Izbira primernega pripomočka je zato precej 
težavna, saj vsak problem zahteva drugačen pristop (Andriessen, 2003, str. 6).  
 
Danes še nimamo splošno sprejetega prijema, ki bi nam omogočal vrednotiti intelektualni 
kapital. Da ga potrebujemo, se zdi iz povedanega več kot jasno. Brez takšne mere bo vse 
težje ocenjevati uspešnost in vrednost podjetja. Vrednotiti in ocenjevati bo potrebno učinke 
intelektualnega kapitala, koliko ga podjetje sploh uporablja v načrtovani smeri in ali ga 
uporablja bolje kot konkurenti. Na nekakšen način bo potrebno priti tudi do bilanc 
intelektualnega kapitala podjetja, do spremljanja gibanja posameznih postavk neotipljivih 
sredstev podjetja in postavk intelektualnega kapitala. 
 
Poleg opisanih razlogov v prid vrednotenja intelektualnega kapitala in prednostim, ki jih 
lahko prinese, je potrebno opozoriti tudi na nekatere slabosti in nevarnosti (Van der Meer-
Koistra, Zijlstra, 2001, str. 467-469): 
 

• subjektivnost ocen poslovodstva o bodočih koristih; 

• nova pravila povečujejo stroške in birokracijo; 

• pridobivanje in zbiranje potrebnih informacij zahteva veliko časa in napora;  

• zapletenost preverjanja informacij; 

• tovrstne informacije dajejo vpogled v tekmovalne prednosti podjetja, ki so 
koristne za konkurente; 

• davčne posledice; 

• priložnosti manipuliranja, tako da so predstavljene le pozitivne informacije; 

• tveganje, da informacij orientiranih v prihodnost ne bo mogoče upravičiti; 

• ustvarjanje večjih pričakovanj. 
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4.2. Značilnosti tradicionalnega računovodskega vrednotenja 
intelektualnega kapitala 

 
Če pogledamo računovodske izkaze slovenskih podjetij, lahko ugotovimo, da največjega 
dela intelektualnega kapitala ne zajemajo. Na strani sredstev sicer predvidevajo 
ugotavljanje in s tem vrednotenje določenih kategorij intelektualnega kapitala, kot so 
določeni organizacijski stroški, stroški raziskovanja in razvijanja, nabavno vrednost 
koncesij, patentov, licenc, blagovnih znamk in drugih podobnih pravic ter dobro ime v 
primeru nakupa podjetja, katerega nabavna vrednost je presegla njegovo knjigovodsko 
vrednost (SRS 2), vendar večjega dela intelektualnega kapitala ne zajemajo. 
 
Računovodstvo naj bi zagotavljalo informacije za presojanje uspešnosti poslovanja. V 
zadnjih letih računovodstvom pogosto očitajo, da informacije, ki jih dajejo, ne zadoščajo 
za sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev. Bistvo očitkov je, da so informacije 
pomanjkljive in prepozne ter da se preveč osredotočajo na kratkoročne vidike poslovanja, 
premalo pa na potrebe po dolgoročnem preživetju podjetij.  
 
V takšnih razmerah se pojavljajo vse večje potrebe po informacijah, tudi računovodskih, 
po intelektualnem kapitalu. Zamisli o potrebi vrednotenja intelektualnega kapitala v okviru 
računovodstva so bile sicer izražene že pred desetletji, v zadnjih letih pa pridobivajo na 
pomenu tako v strokovnih krogih kot v poslovni praksi (Korošec, 2004, str. 90).  
 
Intelektualni kapital ima daljnosežne posledice za računovodsko stroko, ki bi morala zato 
izkoristiti priložnost, da pomaga pri vrednotenju tistega, kar podjetjem v današnjem času 
daje pravo vrednost. Ekonomija znanja predstavlja za računovodsko stroko poziv k razvoju 
novih rešitev, ki bodo nevidno aktivo naredile vidno.  
 
Zaradi v pretežni meri različnih potreb zunanjih in notranjih uporabnikov informacij o 
intelektualnem kapitalu je vloga možne računovodske obravnave dvojna, in sicer naj bi šlo 
za zagotavljanje računovodskih informacij o intelektualnem kapitalu (Korošec, 2004, str. 
93): 

• za zunanje poročanje o potencialih organizacije za uresničevanje strateških ciljev in 
intelektualnem kapitalu kot sestavini vrednosti organizacije, ki zadeva predvsem 
finančno računovodstvo; 

 

• za upravljanje in ravnanje z intelektualnim kapitalom v organizaciji, ki je 
usmerjeno v optimalno izrabo in razvoj teh potencialov in zadeva poslovodno 
računovodstvo. 
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Kljub temu da se mednarodni računovodski standardi, računovodske direktive EU ter tudi 
slovenski računovodski standardi vse bolj usmerjajo v vrednotenje gospodarskih kategorij 
po poštenih vrednostih in so bili doseženi bistveni napredki pri vrednotenju finančnih 
inštrumentov ter osnovnih sredstev, da bi omogočili čim bolj relevantne računovodske 
informacije za vlagatelje na trgu kapitala, pa ostaja računovodstvo pri vrednotenju 
intelektualnega kapitala konzervativno. Ne dopušča vrednotenja nad izdatki, ki so bili 
namenjeni za pridobitev pravic iz intelektualnega kapitala oziroma lahko tudi te izdatke 
podjetje obravnava kot stroške.  
 
Čemu torej je kljub informacijskim potrebam vlagateljev računovodska stroka tako stroga 
pri tem? Razlog je v tem, da računovodske informacije ne služijo samo namenu, da bi čim 
bolj informirale vlagatelje o finančnem položaju in uspešnosti podjetja, pač pa služijo tudi 
nadzoru nad managerji, ki upravljajo ta podjetja. V tej funkciji morajo biti računovodske 
informacije čim bolj objektivne oziroma čim manj pod subjektivnim vplivom managerjev. 
Pri vrednotenju intelektualnega kapitala po njegovih koristih bi dali managerjem v roke 
škarje in platno. Sami bi morali ocenjevati negotove bodoče koristi in jih diskontirati na 
današnji čas. S tem bi bila funkcija računovodskih informacij za nadzor managerjev zelo 
okrnjena, pa tudi zanesljivost računovodskih informacij manjša. Gre torej za trade-off med 
zanesljivostjo in relevantnostjo za investitorje in pri vrednotenju intelektualnega kapitala je 
druga žrtvovana za prvo lastnost računovodskih informacij. Vendar se tudi to počasi 
spreminja, predvsem z določili novih MSRP6 o vrednotenju dobrega imena. 
 

4.3. Problemi računovodskega vrednotenja intelektualnega kapitala 
 
Za intelektualni kapital v splošnem velja, da ga je težko definirati, kategorizirati, še težje 
pa ga je vrednotiti, postaviti ustrezne pokazatelje ter meriti stroške povezane z njim in 
koristi, ki jih prinaša (Johanson, 2003, str. 27).  
 
Del intelektualnega kapitala, ki je zajet v tradicionalnih računovodskih izkazih, 
predstavljajo neopredmetena sredstva. Razlog za nepriznavanje precejšnjega dela 
intelektualnega kapitala je predvsem v pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko neko 
stvar v računovodstvu priznamo kot sredstvo. Podjetje lahko namreč neopredmeteno 
sredstvo pripozna, če in le če je verjetno, da bodo v podjetje pritekale gospodarske koristi 
povezane z njim, in če je mogoče njihovo nabavno vrednost zanesljivo oceniti (SRS 2, 
MRS 38). 
 
Obravnavanje neopredmetenih sredstev mora biti drugačno od obravnavanja ostalih 
sredstev, predvsem zaradi velike negotovosti, ki se pojavlja v zvezi z napovedovanjem 
prihodnjih pritokov in poštene tržne vrednosti neopredmetenih sredstev.  

                                                 
6 MSRP=Mednarodni standardi računovodskega poročanja. 
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Največjo težavo predstavlja ugotavljanje povezave med stroški, ki so nastali pri 
pridobivanju takšnega sredstva in njegovo pošteno vrednostjo, saj trg, na katerem bi dobili 
zadostne dokaze o pošteni vrednosti, običajno ne deluje. 
 
Pripoznavanje in vrednotenje neopredmetenih sredstev tako zahteva primerno oceno in 
presojo. Evidentirana so, dokler jih je mogoče povezovati z njihovim prispevkom k 
učinkom poslovanja. Na drugi strani pa podjetja razpolagajo s številnimi drugimi 
neevidentiranimi kategorijami intelektualnega kapitala, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
pripoznavanje, vendar imajo veliko vlogo pri ustvarjanju konkurenčnih prednosti podjetja. 
 
Na reševanje vprašanja vrednotenja in računovodenja intelektualnega kapitala vplivajo 
predvsem nekatere njegove značilnosti, ki so deloma razvidne tudi iz samih opredelitev in 
členitev intelektualnega kapitala. Gre za paleto raznolikih kategorij, katerih značilnosti so 
predvsem naslednje: 
 

• Razlikujejo se po stopnjah neotipljivosti, ravni skritosti, s tem pa se razlikujejo tudi 
možnosti njihovega obvladovanja (npr. blagovne znamke in know-how so verjetno 
bolj oprijemljive kot podatki o strankah in distribucijski kanali, ti pa verjetno bolj 
kot organizacijska kultura, predanost in vrednote zaposlenih) (Roslender, Fincham, 
2001, str. 388). S stopnjo neotipljivost se povečuje tudi subjektivnost njihovega 
možnega merjenja. 

 

• Razlikujejo se po stopnjah spremenljivosti. Lahko so stalne, kot v primeru patenta, 
ali spremenljive kot v primeru zmožnosti ljudi (Dzinkowski, 1998, str. 7). 

 

• Njihove možnosti uporabe niso izključujoče kot pri drugih prvinah (Andriessen, 
2002, str. 212). Uporaba enega uporabnika ne prepreči drugemu uporabniku 
hkratne ali ponovne uporabe. 

 

• Nekatere so v svojem delovanju tako soodvisne, da pri merjenju niso posamično 
razločljive, še manj pa učinki njihovega delovanja. Številne so odvisne tudi od 
drugih virov v podjetju (Van der Meer -Kooistra, Zijlstra, 2001, str. 474). 

 

• Veliko jih ni v lasti organizacije, še posebno, kadar gre za sestavine človeškega 
kapitala (Johanson, 2003, str. 33). 

 

• Pri njihovem nastajanju in delovanju ponavadi nimamo opravka s transakcijami, ki 
so temelj tradicionalnega računovodskega spremljanja gospodarskih kategorij, 
njihova vrednost se lahko spreminja tudi brez transakcij (Andriessen, 2002, str. 
212). 
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• Možnosti njihovega izkoriščanja pogosto niso niti časovno, niti številčno omejene, 
zato tedaj njihovo izkoriščanje neposredno ne povzroča stroškov niti zmanjšanja 
njihove vrednosti 

 

• Med morebitnimi izdatki za njihovo pridobivanje in pričakovanimi koristmi od njih 
je lahko velik časovni razmik (Van der Meer-Kooistra, Zijlstra, 2001, str. 461). Pri 
večini ne obstaja korelacija med izdatki v zvezi z njimi in njihovimi morebitnimi 
tržnimi cenami. Zaradi tega je tudi njihovo morebitno pripoznavanje na podlagi 
stroškov oziroma vložkov vanje vprašljivo. 

 

• Ne obstajajo tržišča ali pa so slabo razvita, sicer pa njihova tržna vrednost ni nujno 
najprimernejša za njihovo vrednotenje, saj je praviloma odvisna od konkretnega 
načina in okoliščin njihove uporabe in delovanja ter ugleda in zaupanja (Zambon, 
2002, str. 22; Garcia -Ayuso, 2003, str. 60). 

 
Poleg opisanih značilnosti številnih kategorij intelektualnega kapitala, celovito reševanje 
problemov računovodskega vrednotenja intelektualnega kapitala ovirajo tudi zadržki do 
spreminjanja nekaterih tradicionalno zakoreninjenih računovodskih rešitev. Tradicionalno 
računovodstvo se zanaša na pretekle podatke, zajema zgolj trdne kategorije in zrcali 
rezultate preteklih transakcij in realiziranih denarnih tokov. Na drugi strani je vrednotenje 
intelektualnega kapitala orientirano v prihodnost, zajema predvsem mehke kategorije in je 
osredotočeno na ustvarjanje vrednosti (Chen, Zui, Xie, 2004, str. 196). 
 

4.4. Računovodska obravnava intelektualnega kapitala v okviru 
tradicionalnih, rešitev finančnega računovodstva 

 
V zvezi s finančnim računovodstvom lahko govorimo o dveh skupinah vprašanj. Najprej 
gre za vprašanje računovodske obravnave pridobivanja oziroma naložb v pridobivanje 
intelektualnega kapitala organizacije, in sicer za katere vrste pridobitve posameznih vrst 
intelektualnega kapitala je mogoče njihovo začetno priznanje med sredstvi organizacije ter 
s katero izvirno vrednostjo in kdaj takšno začetno priznanje med sredstvi ni možno in se 
vsi izdatki v zvezi z njim takoj pripoznajo med stroški in odhodki (Korošec, 2004, str. 94).  
 
Druga skupina vprašanj se nanaša na morebitno kasnejše vrednotenje med sredstvi 
pripoznanih vrst intelektualnega kapitala, v kakšnem obdobju in na kakšen način le-te 
amorizirati ter ali je morda kasneje potrebno izkazati oslabitev njihove vrednosti ali celo 
ugotoviti in izkazati njihovo okrepitev (Korošec, 2004, str. 94; Stolowy, Cazavan, 2001, 
str. 481). 
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4.4.1. Začetno računovodsko priznavanje intelektualnega kapitala 
 
Nekatere kategorije intelektualnega kapitala so v tradicionalnem računovodstvu priznane 
med sredstvi. Večina obstoječih standardnih rešitev dopušča neposredno priznavanje 
posameznih vrst sredstev iz naslova intelektualnega kapitala, če so le-ta pridobljena s 
posamičnim nakupom, in to po njihovi izvirni nabavni/stroškovni vrednosti. Posamično 
priznavanje in spremljanje vrednosti posameznih kategorij intelektualnega kapitala med 
sredstvi je možno takrat, kadar obstaja za to pravna ali pogodbena podlaga. Takšne so npr. 
vrednosti kupljenih licenc, patentov, ki jih izkazujemo med neopredmetenimi 
dolgoročnimi sredstvi (Korošec, 2004, str. 94).  
 
Težje, vendar še vedno možno je pripoznavanje posameznih kategorij intelektualnega 
kapitala, ki so pridobljene pri nakupih podjetij. Praviloma ni mogoče določiti stroškov 
pridobitve posamezne kategorije, temveč le njihove celote. Vse vrste pridobljenih in 
posamično ločljivih kategorij intelektualnega kapitala je potrebno izkazati po njihovi 
pošteni vrednosti in neločljivo razliko izkazati kot dobro ime. Slednjega je potrebno potem 
v odvisnosti od standardnih računovodskih rešitev po SRS amortizirati in preverjati, če ni 
prišlo do njegove oslabitve. V različnih standardih so postavljeni tudi različni natančno 
opredeljeni pogoji za ločeno priznavanje pri nakupih in prevzemih pridobljenih kategorij 
intelektualnega kapitala (Korošec, 2004, str. 94).  
 
Začetno računovodsko pripoznavanje notranje pridobljenih kategorij intelektualnega 
kapitala je v okviru standardnih rešitev finančnega računovodstva možno le izjemoma ali 
pa sploh ni možno, tako kot npr. v Nemčiji in Avstriji (Stolowy, Cazavan, 2001, str. 486). 
Predmet začetnega priznanja so tako praviloma le zunanje pridobljene kategorije 
intelektualnega kapitala. V tradicionalnem, na transakcijah temelječem računovodstvu in 
na njem temelječih standardnih rešitvah za poročanje za potrebe zunanjih uporabnikov je 
praviloma možno začetno računovodsko merjenje in pripoznavanje sredstev le, če obetajo 
dovolj verjetne prihodnje gospodarske koristi, če je njihova vrednost dovolj zanesljivo 
izmerljiva in če jih podjetje obvladuje (Garcia-Ayuso, 2003, str. 59).  
 
Pri posameznih kategorijah intelektualnega kapitala mnogokrat takšno začetno vrednotenje 
in pripoznavanje ni možno, ker ni učinkovitega zunanjega tržišča, ki bi ocenjevalo 
vrednost bodočih koristi zaradi problema njihove neobvladljivosti, predvsem ko gre za 
kategorije povezane z ljudmi, saj lahko ti vsak trenutek zapustijo organizacijo ter zaradi 
tega, ker sami stroški njihovega pridobivanja pogosto niso neposredno povezani z 
bodočimi gospodarskimi koristmi. Še največ možnosti pripoznavanja med sredstvi ima 
vrednost tistih sestavin intelektualnega kapitala, ki predstavljajo ali so po naravi zelo blizu 
intelektualni lastnini (Korošec, 2004, str. 95).  
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Ker kategorije intelektualnega kapitala, ki so ustvarjene znotraj podjetja običajno ne 
nastajajo s transakcijami, se v tradicionalnem računovodstvu praviloma pojavljajo le 
nenadno ob kupoprodajah podjetij in v povezavi z dobrim imenom. Z vidika uporabnika 
informacij o vrednosti kapitala podjetja je nelogično, da podjetje, ki z nakupom ali 
prevzemom pridobi intelektualni kapital, njegovo vrednost prizna med sredstvi, medtem ko 
pred tem, čeprav je obstajal, ni bil priznan. Vendar je logika takega računovodskega 
obravnavanja v tem, da je bilo v trenutku prevzema dobro ime objektivno izmerjeno – na 
trgu: kupec je bil zanj pripravljen plačati denar, pred tem pa te vrednosti ni bilo mogoče 
določiti objektivno. Ni nujno, da je pred tem vrednost intelektualnega kapitala enaka, saj se 
lahko zaradi soodvisnosti in sinergijskih učinkov med sredstvi pridobljenega podjetja in 
podjetja kupca, njegova vrednost spremeni. Ob tradicionalnih računovodskih rešitvah se 
pri podjetjih, ki so že izvajala naložbene prevzeme in nakupe, tako prepleta izkazovanje 
sredstev po izvirni vrednosti z izkazovanjem po pošteni vrednosti (Korošec, 2004, str. 95). 

 

4.4.2. Kasnejše vrednotenje intelektualnega kapitala 
 
Kasnejše vrednotenje kategorij intelektualnega kapitala je povezano z njihovim 
amortiziranjem in oslabitvijo ter morebitno okrepitvijo. Tudi tukaj obstajajo v različnih 
računovodskih standardih različne možne rešitve.  
 
Praviloma je obvezno amortiziranje dobrega imena v predpisanih skrajnih obdobjih (do 5, 
do 20 ali celo do 40 let). Izjemoma zgornja meja obdobja amortiziranja ni predpisana npr. 
v Franciji in Nemčiji. Ponekod je možno dobro ime po pripoznavanju takoj v celoti 
odpisati v breme rezerv npr. na Nizozemskem, Danskem, v Nemčiji in Grčiji (Stolowy, 
Cazavan, 2001, str. 486). Običajno je tudi redno ugotavljanje, ali je morebiti prišlo do 
oslabitve, razen v Franciji in na Japonskem, zaradi katere je potrebno njihovo 
knjigovodsko vrednost še dodatno zmanjšati v povezavi z odhodki.  
 
Bolj revolucionarna je rešitev v ameriških standardih za računovodsko poročanje o 
neopredmetenih sredstvih in o poslovnih povezavah (FRS 141 in FRS 142). Ta dopušča 
možnost, da podjetje pri posameznih vrstah neopredmetenih sredstev presodi, ali imajo 
končno dobo koristnosti in jih na tej osnovi amortiziramo ali ne.  Tako po tem standardu ni 
več možno amortizirati dobrega imena, obvezna pa je vsakoletna presoja, ali je prišlo do 
njegove oslabitve (Korošec, 2004, str. 96; Zambon, 2002, str. 9). Takšen pristop je bil 
sprejet tudi s prenovo mednarodnih računovodskih standardov. Tako tudi po MSRP 3, ki je 
nadomestil MRS 22, ni več dovoljeno amortizirati dobrega imena, potrebno pa je vsaj letno 
določanje njegove oslabitve v skladu z MRS 36. 
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Okrepitev teh sredstev praviloma ni možna (tudi v SRS ne) z utemeljitvijo, da zanje ne 
obstaja razvito tržišče, ki bi omogočilo dovolj zanesljivo oceno te okrepitve. Ob tem  se 
seveda zastavlja vprašanje, kako je mogoče dovolj zanesljivo oceniti, da je prišlo do 
njihove oslabitve. Izkazovanje okrepitve je možno v avstralskih standardih, pa tudi po 
MRS in v Veliki Britaniji (Korošec, 2004, str. 95).  
 
Obstoječe standardizirane računovodske rešitve določajo poleg obravnave intelektualnega 
kapitala v okviru temeljnih računovodskih izkazov v določenih primerih tudi določene 
informacije o intelektualnem kapitalu v obveznih razkritjih k tem izkazom. Gre predvsem 
za razkritja o sicer med sredstvi pripoznanih sestavinah intelektualnega kapitala, ki 
zagotavljajo nadrobnejše dopolnilne informacije o njih (Korošec, 2004, str. 96). 
 
V prevladujočih tradicionalnih, standardnih tradicionalnih rešitvah v okviru finančnega 
računovodstva lahko torej organizacije le nekatere kategorije intelektualnega kapitala 
priznajo med sredstvi. Rešitve so med deželami in standardi različne tako glede začetnega 
pripoznavanja kot tudi kasnejšega spremljanja njihove vrednosti, vendar se je zaradi 
uredbe EU 1606/2002, ki za vse družbe, ki kotirajo, zahteva uporabo MSRP, rešitev 
poenotila. Na ravni kapitalskih družb, ki ne kotirajo, pa bodo, dokler tudi nacionalni 
standardi ne bodo skonvergirali z mednarodnimi, ostale nekoliko različne rešitve. Predmet 
začetnega priznavanja so praviloma le zunanje pridobljene kategorije intelektualnega 
kapitala. Največji problem pa predstavlja nepriznavanje notranje pridobljenih kategorij 
intelektualnega kapitala.  
 

4.5. Netradicionalni pristopi za računovodsko spremljanje in poročanje o 
intelektualnem kapitalu 

 
Možnosti pripoznavanja intelektualnega kapitala med sredstvi se v standardnih 
računovodskih rešitvah sčasoma povečujejo. Obetajo se nadaljnji premiki, ki odstopajo od 
tradicionalnega, na transakcijah in stroških temelječega pristopa. Premiki težijo k 
vrednotenju na podlagi poštene vrednosti, pri katerem izvirno pripoznavanje ne temelji 
nujno na transakcijah, in ki omogoča bolj realno upoštevanje gospodarskih značilnosti 
nekaterih sestavin intelektualnega kapitala, predvsem dejstva, da jim ni mogoče določiti 
omejene dobe koristnosti. 
 
Glavne teoretične in praktične predloge in prijeme za računovodsko obravnavo 
intelektualnega kapitala, ki presegajo okvire tradicionalnega računovodenja, lahko 
razdelimo glede na to, kako se vključujejo v finančno računovodstvo.  
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Tako razlikujemo (Korošec, 2004, str. 100; Zambon, 2002, str. 8):  
 

• Pristope, ki predlagajo revolucionarne spremembe standardiziranih računovodskih 
rešitev za zunanje poročanje, ki bi omogočile celovito izkazovanje vseh kategorij 
intelektualnega kapitala  v bilanci stanja, ne glede na to, ali so te zunanje ali 
notranje pridobljene. Ob njihovem priznavanju pa ne bi moglo prihajati do vplivov 
na poslovni izid, vse dokler dobički ali izgube iz njihovega naslova ne bi bili 
uresničeni. Gre predvsem za izboljševanje informacij o intelektualnem kapitalu, z 
omogočanjem obravnavanja posameznih kategorij intelektualnega kapitala med 
sredstvi v finančnih izkazih. Ti pristopi so zaenkrat zaradi obstoječih 
standardiziranih računovodskih rešitev lahko le teoretične narave. 

 

• Pristope, ki so usmerjeni v dopolnitev tradicionalnih letnih računovodskih poročil  z 
razkritji o intelektualnem kapitalu ali njegovih vplivih na ustvarjanje vrednosti 
podjetja, ki so lahko narejeni tudi v obliki izkazov. Ti pristopi se pojavljajo tudi v 
praksi. Prevladujejo predvsem pristopi, ki so usmerjeni v razkrivanje dopolnilnih, 
nedenarno izraženih informacijah o nekaterih sestavinah intelektualnega kapitala. 
Pojavljajo pa se tudi revolucionarne rešitve, ki predlagajo vrednotenje in 
izkazovanje celotne vrednosti intelektualnega kapitala, ali v posebnem izkazu poleg 
tradicionalnega ali zabilančno. 

 

• Pristope, ki v osnovi zadevajo poslovodno računovodstvo za potrebe optimiranja 
intelektualnega kapitala. To so predvsem modeli, ki temeljijo na kazalnikih. Del z 
njimi pridobljenih informacij organizacij lahko razkrivajo tudi v povezavi z letnim 
poročanjem za zunanje uporabnike. 

 

4.6. Odzivi na slabosti tradicionalnega računovodstva s strani vladnih in 
strokovnih organizacij 

 
Na obravnavana vprašanja, ki jih vse večje uveljavljanje ekonomije znanja postavlja pred 
računovodje, zasledimo od srede 90-tih let vrsto odzivov na ravni vladnih in strokovnih 
nacionalnih in mednarodnih organizacij, ki opozarjajo na slabosti tradicionalnega 
računovodenja in iskanje možnih rešitev za njihovo odpravo ali vsaj omilitev. 
 
Ameriški inštitut pooblaščenih revizorjev je v eni izmed študij leta 1994 priporočil 
podjetjem več razkrivanja informacij o intelektualnem kapitalu v letnih poročilih. Ameriški 
odbor za računovodske standarde je sprejel že omenjena standarda (FAS 142 in FAS 141) 
z bolj liberalno obravnavo intelektualnega kapitala.  Poleg tega v okviru tega odbora od 
leta 2003 izvajajo projekt, ki ima namen vzpostaviti standarde, ki bodo izboljšali razkritja 
o tistih kategorijah intelektualnega kapitala, ki niso pripoznane v temeljnih računovodskih 
izkazih (Korošec, 2004, str. 98).  
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V okviru EU zasledimo v zvezi z računovodenjem intelektualnega kapitala zanimive 
projekte uradnih organov predvsem na Danskem, Nizozemskem in v Veliki Britaniji, pa 
tudi pod okriljem organov EU. Na Danskem so bile v okviru Ministrstva za znanost, 
tehnologijo in inovacije, v sodelovanju z sedemnajstimi danskimi podjetji, leta 2000 
izdelane ter leta 2002 dopolnjene smernice za izkazovanje intelektualnega kapitala. Gre za 
poročanje na podlagi ustroja kazalnikov in opisnega poročanja, ki temelji na praksi 
velikega števila v projekt vključenih podjetij. Smernice je do leta 2002 uporabilo že okoli 
sto podjetij (Bukh, 2003, str. 51). Na Nizozemskem je Ministrstvo za gospodarstvo leta 
1999 pisno pozvalo znane revizijske hiše, naj poizkušajo razviti modele za predstavitev 
informacij o neotipljivih sredstvih (Korošec, 2004, str. 98).  
 
Pod okriljem EU potekata dva večja projekta, ki zajemata tudi računovodenje 
neopredmetenih sredstev oziroma intelektualnega kapitala. Prvi projekt je MERITUM, v 
katerega so vključeni teoretiki in podjetja šestih držav EU. Projekt poteka od leta 1998 in 
je namenjen vrednotenju intelektualnega kapitala in spoznavanju njegovih učinkov na 
ustvarjanje vrednosti. Leta 2001 so bile oblikovane tudi istoimenske smernice, ki so po 
svoji vsebini sorodne že omenjenim danskim smernicam. Drugi projekt, ki ga od leta 2001 
financira EU, je E*Know Net projekt. Njegov namen je ustvariti virtualno omrežje za 
povezave med glavnimi raziskovalci in potencialnimi uporabniki njihovih spoznanj in 
dosežkov. V razširitveni proces so vključeni vsi udeleženci, ki so zainteresirani za nadaljnji 
razvoj tovrstnih smernic (Guthrie, Petty, Johanson, 2001, str. 68).  
 
S financiranjem EU in v sodelovanju raziskovalnih ustanov iz Finske, Nemčije, Avstrije, 
Španije in Portugalske je bil izpeljan tudi projekt MAGIC, ki ponuja na kazalnikih 
temelječo obliko spremljanja intelektualnega kapitala (Korošec, 2004, str. 99).  
 
Vidimo, da vladne in mednarodne organizacije še niso prišle do standardiziranih rešitev za 
celovito računovodenje intelektualnega kapitala. Kljub temu da spodbujajo razvijanje in 
preizkušanje različnih možnih rešitev v praksi, je verjetno pot do razvoja splošno sprejete 
in uradno podprte prakse na tem področju še precej dolga. 
 

4.7. Nekatera nasprotja povezana z računovodenjem intelektualnega 
kapitala 

  
Iz povedanega lahko povzamem nekaj ključnih nasprotij, ki predstavljajo izzive za 
vrednotenje in računovodenje intelektualnega kapitala. Ta nasprotja so predvsem naslednja 
(Zambon, 2002, str. 9-10): 
 

• Vloga in lastnosti tradicionalnega računovodstva: kategorije intelektualnega 
kapitala so zelo pogosto notranje pridobljene in ne temeljijo na transakcijah, le-te 
pa predstavljajo temelj tradicionalnega računovodstva. 
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• Pomembnost ali zanesljivost: vrednost intelektualnega kapitala je v današnjem 
poslovnem okolju eden pomembnejših dejavnikov uspešnosti poslovanja, vendar pa 
je ta vrednost manj zanesljiva in stabilna kakor vrednost opredmetenih sredstev. 

 
• Zunanje ali notranje poročanje: ali naj bodo vrednotenje in poročila o 

intelektualnem kapitalu namenjena samo notranjim, ali tudi zunanjim uporabnikom.  
 

• Spremembe ali dopolnilo tradicionalnemu računovodstvu: ali naj bo vrednost 
intelektualnega kapitala vključena v tradicionalnih računovodskih izkazih ali naj 
gre samo za dopolnilo letnim poročilom. 

 
• Prostovoljnost ali obveznost: ali naj bo vrednotenje intelektualnega kapitala 

oziroma pripravljanje poročil o intelektualnem kapitalu za podjetja obvezno ali naj 
bo ta odločitev odvisna od podjetja. 

 

• Pregledovanje in spori: kdo naj bo odgovoren za preverjanje informacij o 
intelektualnem kapitalu in kako naj se te informacije preverjajo ter kako se lahko 
podjetja izognejo sporom, ki so potencialno povezani s tovrstnimi informacijami. 

 

• Tradicionalno računovodstvo ali »novo računovodstvo«: ali se tradicionalno 
računovodstvo lahko sooči z vsemi naštetimi izzivi ali bo za to potrebno razviti 
popolnoma nov in drugačen sistem računovodstva, ki bo temeljil na intelektualnem 
kapitalu. 

 

5. METODE VREDNOTENJA INTELEKTUALNEGA 
KAPITALA 

 
Vprašanje, kako vrednotiti intelektualni kapital, se pojavlja v strokovnih krogih že od 
konca 19.stoletja. Največ pozornosti je bilo v preteklosti deležno vrednotenje človeških 
zmožnosti. Računovodstvo človeških zmožnosti7 se je v literaturi prvič pojavilo v 
šestdesetih letih (Hermanson, 1964 v Roslender, Fincham, 2001, str. 388). Razprave so bile 
nato obujene in so se razmahnile v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko so bili oblikovani 
nekateri modeli za vrednotenje človeških zmožnosti.  
 
Računovodstvo človeških zmožnosti predstavlja pomembno vejo vrednotenja 
intelektualnega kapitala, vendar je osredotočeno samo na eno izmed sestavin 
intelektualnega kapitala, to je na človeški kapital (Chen, Zhu, Xie, 2004, str. 199). Novejši 
pristopi vrednotenja intelektualnega kapitala niso omejeni le na človeški kapital, temveč se 
nanašajo tudi na druge sestavine intelektualnega kapitala.  

                                                 
7 Namen računovodstva človeških zmožnosti je kvantificiranje ekonomske vrednosti ljudi, da bi zagotovili 
osnovo za upravljanje in finančne odločitve (Chen, Zhu, Xie, 2004, str. 198). Zaposlene obravnava kot 
premoženje podjetja in ne zgolj kot strošek, kot je to značilno za tradicionalno računovodstvo. 
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Enotnega prijema, ki bi omogočal vrednotiti intelektualni kapital podjetja zaenkrat še ni. 
Problema so se lotile številne discipline vključno z managementom, računovodstvom, 
informacijsko tehnologijo, sociologijo in psihologijo (Andriessen, 2003, str. 2).  
 
Računovodska praksa išče najprimernejši način poročanja o nevidnih sredstvih, medtem pa 
so številna podjetja za svoje potrebe že razvila nekatere meritvene metode ter začela 
njihove rezultate uporabljati pri določanju ciljev ter odločitvah pri upravljanju (Skyrme, 
1997). Poizkusi vrednotenja intelektualnega kapitala so najbolj opazni v podjetjih, katerim 
znanje predstavlja temeljni vložek v proizvodnjo. 
 
V zadnjih desetih letih smo tako priča izbruhu številnih metod vrednotenja intelektualnega 
kapitala. Razvoj ogromnega števila metod je verjetno posledica dejstva, da zanimanje za 
področje intelektualnega kapitala izhaja prav iz potreb oziroma želja splošne prakse 
(Andriessen, 2003, str. 2). Pionirsko vlogo na tem področju je potrebno pripisati predvsem 
vrsti raziskovalcev in podjetij v Skandinaviji, pa tudi v Kanadi, ZDA in na Japonskem. V 
zadnjih letih  se posebno v Evropi širi raba različnih orodij za poročanje o intelektualnem 
kapitalu, predvsem takih, ki so usmerjena v podporo ravnanja z njimi (Bukh, 2003, str. 49).  
 
Opazna je razlika med ameriškimi in evropskimi tendencami na področju vrednotenja 
intelektualnega kapitala. Ameriški raziskovalci dajejo večji poudarek finančnim merilom 
in so bolj usmerjeni v poročanje za zunanje uporabnike. Na drugi strani se evropski 
raziskovalci bolj nagibajo k razvoju nefinančnih meril, ki so koristna predvsem za notranje 
uporabnike (Fincham, Roslender, 2003, str. 786). 
 

5.1. Vrste metod vrednotenja intelektualnega kapitala 
 
Glede na način vrednotenja, ki ga metode uporabljajo  lahko razlikujemo metode, ki 
temeljijo na vrednotenju intelektualnega kapitala v denarnih enotah in metode, ki ne 
uporabljajo neposrednega denarnega opredeljevanja intelektualnega kapitala, temveč 
predvsem opisno in z nedenarnimi kazalniki. Poleg omenjenih načinov vrednotenja 
obstajajo tudi metode, ki kombinirajo obe vrsti vrednotenja (Korošec, 2004, str. 100-102). 
 
Metode, ki temeljijo na nedenarnem vrednotenju posredno, spremljajo in poročajo o 
obstoju in delovanju ter učinkih delovanja intelektualnega kapitala organizacije. Pri 
metodah, ki temeljijo na denarnem vrednotenju pa imamo opraviti s poskusi neposrednega 
merjenja vrednosti intelektualnega kapitala. Te so lahko usmerjene v vrednotenje celotne 
vrednosti intelektualnega kapitala ali pa v vrednotenje njegovih posameznih sestavin. 
Razlikujejo se tudi po tem, s katerimi vrednostmi opredeljujejo intelektualni kapital: na 
podlagi tržne vrednosti, predvidenih bodočih donosov, na podlagi nadomestitvene 
vrednosti ali celo stroškovne vrednosti. 
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Med metodami, ki neposredno ali posredno ocenjujejo vrednost celotnega intelektualnega 
kapitala najdemo dve vrsti modelov, in sicer: modele, ki temeljijo na tržni vrednosti in 
modele, ki temeljijo na oceni sedanje vrednosti bodočih donosov (Korošec, 2004, str. 102).  
Za vrednotenje posameznih sestavin intelektualnega kapitala obstajajo različne možnosti, 
predvsem glede na različne stopnje njihove neotipljivosti in razvitosti trga zanje. Takšno 
vrednotenje je možno za kar se da ločljive sestavine intelektualnega kapitala in lahko 
temelji na nadomestitveni vrednosti, tržni vrednosti ali vrednosti pri uporabi (Korošec, 
2004, str. 104). 
 
Metode vrednotenja intelektualnega kapitala je tako možno razvrstiti v vsaj štiri glavne 
skupine (Sveiby, 2004): 
 

• Metode tržne kapitalizacije (Market Capitalization Methods –MCM) temeljijo na  
vrednosti intelektualnega kapitala na trgu. Vrednost intelektualnega kapitala 
obravnavajo kot razliko med tržno vrednostjo podjetja in vrednostjo lastniškega 
kapitala. Te metode merijo intelektualni kapital kot celoto in so bolj natančne, če so 
prejšnja računovodska poročila pripravljena tako, da upoštevajo poštene vrednosti 
sredstev. Uporaba izvirnih vrednosti lahko namreč zamegli pravo sliko merjenja.  

 
• Neposredne metode vrednotenja intelektualnega kapitala (Direct Intellectual 

Capital Methods –DIC) prepoznajo različne kategorije intelektualnega kapitala in 
nato neposredno ovrednotijo vsako od njih. Te metode so osredotočene na 
kategorije tržnih sredstev kot so zvestoba kupcev, neopredmetena sredstva 
(npr.patenti), tehnološka sredstva (npr. know-how), človeška sredstva (izobrazba in 
učenje) in strukturna sredstva (npr. informacijski sistemi). Iz posameznih vrednosti 
kategorij se lahko na koncu izračuna tudi agregat intelektualnega kapitala, seveda 
če smo ovrednotili prav vse kategorije. Lahko pa podjetje izbere in ovrednoti le 
tiste kategorije, ki so zanj pomembnejše.  

 
• Metode dobičkonosnosti sredstev (Return On Assets Methods –ROA) so 

računovodske metode. Gre za izračun povprečja prejšnjih dobičkov pred 
obdavčenjem od treh do petih let, ki jih primerjamo s sredstvi. Rezultat je 
dobičkonosnost sredstev podjetja, ki jo nato primerjamo s povprečjem v panogi, v 
kateri deluje podjetje. Če je razlika nič ali negativna, potem vrednost 
intelektualnega kapitala v podjetju ne presega povprečja v panogi in takrat 
ocenimo, da je intelektualni kapital podjetja enak nič. Ob pozitivni razliki se 
vrednost intelektualnega kapitala izračuna tako, da se najprej izračuna povprečni 
letni presežni dobiček (presežek ROA podjetja nad povprečjem panoge pomnožimo 
s povprečnimi sredstvi podjetja), ki ga nato delimo s povprečnimi letnimi stroški 
kapitala. 

 
• Metode zbirk kazalnikov (Scorecard Methods –SC) prepoznajo različne kategorije 

intelektualnega kapitala. Uspešnost intelektualnega kapitala pa spremljajo prek 
različnih kazalnikov, katerih vrednosti in indekse prikazujejo grafično ali v 
posebnih izkazih. Te metode so zelo podobne neposrednim metodam merjenja 
intelektualnega kapitala, le da te intelektualnega kapitala ne izražajo v denarni 
vrednosti, temveč povezujejo finančne in nefinančne kazalnike za presojanje 
uspešnosti.  
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5.2. Novejše metode vrednotenja intelektualnega kapitala 
 

5.2.1. Metode tržne kapitalizacije 
 
1. Tobinov koeficient q (Tobin´s q) 
 
Je razmerje med tržno in nadomestitveno vrednostjo sredstev podjetja. V osnovi ni bil 
razvit za vrednotenje intelektualnega kapitala, ampak za pojasnjevanje, kdaj je smiselno 
investirati in kdaj dezinvestirati (Zambon, 2002, str. 18). Če je vrednost koeficienta q 
manjša od ena, za podjetje ni smiselno investirati v sredstvo, saj je sredstvo v tem primeru 
vredno manj, kot znašajo stroški njegove nadomestitve. Kadar je vrednost koeficienta 
večja od ena, ima podjetje možnost doseganja večjih dobičkov (Gommers, 2004, str. 12). 
Spremembe koeficienta naj bi tako omogočale približno sodbo o učinkovitosti delovanja 
intelektualnega kapitala organizacije (Sveiby, 2001). Kot merilo intelektualnega kapitala 
opredeljuje Tobinov q zmožnost podjetja pridobiti nenavadno velike dobičke, ker je 
doseglo nekaj, česar ni nihče drug. Podjetje ima intelektualni kapital, ki mu omogoča 
doseganje te prednosti. Uporaba koeficienta je smiselna predvsem za ugotavljanje 
sprememb vrednosti intelektualnega kapitala skozi daljše časovno obdobje in za primerjave 
podjetij znotraj iste panoge (Zambon, 2002, str. 18). 
 
2. Razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo (Market- to-Book Value) 
 
Gre za preprosto metodo, po kateri vrednost intelektualnega kapitala izračunamo kot 
razliko med tržno vrednostjo podjetja in njegovo knjigovodsko vrednostjo. Metodo 
podrobneje opisujem v točki 6.1. 
 
3. Nevidna bilanca stanja (The Invisible Balance Sheet) 
 
Razlika med tržno vrednostjo podjetja in njegovo knjigovodsko vrednostjo je določena na 
podlagi treh medsebojno povezanih družin intelektualnega kapitala, in sicer: človeškega, 
organizacijskega in relacijskega kapitala.  Te tri družine intelektualnega kapitala 
predstavljajo nevidno aktivo, ki ji ustreza povečanje finančnega kapitala, ki tvori nevidno 
pasivo (Sveiby, 2001).   
 

5.2.2. Neposredne metode merjenja intelektualnega kapitala 
 
1. Metoda vrednotenja patentov (Citation-Weighted Patents) 
 
Metoda je bila izdelana in uporabljena v farmacevtskem podjetju The Dow Chemical. V 
podjetju so se odločili za vrednotenje intelektualne lastnine, natančneje patentov kot 
očitnega in pomembnega dela intelektualnega kapitala. Patenti so vključeni v 
tradicionalnih računovodskih izkazih, vendar so upoštevani samo po stroških njihove 
pridobitve.  
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V podjetju Dow Chemical so patente ovrednotili na podlagi številnih drugih kazalnikov, 
kot so število patentov, stroški raziskav in razvoja patentov ter stroški vzdrževanja 
patentov glede na prihodke od poslovanja. Namen metode je v objektivnem vrednotenju 
intelektualne lastnine, služi pa tudi za ugotavljanje učinka naporov raziskav in razvoja, ki 
vodijo do ustvarjanja intelektualne lastnine (Bontis, 2000, str. 18; Gommers, 2004, str. 20). 
 
2. Metoda ocenjevanja na podlagi vprašalnika ali metoda tehnološkega posrednika 
(Technology Broker) 
 
Ta metoda oceni vrednost intelektualnega kapitala z vprašalnikom, sestavljenim iz 
dvajsetih vprašanj, ki se nanašajo na štiri glavne sestavine intelektualnega kapitala. Te 
sestavine so: tržni kapital, človeški kapital, intelektualna lastnina in infrastrukturni kapital. 
Odgovori na vseh dvajset vprašanj sestavijo vrednost intelektualnega kapitala (Sveiby, 
2001). Metoda je podrobneje opisana v točki 6.2. 
 
3. Računovodstvo prihodnosti (Accounting for the Future – AFTF) 
 
To je v prihodnost usmerjeno računovodstvo in predlog računovodskega obravnavanja 
postavk, ki temelji na tržnih vrednostih in sedanjih vrednostih prihodnjih denarnih tokov. 
Gre za sistem pričakovanih diskontiranih denarnih tokov. Razlika med AFTF vrednostjo na 
koncu in na začetku obdobja je vrednost, ki je bila dodana v tem obdobju. S takšnim 
obravnavanjem, naj bi metoda prinašala nekatere prednosti, predvsem relevantnost in 
enotnost računovodstva, učinkovitost trgov in učinkovito upravljanje (Gommers, 2004, str. 
11).  
 
4. Raziskovalec vrednosti (The Value Explorer) 
 
To je računovodska metoda za izračunavanje in razvrščanje vrednosti petih vrst 
neopredmetenih sredstev, in sicer (1) sredstva in dotacije, (2) sposobnosti in tiho ali tacitno 
znanje, (3) skupne vrednote in norme, (4) tehnologija in eksplicitno znanje, (5) poslovni in 
ravnateljski procesi (Sveiby, 2004). Denarna ocena vrednosti intelektualnega kapitala 
podjetja temelji na denarnih tokovih. Metoda vsebuje številne korake, vprašanja, teste, 
kontrolne sezname in izračune (Gommers, 2004, str. 11).    
 
5. Vrednotenje in računovodenje človeških virov (Human Resource Costing & Accounting 
– HRCA) 
 
Gre za izračunavanje skritih vplivov stroškov vezanih na zmožnosti ljudi, ki zmanjšujejo 
dobiček  podjetja. Metoda zahteva oceno višine stroškov zamenjave zaposlenega in oceno 
verjetnosti, da bo neki drugi zaposleni opravil enako delo. Ti stroški kažejo vrednost 
zaposlenega za podjetje. Metoda uporablja nadomestitvene stroške, ki se nanašajo na 
stroške pridobitve zaposlenih, stroške uvajanja in izobraževanje ter stroške, povezane z 
odhodi zaposlenih iz podjetja (Zambon, 2002, str. 26; Sveiby, 2001).   
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5.2.3. Metode dobičkonosnosti sredstev 
 
1. Izračunana vrednost neopredmetenih sredstev (Calculated Intangible Value – CIV) 
 
Po tej metodi  se izračunava presežek dobičkonosnosti opredmetenih sredstev, ki je 
podlaga za določanje dela dobičkonosnosti, ki ga je mogoče pripisati neopredmetenim 
sredstvom podjetja (Sveiby, 2001). CIV za osnovo uporablja povprečno dobičkonosnost 
sredstev panoge in daje možnost primerjav znotraj panoge in med panogami na podlagi 
revidiranih računovodskih izkazov (Zambon, 2002, str. 19).  
 
2. Ekonomska dodana vrednost (Economic Value Added – EVA) 
 
EVA je razlika med čistim dobičkom in celotnimi stroški kapitala dveh obdobij. Pri 
izračunu celotnih stroškov kapitala upošteva poleg stroškov dolžniškega kapitala tudi 
opurtunitetne stroške lastniškega kapitala (gre za donos, ki bi ga delničarji podjetja lahko 
dosegli, če bi denar naložili zunaj podjetja v enako tvegano naložbo). Metoda obravnava in 
odpravlja računovodske anomalije, ki jih tradicionalni računovodski principi preostalega 
dobička zanemarjajo. Če je EVA pozitivna, potem podjetje ustvarja dodano vrednost in s 
tem povečuje učinkovitost kapitala ter vrednost podjetja. EVA zagotavlja informacije, 
kateri poslovni procesi, proizvodi ali storitve in projekti so dobičkonosni in prispevajo k 
povečanju vrednosti podjetja. Ta metoda ponudi informacije o tem, kateri nosilci ustvarjajo 
največjo dodano vrednost in zato lahko služi tudi kot kazalec vrednosti intelektualnega 
kapitala, če intelektualni kapital povečuje dodano vrednost (Zambon, 2002, str. 25; Bontis, 
2000, str. 17; Gommers, 2004, str. 12-13). 
 
3. Metoda dobičkonosnosti kapitala znanja (Knowledge Capital Earnings) 
 
Gre za povezovanje dobičkov s sredstvi, ki jih ustvarjajo. Pri oceni letne dobičkonosnosti 
metoda kombinira podatke o preteklih dobičkonosnostih s tistimi, ki so vezane na 
pričakovanja v prihodnosti in loči stopnje dobičkonosnosti opredmetenih in finančnih 
sredstev. Preostanek letne dobičkonosnosti pripiše kapitalu znanja (Korošec, 2004, str. 
104; Gommers, 2004, str. 14).  Z uporabo te metode lahko podjetje oceni prispevek 
intelektualnega kapitala na dobičkonosnost in uspešnost ter ugotavlja, ali se dobički, ki jih 
pripiše intelektualnemu kapitalu, povečujejo ali zmanjšujejo (Starovic, Marr, 2003, str. 18). 
 
4. Intelektualni količnik dodane vrednosti (Value Added Intellectual Coefficient – VAIC) 
 
Količnik VAIC je seštevek treh ločenih količnikov: učinkovitosti človeškega kapitala, 
učinkovitosti strukturnega kapitala in učinkovitosti stvarnega kapitala. Pomeni celotno 
učinkovitost virov pri ustvarjanju vrednosti. VAIC meri, koliko in kako učinkovito 
ustvarjata vrednost stvarni in intelektualni kapital. Pokaže torej celotno učinkovitost 
podjetja kot tudi  intelektualno sposobnost (Sveiby, 2001). Metodo podrobneje opisujem v 
točki 6.4. 
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5.2.4. Metode zbirk kazalnikov 
 
1. Skandijin Navigator (Skandia Navigator) 
 
Metoda je bila razvita za švedsko finančno družbo Skandia. Gre za prilogo k temeljnim 
računovodskim izkazom, katere namen je vizualizirati intelektualni kapital. Intelektualni 
kapital je ovrednoten skozi analizo 164 kazalnikov, od katerih jih 91 temelji na 
intelektualnem kapitalu, preostalih 73 pa predstavljajo tradicionalna merila. Kazalniki 
pokrivajo pet ključnih vidikov, in sicer: finančni vidik, vidik odjemalcev, vidik procesov, 
vidik obnove in razvoja in človeški vidik (Sveiby, 2001). Skandijin Navigator tako 
zagotavlja celotno uravnoteženo sliko delovanja družbe med preteklostjo (finančni vidik), 
sedanjostjo (vidik kupcev, procesov in človeški vidik) in prihodnostjo (vidik obnove in 
razvoja). 
 
2. Prikaz verige vrednosti (Value Chain Scoreboard) 
 
Gre za sistem nefinančnih kazalnikov za identificiranje zaslužkov, ki jih lahko pripišemo 
intelektualnemu kapitalu. Kazalnike razvršča glede na stopnjo v razvojnem ciklu,  na (1) 
kazalnike raziskovanja in učenja, ki vključujejo merila notranjih izboljšav, pridobljenih 
sposobnosti in mreženja, (2) kazalnike uvajanja, ki obsegajo merila intelektualne lastnine, 
tehnološke izvedljivosti in interneta, (3) kazalnike komercializacije, ki vključujejo merila v 
zvezi s strankami in razvojnimi obeti (Sveiby, 2001). Prednost metode je v možnosti 
testiranja kazalnikov na trgu (Fincham, Roslender, 2003, str. 785). 
 
3. Indeks IK (IC-Index) 
 
Povezuje posamezne kazalnike različnih intelektualnih značilnosti in sestavin z 
upoštevanjem različnih uteži zanje v en sam indeks. Tega nato povezuje s spremembami v 
ocenah tržne vrednosti podjetja. Spremembe tega indeksa so torej povezane s 
spremembami na trgu. Najprej torej ugotovimo posamezne sestavine intelektualnega 
kapitala, kazalce in indekse pa združimo in predstavimo v grafih ali izkazih. Ocena v tem 
primeru ni narejena glede na denarno vrednost. Posamezne sestavine intelektualnega 
kapitala opredelimo z  nefinančnimi parametri (Roos et al., 2000, str. 57). 
 
4. Monitor neopredmetenih sredstev (Intangible Asset Monitor – IAM)  
 
Ta metoda je razvila posebne kazalnike, ki jih razvršča v tri skupine, in sicer kazalnike 
rasti in obnove, kazalnike učinkovitosti in kazalnike stabilnosti. Znotraj skupine je več 
možnih kazalnikov. Od strategije podjetja je odvisno, katere izmed predlaganih kazalnikov 
bo podjetje uporabilo (Sveiby, 2001). Metodo podrobneje predstavljam v točki 6.3. 
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5. Uravnoteženi sistem kazalnikov (Balanced ScoreCard) 
 
Gre za managersko orodje, ki meri uspešnost podjetja s kazalniki, ki pokrivajo štiri glavne 
vidike: finančni vidik, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter 
vidik učenja in rasti. Finančni vidik sestavljajo finančni kazalniki, ki izražajo pomembne 
informacije za lastnike. Vidik poslovanja s strankami zajema kazalnike, s katerimi se 
spremlja, kako podjetje vrednotijo kupci. Vidik notranjih poslovnih procesov pokriva vse 
procese, od realizacije proizvodov in storitev do zadovoljevanja kupčevih potreb in 
vključuje kazalnike, ki so pomembni za učinkovitost in kakovost notranjih procesov. Vidik 
učenja in rasti pa zajema kazalnike, ki so povezani z zaposlenimi in s sistemi, ki jih 
podjetje uporablja za pospeševanje učenja in razpršitev znanja v podjetju. Podjetje lahko 
po potrebi vključi tudi druge kazalnike, npr. vidik dobaviteljev, če je to za njegovo 
poslovanje bistveno in pomembno. Kazalniki temeljijo na strateških ciljih podjetja (Sveiby, 
2001). Metoda je v zadnjih letih izredno priljubljena, uporabljajo pa jo managerji povsod 
po svetu.  
 
6. Danske smernice (Danish guidelines) 
 
Gre za poročanje na podlagi ustroja kazalnikov in opisnega poročanja, ki temelji na praksi 
velikega števila v projekt vključenih podjetij. Projekt je bil sponzoriran s strani vlade in naj 
bi služil kot pripomoček za poročanje o prisotnosti intelektualnega kapitala. Izkaz 
intelektualnega kapitala vsebuje opisno pripoved o znanju oziroma opis strateških ciljev in 
izzive za poslovodnike na podlagi opisne pripovedi o znanju, ki vključujejo razlage o tem, 
katere vire znanja je potrebno okrepiti ali pridobiti, da bi bili tem izzivom kos in bi dosegli 
strateške cilje. Poleg tega vključuje še  relevantne kazalnike, ki so izbrani individualno, 
glede na značilnosti konkretne organizacije. Poročanje je lahko usmerjeno na notranje ali 
zunanje uporabnike. Če je poročanje orientirano na zunanje uporabnike, vključuje več 
tradicionalnih finančnih informacij v povezavi z opisno pripovedjo o znanju in izzivi 
poslovodij (Fincham, Roslender, 2003, str. 785). 
 
7. Meritum smernice (Meritum guidelines) 
 
So po svoji vsebini zelo sorodne že omenjenim Danskim smernicam. Gre za raziskovalni 
projekt, sponzoriran s strani EU, ki predstavlja ogrodje za upravljanje in razkrivanje 
neotipljivih virov. Sestavljajo ga trije deli, in sicer: opredelitev strateških ciljev, 
identifikacija neotipljivih virov in sistem kazalnikov, ki lahko vključuje finančne in 
nefinančne kazalnike, ki pa se morajo nanašati na eno izmed treh temeljnih sestavin 
intelektualnega kapitala. Model predvideva tri temeljne oblike intelektualnega kapitala: 
človeški in strukturni kapital ter kapital na podlagi odnosov. Meritum smernice, kot tudi 
Danske smernice, pišejo o nujnosti individualnega izbora kazalnikov glede na značilnosti 
konkretne organizacije (Fincham, Roslender, 2003, str. 785). 
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8. Ocena intelektualnega kapitala (IC Rating) 
 
Gre za razširitev Skandijinega Navigatorja, ki vključuje ideje Monitorja neopredmetenih 
sredstev (Sveiby, 2001). Metoda za merjenje učinkovitosti intelektualnega kapitala 
uporablja črkovno rangiranje. Ocene o intelektualnem kapitalu so pridobljene na podlagi 
intervjujev managerjev, zaposlenih, strank, dobaviteljev in drugih interesnih skupin, 
katerih izide je mogoče opredeliti številčno. Ocena intelektualnega kapitala združuje tri 
različne ocene: ocene obstoječe učinkovitosti intelektualnega kapitala, ocene prizadevanj 
podjetja za obnovitev in razvoj intelektualnega kapitala in ocene tveganj možnega 
zmanjšanja obstoječe učinkovitosti (Korošec, 2004, str. 101; Haar, Sundelin, 2000, str. 48).  
 
9. Monitor intelektualnega kapitala (Intellectual Capital Monitor) 
 
Monitor intelektualnega kapitala ima korenine v Monitorju neopredmetenih sredstev, 
Uravnoteženemu sistemu kazalnikov in Skandijinem navigatorju. Predstavlja instrument za 
doseganje optimalnih poslovnih rezultatov, v katerem je intelektualni kapital strukturiran v 
3*3 matriki. Intelektualni kapital po tej metodi sestavljajo zaposleni, organizacija in kupci.  
Vsakega iz med teh elementov lahko pogledamo iz treh različnih vidikov, in sicer: 
potencialni (sedanjost), obnovitveni (prihodnost) in uporaben ali koristen (preteklost). Vsa 
polja v matriki so zapolnjena s primernimi kazalniki. Spremembe kazalnikov lahko 
signalizirajo nevarnosti ali uspeh (Gommers, 2004, str. 19). 
 

5.2.5. Primerjava metod vrednotenja intelektualnega kapitala 
 
Metode dobičkonosnosti sredstev (ROA) in metode tržne kapitalizacije (MCM) 
intelektualni kapital denarno ovrednotijo, zato imajo prednost pri združitvah ali pripojitvah 
ter pri tržnem vrednotenju podjetja. Lahko jih uporabimo pri primerjavah med podjetji iz 
iste gospodarske panoge. Poleg tega te metode dobro ilustrirajo finančno vrednost 
neopredmetenih sredstev. Dobro so sprejete v krogih računovodstva, ker temeljijo na 
dolgoročno utemeljenih računovodskih pravilih. Informacije,  potrebne za merjenje, črpajo 
iz preteklih tradicionalnih finančnih poročil. 
 
Denarno vrednotenje lahko predstavlja slabost, saj je največkrat zelo površinsko. Tako te 
metode sicer ocenijo celotno ali delno vrednost intelektualnega kapitala v denarni enoti, ne 
dajo pa nobenega napotka managementu za izboljšave v poslovanju in torej ne služijo za 
namene ravnateljevanja. Številne izmed teh metod niso primerne za neprofitne organizacije 
in javni sektor, kar še posebej velja za metode dobičkonosnosti sredstev. Poleg tega so 
metode tržne kapitalizacije preveč odvisne od tržne vrednosti, ki je zelo spremenljiva in 
težko napovedljiva. 
 
Neposredne metode merjenja (DIC) in metode zbirk kazalnikov (SC) se osredotočijo v 
doseganje ciljev in iskanje možnosti za povečanje uspešnosti podjetja. Gre predvsem za 
povezovanje strategij z merili uspešnosti.  
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Prva skupina metod  intelektualni kapital izrazi tudi vrednostno. Uporabimo jih lahko na 
katerikoli ravni organizacije, torej tudi v posameznih oddelkih znotraj organizacije. Merijo 
dogodke iz bližje perspektive in lahko poročajo o spremembah hitreje in natančneje kot 
izključno finančna merila. V primerjavi s finančnimi merili so tudi primernejše za 
neprofitne organizacije in javni sektor ter za nekatere okoljevarstvene in socialne namene 
(Sveiby, 2001).  
 
Slabost neposrednih metod in metod zbirk kazalnikov je, da so vedno v kontekstu 
posameznega podjetja in jih je za vsako podjetje in namen potrebno prirediti. To zelo 
otežuje primerjave med podjetji. Te metode temeljijo na notranjih informacijah, zato je 
iskanje in zbiranje teh informacij  precej težavno. Zaradi številnih kategorij, ki jih je 
potrebno opredeliti in vsako posebej meriti, so te metode tudi bolj zapletene, dražje in 
zahtevajo več časa ter vloženih sredstev. To je tudi razlog, da so  težje sprejete s strani 
managerjev, ki še vedno dajejo prednost finančnim merilom (Sveiby, 2001; Haar, 
Sundelin, 2000, str. 8).  
 
Dejstvo je, da imajo metode različne namene in različne uporabnike. Vsaka metoda skuša 
rešiti drugačen problem in zato vsaka uporablja svoj pristop. Tako recimo metode tržne 
kapitalizacije uporabljajo investitorji, ki nameravajo prevzeti podjetje, za oceno resnične 
vrednosti podjetja. Direktne metode vrednotenja intelektualnega kapitala služijo predvsem 
kot pomoč pri ocenitvah investicij in izbirah projektov.  
 
Metode dobičkonosnosti sredstev se uporabljajo za določanje, koliko posamezni viri v 
podjetju prispevajo k ustvarjanju vrednosti. Metode zbirk kazalnikov pa predstavljajo 
modele notranjega merjenja uspešnosti, ki se ne poročajo investitorjem, in služijo za 
namene upravljanja.  
 

6. PREDSTAVITEV NEKATERIH IZBRANIH METOD 
VREDNOTENJA INTELEKTUALNEGA KAPITALA 

 
Podrobno predstavljanje vseh naštetih metod bi preseglo obseg diplomskega dela, zato sem 
se odločila za podrobnejšo predstavitev po ene reprezentativne metode iz vsake od štirih 
skupin glede na njene značilnosti, prednosti in slabosti. 
 

6.1. Razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo 
   
 
 
 
 
 

TRŽNA VREDNOST = KNJIGOVODSKA VREDNOST + INTELEKTUA LNI KAPITAL 
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6.1.1. Opis razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo 
 
Vrednost intelektualnega kapitala je najpreprosteje predstavljena kot razlika med tržno in 
knjigovodsko vrednostjo kapitala podjetja. Gre za metodo, pri kateri kar najbolj 
poenostavljeno celotno razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo kapitala pripišemo 
vrednosti intelektualnega kapitala. Ta vrednost je skrita vrednost podjetja, ker je 
računovodski standardi ne zajemajo v bilanci stanja in drugih finančnih izkazih. Raba tega 
pristopa je splošno sprejeta in najpogostejša v praksi podjetij, ki skušajo v svojih poročilih 
razkrivati vrednost intelektualnega kapitala (Dzinkowski, 1998, str. 15). 
 
V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju prevladujejo prevzemi in 
združitve podjetij, ki nakazujejo, da cena, plačana za prevzeto ali pridruženo podjetje, 
skoraj vedno presega njegovo knjigovodsko vrednost. Ta razkorak  se iz leta v leto vse bolj 
povečuje. Večanje neenakosti med tržno in knjigovodsko vrednostjo temelji na 
intelektualnem kapitalu, ki predstavlja osnovo prihodnje rasti podjetja. Največja razlika 
med vrednostima se pojavlja v znanjsko intenzivnih in visoko tehnoloških industrijah, kjer 
večino investicij predstavljajo investicije v neopredmetena sredstva in intelektualni kapital, 
predvsem v raziskave in razvoj ter blagovne znamke (Zambon, 2002, str. 15). 
 
V Tabeli 6 in 7 prikazujem vrednosti intelektualnega kapitala nekaterih svetovnih in 
slovenskih podjetij, izračunane z razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo. Razlika je 
izražena tudi kot odstotek tržne vrednosti.  
 
Tabela 6: Pet največjih svetovnih družb po tržni vrednosti na dan 15.03.2002 in njihove     
knjigovodske vrednosti na dan 31.12.2002 v milijonih ameriških dolarjev 
 

    Intelektualni kapital Podjetje Tržna vrednost Knjigovodska vrednost 
  Vrednost   % 

General Electric 401.499 54.824 346.675 86,3 
Microsoft 331.520 47.289 284.231 85,7 
Exxon Mobil 295.762 73.161 222.601 75,3 
Wal-Mart Stores 277.543 35.102 242.441 87,3 
Pfizer 251.155 18.293 232.862 92,7 

Vir: The 2002 Fortune 500, 2002. 
 
Tabela 7: Tržne vrednosti delnic na dan 31.3.2005 in njihove knjigovodske vrednosti na 
dan 31.12.2004 petih slovenskih podjetij iz borzne kotacije 
 

Intelektualni kapital Podjetje Tržna vrednost Knjigovodska vrednost 
Vrednost % 

Gorenje 6.132 4.852,63 1.279,37 20,9 
Krka 79.962 26.323,43 53.638,57 67,1 
Mercator 39.799 26.133,33 13.665,67 34,3 
Petrol 28.645 8.816,80 19.828,20 69,2 
Delo 66.969 38.263,45 28.705,55 42,9 

Vir: Mesečne statistike ljubljanske borze, 2005. 
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6.1.2. Prednosti in slabosti razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo 
 
Prednost ocene vrednosti intelektualnega kapitala na podlagi razlike med tržno in 
knjigovodsko vrednostjo je predvsem enostavnost izračuna in dostopnost podatkov za 
izračun (Sitar, 2003, str. 40). Tržno vrednost opredelimo kot število delnic, pomnoženo z 
njihovo ceno na trgu vrednostnih papirjev. Knjigovodska vrednost pa se zanaša na 
pravilnost računovodskih podatkov.  
 
Ker v splošnem velja, da bolj ko je metoda enostavna, manj verjetno je, da zajema vse 
zapletenosti dejanskega sveta, ima tudi takšna ocena vrednosti intelektualnega kapitala 
nekatere teoretične in praktične omejitve. Preprosto odštevanje knjigovodske vrednosti od 
tržne namreč ne upošteva drugih možnih vplivov na razliko med vrednostima, ki jih ne 
moremo pripisati intelektualnemu kapitalu organizacije.  
 
Zanemarjeno je vprašanje možnih posledic nepopolno delujočega finančnega trga, zaradi 
česar cene delnic pogosto niso nepristranske ocene vrednosti podjetja. Trg je nestalen in se 
pogosto močno odziva na dejavnike, ki niso pod neposredno kontrolo managementa, zato 
so tudi tržne vrednosti spremenljive in pod neenakomernimi, sezonskimi in cikličnimi 
vplivi različnih dejavnikov.  
 
Poleg tega na tržne vrednosti vplivajo številne zunanje spremenljivke, kot so deregulacija, 
ponudbeni pogoji in splošno tržno vzdušje ter druge vrste informacij, ki določajo 
zaznavanje investitorjev o možnosti ustvarjanja dobička, kot so usmeritve dejavnosti na 
tuje trge, politični vplivi, mediji, govorice in drugo (Dzinkowski, 1998, str. 15; Zambon, 
2002, str. 17).  
 
Izračuni intelektualnega kapitala na podlagi te metode so verjetno nenatančni zaradi 
odločitev v podjetju, zahtevanih amortizacijskih stopenj za računovodske namene in 
davčnih stopenj. To so dejavniki, ki imajo vpliv na knjigovodsko vrednost. Na pristransko 
oceno knjigovodske vrednosti tako lahko vpliva tudi podcenjenost nekaterih opredmetenih 
in finančnih sredstev (Garcia-Ayuso, 2003, str. 58). Poleg tega gre še za časovno 
neskladnost ugotavljanja posameznih vrednosti, saj se tržna vrednost določa in spremlja 
konstantno, knjigovodska vrednost pa je ažurirana periodično.  
 
Z razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo ugotovimo  vrednost intelektualnega 
kapitala kot celote oziroma njegov agregat, nič pa ne zvemo o posameznih vrednostih 
njegovih številnih sestavin (Starovic, Marr, str. 16). Metoda je zato zanimivejša za zunanje 
uporabnike informacij o intelektualnem kapitalu, primerna pa je predvsem za primerjave 
med podjetji. Zanesljivost in uporabnost opisane metode lahko izboljšamo, s tem da 
namesto surovih številk upoštevamo razmerje med vrednostima. Podjetje lahko nato 
primerjamo s tekmeci ali s povprečjem panoge in naredimo primerjave med posameznimi 
leti (Zambon, 2002, str. 18). 
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Kljub nekaterim pomanjkljivostim metoda opozarja na nesporen obstoj intelektualnega 
kapitala in predstavlja uporaben pripomoček pri ugotavljanju njegove vrednosti. Metoda je 
ustrezna predvsem pri primerjanju vrednosti intelektualnega kapitala podjetij znotraj iste 
panoge, ki nastopajo na istih trgih in imajo podobne vrste opredmetenih sredstev ter pri 
primerjanju sprememb intelektualnega kapitala v več letih. 
 

6.2. Metoda Tehnološki posrednik 
 

6.2.1. Opis Tehnološkega posrednika 
 
S to metodo poizkušamo poiskati skrita neopredmetena sredstva podjetja ter jim pripisati 
denarno vrednost. Vrednost intelektualnega kapitala ocenimo na podlagi diagnostične 
analize odgovorov podjetja na dvajset vprašanj, ki pokrivajo področje štirih glavnih 
kategorij intelektualnega kapitala. Celotno vrednost podjetja predstavlja seštevek vrednosti 
vseh opredmetenih sredstev in vrednosti intelektualnega kapitala, ki je sestavljen iz štirih 
temeljnih sestavin, in sicer: tržnih sredstev, človeško naravnanih sredstev, intelektualne 
lastnine in infrastrukturnih sredstev (Rodnov, Leliaert, 2002, str. 327). 
 
Tržna sredstva vključujejo potencial podjetja, ki izhaja iz poznavanja blagovnih znamk 
podjetja, odnosov s kupci, obstoječih prodajnih poti, licenc, franšiz in podobnega. 
Človeško naravnana sredstva vključujejo strokovnost, znanje, veščine, sposobnost 
reševanja problemov in vodenja zaposlenih v podjetju. Intelektualna lastnina zajema 
pravne mehanizme varovanja patentov, strokovnega znanja, avtorskih pravic, blagovnih in 
storitvenih znamk. Infrastrukturna sredstva pa zajemajo tiste tehnologije, metodologije in 
procese, ki omogočajo podjetju normalno delovanje, vključno s kulturo, podatkovnimi 
bazami, finančnimi strukturami in komunikacijskimi sistemi (Rodnov, Leliaert, 2002, str. 
327-328). 
 
Diagnostični postopek se začne s tem, da organizacija odgovori na dvajset vprašanj, ki 
sestavljajo kazalec intelektualnega kapitala. Tem manj kot je podjetje sposobno pritrdilno 
odgovoriti na posamezna vprašanja, tem večja je potreba, da se osredotoči na okrepitev 
svojega intelektualnega kapitala. Vsaka komponenta modela je preučena s številom 
specifičnih preglednih anket, ki so sestavljene iz specifičnih vprašanj o spremenljivkah, ki 
prispevajo k posamezni kategoriji sredstev intelektualnega kapitala. V celoti je pregled 
intelektualnega kapitala sestavljen  iz 178 preglednih vprašanj. Primer možnih preglednih 
vprašanj je prikazan v Tabeli 8 (Rodnov, Leliaert, 2002, str. 328). 
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Tabela 8: Možna pregledna vprašanja po metodi Tehnološki posrednik 
 
Vidik tržnih sredstev Vidik intelektualne lastnine  
- 15 vprašanj o znamkah,  
- 14 vprašanj o kupcih 
- 7 vprašanj povezanih z imenom  
- 5 vprašanj povezanih z zaostanki 
- 6 vprašanj povezanih s sodelovanjem 

- 9 vprašanj o patentih 
- 6 vprašanj o avtorskih pravicah 
- 3 vprašanja povezana z zaščitenimi vzorci 
- 4 vprašanja povezana s poslovnimi skrivnostmi 
 

 Vidik človeško naravnanih sredstev Vidik infrastrukturnih sredstev 
- 5 vprašanj o izobrazbi zaposlenih 
- 5 poklicnih vprašanj 
-12 vprašanj povezanih z znanjem 
- 8 vprašanj povezanih z ocenitvijo dela 
- 8 vprašanj povezanih s sposobnostmi 
- 10 vprašanj povezanih z učenjem 
- 3 vprašanja povezana z upravljanjem človeških  
  sredstev   

- 6 vprašanj o managerski filozofiji 
- 4 vprašanja o korporacijski kulturi 
- 31 vprašanj o sodelovanju korporacijske kulture 
- 7 vprašanj o sistemih informacijske tehnologije 
- 6 vprašanj o bazah podatkov  
- 4  vprašanja upravljanju informacijske    tehnologije 

Vir: Bontis, 2000, str. 11. 
 

6.2.2. Prednosti in slabosti Tehnološkega posrednika 
 
Prednost metode je v vrednostnem prikazu intelektualnega kapitala, skupno in po 
posameznih kategorijah. Če podjetje na kakšna vprašanja ne zna odgovoriti se mu s tem 
samodejno pokažejo možna področja za izboljšave. Večino elementov v pregledu 
intelektualnega kapitala lahko prevedemo v lestvico, ki podjetju omogoča dodeljevanje 
kvantitativnih vrednosti kvalitativnim vprašanjem. Metoda je primerna za podjetja, ki 
zahtevajo sofisticirano delovno silo, ki se bolj opira na strokovno znanje in tehnologijo kot 
na ročno delo (Rodnov, Leliaert, 2002, str. 328; Bontis, 2000, str. 12). 
 
Glavna slabost metode je v subjektivnosti pri ocenjevanju in spreminjanju opisnih 
odgovorov v denarne enote zaradi preskoka, ki ga je potrebno narediti od kvalitativnih 
rezultatov do dejanske denarne vrednosti sredstev. Nadomestitveno vrednost lahko 
uporabimo samo pri nekaterih elementih intelektualnega kapitala. Pri tržnem pristopu 
primanjkuje učinkovitih tržnih cen za številne elemente intelektualnega kapitala. 
Prihodkovni pristop pa je preveč subjektiven zaradi predvidevanj in negotovosti vgrajenih 
v modelu denarnega toka (Rodnov, Leliaert, 2002, str. 328; Bontis, 2000, str. 12). 
 

6.3. Intelektualni koli čnik dodane vrednosti – VAIC  
 

6.3.1. Opis VAIC 
 
VAIC je analitični postopek, ki omogoča spremljanje procesa ustvarjanja nove vrednosti s 
perspektive tako stvarnega kot tudi intelektualnega kapitala. Je seštevek treh komponent, in 
sicer: učinkovitosti človeškega kapitala, učinkovitosti strukturnega kapitala in 
učinkovitosti stvarnega kapitala. Izračun intelektualnega količnika lahko strnemo v pet 
korakov (Pulić, 1999). 
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Najprej je potrebno ugotoviti, koliko je podjetje sposobno, da ustvari dodano vrednost. Pri 
tem je dodana vrednost izračunana kot razlika med outputom in inputom. Output 
predstavlja celotne prihodke vseh proizvodov in storitev, ki so prodane na trgu. Input na 
drugi strani vsebuje vse stroške, ki se nanašajo na vse, kar je prišlo v podjetje. 
 
V naslednjem koraku moramo ugotoviti, kako učinkovito je bila dodana vrednost 
ustvarjena. Cilj vsakega poslovanja je ustvariti čim večjo dodano vrednost z danim 
stvarnim in človeškim kapitalom. S primerjanjem dodane vrednosti s porabo stvarnega 
kapitala dobimo prvi indikator učinkovitosti, in sicer učinkovitost stvarnega kapitala, ki 
pove, koliko dodane vrednosti ustvarimo z eno enoto finančnega kapitala. Pokaže torej, 
kako učinkovito smo zaposlovali opredmetena sredstva. 
 
Razmerje med dodano vrednostjo in človeškim kapitalom nas pripelje do naslednjega 
indikatorja učinkovitosti, to je učinkovitosti človeškega kapitala, ki pove, koliko dodane 
vrednosti ustvari ena denarna enota, vložena v zaposlene. 
 
Ugotoviti moramo še kako strukturni kapital sodeluje pri ustvarjanju vrednosti. V tej 
analizi je strukturni kapital enak razliki med dodano vrednostjo in človeškim kapitalom. 
Človeški kapital in strukturni kapital se torej gibljeta obratno sorazmerno. Tem manj 
človeški kapital sodeluje pri ustvarjanju vrednosti, tem večja je udeležba strukturnega 
kapitala. Tretji indikator učinkovitosti je tako učinkovitost strukturnega kapitala, ki se 
izračuna kot razmerje med strukturnim kapitalom in dodano vednostjo. Omenjeni indikator 
pokaže delež strukturnega kapitala v dodani vrednosti 
 
S seštevkom indikatorja učinkovitosti človeškega kapitala in indikatorja učinkovitosti 
strukturnega kapitala dobimo četrti indikator učinkovitosti, in sicer indikator učinkovitosti 
intelektualnega kapitala, ki nam pove, kako učinkovito intelektualni kapital sodeluje pri 
ustvarjanju vrednosti. 
 
Izračunani indikatorji učinkovitosti nas pripeljejo do splošnega indikatorja učinkovitosti 
ustvarjanja vrednosti VAIC, ki nam pokaže celotno učinkovitost podjetja oziroma njegovo 
intelektualno sposobnost. Tem večji kot je ta indikator, tem bolj učinkovito management 
izkorišča svoje potenciale (Pulić, 1999). 
 

6.3.2. Prednosti in slabosti VAIC 
 
Glavna prednost metode VAIC je v njeni preprostosti, saj prikazuje, koliko vrednosti 
ustvari denarna enota, vložena v posamezen vir. Vse podatke, potrebne za izračun 
koeficienta, dobimo v standardnih bilancah in poročilih o poslovanju, zato ni potrebno 
dodatno zbirati podatkov ali jih raziskovati. Ker so parametri metode enostavni, so lahko 
razumljivi menedžmentu, ki praviloma nima obširnega računovodskega znanja. Iz istega 
razloga pa je lažje tudi primerjanje s konkurenčnimi podjetji. 
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Druga pomembna prednost metode je, da jo lahko uporabimo na vseh ravneh od 
posameznega oddelka ali proizvodnega procesa do celotnega gospodarstva. Vrednost 
VAIC lahko primerjamo pri enem podjetju skozi več let, v podjetju na ravni poslovnih 
enot, lahko ga primerjamo z drugimi podjetji iz panoge ali po panogah. 
 
Po drugi strani ima metoda to pomanjkljivost, da čeprav identificira kritične točke pri 
ustvarjanju vrednosti, ne more dati natančne predstave o tem, kaj je treba spremeniti v 
poslovanju podjetja. Potrebno jo je kombinirati z drugimi managerskimi orodji. Vodstvo 
podjetja je tisto, ki mora ugotovljeno prenesti v prakso in sprejeti odločitve o spremembah 
(Turk, 2002). 

 

6.4. Monitor neopredmetenih sredstev – IAM  
 

6.4.1. Opis IAM 
 
Monitor neopredmetenih sredstev je metoda za vrednotenje neopredmetenih sredstev in 
intelektualnega kapitala ter predstavitveni pripomoček za prikazovanje in razvrščanje 
številnih pomembnih kazalnikov intelektualnega kapitala na enostaven način. Metoda je še 
posebej uporabna za podjetja, ki imajo veliko neopredmetenih sredstev, oziroma za 
podjetja, ki temeljijo na znanju (Sveiby, 2001). 
 
Ključna predpostavka modela IAM je, da so ljudje edini ustvarjalci dobička v podjetju. 
Vsa sredstva in strukture, tako oprijemljiva fizična sredstva kot tudi neotipljive relacije, so 
rezultat človeškega dela in so torej odvisni od njihovega obstoja. Človeška dejanja so 
preoblikovana v neotipljive in otipljive strukture (Zambon, 2002, str. 28). 
 
Konceptualni okvir monitorja vključuje tri nefinančne dimenzije, ki združujejo ključne 
sestavine intelektualnega kapitala, in sicer: zunanjo strukturo (blagovne znamke, odnosi s 
kupci in dobavitelji), notranjo strukturo (sistemi upravljanja, pravni sistemi, sistemi 
navodil, programi, R&R) in človeške sposobnosti (izobrazba, izkušnje). Namen 
vrednotenja teh dimenzij je,  omogočanje kontrole upravljanja. V prvem koraku je 
potrebno ugotoviti, kdo želi rezultate vrednotenja.  
 
Zunanji uporabniki potrebujejo točne in natančne informacije, zato naj bi informacije o 
neopredmetenih kategorijah vsebovale le ključne kazalce in poleg njih pisno pojasnilo. Ni 
namreč mogoče sestaviti celotne bilance stanja, ki bi s finančnimi merili pojasnila vsako 
kategorijo intelektualnega kapitala. Na drugi strani morajo biti notranji uporabniki oziroma 
managerji seznanjeni z vsemi možnimi informacijami, saj samo tako lahko spremljajo 
napredek in spremembe ter po potrebi reagirajo. Bolj kot natančnosti vrednotenja dajejo 
prednost hitrosti vrednotenja (Bontis, 2000, str. 13).  
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Tabela 8: Monitor neopredmetenih sredstev 
 
 ZUNANJA 

STRUKTURA 
NOTRANJA 
STRUKTURA 

SPOSOBNOSTI 

 
 
KAZALNIKI 
RASTI IN 
OBNOVE 

- dobiček na kupca 
- organska rast 
- kupci, ki povečujejo 

ugled podjetja 

- vlaganja v 
informacijsko 
tehnologijo  

- vlaganja v notranjo 
strukturo 

- kupci, ki izboljšujejo 
strukturo 

- izkušnje v stroki 
- stopnja izobraženosti 
- fluktuacija strokovnjakov 
- stroški izobraževanja in 

učenja 
 

 
 
KAZALNIKI 
UČINKOVITOSTI 

- indeks zadovoljstva 
kupca 

- prodaja na kupca 
- indeks 

dobiček/izguba 

- delež podpornega 
osebja 

- indeks vrednot in načel 

- delež strokovnjakov 
- dodana vrednost na 

zaposlenega 
- dodana vrednost na 

strokovnjaka 
- dobiček  na zaposlenega 
- dobiček na strokovnjaka 

 
 
KAZALNIKI 
STABILNOSTI 

- delež pomembnih 
strank 

- starostna struktura 
zaposlenih 

- delež stalnih strank 
- frekvenca ponovnih 

naročil 

- starost podjetja 
- fluktuacija podpornega 

osebja 
- Rookie Ratio8 

- fluktuacija strokovnjakov 
- relativno plačilo 
- starostna struktura  
- nadrejenost 

Vir: Sveiby, 1998. 
 
Monitor naj ne bi bil daljši od ene strani, vendar ga mora spremljati besedilo, ki ga 
pojasnjuje (Sveiby, 1996). Zaželena je uporaba samo enega ali dveh kazalnikov v vsaki 
skupini, ki so podprti s pojasnjevalnimi smernicami. Naloga managementa je, da 
identificira najbolj relevantno kombinacijo posameznih kazalnikov (Fincham, Roslender, 
2003, str. 784). 
 
Iz posameznih dimenzij intelektualnega kapitala so izpeljane tri skupine kazalnikov. To so 
kazalniki rasti in obnovitve, kazalniki učinkovitosti in kazalniki stabilnosti, ki so prikazani 
v enostavni 3×3 matriki (glej Tabelo 8) (Fincham, Roslender, 2003, str. 784).V vsaki 
skupini je opredeljenih več možnih kazalnikov glede na zunanjo strukturo, notranjo 
strukturo in sposobnosti. Katere od predlaganih kazalnikov bo podjetje uporabilo je 
odvisno od njegove strategije, saj ti kazalniki ne ustrezajo vsem podjetjem v vseh 
okoliščinah. V Tabeli 8 so prikazani le izhodiščni kazalniki, ki jih vsako podjetje posebej 
glede na svojo dejavnost in strategijo lahko obogati s specifičnimi spremenljivkami. 
 
Zunanja struktura zajema kupce, dobavitelje in druge zunanje udeležence, ki sodelujejo s 
podjetjem. Potrebno se je osredotočiti na tisto skupino, ki je za podjetje ključnega pomena. 
V večini privatnih podjetij so to kupci, vendar pa je treba določeno pozornost posvetiti tudi 
dobaviteljem in drugim zunanjim sodelavcem podjetja naprimer predstavnikom skupnosti, 
ki so še posebej pomembni v javnem sektorju. 
 

                                                 
8 Rookie Ratio predstavlja število zaposlenih, ki so v podjetju zaposleni manj kot dve leti (Sveiby, 2001). 
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Notranjo strukturo predstavlja t.i. podporno osebje. To so zaposleni v računovodstvu, 
financah, administraciji itd., katerih delo temelji na ohranjanju, vzdrževanju in razvoju prej 
notranje kot zunanje strukture. Podporno osebje torej ni neposredno povezano s kupci. 
 
V okviru sposobnosti so zajeti strokovnjaki, med katere štejemo tiste zaposlene, ki 
načrtujejo, prinašajo, razvijajo, proizvajajo in predstavljajo končne proizvode ali storitve 
kupcem in so neposredno vključeni v delo, povezano s kupci podjetja (Sveiby, 2001).  
 

6.4.2. Prednosti in slabosti IAM 
 
Vsako podjetje mora nabor kazalnikov prilagoditi svoji dejavnosti in strategiji, kar 
predstavlja prednost, hkrati pa tudi slabost te metode. Slabost je omejena primerljivost med 
podjetji prednost pa, ker z lastno izbiro kazalnikov podjetje poskrbi, da ti merijo 
uresničevanje poslanstva in strategije podjetja ter s tem iščejo slabosti in možnosti za 
izboljšave v njegovem delovanju (Sveiby, 2001).  
 
Zaenkrat ne obstaja primeren sistem spremljanja učinkovitosti poslovnih aktivnosti, ki jih 
izvajajo zaposleni, ki bi pokazal, ali je njihov potencial usmerjen v ustvarjanje vrednosti ali 
v zmanjševanje vrednosti podjetja (Zambon, 2002, str. 31).  
 

7. VREDNOTENJE INTELEKTUALNEGA KAPITALA V 
SLOVENSKIH PODJETJIH 

 
Slovenska podjetja v primerjavi z ZDA in z nekaterimi razvitimi evropskimi državami, 
predvsem pa s skandinavskimi deželami, do sedaj niso posvečala velike pozornosti 
intelektualnemu kapitalu. To je tudi vzrok za zaostajanje slovenskih podjetij v poslovni 
konkurenčnosti v razmerju do drugih evropskih držav.  
 
Intelektualni kapital postaja dejstvo, ki se mu slovenski podjetniki, managerji, svetovalci in 
drugi predstavniki zadevnih strok ne morejo izogniti. Kako ga vrednotiti, spodbuditi 
njegov razvoj in slediti povečanju izkoriščanja intelektualnega kapitala v podjetjih, je 
domena različnih orodij, ki jih ponujajo razvojne in svetovalne ustanove.  
 
Z manjšo raziskavo sem želela proučiti realno stanje na področju vrednotenja 
intelektualnega kapitala v slovenskih podjetjih. Želela sem predvsem ugotoviti, kako 
podjetja pojmujejo intelektualni kapital, če ga vrednotijo, in na kakšen način.  Odločila 
sem se, da stanje v slovenskih podjetjih predstavim na osnovi internetnih virov in 
objavljenih člankov v medijih. Nekatere informacije sem dobila tudi prek elektronske pošte 
ter iz pogovora z direktorjem Inštituta za intelektualni kapital Matjažem Mačkom.  
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7.1.  Pojmovanje in vrednotenje intelektualnega kapitala v slovenskih  
podjetjih 

 
V Sloveniji je februarja leta 2000 v okviru agencije Imelda začel delovati Inštitut za 
intelektualni kapital. Njegov namen je, pomagati podjetjem pri sistematičnem upravljanju 
intelektualnega kapitala v podjetjih. Izhaja iz spoznanja, da je le-ta danes najpomembnejši 
dejavnik poslovne uspešnosti in trajne konkurenčnosti podjetij. To spoznanje pa v 
slovenskih podjetjih še ni prisotno v meri, kot bi želeli, da je. 
 
Po besedah Matjaža Mačka se slovenska podjetja zavedajo pomena intelektualnega 
kapitala. Osveščenost med njimi narašča, vendar bistveno prepočasi. To je verjetno tudi 
razlog, da je Inštitut za intelektualni kapital trenutno v mirovanju. Slovenska podjetja se 
sicer brez izjeme strinjajo, da je intelektualni kapital ena izmed odločilnih prednosti 
podjetja in da ga je potrebno razvijati, vendar njegovemu vrednotenju posvečajo premalo 
pozornosti. 
 
V Krki intelektualni kapital razumejo kot skupek človeškega kapitala (znanje, 
motiviranost, sposobnosti, lastnosti), socialnega kapitala  (partnerstva, mreža odnosov), 
informacijske podpore, dokumentov, postopkov ter industrijske lastnine. Intelektualni 
kapital predstavlja ključno strateško usmeritev podjetja in zato dajejo največji pomen 
vlaganju v raziskave in razvoj, informacijsko tehnologijo, izobraževanje zaposlenih in 
spodbujanje razvejane mreže odnosov (Intelektualni kapital – Strateška usmeritev podjetja, 
2002, str. 20).  
 
V Lisci intelektualni kapital razumejo kot skupni sklad znanj, sposobnosti in lastnosti 
posameznikov, ki ustvarjajo strateško prednost podjetja. Dejavnosti, povezane z 
intelektualnim kapitalom, ki jim v podjetju posvečajo največ pozornosti, se večinoma 
nanašajo na načrtno izobraževanje kadrov. V podjetju vsako leto izdelajo načrt 
izobraževanja, ki temelji na ugotovitvah o potrebnem in veljavnem znanju. Podobno kot v 
Lisci intelektualni kapital pojmujejo tudi v Intereuropi in se zavedajo pomembnosti 
sistematične obravnave njegovega razvoja, h kateremu pa se s sedanjimi projekti šele 
približujejo (Intelektualni kapital – Strateška usmeritev podjetja, 2002, str. 20). 
 
Lekovo upravljanje znanja zaposlenih je sestavni del menedžerskega upravljanja vseh 
virov. Tako je prenos znanja zaposlenih kot del učeče se družbe, sestavni del procesa 
upravljanja z znanjem zaposlenih. Kontinuirano učenje in izobraževanje je obveznost za 
vse Lekove sodelavce, kar je tudi opredeljeno v odgovornostih in pristojnostih. Vse skupaj 
je podprto z inovativno informacijsko podporo, kar zaposlenim omogoča, da kot na oglasni 
deski iščejo znanje, ki ga potrebujejo za boljše delo in doseganje ciljev.  
 
Zdi se, da je Slovenija šele v fazi odkrivanja pomembnosti človeškega kapitala in znanja, 
zato se številna slovenska podjetja ukvarjajo predvsem z ravnanjem zaposlenih in 
merjenjem vrednosti, ki jo ustvarjajo zaposleni ter z vlogo znanja in ravnanjem z njim. 
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Mnogi tudi ne razlikujejo med ravnanjem znanja in intelektualnega kapitala. Res je, da sta 
to dve veji istega drevesa, vendar gre za različna pojma z drugačnim pomenom, ki ju ne bi 
smeli enačiti. Večina podjetij se tako ukvarja le s človeškimi viri, zanemarja pa preostale 
kategorije intelektualnega kapitala.  
 
Kljub temu, da večina slovenskih podjetij le poudarja pomen intelektualnega kapitala in 
gre v svojem zavedanju le do njegove opredelitve, obstajajo izjeme, ki se lotevajo tudi 
vprašanja njegovega vrednotenja. Nova Kreditna Banka Maribor d.d. je v svojem letnem 
poslovnem poročilu za leto 2000 izdala prilogo o intelektualnem kapitalu na podlagi 
vrednotenja po metodi intelektualnega količnika dodane vrednosti. Metoda je bila 
podrobneje predstavljena v točki 6.3. (Poslovno poročilo Nove KBM d.d., 2000, str.1). 
 
Iskra Avtoelektrika pa je eno prvih slovenskih podjetij, ki se je odločilo za spremljanje in 
uresničevanje vizije in strategije s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov, ki je bil 
predstavljen v točki 5.2.4. (Možina et al., 2002, str.687). Uravnotežen sistem kazalnikov je 
trenutno zelo v modi in tudi v slovenskih podjetjih je opaziti razcvet tega modela, ki ga 
poleg Iskre Avtoelektrike uporabljajo tudi v Lesnini, Aktivi in Tovarni olj Gea (Sitar, 
2003, str. 38; Ložar, 2002, str. 52). 
 

8. SKLEP 
 
V ekonomiji 21.stoletja, ki se označuje tudi kot ekonomija znanja, se zmanjšuje vloga 
opredmetenih prvin poslovnega procesa. Silovito narašča vpliv neotipljivih prvin, s 
katerimi organizacija razpolaga in jih uporablja. Celoto neotipljivih prvin, ki prispevajo k 
ustvarjanju vrednosti podjetja v sodobnem poslovnem svetu, predstavlja intelektualni 
kapital. V svetu silovitih in hitrih sprememb se tako pojavljajo vse večje potrebe po 
informacijah o intelektualnem kapitalu in s tem tudi potrebe po njegovem vrednotenju, ki 
je ključno za izboljšanje notranjega upravljanja in zunanjega poročanja.  
  
Zagotavljanje informacij o doslej v tradicionalnem računovodstvu v veliki meri skritega 
dela intelektualnega kapitala predstavlja enega največjih izzivov za računovodsko stroko, 
ki bi  morala izkoristiti priložnost, da pomaga pri vrednotenju tistega, kar podjetjem v 
današnjem času daje pravo vrednost. Zahteva po ustrezni računovodski obravnavi 
intelektualnega kapitala računovodski stroki nalaga nalogo, da razvije standarde za 
celovito spremljanje in poročanje o intelektualnem kapitalu podjetja, da ponudi 
managerjem orodja za vrednotenje posameznih sestavin intelektualnega kapitala in 
vrednotenje njihovih učinkov delovanja na strateške cilje organizacije ter svetovanje za 
boljše ravnanje z njimi. 
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Sprejemanje tega izziva je povezano z vrsto problemov. Intelektualni kapital je namreč 
težko definirati, kategorizirati, še težje pa je postaviti ustrezne pokazatelje ter meriti 
stroške, povezane z njim, in koristi, ki jih prinaša. V veliki meri so ti problemi posledica 
gospodarske narave intelektualnega kapitala, njegove raznolikosti, nerazvitih tržišč za 
številne kategorije intelektualnega kapitala in soodvisnosti pri njihovem učinkovanju. 
Vrednotenje intelektualnega kapitala je orientirano v prihodnost, zajema predvsem mehke 
kategorije in je osredotočeno na ustvarjanje vrednosti. Na drugi strani se tradicionalno 
računovodstvo zanaša na pretekle podatke, zajema zgolj trdne kategorije in zrcali rezultate 
preteklih transakcij ter realiziranih denarnih tokov.  
 
Zaradi tega ostaja računovodstvo pri vrednotenju intelektualnega kapitala precej 
konzervativno. Pri vrednotenju intelektualnega kapitala po njegovih koristih bi morali 
namreč managerji sami ocenjevati negotove bodoče koristi in jih diskontirati na današnji 
čas. S tem bi se zmanjšala zanesljivost računovodskih informacij, saj morajo biti te čim 
bolj objektivne in pod čim manjšim vplivom managerjev. Kljub temu lahko rečem, da se 
možnosti pripoznavanja intelektualnega kapitala med sredstvi v standardnih računovodskih 
rešitvah sčasoma povečujejo in obetajo se nadaljnji premiki k vrednotenju na podlagi 
poštene vrednosti, ki omogočajo bolj realno upoštevanje nekaterih sestavin intelektualnega 
kapitala. 
 
Računovodska praksa išče najprimernejši način poročanja o intelektualnem kapitalu, 
medtem pa so številna podjetja za svoje potrebe že razvila nekatere metode za vrednotenje 
intelektualnega kapitala ter začela njihove rezultate uporabljati pri določanju ciljev in 
odločitvah pri upravljanju. V diplomskem delu sem želela zajeti in na kratko predstaviti 
čim več metod, vendar sem prepričana, da sem katero izmed njih izpustila, saj se nove 
metode vrednotenja na medmrežju pojavljajo skorajda dnevno. Ker metode služijo 
različnim namenom in različnim uporabnikom, mora vsako podjetje zase izbrati 
najustreznejšo metodo. 
 
Slovenska podjetja v primerjavi s tujimi podjetji intelektualnemu kapitalu ne posvečajo 
toliko pozornosti. Brez izjeme se sicer strinjajo, da predstavlja enega izmed odločilnih 
dejavnikov v sodobnem poslovnem okolju, vendar se večina podjetij ukvarja le s 
človeškimi viri, zanemarja pa preostale kategorije intelektualnega kapitala. 
 
Prepričana sem in upam, da se bodo ob branju pojavila številna vprašanja, na katera bo v 
prihodnje potrebno odgovoriti. Vprašanja so namreč tisto, zaradi česar iščemo, odkrivamo 
in raziskujemo. Pot do razvoja splošno sprejete in uradno podprte prakse na področju 
intelektualnega kapitala pa je zaradi tega verjetno še precej dolga.  
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