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POVZETEK
Glavni namen magistrske naloge je bil raziskati, ali podjetja poročajo o vrednosti
blagovne znamke v svojih letnih poročilih. Za dosego namena magistrske naloge smo si
zastavili cilje v teoretičnem in empiričnem delu magistrske naloge.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej proučili in predstavili pojem
intelektualne lastnine, izpostavili nekaj definicij blagovne znamke ter opredelili
blagovno znamko kot neopredmeteno sredstvo. V nadaljevanju smo predstavili
vrednost in pomen blagovne znamke za podjetje ter opredelili razloge za ocenjevanje
blagovne znamke.
Največ pozornosti smo namenili empiričnem delu magistrske naloge, kjer smo najprej
izbrali 30 blagovnih znamk in s tem posledično v raziskavo zajeli 30 letnih poročil
podjetij, ki so lastniki izbranih blagovnih znamk. Nato smo izvedli raziskavo, ki je
potekala tako, da smo pregledali izbrana letna poročila, v katerih smo raziskovali
prisotnost poročanja blagovnih znamk. Ločeno smo pregledovali poslovni del in
računovodski del letnega poročila. V poslovnem delu letnega poročila smo raziskovali
po standardnem vzorcu, ali podjetja vključujejo določene informacije o blagovni
znamki. V računovodskem delu letnega poročila smo raziskovali, ali je v podjetju prišlo
do takšne transakcije, zaradi katere je podjetje obvezno moralo vključiti vrednost
proučevane blagovne znamke.
Pri tej raziskavi smo ugotovili, da v nobenem proučevanem poslovnem delu letnega
poročila ni vključena vrednost blagovne znamke. Naslednja ugotovitev je, da nekatera
podjetja v poslovnem delu letnega poročila vključujejo določene informacije o blagovni
znamki, nekatera pa sploh ne. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je samo v enem
podjetju prišlo do takšne transakcije, da je podjetje obvezno moralo vključiti vrednost
blagovne znamke v računovodski del letnega poročila.
Ključne besede: blagovna znamka, vrednost blagovne znamke, neopredmeteno
sredstvo, letno poročilo.

ABSTRACT
The main purpose of the master's thesis was to research whether companies reported
on the value of trademarks in their annual reports. To achieve the purpose of the
master's thesis, we set the goals in the theoretical and empirical part of the master's
thesis.
In the theoretical part of the master's thesis, we first studied and presented the term
of intellectual property, set out some definitions of a trademark and defined it as
intangible assets. In the continuation, we presented the value and significance of a
trademark for the company and defined the reasons for evaluating trademarks.
The most attention was given to the empirical part of the master's thesis. First, we
chose 30 trademarks and, consequently, the research covered 30 annual reports of
companies which are owners of these trademarks. Then, the research was carried out
during which we reviewed the annual reports, where we searched for the presence of
reporting on trademarks. We reviewed the business part and the accounting part of
annual reports separately. In the business part of annual reports, we researched
according to the standard pattern if companies included certain information on their
trademark. In the accounting part of the annual reports, we researched if there was a
transaction in the company which bound the company to include the value of the
studied trademark.
In this research, we established that in none of the studied business parts of annual
reports the value of trademark was included. The next finding was that in the business
part of annual reports some companies included certain information on their
trademark and some did not at all. It was also established that in only one company
there was such a transaction that the company was bound to include the value of its
trademark in the accounting part of the annual report.

Key words: trademark, value of trademark, intangible assets, annual report.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Živimo v dobi, za katero je značilna vse večja in neizprosna konkurenca in vse krajša
življenjska doba izdelkov. Zato so podjetja vse bolj odvisna od svoje intelektualne
lastnine, ki je plod človeškega znanja in idej.
Intelektualna lastnina je krovni pojem, s katerim so zajete različne vrste pravic, kamor
splošno uvrščamo patente, znamke, modele, avtorske in druge pravice (Repas 2007,
str. 31). Je pomemben del premoženja podjetja – predstavlja neopredmetena
sredstva1, ki jih je za optimalno dosego vrednosti potrebno ustrezno zaščititi in
upravljati z njimi (Gospodarska zbornica Slovenije 2016). Z ustrezno zaščito podjetja
drugim preprečijo, da bi jo uporabljali oz. prodajali brez njihovega dovoljenja
(Gospodarska zbornica Slovenije 2016).
V današnjem globalnem svetu ekonomije 21. stoletja so torej neopredmetena sredstva
(znamke, znanje, patenti, licence, poslovni modeli …) glavni vir kreiranja vrednosti v
podjetju (Vukovič in Brus 2008, str. 41). Pri tem pa je eno izmed pomembnih in
pogosto dragoceno neopredmeteno sredstvo v svetu blagovna znamka, ki je pravno
zavarovan znak ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega
ali podobnega blaga in ga je mogoče grafično prikazati. Znak lahko predstavljajo
besede, črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe ali kombinacije
barv (URSIL 2016). Cilj blagovne znamke je torej, da na eni strani pomaga podjetju
razlikovati vir ali izvor blaga od konkurence, na drugi strani pa, da jo uporabnik
prepozna kot vir kakovosti.
Zakaj podjetja pravzaprav želijo blagovno znamko oceniti v denarju? Obstaja kar nekaj
razlogov za to: prodaja in nakup blagovne znamke, naložbene odločitve, pridobitev
bančnih posojil, obveščanje delničarjev o vrednosti, osnova za izračun licenčnine …
Kljub številnim razlogom ocenjevanja blagovnih znamk je tovrstno dejanje pri nas še v
povojih. Medtem ko je v ZDA tradicija ocenjevanja blagovnih znamk že zelo dolga, v
Evropi v tem prednjačita Nemčija in Francija (Pavlin 2012).
Premalo posvečanja pozornosti vrednosti blagovnih znamk se posledično kaže tudi v
tem, da blagovne znamke pri nas v letnih poročilih še vedno nimajo takšnega pomena
kot na zahodu (Pavlin 2012). Če bi podjetja v svojih letnih poročilih imela opredeljeno
vrednost blagovnih znamk, bi bila tudi vrednost njihovih delnic povsem drugačna. Od
tega je, nenazadnje, odvisna tudi odločitev za naložbe. Nekdo bo v podjetje vložil
1

Neopredmeteno sredstvo je prepoznavno nedenarno sredstvo, ki ima gospodarske lastnosti. Fizično ne
obstaja, vendar daje lastniku pravice in gospodarske koristi (Turk 2007, 338; MSOV 2013, 9).
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denar, če je to na pravih trgih, če ima dobro prodajo ..., a to je premalo. Vedeti mora
tudi, ali ima podjetje blagovno znamko, ki je na primer sposobna preživeti tudi med
recesijo (Petrov 2011(a)).
V letnem poročilu se neopredmeteno sredstvo (s tem tudi blagovna znamka) pripozna
v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske
koristi, povezane z njim, in je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. V
primeru, da je blagovna znamka ustvarjena znotraj podjetja, se ne pripozna kot
neopredmeteno sredstvo (SRS 2016, str. 32).
Temeljni raziskovalni problem magistrske naloge je raziskati, ali se o vrednosti
blagovnih znamk poroča v letnih poročilih.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrske naloge je teoretično predstaviti blagovno znamko, njen pomen in
vrednost. Hkrati želimo praktično raziskati, ali se v letnih poročilih poroča o vrednosti
blagovnih znamk.
Cilji v teoretičnem delu:
 opredelitev pojma in pomena intelektualne lastnine;
 predstavitev delitev intelektualne lastnine;
 opredelitev pojma in pomena blagovne znamke;
 predstaviti pomen in namen ocenjevanja blagovne znamke;
 predstavitev tveganj povezanih z ocenjevanjem blagovne znamke.
Cilji v empiričnem delu:
 izbrati 30 slovenskih blagovnih znamk za izvedbo raziskave;
 pridobiti letna poročila podjetij, ki so lastniki izbranih 30 blagovnih znamk;
 oblikovati vzorec, po katerem bomo proučili vseh 30 letnih poročil podjetij;
 raziskati, ali podjetja poročajo o vrednosti blagovnih znamk v letnih
poročilih;
 analiziranje in predstavitev rezultatov izvedene raziskave.
V magistrski nalogi bomo preverjali hipotezo:
H : Izbrane blagovne znamke so ocenjene in njihove vrednosti izkazane v poslovnem
delu letnega poročila.
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1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljamo, da bodo pridobljene informacije, ki bodo zbrane na podlagi
obstoječe slovenske in tuje literature, verodostojne in kakovostne. Vsa letna poročila
so revidirana, zato predpostavljamo, da so podatki v letnih poročilih resnični in pošteni
ter da smo določili dovolj velik vzorec za izvedbo raziskave. Prav tako predpostavljamo,
da bo na voljo dovolj ustrezne slovenske in tuje literature za dosego ciljev v
teoretičnem in empiričnem delu magistrske naloge.
Pod intelektualno lastnino uvrščamo več neopredmetenih sredstev, v magistrski nalogi
pa se bomo omejili na eno vrsto intelektualne lastnine in sicer blagovno znamko. V
raziskavi bomo zajeli 30 blagovnih znamk (AJM okna-vrata-senčila, Akrapovič, Alpsko
mleko, Barcaffe, Dnevnik, Elektro Maribor, Fructal, Gea, Gorenje, Impol, Jager, KD
Skladi, Kozmetika Afrodita, Laško, Lekadol, LifeClass, NLB, Paloma, Pantheon, Petrol,
Pipistrel, Radgonske Gorice, Slovenske novice, Telekom Slovenije, Terme 3000
Moravske Toplice, Triglav, Turistična agencija Sonček, Zelene Doline, z'dežele in 1001
cvet)2 in se s tem posledično omejili na proučitev 30 letnih poročil podjetij, ki
obravnavajo zgoraj naštete blagovne znamke, za leto 2015. Prav tako se bomo v
teoretičnem delu magistrske naloge omejili na že obstoječo strokovno slovensko in
tujo literaturo.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko delo temelji na kombinaciji teoretično-empiričnega raziskovanja. V
teoretičnem delu bo uporabljen deskriptiven pristop – metoda deskripcije in metoda
komparacije. Z metodo deskripcije bomo opisali in razložili posamezne pojme ter
povzeli stališča avtorjev. S pomočjo metode komparacije bomo primerjali stališča
različnih avtorjev.
V empiričnem delu bomo preverjali postavljeno hipotezo ( : Izbrane blagovne
znamke so ocenjene in njihove vrednosti izkazane v letnih poročilih) tako, da bomo
znotraj izbranih letnih poročil raziskali, ali se vrednost blagovnih znamk poroča v letnih
poročilih. Revidirana letna poročila za leto 2015 bomo pridobili na spletni strani
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve3.
2

Blagovne znamke Barcaffe, Fructal, Gorenje, Laško, Lekadol, KD Skladi, NLB, Petrol, Slovenske novice,
Telekom Slovenije, Terme 3000 Moravske Toplice, Triglav, Turistična agencija Sonček in 1001 cvet so
izbrane iz seznama najbolj zaupanja vrednih blagovnih znamk v letu 2016. Izbrali so jih slovenski
naročniki revije Reader's Gigest Slovenija (Mladinska knjiga 2016). Ostale blagovne znamke – AJM oknavrata-senčila, Akrapovič, Alpsko mleko, Dnevnik, Elektro Maribor, Gea, Impol, Jager, Kozmetika Afrodita,
LifeClass, Paloma, Pantheon, Pipistrel, Radgonske Gorice, Zelene doline in z'dežele smo izbrali po lastni
presoji.
3
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je vodilna nacionalna institucija, ki je
pooblaščena za zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov ter
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2 RAZUMEVANJE INTELEKTUALNE LASTNINE
2.1 Pojem in pomen intelektualne lastnine
Pojem »intelektualna lastnina« se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega
intelekta oziroma razuma (Pretnar 2002, str. 19).
Neizbežno se opira na tri samostojne, a medsebojno prepletajoče se vede, ki zato
seveda vplivajo ena na drugo (Pretnar 2002, str. 19). Prvič, intelektualna lastnina
predstavlja samostojno pravno področje. Drugič, pravice intelektualne lastnine so
zasebne podjetniške pravice, kar jim neizbežno daje ekonomski značaj. Sodi torej tudi v
ekonomijo. In tretjič, podjetniška narava teh pravic neizogibno zahteva ustrezno
vodenje, zato so povezane tudi s področjem managementa. Intelektualna lastnina je
torej vsekakor interdisciplinarno področje (Pretnar 2002, str. 15).
Pojem intelektualne lastnine se je uveljavil z ustanovitvijo Svetovne organizacije za
intelektualno lastnino WIPO s sedežem v Ženevi, ki si prizadeva za čim večje
poenotenje zakonodaj svojih članic na področju intelektualne lastnine. WIPO je nastala
na podlagi Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino leta
1967 v Stockholmu. Leta 1974 se je preoblikovala v specializirano agencijo znotraj OZN,
danes pa je najpomembnejša mednarodna organizacija, ki pokriva področje
intelektualne lastnine (Wikipedija 2017).
Intelektualna lastnina je pomemben del premoženja podjetja – predstavlja
neopredmetena sredstva, ki jih je za optimalno dosego vrednosti potrebno ustrezno
zaščititi in upravljati z njimi. Optimalno upravljanje z intelektualno lastnino na različne
načine pomaga umestiti podjetje med vodilne v panogi – poveča prepoznavnost
izdelkov oz. storitev, odpre nove poslovne možnosti, prinaša komercialno prednost
pred konkurenti in zagotavlja svobodo delovanja na trgu. Neustrezna zaščita ali
nezavedanje o vrednosti lastne intelektualne lastnine pa omogoča konkurentom
kopiranje in obiranje plodov dolgotrajnega razvoja, odpira nepotrebne spore in
povzroča izgubo tako finančnih sredstev kot tudi ugleda in poslovnih priložnosti. Del
težko zasluženega ugleda, položaja in tržnega deleža tako podjetje dobesedno podari
konkurentom. Optimalna zaščita in uveljavljanje različnih pravic intelektualne lastnine
(znamke, patenti, modeli, poslovne skrivnosti, avtorske pravice) ustvarita trdno in
večplastno zaščito pred kopiranjem, ponarejanjem in krajo izdelkov, storitev ali znanja
podjetja (Gospodarska zbornica Slovenije 2016).

za javno objavljanje letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in
drugih poslovnih subjektov (AJPES(a); AJPES(b)).
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2.1.1 Delitev intelektualne lastnine
Po definiciji Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino se
delitev intelektualne lastnine nanaša na tri kategorije pravic4: na avtorsko pravo,
industrijsko lastnino ter topografije polprevodniških vezij, kar prikazuje slika 1 (URSIL
2016).
Slika 1: Delitev intelektualne lastnine

Vir: JAPTI.

Avtorsko pravo
Avtorsko pravo ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Ta zakon deli
avtorsko pravo na (URSIL):
 Avtorske pravice. Pripadajo avtorju na podlagi same stvaritve dela. To
pomeni, da ni potrebna nobena formalnost kot npr. registracija, da bi bilo
delo avtorskopravno varovano (primer: ko pisatelj napiše roman, je to delo
že varovano in ima avtor na njem avtorsko pravico). Bistvo avtorske pravice
je torej, da predstavlja monopol avtorja nad izkoriščanjem njegovega dela.
 Sorodne pravice. Se v skrajšani obliki uporablja za tiste pravice, ki so
sorodne avtorskim. Nosilci sorodnih pravic so izvajalci, proizvajalci
4

Gre za pravice, ko zaščitijo inovativne izdelke in storitve, podjetja in osebe ter njihove investicije, ki so
omogočile, da lahko tržijo in distribuirajo svoje izdelke končnim uporabnikom in da njihovih izdelkov ali
storitev nihče ne kopira. Pravice intelektualne lastnine postajajo vse bolj pomembne, saj večkrat
dosegajo ogromne ekonomske vrednosti (Likar, str. 7) .
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fonogramov, filmski producenti, RTV organizacije, založniki in izdelovalci
podatkovnih baz.
1.

Industrijska lastnina
Pravice industrijske lastnine v Sloveniji ureja Zakon o industrijski lastnini.
Slovenska zakonodaja določa, da so pravice industrijske lastnine (URSIL 2016):
 Patent. Je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na
inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.
 Patent s skrajšanim trajanjem. Za patent s skrajšanim trajanjem zakon
predvideva manjšo raven potrebne inventivnosti izuma; določen je le
pogoj, da je izum dosežen z ustvarjalnim delom, torej da izkazuje določeno
učinkovitost ali praktično prednost pri gospodarski uporabi. Patent s
skrajšanim trajanjem se ne more podeliti za izume postopka, rastlinske
vrste ali živalske pasme (JAPTI).
 Model. Je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje
videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.
 Znamka. Kot znamka se sme registrirati znak ali kombinacija znakov, ki
omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali
storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati.
 Geografska označba. Z geografsko označbo se zavarujejo oznake, ki
označujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, če je kakšna
značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla.
 Dodatni varstveni certifikat. Pod določenimi pogoji se lahko podeli
imetniku osnovnega patenta ali njegovemu pravnemu nasledniku po izteku
patenta. Dodatni varstveni certifikat daje enake pravice, kot jih daje patent,
in zanj veljajo enake omejitve in obveznosti (JAPTI).

2.

Topografije polprevodniških vezij
Polprevodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni
obliki ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s
polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj eden aktiven element. Varstvo pravic
avtorjev topografij polprevodniških vezij v Sloveniji je opredeljeno v Zakonu o
varstvu topografije polprevodniških vezij in Pravilniku o registraciji topografije
polprevodniških vezij (URSIL 2016).
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3 RAZUMEVANJE BLAGOVNE ZNAMKE
3.1 Pojem blagovna znamka
Za večino od nas so blagovne znamke najbolj vidna in pogosto izkušena oblika
intelektualne lastnine. Vsi smo dnevno izpostavljeni blagovnim znamkam v oglasih v
tiskanih in elektronskih medijih (McGruder 1998, str. 709).
Pri prebiranju literature zasledimo zelo različne razlage blagovne znamke, če
povzamemo bistvo, pa ugotovimo, da izražajo isto (Vukasović in Barkovič 2015).
V Sloveniji blagovno znamko opredeljuje Zakon o industrijski lastnini in sicer je
opredeljena kot kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo
razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in
jih je mogoče grafično prikazati (ZIL-1, 2006).
Najpogosteje navedeno pojmovanje blagovne znamke je pojmovanje American
Marketing Association (Vukasović 2013, str. 42). American Marketing Association
opredeljuje blagovno znamko kot ime, izraz, simbol, obliko ali kombinacijo naštetih, ki
je namenjena identifikaciji izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in
razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih (Sandner in Block 2011).
Tudi Aaker (1991, povzeto po Vukasović 2013, str. 42) je podobno opredelil blagovno
znamko, in sicer kot razlikovalno ime oziroma simbol (logo, zaščitni znak, značilna
embalaža), ki ima namen razlikovati izdelek oziroma storitev od konkurentovih.
De Chernatony in McDonald opredeljujeta uspešno blagovno znamko kot prepoznaven
izdelek, storitev, osebo ali kraj, ki je nadgrajen tako, da kupec ali uporabnik zaznava
zanj pomembne, posebne in trajne dodane vrednote, ki se kar najbolj ujemajo z
njegovimi potrebami (de Chernatony 2002, str. 24).
Kapferer dodaja definiciji blagovne znamke novo dimenzijo, ko pravi, da blagovna
znamka ni le izdelek, ampak je bistvo izdelka, njegov pomen in njegova usmeritev
(Viher, str. 1).
Clow and Baack (2005, povzeto po Farjam in Hongyi 2015) menita, da blagovna znamka
predstavlja skupek lastnosti, ki blagovno znamko naredijo edinstveno na trgu,
omogoča podjetju zaračunavanje višje cene in ohranja večji tržni delež.
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Iz vseh teh definicij lahko izpeljemo, da blagovna znamka sporoča porabnikom
informacijo o kakovosti izdelka, tradiciji, imidžu, proizvajalcu ter poreklu izdelka
(Vukasović 2013, str. 42).
Blagovna znamka je dokaj zapleten simbol (znak). Lahko pa sporoča do šest pomenov
(Kotler 1998, str. 444–445):
• Lastnosti. Blagovna znamka nas najprej spomni na določene lastnosti. Tako so
za mercedesa značilne lastnosti, da je drag, dobro izdelan, dobro zasnovan,
trajen, izredno prestižen, ohranja visoko ceno pri preprodaji, hiter in podobno.
Podjetje lahko uporabi eno ali več teh lastnosti za oglaševanje avtomobila.
Dolga leta je Mercedes oglaševal, da so njegovi avtomobili zasnovani in
izdelani »kot noben drug avtomobil na svetu.« To je služilo za osnovo
pozicioniranja vseh drugih lastnosti avtomobila.
 Koristi. Blagovna znamka je več kot niz lastnosti. Kupci ne kupujejo lastnosti,
temveč koristi. Lastnosti morajo biti prenesene v uporabne in/ali čustvene
koristi. Lastnost »trajen« je lahko prenesena v uporabno korist kot: »Ne bo mi
potrebno kupiti novega avtomobila vsaki dve leti.« Lastnost »drag« je lahko
prenesena v čustveno korist kot: »Avto mi pomaga, da se počutim
pomembnejšega in občudovanega.« Lastnost »dobro izdelan« se lahko
prenese v uporabno in čustveno korist kot: »Ob nesreči sem varen.«
• Vrednote. Blagovna znamka nam pove nekaj tudi o vrednotah proizvajalca.
Tako je za mercedesa značilna visoka zmogljivost, varnost, prestiž in podobno.
Tržnik blagovne znamke mora ugotoviti, katere skupine kupcev avtomobilov
se zanimajo za te vrednote.
• Kultura. Blagovna znamka nam lahko predstavlja tudi neko kulturo. Mercedes
predstavlja germansko kulturo: organiziran, učinkovit, visoke kakovosti.
• Osebnost. Blagovna znamka lahko nakaže tudi neko osebnost. Če bi bila
blagovna znamka oseba, žival ali predmet, kaj bi nam prišlo na misel?
Mercedes bi lahko predstavljal resnega šefa (osebno), leva, kralja živali (žival)
ali preprosto palačo (predmet). Včasih blagovna znamka prevzame osebnost
kakšne resnične, zelo znane osebe ali glasbenika.
• Uporabnik. Blagovna znamka nam nakaže, kakšen porabnik kupuje in
uporablja izdelek. Presenečeni bi bili, če bi videli 20-letno tajnico, ki vozi
mercedesa. Za volanom bi pričakovali vsaj 55 let starega direktorja.
Uporabniki so tisti, ki cenijo vrednote, kulturo in osebnost izdelka.

3.2 Blagovne znamke kot neopredmeteno sredstvo
Blagovne znamke so z računovodskega vidika v Slovenskih računovodskih standardih in
v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja opredeljene kot
neopredmeteno sredstvo. V Slovenskih računovodskih standardih neopredmeteno
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sredstvo opredeljuje Slovenski računovodski standard 2, v Mednarodnih standardih
računovodskega poročanja pa Mednarodni računovodski standard 38.
Mednarodni računovodski standard 38 opredeljuje neopredmeteno sredstvo kot
razpoznavno nedenarno sredstvo brez fizičnega obstoja (MRS 38, 8. člen).
Sredstvo je definirano kot dejavnik (MRS 38, 8. člen):
 ki ga podjetje obvladuje zaradi preteklih poslovnih dogodkov ter
 iz katerega se pričakuje tok prihodnjih gospodarskih koristi v podjetje.
Da je lahko blagovna znamka uvrščena med neopredmetena sredstva, mora biti (MRS
38, 11.–17. člen):
 Razpoznavna. Mogoče jo je razlikovati od dobrega imena. Je ločljiva, to
pomeni, da se lahko loči ali razdeli od podjetja ter proda, prenese, licencira, da
v najem ali zamenja, posamič ali skupaj s povezano pogodbo, sredstvom ali
obveznostjo. Izhaja iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali
so te pravice prenosljive ali ločljive od podjetja oz. od drugih pravic in obvez.
 Obvladljiva. Ko lahko podjetje pridobiva od blagovne znamke prihodnje
gospodarske koristi in hkrati drugim onemogoča dostop do teh koristi.
Sposobnost podjetja obvladovati prihodnje gospodarske koristi navadno izhaja
iz pravnih pravic, ki jih je mogoče uveljaviti pred sodiščem.
 Prinašati prihodnje gospodarske koristi. Povečani prihodki od prodaje,
prihranki stroškov ali drugačne koristi, ki jih bo podjetje imelo.
Pripoznanje nečesa kot neopredmetenega sredstva zahteva od podjetja dokaze, da
zadošča (MRS 38, 18. člen):
 opredelitvi neopredmetenega sredstva ter
 sodilom za pripoznavanje.
Opredelitev neopredmetenega sredstva je navedena že zgoraj; in sicer, da se lahko
sredstvo pripozna kot neopredmeteno, morajo biti izpolnjeni pogoji za to. Ti pogoji so
razpoznavnost, obvladovanje in obstoj prihodnjih gospodarskih koristi pri nedenarnem
sredstvu brez fizičnega obstoja.
Neopredmeteno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, kadar
(MRS 38, 21. člen):
 je verjetno, da bodo pričakovane prihodnje gospodarske koristi, ki se mu
pripisujejo, pritekale v podjetje ter
 je mogoče zanesljivo izmeriti njegovo nabavno vrednost.
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3.2.1 Pripoznavanje blagovne znamke
V MRS 38 je opredeljena delitev neopredmetenih sredstev, ki je z vidika blagovnih
znamk pomembna, saj ravno ta delitev kasneje vpliva na to, kako se neopredmetena
sredstva pripoznavajo v podjetju. In sicer se delijo na tista neopredmetena sredstva, ki
so pridobljena in na tista, ki so ustvarjena v podjetju.
Znotraj podjetja ustvarjene blagovne znamke (poleg blagovne znamke tudi kolofoni,
naslovi publikacij, seznami odjemalcev in po vsebini podobne postavke) se ne
pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo. Vrednost porabe pri teh postavkah ni
mogoče razlikovati od stroškov razvijanja poslovanja kot celote. Zato se takšne
postavke ne pripoznajo kot neopredmetena sredstva (MRS 38, 63.–64. člen). MRS 38
(128. člen) podjetju priporoča, vendar od njega ne zahteva, da na kratko opiše
blagovne znamke, ki jih obvladuje.
Blagovne znamke se pripoznajo kot neopredmetena sredstva v primeru ločene
pridobitve blagovne znamke ali pri poslovni združitvi.

3.2.2 Ločena pridobitev neopredmetenega sredstva
Običajno cena, ki jo podjetje plača za ločeno pridobitev neopredmetenega sredstva,
kaže pričakovanja o verjetnosti, da bodo v podjetje pritekale pričakovane prihodnje
gospodarske koristi, ki jih omogoča sredstvo. Z drugimi besedami, podjetje pričakuje
pritok gospodarskih koristi, tudi če obstaja negotovost glede časa ali zneska pritoka.
Zato se šteje, da je sodilu verjetnosti za pripoznanje za ločeno pridobljena
neopredmetena sredstva vedno zadoščeno. Poleg tega je navadno mogoče nabavno
vrednost ločeno pridobljenega neopredmetenega sredstva zanesljivo izmeriti. To velja
zlasti, če je kupnina v obliki denarja ali drugih denarnih sredstev (MRS 38, 25.–26.
člen). V primeru ločene pridobitve blagovne znamke se vrednost le-te izkaže po
nabavni vrednosti.

3.2.3 Pridobitev neopredmetenega sredstva v poslovni združitvi
Če je neopredmeteno sredstvo pridobljeno v poslovni združitvi, je po MSRP 3 nabavna
vrednost neopredmetenega sredstva njegova poštena vrednost na dan prevzema.
Poštena vrednost neopredmetenega sredstva kaže tržna pričakovanja o verjetnosti, da
bodo v podjetje pritekale pričakovane prihodnje gospodarske koristi, ki jih omogoča
sredstvo (MRS 38, 33. člen). Prevzemnik pripozna skupino dopolnilih sredstev, ki
sestavljajo blagovno znamko, kot eno samo sredstvo, če posameznih poštenih
vrednosti dopolnilnih sredstev ni mogoče zanesljivo izmeriti. Če je posamezne poštene
vrednosti dopolnilnih sredstev mogoče zanesljivo izmeriti, jih prevzemnik lahko
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pripozna kot eno samo sredstvo, pod pogojem, da imajo posamezna sredstva podobno
dobo koristnosti (MRS 38, 37. člen). Torej v primeru, da se blagovna znamka pridobi s
poslovno združitvijo, se vrednost blagovne znamke izkaže po pošteni vrednosti.

3.2.4 Merjenje blagovne znamke po pripoznanju
Za blagovne znamke delujoči trg ne deluje, glede na to, da je vsaka blagovna znamka
unikatna. Blagovna znamka se zato izkaže po nabavni vrednosti, zmanjšani za
amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve (MRS 38, 78. in
82. člen).

3.2.5 Doba koristnosti in amortiziranje oziroma slabitev blagovne znamke
Blagovna znamka ima lahko končno ali pa nedoločeno dobo koristnosti. Ali je doba
koristnosti blagovne znamke končna ali nedoločena, oceni podjetje (MRS 38, 88. člen).
Blagovna znamka s končno dobo koristnosti se amortizira. Dobo koristnosti in metodo
amortiziranja je treba preveriti najmanj konec vsakega poslovnega leta. Amortizirljivi
znesek se strogo dosledno razporedi na celotno dobo njegove koristnosti. Znesek
amortizacije se v vsakem obdobju pripozna v poslovnem izidu, razen če ta ali kak drug
standard dovoljuje ali zahteva, da se všteje v knjigovodsko vrednost drugega sredstva
(MRS 38, 97.–106. člen).
Blagovna znamka z nedoločeno dobo koristnosti pa se ne amortizira. V skladu z MRS 36
podjetje preizkusi, ali gre za oslabitev blagovne znamke z nedoločeno dobo koristnosti
tako, da primerja njegovo nadomestljivo vrednost z njegovo knjigovodsko vrednostjo
vsako leto ter vedno, ko kaže, da je blagovna znamka morda oslabljena. Prav tako je
potrebno vsako obdobje pregledati, da se ugotovi, ali dogodki in okoliščine še
podpirajo oceno, da je doba koristnosti sredstva nedoločena (MRS 38, 107. člen).
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4 VREDNOST BLAGOVNE ZNAMKE IN NJENO OCENJEVANJE
4.1 Vrednost in pomen blagovne znamke za podjetje
Blagovna znamka je srce in duša vsakega uspešnega podjetja (Mladi podjetnik 2015).
Ima pomembno vlogo pri ustvarjanju in ohranjanju finančne uspešnosti podjetja (Haigh
in Knowles, str. 18). Podjetju lahko predstavlja pomemben vir – včasih je celo najbolj
dragoceno finančno sredstvo podjetja (Budac in Baltador 2013, str. 444).
John Stuart, nekdanji predsednik uprave družbe Quaker Oats Ltd., je podal zelo
zgovorno izjavo in sicer: »Če bi bilo treba to podjetje razdeliti, bi z veseljem vzel
blagovne znamke, zaščitne znake in dobro ime, vam pa pustil vse opredmeteno
premoženje – in bolje bi se mi godilo kot vam!« S to izjavo opozarja na resničen pomen
blagovne znamke ter da so blagovne znamke dragoceno premoženje, ki ob ustreznem
upravljanju lahko zagotovi stalen dotok prihodka (de Chernatony 2002, str. 18). S tem
se strinja tudi Korelc (2010, str. 64), ki pravi: »Čeprav blagovna znamka ni vse, pa je
temu presneto blizu. Neštete študije in zgledi iz poslovnega sveta kažejo, da močna in
uveljavljena blagovna znamka vodi k dobičku in povečuje vrednost podjetja.«
Kako pomembna je blagovna znamka za podjetje, se zaveda tudi Andrej Pompe iz
Formitasa, ki pravi, da bi finančniku moralo biti jasno, da je tisto, kar je vredno v očeh
ljudi, najbolj vredno tudi v denarnem smislu. Zelo malo ljudi, zelo malo struktur v
podjetjih, razen tržnikov, se zaveda, zakaj imajo blagovno znamko. Znamko imajo, da
jih predstavlja na trgu. Da pove, kdo so in kaj ponujajo. To je bistvo (Petrov 2011(a)).
Aaker pravi, da je vrednost blagovne znamke tem višja, čim višja je zvestoba blagovni
znamki, prepoznavnost imena, zaznana kakovost, močne asociacije v zvezi z blagovno
znamko. Gre za to, da ima blagovna znamka vrednost, če se jo lahko prodaja in kupuje
po določeni ceni. Visoka vrednost blagovne znamke zagotavlja konkurenčne prednosti
podjetju. Stroški za trženje so zaradi visoke prepoznavnosti blagovne znamke in
zvestobe kupcev manjši. Podjetje je bolj učinkovito pri pogajanjih z distributerji in
trgovci na drobno, od katerih kupci pričakujejo, da bodo imeli blagovno znamko. Prav
tako lahko podjetje zaračuna višjo ceno kot konkurenti, ker ima blagovna znamka višjo
zaznano kakovost. Lažje tudi razširi blagovno znamko, ker ima blagovna znamka veliko
verodostojnost. Predvsem pa blagovna znamka nudi podjetju obrambo pred kruto
cenovno konkurenco (Kotler 1998, str. 445–446).
Vrednost blagovne znamke je neka valuta, moč in vrednost same znamke, ki pomeni
ocenjevanje privlačnosti blagovne znamke za vse ciljne skupine, ki imajo opravka z njo
(Pickton in Broderick 2001, povzeto po Kozjan in Gomezelj-Omerzel 2012, str. 37).
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Za lastnike blagovne znamke ni zgolj pomembno razumevanje, kateri elementi tvorijo
znamko, pač pa, kako maksimirati njeno vrednost. Z blagovno znamko dosežemo
prepoznavnost izdelkov in s tem varnost in stabilnost prihodnjega povpraševanja, s
čimer zmanjšamo poslovno in finančno tveganje, povečamo zmogljivosti in
učinkovitosti trženjsko-komunikacijskih aktivnosti ter konkurenčne prednosti. Vse to
prodajalcem izdelkov in storitev zmanjšuje tveganje, povečuje prodajo, gradi ugled
(Kapferer 1995, str. 26–31).
Na splošno je zavedanje o pomenu blagovnih znamk pri nas še na nizki ravni. Rezultati
raziskave v velikih slovenskih podjetjih kažejo, da ima več kot tri četrtine podjetij
blagovne znamke, vendar pa se jih le približno četrtina dejavno ukvarja z njihovim
ocenjevanjem. Preostala podjetja blagovnim znamkam očitno ne posvečajo pretirane
pozornosti, kar kaže na ignoranco podjetij do svojih neopredmetenih sredstev, ki so
morda ključni vir njihove konkurenčne prednosti (Čadež 2005, str. 345). Posamezni
direktorji se celo igrajo z blagovnimi znamkami podjetij, ki jih vodijo, pa čeprav so te
znamke v povprečju vredne kar petino podjetja, je povedal direktor urada za
intelektualno lastnino Jurij Žurej (Kocbek 2010). Slovenija je torej pravo nasprotje s
tujino, kjer vodilni vedo, da je moč podjetja odvisna od moči blagovnih znamk, katerih
upravljanje zahteva vlaganja, v Sloveniji upravljanje blagovnih znamk ni na
prednostnem seznamu dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo uprave (Petrov 2011). Ta
dejstva potrjuje tudi raziskava, ki jo je izvedel Andrej Pompe iz Formitasa, med 30
pomembnimi in uspešnimi podjetji v Slovenji, katera je pokazala, da nobeno podjetje v
svojih neopredmetenih sredstvih nima ocenjene vrednosti blagovnih znamk. To je
potrdila tudi Levičnik Oblakova iz podjetja Luna TBWA, ki hkrati pravi, da se podjetja
lotijo ocenjevanja blagovnih znamk šele ob prevzemih, nakupih in prodajah (Petrov
2011(a)).
Vodlan (2003, povzeto po Kozjan in Gomezelj-Omerzel 2012, str. 37) ugotavlja, da v
literaturi s področja blagovnih znamk najpogosteje najdemo trditve, da so močne
blagovne znamke premoženje podjetij, kljub temu pa le redka podjetja ugotavljajo
njihovo vrednost. Redkost ugotavljanja vrednosti blagovne znamke potrjuje tudi izjava
predsednika uprave Gorenja Franja Bobinaca, ki pravi, da konkretnega ocenjevanja
blagovne znamke s pomočjo zunanjih hiš v Gorenju niso izvajali, saj za to ni prave
potrebe (Petrov 2007). Da ni potrebe po ugotavljanju vrednosti blagovne znamke, so
mnenja tudi finančniki, s katerimi se je pogovarjal Andrej Pompe iz Formitasa. Vendar
Pompe opozarja, da pri tem nihče ne pomisli, da je treba že danes vedeti, koliko si
vreden, tudi če bo prodaja nekoč v prihodnosti. In če ugotoviš, da si danes vreden
premalo, moraš vlagati, da bo tvoja vrednost ob prodaji večja (Petrov 2011(a)).
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4.2 Razlogi za ocenjevanje blagovne znamke
V podjetjih, kjer so blagovne znamke ključni vir njihove konkurenčne prednosti, je
zbiranje in ocenjevanje podatkov o blagovnih znamkah zelo pomembno za uspešno
upravljanje z blagovnimi znamkami. Nekatera podjetja za graditev in trženje blagovnih
znamk porabijo tudi do tretjino svojih prihodkov, zato so tovrstne informacije zelo
pomembne za sprejemanje strateških odločitev v zvezi z njimi (Čadež 2005, str. 342).
Obstajajo številni razlogi, zakaj podjetja ocenjujejo blagovne znamke. Obstajajo razlogi,
zaradi katerih je podjetje obvezano oceniti vrednost blagovne znamke in jo vključiti v
letno poročilo. Podjetja morajo oceniti vrednost blagovne znamke za potrebe
računovodstva (podrobneje razloženo v podpoglavju 3.3), kajti blagovna znamka, ki je
pridobljena v poslovni združitvi ali ločeni pridobitvi, je vključena v neopredmetena
sredstva v bilanci stanja.
Obstajajo pa tudi razlogi, zaradi katerih je koristno ocenjevati vrednost blagovnih
znamk. Nekateri izmed teh razlogov so (Moisescu 2007, povzeto po Črnugelj 2012, str.
17):
 Obveščanje finančnih partnerjev (investitorji, delničarji, banke, zavarovalnice
itd.). Finančni partnerji gledajo na blagovno znamko kot na referenco, v kolikšni
meri so pripravljeni prevzeti tveganja in financirati podjetje, ki ima v lasti
določeno blagovno znamko. Interes lastnika blagovne znamke je preceniti
njeno vrednost. Zato je smotrno izbrati priznano neodvisno inštitucijo za
ocenitev vrednosti.
 Licenciranje blagovne znamke. Vrednost blagovne znamke je referenca pri
pogajanjih za višino licenčnine.
 Določanje višine odškodnine v primeru nepooblaščene uporabe blagovne
znamke. Lastniki močnih blagovnih znamk so podvrženi »piratstvu« blagovne
znamke, kar v osnovi vodi k zmanjševanju njene vrednosti. Kot znesek
odškodnine se lahko uporabi razlika med vrednostjo blagovne znamke pred in
po nedovoljeni uporabi blagovne znamke, retroaktivni znesek plačila za
uporabo blagovne znamke. Za vse tri navedene možnosti je potrebna ocenitev
vrednosti blagovne znamke.
 Izdelane marketinške strategije in načrti ter preverjanje učinkovitosti njihove
izvedbe. S pomočjo ocenjevanja portfelja blagovnih znamk lahko identificirajo
šibke in močne determinante blagovne znamke (angl. brand determinants),
načine za preoblikovanje spleta blagovnih znamk (angl. brand mix), učinkoviteje
upravljajo s ključnimi blagovnimi znamkami (angl. key brand management) in
preverjajo učinkovitost izvedbe strategij in načrtov preko ocenjevanj pred in po
izvedbi.
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Vrednost blagovnih znamk je koristno ocenjevati tudi iz naslednjih razlogov (Pogačnik
2011, str. 5):
 Blagovne znamke bi morale zaradi svojega pomena biti ocenjene kot vsako
drugo sredstvo v podjetju.
 Zavedanje, da blagovne znamke pospešujejo prodajo in generirajo dohodek
podjetja za večje število let in ob tem tudi pripomorejo pri kreiranju dobrega
imena podjetja na trgu.
 Ocenjevanje blagovnih znamk pripomore k lažjemu načrtovanju davčnih
obveznosti, lažjemu investiranju ustreznejših finančnih naložb in omogoča
ustreznejšo zakonsko zaščito blagovnih znamk.
 S stališča marketinga je ocenjevanje blagovnih znamk v finančnem smislu
koristno za določanje proračuna marketinških akcij in za lažjo alokacijo
resursov.
 Uspešna in dobro ocenjena blagovna znamka povečuje kredibilnost podjetja, pa
tudi top menedžmenta, ki lahko lažje motivira podrejene menedžerje pri
izvajanju poslovne politike podjetja in povečuje raven zaupanja in lojalnosti.
 Pomaga pri načrtovanju novih tržnih produktov.
Ocenjevalec vrednosti podjetij in sodni izvedenec za ekonomijo Marjan Pogačnik iz
ljubljanskega podjetja PIC Engineering kot najpogostejše razloge za ocenjevanje
vrednosti blagovnih zanamk v Slovenji navaja (našteti od najpogostejših do manj
pogostih) (Petrov 2011):
 dokapitalizacija in izboljšanje kazalca dolg/kapital,
 pridobitev bančnih posojil,
 slabitev dobrega imena,
 združitev dveh podjetij,
 odprodaja izdelčne blagovne znamke,
 osnova za izračun licenčnine,
 tržna vrednost patenta in podobno.
Kot lahko vidimo, obstaja kar nekaj različnih razlogov, zakaj se je koristno odločiti
oziroma zakaj pravzaprav morajo podjetja ocenjevati blagovne znamke. Ne glede na
razlog ocenjevanja vrednosti blagovne znamke ima podjetje možnost, da informacijo o
vrednosti blagovne znamke vključi v poslovni del letnega poročila (kot je že
poudarjeno, je v računovodskem delu letnega poročila podjetje omejeno glede
poročanja o vrednosti blagovne znamke oziroma je določeno, v katerih primerih je
obvezno vključiti vrednost blagovne znamke).
Vprašanje, ali so podjetja dovzetna za vključevanje informacij o vrednosti blagovne
znamke v letna poročila, je tema naslednjega poglavja, ki je tudi najpomembnejši del
magistrske naloge.
15

5 POROČANJE O BLAGOVNIH ZNAMKAH V LETNIH POROČILIH
V tem poglavju se bomo osredotočili na pregled letnih poročil podjetij, v katerih bomo
raziskali, ali lastniki izbranih blagovnih znamk poročajo o njihovih vrednostih v letnem
poročilu. Raziskovali bomo tako v poslovnem delu kot v računovodskem delu letnega
poročila.
V računovodskem delu letnega poročila podjetja vključijo informacijo o vrednosti
blagovnih znamk samo v primeru poslovne združitve ali ločene pridobitve blagovne
znamke, kot je podrobneje razloženo v poglavju 3.3. Zato se bomo pri pregledu
računovodskega dela letnega poročila osredotočili na bilanco stanja – postavka
neopredmetena sredstva in s tem posledično tudi na pojasnila k računovodskim
izkazom, kjer bomo raziskali, ali je podjetje v letu 2015 imelo transakcijo, zaradi katere
je moralo obvezno vključiti informacijo o vrednosti proučevane blagovne znamke.
Glede na to, da je podjetje omejeno pri informiranju vrednosti blagovne znamke v
računovodskem delu letnega poročila, ima kljub temu vsako podjetje, ki želi informirati
uporabnike letnega poročila o vrednosti blagovnih znamk, možnost, da to stori v
poslovnem delu letnega poročila. Zato se bomo osredotočili tudi na celoten del
poslovnega poročila, kjer bomo raziskali, ali lastniki blagovnih znamk vključujejo
informacijo o vrednosti blagovne znamke. Poleg te informacije bomo v poslovnem delu
letnega poročila preverili tudi, če podjetja poročajo o:
1. tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k povečanju prepoznavnosti
blagovne znamke;
2. gradnji ugleda blagovne znamke, ki ga dosegajo s sponzoriranjem in/ali
donacijami na področju športa in/ali kulture;
3. prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko5;
4. tržnem deležu blagovne znamke.

5.1 Blagovna znamka: AJM okna-vrata-senčila
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
AJM okna-vrata-senčila
Grafični prikaz6 blagovne znamke

5

Preverjanje te informacije pride v poštev samo pri tistih blagovnih znamkah, ki so prejele nagrado
Trusted Brand za leto 2015.
6
Grafični prikaz blagovne znamke se je skozi leta spreminjal, zato je posledično tudi registriranih več
različnih grafičnih prikazov. Zato bomo v magistrski nalogi pri vseh blagovnih znamkah prikazali tisti
grafični prikaz blagovne znamke, ki je glede na datum registracije najnovejši.
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Slika 2: Blagovna znamka AJM okna-vrata-senčila

Vir: TMview 2016.

Slika 2 prikazuje registrirano figurativno7 blagovno znamko AJM okna-vratasenčila (TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
AJM okna-vrata-senčila, podjetje za proizvodnjo stavbnega pohištva, storitve,
trgovino in zunanjo trgovino, d. o. o.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
AJM se ukvarja s trženjem, montažo in servisiranjem oken, vrat, nadstreškov,
zimskih vrtov in steklenih fasad iz PVC in ALU profilov ter senčil, komarnikov in
okenskih polic (BIZI).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU8
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 1: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke AJM okna-vrata-senčila.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke AJM okna-vrata-senčila.

X

Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke AJM okna-vrata-senčila,
ki ga dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko AJM okna-vrata-senčila.

Nagrade
niso prejeli.

7

Figurativna blagovna znamka je lahko sestavljena iz samo tekstualnih delov, slikovnih elementov ali
kombinacije tekstualnih in grafično-slikovnih elementov. Registrirane so lahko v črno-beli tehniki ali v
barvni tehniki (Gospodarska zbornica Slovenije 2016).
8
Vir: Letno poročilo AJM d.o.o. za leto 2015.
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Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke AJM okna-vrata-senčila.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 1) podjetje ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko AJM okna-vrata-senčila.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.2 Blagovna znamka: Akrapovič
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Akrapovič
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 3: Blagovna znamka Akrapovič

Vir: TMview 2016.

Slika 3 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Akrapovič (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
Akrapovič, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitev, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Akrapovič je visokotehnološko podjetje, ki se ukvarja z oblikovanjem izpušnih
sistemov za motocikle in športne avtomobile (Akrapovič).
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2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU9
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 2: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Akrapovič.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Akrapovič.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Akrapovič, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Akrapovič.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Akrapovič.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 2) še
poda informacijo, da prepoznavnost blagovne znamke Akrapovič dokazuje odziv
trga in odziv strokovne javnosti ter odjemalcev (Letno poročilo Akrapovič 2015,
str. 66).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta vrednost proučevane
blagovne znamke.

5.3 Blagovna znamka: Alpsko mleko
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
9

Vir: Letno poročilo Akrapovič d. d. za leto 2015.
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Ime blagovne znamke
Alpsko mleko
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 4: Blagovna znamka Alpsko mleko

Vir: TMview 2016.

Slika 4 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Alpsko mleko
(TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Ljubljanske mlekarne so vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom in
mlečnimi izdelki v Sloveniji (Letno poročilo Ljubljanske mlekarne d. d. 2015, str.
5).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU10
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 3: Preverjanje informacij v letnem poročilu

10

Poročajo o vrednosti blagovne znamke Alpsko mleko.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Alpsko mleko.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Alpsko mleko, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.



Vir: Letno poročilo Ljubljanske mlekarne d. d. za leto 2015.
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Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Alpsko mleko.
Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Alpsko mleko.

Nagrade
niso prejeli.


LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 3) še
poda informacijo, da so s pomočjo kvalitativne raziskave preverjali nove
koncepte izdelkov pod blagovno znamko Alpsko mleko (Letno poročilo
Ljubljanske mlekarne d. d. 2015, str. 32).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta vrednost proučevane
blagovne znamke.

5.4 Blagovna znamka: Barcaffe
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Barcaffe
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 5: Blagovna znamka Barcaffe

Vir: TMview 2016.

Slika 5 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Barcaffe (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
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Droga Kolinska, Živilska industrija, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Glavna dejavnost Droge Kolinske je predelava čajev in kave (Letno poročilo
Droga Kolinska d. d. 2015, str. 8).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU11
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 4: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Barcaffe.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Barcaffe.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Barcaffe, ki ga dosegajo
s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Barcaffe.



Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Barcaffe.



LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 4) še
poda informacijo, da je v letu 2015 Barcaffe osvojil nagrado Best Buy, ki
potrjuje najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Poleg te informacije še
zasledimo, da po raziskavi moči blagovnih znamk široke potrošnje podjetja
Valicon v kategoriji kave Barcaffe v letu 2015 ohranja svojo močno pozicijo v
regiji (Letno poročilo Droga Kolinska d. d. 2015, str. 26).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V podjetju je prišlo do takšnega dogodka, zaradi katerega je podjetje obvezno
moralo vključiti knjigovodsko vrednost blagovne znamke Barcaffe v
11

Vir: Letno poročilo Droga Kolinska za leto 2015.
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računovodskem delu letnega poročila pod postavko neopredmetena sredstva.
Vendar pod to knjigovodsko vrednost12 ni zajeta samo vrednost blagovne
znamke Barcaffe, ampak še vrednosti treh ostalih blagovnih znamk, in sicer
blagovne znamke Barcaffe, Argeta, Donat in Cockta, ki so v višini 22.953 tisoč
evrov zastavljene v zavarovanje prejetih posojil družbe in Skupine Atlantic
Grupa. Torej iz te vrednosti ne moremo jasno videti, koliko je vredna samo
blagovna znamka Barcaffe (Letno poročilo Droga Kolinska d. d. 2015, str. 45; str.
72–73).

5.5 Blagovna znamka: Dnevnik
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Dnevnik
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 6: Blagovna znamka Dnevnik

Vir: TMview 2016.

Slika 6 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Dnevnik (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
DNEVNIK, družba medijskih vsebin, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Dnevnik je založniška hiša tiskanih in elektronskih edicij v Sloveniji (Letno
poročilo Dnevnik d. d. 2015, str. 7).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU13
Računovodske usmeritve v letnem poročilu

12

Knjigovodska vrednost je znesek, s katerim se sredstvo pripozna v izkazu finančnega položaja, po
odštetju vseh nabranih amortizacijskih odpisov in nabranih izgub zaradi oslabitve v zvezi z njim (MRS 38,
8. člen).
13
Vir: Letno poročilo Dnevnik d. d. za leto 2015.
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Letno poročilo je sestavljeno
računovodskega poročanja.

v

skladu

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 5: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Dnevnik.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Dnevnik.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Dnevnik, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Dnevnik.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Dnevnik.



LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 5) podjetje ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko Dnevnik.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.6 Blagovna znamka: Elektro Maribor
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Elektro Maribor
Grafični prikaz blagovne znamke
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Slika 7: Blagovna znamka Elektro Maribor

Vir: TMview 2016.

Slika 7 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Elektro Maribor
(TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Elektro Maribor se ukvarja z distribucijo električne energije poslovnim in
gospodinjskim odjemalcem na severovzhodnem delu Slovenije (Elektro
Maribor).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU14
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 6: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Elektro Maribor.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Elektro Maribor.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Elektro Maribor, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali
kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja vredno
blagovno znamko Elektro Maribor.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Elektro Maribor.

14

Vir: Letno poročilo Elektro Maribor d. d. za leto 2015.
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X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 6) še
poda informacijo, da je blagovna znamka Elektro Maribor v okolju pozicionirana
v skladu z vizijo, vrednotami in poslanstvom podjetja, ter da blagovna znamka
predstavlja sinonim za strokovnega, kredibilnega zanesljivega ter uglednega
partnerja v poslovnem okolju (Letno poročilo Elektro Maribor d. d. 2015, str.
146).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.7 Blagovna znamka: Fructal
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Fructal
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 8: Blagovna znamka Fructal

Vir: TMview 2016.

Slika 8 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Fructal (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
FRUCTAL Živilska industrija, d. o. o.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
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Podjetje Fructal proizvaja in uspešno trži visokokakovostne sadne in zelenjavne
sokove (Fructal).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU15
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 7: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Fructal.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Fructal.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Fructal, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Fructal.

X16

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Fructal.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 7) še
poda informacijo o primerjavi doseženega vrednostnega in količinskega obsega
prodaje izdelkov Fructalovih blagovnih znamk leta 2015 z doseženim v letu
2014 in 2013 (Letno poročilo Fructal d. o. o. 2015, str. 41).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

15
16

Vir: Letno poročilo Fructal d.o.o. za leto 2015.
Nagrado Trusted Brand so prejeli za leto 2015, vendar o njej ne poročajo (Mediaspeed.net 2015).
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5.8 Blagovna znamka: Gea
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Gea
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 9: Blagovna znamka Gea

Vir: TMview 2016.

Slika 9 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Gea (TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Tovarna olja Gea, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Tovarna olja Gea se ukvarja s proizvodnjo živilskih proizvodov. Nosilni proizvodi
so rastlinska olja, majoneze, solate, omake, ocvrta čebula, oljne tropine in
semena (Tovarna olja Gea).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU17
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 8: Preverjanje informacij v letnem poročilu

17

Poročajo o vrednosti blagovne znamke Gea.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Gea.



Vir: Letno poročilo Tovarne olja Gea d. d. za leto 2015.
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Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Gea, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Gea.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Gea.



LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 8) še
poda informacijo, da so olja Gea že drugič nosilec medalje Best Buy Award, ki
uvršča blagovno znamko Gea na prvo mesto v kategoriji jedilnih olj zaradi
najboljšega razmerja med ceno in kvaliteto (Letno poročilo Tovarna olja Gea d.
d. 2015, str. 33).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.9 Blagovna znamka: Gorenje
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Gorenje
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 10: Blagovna znamka Gorenje

Vir: TMview 2016.

Slika 10 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Gorenje (TMview
2016).
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Lastnik blagovne znamke
GORENJE gospodinjski aparati, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Skupina Gorenje je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev izdelkov za dom
s 66-letno tradicijo (Gorenje).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU18
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 9: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Gorenje.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Gorenje.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Gorenje, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Gorenje.



Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Gorenje.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 9) še
poda informacije, da je bilo Gorenje po izboru potrošnikov in strokovne žirije v
okviru Najboljše iz Srbije razglašeno za najboljšo tujo blagovno znamko, ki jo
izdelujejo v Srbiji, da so blagovno znamko Gorenje lansirali v Vietnamu ter da je
blagovna znamka Gorenje osredotočena na zgornji srednji cenovni razred
(Letno poročilo Gorenje d. d. 2015, str. 17, 19 in 30).

18

Vir: Letno poročilo Gorenje d. d. za leto 2015.
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Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.10 Blagovna znamka: Impol
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Impol
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 11: Blagovna znamka Impol

Vir: TMview 2016.

Slika 11 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Impol (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
IMPOL 2000, družba za upravljanje d. d.
Dejavnost in ključne informacije lastnika blagovne znamke
Impol je fleksibilno, inovativno in v razvoj usmerjeno podjetje, ki se ukvarja s
predelavo aluminija v vrhunske polizdelke (Impol).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU19
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila

19

Vir: Letno poročilo Impol 2000 d. d. za leto 2015.
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z

Mednarodnimi

standardi

Tabela 10: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Impol.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Impol.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Impol, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Impol.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Impol.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij podjetje (Tabela 10) ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko Impol.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.11 Blagovna znamka: Jager
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Jager
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 12: Blagovna znamka Jager

Vir: TMview 2016.
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Slika 12 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Jager (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
JAGROS, trgovina, proizvodnja in storitve, d. o. o.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Jagros je trgovsko podjetje, ki se ukvarja z maloprodajo trgovskega živilskega in
neživilskega blaga (Letno poročilo Jagros d. o. o. 2015, str. 3–4).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU20
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 11: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Jager.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Jager.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Jager, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Jager.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Jager.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 11) še
poda informacijo, da želijo razširiti asortiment artiklov blagovne znamke Jager
(Letno poročilo Jagros d. o. o. 2015, str. 14).

20

Vir: Letno poročilo Jagros d. o. o. za leto 2015.
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Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.12 Blagovna znamka: KD Skladi
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
KD Skladi
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 13: Blagovna znamka KD Skladi

Vir: TMview 2016.

Slika 13 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko KD Skladi (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
KD Group, finančna družba, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
KD Group se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:
 zavarovalništvo (premoženjska zavarovanja, življenjska zavarovanja in
zdravstvena zavarovanja),
 upravljanje premoženja,
 finančne storitve in drugo (Letno poročilo KD Group d. d. 2015, str. 9).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU21
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

21

Vir: Letno poročilo KD Group d. d. za leto 2015.
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z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 12: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke KD skladi.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke KD Skladi.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke KD Skladi, ki ga dosegajo
s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko KD Skladi.



Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke KD Skladi.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 12) še
poda informacijo, da so na podelitvi nagrad revije World Finance prejeli
nagrado za najboljše podjetje za upravljanje v Sloveniji (Letno poročilo KD
Group d. d. 2015, str. 7).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.13 Blagovna znamka: Kozmetika Afrodita
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Kozmetika Afrodita
Grafični prikaz blagovne znamke
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Slika 14: Blagovna znamka Kozmetika Afrodita

Vir: TMview 2016.

Slika 14 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Kozmetika Afrodita
(TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Kozmetika Afrodita, podjetje za proizvodnjo in promet s kozmetično kemičnimi
in kovinsko plastičnimi izdelki, d. o. o.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
V Kozmetiki Afrodita proizvajajo visokokakovostne, naravne ter uporabnikom in
okolju prijazne kozmetične izdelke – zanjo in zanj ter za vse starostne skupine
(Kozmetika Afrodita).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU22
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 13: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Afrodita.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Afrodita.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Afrodita, ki ga dosegajo
s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Afrodita.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Afrodita.

22

Vir: Letno poročilo Kozmetika Afrodita d. o. o. za leto 2015.
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X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 13) še
poda informacijo, da je blagovna znamka Kozmetika Afrodita poleg tega, da
ponuja zaupanja vredne izdelke, tudi sinonim za visokokakovostne kozmetične
storite ter storitve estetske in zdravstvene dermatologije (Letno poročilo
Kozmetika Afrodita d. o. o. 2015, str. 12).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.14 Blagovna znamka: Laško
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Laško
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 15: Blagovna znamka Laško

Vir: TMview 2016.

Slika 15 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Laško (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
Pivovarna Laško d. d.
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Dejavnost lastnika blagovne znamke
Med dejavnosti Pivovarne Laško sodi proizvodnja piva in brezalkoholnih pijač
ter polnjenje izvirskih vod (Letno poročilo Pivovarna Laško d. d. 2015, str. 19).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU23
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 14: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Laško.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Laško.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Laško, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Laško.

X24

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Laško.



LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 14) še
poda informacijo, da so uvedli nove izdelke pod blagovno znamko Laško (Letno
poročilo Pivovarna Laško d. d. 2015, str. 49–54).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

23
24

Vir: Letno poročilo Pivovarna Laško d. d. za leto 2015.
Nagrado Trusted Brand so prejeli za leto 2015, vendar o njej ne poročajo (Mediaspeed.net 2015).
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5.15 Blagovna znamka: Lekadol
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Lekadol
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 16: Blagovna znamka Lekadol

Vir: TMview 2016.

Slika 16 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Lekadol (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
LEK farmacevtska družba d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Lek je farmacevtsko generično podjetje, ki razvija, izdeluje in trži učinkovita,
varna in kakovostna zdravila (Lek).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU25
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 15: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Lekadol.

25

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Lekadol.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Lekadol, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Vir: Letno poročilo Lek d. d. za leto 2015.
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Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Lekadol.
Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Lekadol.

X26
X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij podjetje (Tabela 15) ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko Lekadol.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.16 Blagovna znamka: LifeClass
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
LifeClass
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 17: Blagovna znamka LifeClass

Vir: TMview 2016.

Slika 17 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko LifeClass (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
26

Nagrado Trusted Brand so prejeli za leto 2015, vendar o njej ne poročajo (Mediaspeed.net 2015).
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ISTRABENZ TURIZEM d. d., turizem in storitve
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Istrabenz Turizem opravlja dejavnost hotelirstva, kongresne in zdraviliškewellness ponudbe (Letno poročilo Istrabenz Turizem d. d. 2015, str. 20).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU27
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 16: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke LifeClass.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke LifeClass.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke LifeClass, ki ga dosegajo
s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko LifeClass.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke LifeClass.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 16) še
poda informacijo o tem, kaj pravzaprav predstavlja blagovna znamka LifeClass
oziroma poda opis blagovne znamke (Letno poročilo Istrabenz Turizem d. d.
2015, str. 63).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila

27

Vir: Letno poročilo Istrabenz Turizem d. d. za leto 2015.
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V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.17 Blagovna znamka: NLB
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
NLB
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 18: Blagovna znamka NLB

Vir: TMview 2016.

Slika 18 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko NLB (TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Nova Ljubljanska banka, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Nova Ljubljanska banka opravlja bančne in druge finančne storitve. Storitve so
ločene za prebivalstvo in podjetja (NLB).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU28
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 17: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke NLB.
28

Vir: Letno poročilo NLB d. d. za leto 2015.
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X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke NLB.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke NLB, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko NLB.

X29

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke NLB.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij podjetje (Tabela 17) ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko, ki bi jih bilo po našem
mnenju vredno izpostaviti.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.18 Blagovna znamka: Paloma
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Paloma
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 19: Blagovna znamka Paloma

Vir: TMview 2016.

29

Nagrado Trusted Brand so prejeli za leto 2015, vendar o njej ne poročajo (Mediaspeed.net 2015).
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Slika 19 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Paloma (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
PALOMA, higienski papirji d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Paloma se ukvarja s proizvodnjo in trženjem higienskih papirjev (toaletni papir,
kuhinjske brisače, serviete, robčki, univerzalne brisače, industrijske brisače,
medicinske brisače, zloženi toaletni papir in toaletni papir v maxi rolah)
(Paloma).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU30
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 18: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Paloma.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Paloma.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Paloma, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Paloma.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Paloma.



LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 18) še
poda informacijo o načinu obvladovanja tveganja izgube tržnega deleža
blagovne znamke Paloma in o načinu obvladovanja tveganja zmanjšanja
30

Vir: Letno poročilo Paloma d. d. za leto 2015.
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prepoznavnosti blagovne znamke na ključnih trgih. Podjetje poda tudi
informacijo, da na madžarskih in bolgarskih trgih v letu 2016 pričakujejo znatno
rast prodaje izdelkov pod blagovno znamko Paloma (Letno poročilo Paloma d.
d. 2015, str. 49 in 83).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.19 Blagovna znamka: Pantheon
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Pantheon
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 20: Blagovna znamka Pantheon

Vir: TMview 2016.

Slika 20 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Pantheon (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
Datalab Tehnologije d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Podjetje Datalab Tehnologije se ukvarja z razvojem poslovne programske
opreme ter svetovanjem in strokovnim usposabljanjem (Datalab Tehnologije).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU31
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.
31

Vir: Letno poročilo Datalab Tehnologije d. d. za leto 2015.
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z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 19: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Pantheon.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Pantheon.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Pantheon, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Pantheon.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Pantheon.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 19) podjetje ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko Pantheon, ki bi jih bilo po
našem mnenju vredno izpostaviti.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.20 Blagovna znamka: Petrol
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Petrol
Grafični prikaz blagovne znamke
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Slika 21: Blagovna znamka Petrol

Vir: TMview 2016.

Slika 21 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Petrol (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
PETROL, Slovenska energetska družba, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Petrol je slovensko trgovsko podjetje. Pomembnejše dejavnosti podjetja so
(Petrol):
 naftni proizvodi (trgovanje z naftnimi proizvodi predstavlja Petrolovo
osrednjo poslovno dejavnost),
 blago za široko porabo in storitve,
 zemeljski in utekočinjeni naftni plin,
 električna energija,
 okoljska dejavnost.
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU32
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 20: Preverjanje informacij v letnem poročilu

32
33

Poročajo o vrednosti blagovne znamke Petrol.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Petrol.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Petrol, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Petrol.

X33

Vir: Letno poročilo Petrol d. d. za leto 2015.
Nagrado Trusted Brand so prejeli za leto 2015, vendar o njej ne poročajo (Mediaspeed.net 2015).
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Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Petrol.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 20) podjetje ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko Petrol, ki bi jih bilo po
našem mnenju vredno izpostaviti.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.21 Blagovna znamka: Pipistrel
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Pipistrel
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 22: Blagovna znamka Pipistrel

Vir: TMview 2016.

Slika 22 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Pipistrel (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
Pipistrel, podjetje za alternativno letalstvo d. o. o.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
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Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih
letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem (Letno poročilo Pipistrel d. o. o.
2015, str. 5).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU34
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 21: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Pipistrel.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Pipistrel.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Pipistrel, ki ga dosegajo
s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Pipistrel.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Pipistrel.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 21) še
poda informacijo, da se je Pipistrel uvrstil na 24. mesto med najbolj
prepoznavnimi blagovnimi znamkami v Sloveniji (Letno poročilo Pipistrel d. o. o.
2015, str. 10).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

34

Vir: Letno poročilo Pipistrel d. o. o. za leto 2015.
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5.22 Blagovna znamka: Radgonske Gorice
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Radgonske Gorice
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 23: Blagovna znamka Radgonske Gorice

Vir: TMview 2016.

Slika 23 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Radgonske Gorice
(TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Radgonske Gorice Gornja Radgona, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Radgonske Gorice Gornja Radgona je priznani proizvajalec vrhunskih in
kakovostnih vin in penin.
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU35
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 22: Preverjanje informacij v letnem poročilu

35

Poročajo o vrednosti blagovne znamke Radgonske Gorice.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k



Vir: Letno poročilo Radgonske Gorice d. d. za leto 2015.
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povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Radgonske Gorice.
Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Radgonske Gorice, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Radgonske Gorice.

X36

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Radgonske Gorice.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 22) podjetje ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko Radgonske Gorice.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.23 Blagovna znamka: Slovenske novice
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Slovenske novice
Grafični prikaz blagovne znamke
Podjetje blagovne znamke Slovenske novice nima registrirane kot figurativne
blagovne znamke, ampak je ta registrirana samo kot besedna blagovna
znamka37 (TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
DELO, Časopisno založniško podjetje, d. o. o.

36

Nagrado Trusted Brand so prejeli za leto 2015, vendar o njej ne poročajo (Mediaspeed.net 2015).
Besedno blagovno znamko sestavljajo besede, črke, številke ali kateri koli drugi znaki, ki jih je mogoče
natipkati (EUIPO 2017).
37
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Dejavnost lastnika blagovne znamke
Delo d. o. o. je vodilni izdajatelj medijev in eno najvplivnejših podjetij na
slovenskem medijskem trgu (Letno poročilo Delo d. o. o. 2015, str. 10).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU38
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 23: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Slovenske novice.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Slovenske novice.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Slovenske novice, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Slovenske novice.



Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Slovenske novice.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 23) še
poda informacijo, da je blagovna znamka Slovenske novice že tretjič zapored
dobitnica mednarodnega priznanja Best Buy Award v kategoriji dnevnih
časopisov (Letno poročilo Delo d. o. o. 2015, str. 30).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.
38

Vir: Letno poročilo Delo d. o. o. za leto 2015.
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5.24 Blagovna znamka: Telekom Slovenije
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Telekom Slovenije
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 24: Blagovna znamka Telekom Slovenije

Vir: TMview 2016.

Slika 24 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Telekom Slovenije
(TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Telekom Slovenije, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Telekom Slovenije je prvi slovenski operater telekomunikacij. Dejavnost
Telekoma Slovenije obsega:
 fiksne in mobilne komunikacije,
 digitalne vsebine in storitve,
 multimedijske storitve in digitalno oglaševanje,
 sistemsko integracijo in storitve v oblaku,
 razvoj in implementacijo rešitev za upravljanje poslovnih vsebin in
odnosov ter orodij za vodenje in spremljanje poslovanja,
 gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij,
 ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka
Sečoveljske soline (Letno poročilo Telekom Slovenije d. d. 2015, str. 7).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU39
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.
39

Vir: Letno poročilo Telekom Slovenije d. d. za leto 2015.
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z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 24: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Telekom Slovenije.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Telekom Slovenije.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Telekom Slovenije, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Telekom Slovenije.



Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Telekom Slovenije.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 24) še
poda informacijo, da vse storitve, ki jih ponujajo poslovnim in zasebnim
uporabnikom, celovito pokrivajo s krovno blagovno znamko Telekom Slovenije.
(Letno poročilo Telekom Slovenije d. d. 2015, str. 96).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.25 Blagovna znamka: Terme 3000 Moravske Toplice
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Terme 3000 Moravske Toplice
Grafični prikaz blagovne znamke
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Slika 25: Blagovna znamka Terme 3000 Moravske Toplice

Vir: TMview 2016.

Slika 25 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Terme 3000
Moravske Toplice (TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Sava Turizem, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Sava Turizem je turistično podjetje, ki pod skupno blagovno znamko Sava
Hotels&Resorts združuje šest turističnih destinacij (Letno poročilo Sava Turizem
d. d. 2015, str. 6):
 Sava Hoteli Bled,
 Terme Ptuj,
 Terme 3000 Moravske Toplice,
 Terme Banovci in
 Terme Lendava.
Ključni produkti podjetja so počitnice, srečanja, konference in dogodki,
wellness, zdravstvo, termalni parki, kampiranje in golf (Letno poročilo Sava
Turizem d. d. 2015, str. 6).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU40
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 25: Preverjanje informacij v letnem poročilu

40

Poročajo o vrednosti blagovne znamke Terme 3000 Moravske
Toplice.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Terme 3000 Moravske



Vir: Letno poročilo Sava Turizem d. d. za leto 2015.
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Toplice.
Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Terme 3000 Moravske
Toplice, ki ga dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na
področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Terme 3000 Moravske Toplice.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Terme 3000 Moravske
Toplice.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 25) podjetje ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko Terme 3000 Moravske
Toplice, ki bi jih bilo po našem mnenju vredno izpostaviti.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.26 Blagovna znamka: Triglav
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Triglav
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 26: Blagovna znamka Triglav

Vir: TMview 2016.
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Slika 26 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Triglav (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
Zavarovalnica Triglav, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Zavarovalnica Triglav je slovenska zavarovalnica, ki nudi (Zavarovalnica Triglav):
 dejavnost življenjskega zavarovanja,
 dejavnost zavarovanja, razen življenjskega,
 dejavnost pozavarovanj,
 dejavnost pokojninskih skladov,
 dejavnost zavarovalniških agentov,
 druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU41
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 26: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Triglav.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Triglav.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Triglav, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Triglav.



Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Triglav.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

41

Vir: Letno poročilo Zavarovalnica Triglav d. d. za leto 2015.
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V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 26) še
poda informacijo, da dvakrat letno merijo ugled blagovne znamke med
rezidenti (Letno poročilo Zavarovalnica Triglav d. d. 2015, str. 109).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.27 Blagovna znamka: Turistična agencija Sonček
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Turistična agencija Sonček
Grafični prikaz blagovne znamke
Podjetje blagovne znamke Turistična agencija Sonček nima registrirane kot
figurativne blagovne znamke, ampak je Turistična agencija Sonček registrirana
samo kot besedna blagovna znamka (TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Turistična agencija Sonček, d. o. o.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Turistična agencija Sonček ima veljavni licenci Gospodarske zbornice Slovenije
(GZS) za opravljanje dejavnosti organizacije potovanj ter prodaje turističnih
aranžmajev (Turistična agencija Sonček).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU42
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila

42

Vir: Letno poročilo Turistične agencije Sonček za leto 2015.
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Tabela 27: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke Turistična agencija Sonček.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Turistična agencija
Sonček.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Turistična agencija
Sonček, ki ga dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na
področju športa in/ali kulture.

X

Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Turistična agencija Sonček.

X43

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Turistična agencija
Sonček.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 27) podjetje ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko Turistična Agencija
Sonček.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.28 Blagovna znamka: Zelene doline
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
Zelene Doline
Grafični prikaz blagovne znamke

43

Nagrado Trusted Brand so prejeli za leto 2015, vendar o njej ne poročajo (Mediaspeed.net 2015).
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Slika 27: Blagovna znamka Zelene Doline

Vir: TMview 2016.

Slika 27 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko Zelene Doline
(TMview 2016).
Lastnik blagovne znamke
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d. o. o.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Podjetje Mlekarna Celeia je mlekarna v slovenski lasti, ponudnica kvalitetnih
svežih izdelkov iz slovenskega mleka, ki je predelano brez gensko spremenjenih
organizmov (Mlekarna Celeia).
Dejavnost, ki jo opravlja podjetje, je (Mlekarna Celeia):
 odkup, zbiranje in predelava konzumnega mleka,
 proizvodnja raznih fermentiranih izdelkov, navadnih in sadnih jogurtov,
desertnih jogurtov, probiotičnih LCA jogurtov, napitkov, sladke in kisle
smetane …),
 proizvodnja poltrdnih sirov,
 proizvodnja masla, skute, sirnih in mlečnih namazov, sirotkinega
koncentrata,
 prodaja trgovskega blaga.
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU44
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 28: Preverjanje informacij v letnem poročilu

44

Poročajo o vrednosti blagovne znamke Zelene doline.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke Zelene Doline.



Vir: Letno poročilo Mlekarna Celeia za leto 2015.
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Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke Zelene Doline, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko Zelene Doline.

Nagrade
niso prejeli.

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke Zelene Doline.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 28) še
poda informacijo, da so v letu 2014 z blagovno znamko Zelene Doline
intenzivneje vstopili na italijanski trg, da so mlečni namazi Zelene Doline
pridobili naziv Izbran produkt leta 2015 ter da kršitve pravic iz naslova
intelektualne lastnine obvladujejo z ustrezno pravno zaščito vseh blagovnih
znamk na vseh trgih (Letno poročilo Mlekarna Celeia d. o. o. 2015, str. 22, 33 in
75).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.29 Blagovna znamka: z'dežele
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
z'dežele
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 28: Blagovna znamka z'dežele
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Vir: TMview 2016.

Slika 28 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko z'dežele (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
Celjske mesnine, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
Celjske mesnine se ukvarjajo z mnogimi različnimi dejavnostmi, med njimi so
najpomembnejše (Letno poročilo Celjske mesnine d. d. 2015, str. 3):
 reja živali in ribogojstvo ter storitve za živinorejo,
 proizvodnja in konzerviranje mesa ter proizvodnja mesnih izdelkov,
 predelava in konzerviranje sadja in vrtnin,
 proizvodnja surovega olja, maščob, škroba in škrobnih izdelkov,
 strojenje in dodelava usnja, proizvodnja izdelkov iz lesa, valovitega
papirja in kartona ter sredstev za lepljenje,
 splošna gradbena dela,
 trgovina na debelo z različnimi izdelki in kmetijskimi pridelki,
 trgovina na drobno z različnimi živilskimi in neživilskimi izdelki,
 točenje pijač in napitkov ter priprava in dostava hrane,
 prekladanje, skladiščenje, storitve cestnega tovornega prometa,
 opravljanje raznih pomožnih storitev: kurirskih, dajanje opreme v najem,
obdelava podatkov, vzdrževalne storitve.
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU45
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
2006.
Poročanje v poslovnem delu letnega poročila
Tabela 29: Preverjanje informacij v letnem poročilu

45

Poročajo o vrednosti blagovne znamke z'dežele.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke z'dežele.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke z'dežele, ki ga dosegajo s
sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali kulture.

X

Vir: Letno poročilo Celjske mesnine d. d. za leto 2015.
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Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko z'dežele.
Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke z'dežele.

Nagrade
niso prejeli.
X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

Poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 29) podjetje ne poroča o dodatnih
informacijah v zvezi z obravnavano blagovno znamko z'dežele.
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.

5.30 Blagovna znamka: 1001 cvet
1. ZNAČILNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Ime blagovne znamke
1001 cvet
Grafični prikaz blagovne znamke
Slika 29: Blagovna znamka 1001 cvet

Vir: TMview 2016.

Slika 29 prikazuje registrirano figurativno blagovno znamko 1001 cvet (TMview
2016).
Lastnik blagovne znamke
ŽITO prehrambena industrija, d. d.
Dejavnost lastnika blagovne znamke
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Žito se ukvarja s proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in mlevskih izdelkov,
zamrznjene hrane, bombonov, žvečilne gume, čokolade, biskvitnega peciva,
testenin, začimb, čajev, riža ter dejavnostjo maloprodaje (Žito).
2. POROČANJE O BLAGOVNI ZNAMKI V LETNEM POROČILU46
Računovodske usmeritve v letnem poročilu
Letno poročilo je sestavljeno v skladu
računovodskega poročanja.

z

Mednarodnimi

standardi

Poročanje v poslovnem delu letnega poročila

Tabela 30: Preverjanje informacij v letnem poročilu
Poročajo o vrednosti blagovne znamke 1001 cvet.

X

Poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke 1001 cvet.



Poročajo o gradnji ugleda blagovne znamke 1001 cvet, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa
in/ali kulture.



Poročajo o prejetju nagrade Trusted Brand za najbolj zaupanja
vredno blagovno znamko 1001 cvet.

X47

Poročajo o tržnem deležu blagovne znamke 1001 cvet.

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.

V tem delu poročila podjetje poleg zgoraj preverjenih informacij (Tabela 30) še
poda informacijo o prodaji po blagovnih skupinah – Zlato Polje, Maestro in
1001 cvet (Letno poročilo Žito d. d. 2015, str. 54).
Poročanje v računovodskem delu letnega poročila
V računovodskem delu letnega poročila (bilanca stanja na dan 31. december
2015) pod postavko neopredmetena sredstva ni zajeta nobena vrednost
blagovne znamke.
46
47

Vir: Letno poročilo Žito d. d. za leto 2015.
Nagrado Trusted Brand so prejeli za leto 2015, vendar o njej ne poročajo (Mediaspeed.net 2015).

64

5.31 Predstavitev rezultatov izvedene raziskave
Tabela 31: Rezultati raziskave preverjanja informacij o blagovnih znamkah v letnem poročilu
POROČANJE O BLAGOVNIH ZNAMKAH V LETNEM POROČILU
INFORMACIJE V POSLOVNEM DELU
IME BLAGOVNE
ZNAMKE

INFORMACIJA O
VREDNOSTI
BLAGOVNE ZNAMKE
V
RAČUNOVODSKEM
DELU

Poročajo o vrednosti
blagovne znamke.

Poročajo o
tržnih/marketinških
aktivnostih, ki
pripomorejo k povečanju
prepoznavnosti blagovne
znamke.

Poročajo o gradnji ugleda
blagovne znamke, ki ga
dosegajo s sponzoriranjem
in/ali donacijami na
področju športa in/ali
kulture.

Poročajo o prejetju
nagrade Trusted Brand
za najbolj zaupanja
vredno blagovno
znamko.

Poročajo o tržnem
deležu blagovne
znamke.

AJM okna-vratasenčila

X

X

X

Nagrade niso prejeli.

X

X

Akrapovič

X





Nagrade niso prejeli.

X

X

Alpsko mleko

X





Nagrade niso prejeli.



X

Barcaffe

X









Delno poročanje.

Dnevnik

X



X

Nagrade niso prejeli.



X

Elektro Maribor

X





Nagrade niso prejeli.

X

X

Fructal

X





X (Nagrado so prejeli.)

X

X

Gea

X





Nagrade niso prejeli.



X

Gorenje

X







X

X

Impol

X





Nagrade niso prejeli.

X

X

Jager

X



X

Nagrade niso prejeli.

X

X

KD Skladi

X



X



X

X

Kozmetika Afrodita

X



X

Nagrade niso prejeli.

X

X

Laško

X





X (Nagrado so prejeli.)



X
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Lekadol

X





X (Nagrado so prejeli.)

X

X

LifeClass

X



X

Nagrade niso prejeli.

X

X

NLB

X





X (Nagrado so prejeli.)

X

X

Paloma

X





Nagrade niso prejeli.



X

Pantheon

X





Nagrade niso prejeli.

X

X

Petrol

X





X (Nagrado so prejeli.)

X

X

Pipistrel

X



X

Nagrade niso prejeli.

X

X

Radgonske Gorice

X



X

X (Nagrado so prejeli.)

X

X

Slovenske novice

X



X



X

X

Telekom Slovenije

X







X

X

Terme 3000

X





Nagrade niso prejeli.

X

X

Triglav

X







X

X

Turistična agencija
Sonček

X



X

X (Nagrado so prejeli.)

X

X

Zelene Doline

X





Nagrade niso prejeli.

X

X

Z'dežele

X



X

Nagrade niso prejeli.

X

X

1001 cvet

X





X (Nagrado so prejeli.)

X

X

LEGENDA

X

zajema navedeno informacijo v
poslovnem delu letnega poročila
ne zajema navedene informacije v
poslovnem delu letnega poročila
Vir: lastna raziskava.
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Rezultati izvedene raziskave kažejo (Tabela 31):
1. Niti eno podjetje v poslovnem delu letnega poročila ne poroča o vrednosti
blagovne znamke.
2. O tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k povečanju prepoznavnosti
blagovne znamke, v poslovnem delu letnega poročila poročajo vsa podjetja,
razen enega, in sicer AJM okna-vrata-senčila.
3. Kar 19 obravnavanih podjetij (blagovne znamke: Akrapovič, Alpsko mleko,
Barcaffe, Elektro Maribor, Fructal, Gea, Gorenje, Impol, Laško, Lekadol, NLB,
Paloma, Pantheon, Petrol, Telekom Slovenije, Terme 3000 Moravske Toplice,
Triglav, Zelene Doline in 1001 cvet) poroča o gradnji ugleda blagovne znamke,
ki ga dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na področju športa in/ali
kulture. Ostalih 11 podjetij (blagovne znamke: AJM okna-vrata-senčila, Dnevnik,
Jager, KD Skladi, Kozmetika Afrodita, LifeClass, Pipistrel, Radgonske Gorice,
Slovenske novice, Turistična agencija Sonček in z'dežele) pa o tem ne poroča.
4. Le 14 od 30 v raziskavo zajetih blagovnih znamk je prejelo nagrado Trusted
Brand za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko, od tega le 6 podjetij poroča
o prejetju te nagrade v poslovnem delu letnega poročila, ostalih 8 obravnavanih
blagovnih znamk kljub temu, da so prejeli nagrado, o tem ne poroča.
5. Samo 6 od 30 obravnavanih podjetij poroča o tržnem deležu svojih blagovnih
znamk v poslovnem delu letnega poročila, ostalih 24 obravnavanih podjetij pa o
tržnem deležu svojih blagovnih znamk ne poroča.
Rezultati raziskave v računovodskem delu poslovnega poročila kažejo, da pri 29
obravnavanih podjetjih ni prišlo do takšne transakcije, zaradi katere bi podjetje
obvezno moralo vključiti vrednost blagovne znamke v bilanco stanja pod postavko
neopredmeteno sredstvo. V enem podjetju pa je prišlo do takšne transakcije, zaradi
katere je podjetje moralo obvezno vključiti vrednost blagovne znamke v bilanco stanja
pod postavko neopredmetena sredstva.
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6 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
V magistrski nalogi smo predstavili pojem in pomen intelektualne lastnine in ugotovili,
da intelektualna lastnina zajema različne vrste pravic, kamor spada tudi blagovna
znamka.
Pri proučevanju pojma blagovne znamke smo ugotovili, da obstajajo različne razlage
blagovne znamke, vendar smo ugotovili tudi, da v svojem bistvu izražajo isto. Izbrali in
navedli smo le nekaj definicij.
Blagovno znamko smo proučili in predstavili tudi z računovodskega vidika. Prišli smo do
spoznanja, da je blagovna znamka
z računovodskega vidika v Slovenskih
računovodskih standardih in v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
obravnavana kot neopredmeteno sredstvo. Ugotovljeno je bilo tudi, da se blagovna
znamka pripozna kot neopredmeteno sredstvo samo v primeru ločene pridobitve
blagovne znamke ali pri poslovni združitvi. Znotraj ustvarjene blagovne znamke se ne
pripozna kot neopredmeteno sredstvo.
Eden izmed teoretičnih ciljev je bil proučiti in predstaviti vrednost in pomen blagovne
znamke za podjetje. Ugotovili smo, da ima blagovna znamka velik pomen za podjetje,
saj gre za dragoceno premoženje, ki je lahko celo več vredno kot vso fizično
premoženje. Visoka vrednost blagovne znamke podjetju zagotavlja konkurenčne
prednosti, prepoznavnost, varnost in stabilnost prihodnjega povpraševanja, s čimer se
zmanjša poslovno in finančno tveganje. Zavedanje o pomenu blagovnih znamk je pri
nas še na nizki ravni, kar se kaže tudi v tem, da blagovne znamke pri nas v letnih
poročilih nimajo takšnega pomena kot v tujini.
Opredelili smo tudi razloge za ocenjevanje blagovne znamke. Spoznali smo, da
obstajajo razlogi, zaradi katerih je za podjetje obvezujoče oceniti vrednost blagovne
znamke in to vključiti v letno poročilo. Obstaja pa tudi kar nekaj razlogov, zaradi katerih
je koristno ocenjevati blagovno znamko; izbrali in predstavili smo jih le nekaj.
Na podlagi ciljev, ki so bili zastavljeni za empirični del, smo izvedli empirično raziskavo.
Izbrali smo in v raziskavo zajeli 30 blagovnih znamk: AJM okna-vrata-senčila, Akrapovič,
Alpsko mleko, Barcaffe, Dnevnik, Elektro Maribor, Fructal, Gea, Gorenje, Impol, Jager,
KD Skladi, Kozmetika Afrodita, Laško, Lekadol, LifeClass, NLB, Paloma, Pantheon,
Petrol, Pipistrel, Radgonske Gorice, Slovenske novice, Telekom Slovenije, Terme 3000
Moravske Toplice, Triglav, Turistična agencija Sonček, Zelene Doline, z'dežele in 1001
cvet. Pridobili smo letna poročila podjetij, ki so lastniki zgoraj naštetih blagovnih
znamk. Oblikovali smo standardni vzorec, po katerem smo pregledali vseh 30 letnih
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poročil. S pomočjo vzorca smo pridobili rezultate o tem, katera podjetja zajemajo
določene informacije o blagovnih znamkah v letnih poročilih in katera ne.
Rezultati raziskave so pokazali, da vsa podjetja, razen podjetja AJM okna-vrata-senčila,
v svojem letnem poročilu poročajo o tržnih/marketinških aktivnostih, ki pripomorejo k
povečanju prepoznavnosti blagovne znamke. Prav tako so rezultati pokazali, da je od
30 obravnavanih podjetij samo 19 takšnih, ki v letnem poročilo poročajo o gradnji
ugleda blagovne znamke, ki ga dosegajo s sponzoriranjem in/ali donacijami na
področju športa in/ali kulture. Spoznali smo tudi, da je samo 14 blagovnih znamk
prejelo nagrado Trusted Brand za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko, od tega
pa samo 6 podjetij poroča o tej informaciji v letnem poročilu. Rezultati so pokazali, da
samo 6 podjetij poroča o tržnem deležu svojih blagovnih znamk, kar je po našem
mnenju malo.
V magistrski nalogi smo testirali eno hipotezo. S pomočjo izvedene empirične raziskave
so rezultati pokazali, da nobeno podjetje v poslovnem delu letnega poročila ne poroča
o vrednosti blagovne znamke. Na podlagi tega rezultata smo torej hipotezo H zavrnili.
H : Izbrane blagovne znamke so ocenjene in njihove vrednosti izkazane v poslovnem
delu letnega poročila.
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