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POVZETEK
V času razcveta industrijske dobe je bila skrivnost uspeha v ekonomiji obsega.
Uspešnejša so bila podjetja, ki jim je uporabljena tehnologija omogočala učinkovito
proizvodnjo množičnih izdelkov. Za merjenje in analiziranje poslovne uspešnosti so
se posluževala izključno tradicionalnih finančno-računovodskih kazalnikov.
Značilnost okolij v zadnjih desetletjih pa so neprestane in pogoste spremembe, ki se
jim morajo podjetja sproti prilagajati. Podjetja zato stalno iščejo nove, uspešnejše
strategije, ki bodo pripomogle k uspehu. Pot k uspehu pa je težka in vodi mimo
neštetih ovir, ki lahko hitro povzročijo tudi neuspeh. Pri tem je zelo pomembno, da
imajo podjetja jasno vizijo, kakovostno strategijo in dosledno uresničujejo
postavljene cilje. Jasno opredeljene strategije in njihovo uresničevanje je namreč
eden od temeljev za uspešno dolgoročno poslovno prihodnost podjetij.
Uspešno uresničevanje strategij je odvisno tudi od možnosti spremljanja njihovega
izvajanja, kar pa je mogoče le z ustreznimi sistemi merjenja uspešnosti poslovanja.
Uporaba klasičnih metod merjenja poslovne uspešnosti v današnjem času več na
omogoča konkurenčne prednosti, saj potrebujejo podjetja hitrejše, natančnejše in
kompleksnejše pristope za analiziranje poslovne uspešnosti in odkrivanje ter
predvidevanje prihodnjih gibanj svojega poslovanja. Obstajajo številni sodobni
modeli merjenja uspešnosti poslovanja, ki vključujejo tako finančne kot nefinančne
vidike poslovanja. Zelo uveljavljen model, ki je tudi podrobneje obravnavan v tem
magistrskem delu, je uravnoteženi sistem kazalnikov. Model pretvarja poslanstvo in
strategijo organizacij v oprijemljive cilje in celovito paleto kazalnikov uspešnosti.
Posebnost pa je med drugim tudi ta, da ni enotnega modela za podjetja, saj je
izgradnja tega merilnega orodja zasnovana na strategiji in viziji vsakega podjetja
posebej. Izbira kazalnikov je torej odvisna od življenjskega cikla podjetij, tržne
usmerjenosti, politike poslovanja, lastnikov idr.
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ABSTRACT
During the heyday of the industrial age the secret of success lied in the economies
of scale. More successful were those companies, in which the used technologies
allowed them an efficient production of mass products. For the purposes of
measuring and analyzing business performance these companies used solely the
traditional financial-accounting indicators.
The characteristics of the environment in the last decades are continuous and
frequent changes, to which are companies required to constantly adapt to.
Companies are constantly looking for new, effective strategies that will contribute to
their success. The path to success is difficult and leads past numerous obstacles,
which can quickly also cause a failure. It is very important that companies have a
clear vision, quality strategy and consistently pursue the set objectives. Clearly
defined strategies and their implementation is one of the foundations for successful
long-term financial future of the companies.
Successful implementation of strategies also depends on the possibilities of
monitoring their implementation, which is possible only with the appropriate systems
for measuring business performance. Using traditional methods of measuring
business success in the present time no longer enables a competitive advantage
because companies need faster, more accurate and more complex approaches to
analyze business performance and to detect and predict future trends in its business
operations. There are many contemporary models of measuring performance, which
include both financial and non-financial aspects of business operations. Particularly
established model, which is addressed in more detail in this master’s thesis, is socalled Balanced Scorecard. This model translates mission and strategy of
organizations into tangible objectives and a comprehensive range of performance
indicators. A special characteristic is, inter alia, also that there is no unique model
available for the companies, because the construction of the measurement tools is
based on the strategy and vision of each individual company separately. The
selection of indicators is therefore dependent on the life cycle of companies, market
orientation, business operations policy, owners, etc.
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1 Uvod
1.1 Opredelitev področja in opis problema raziskovanja
Kakor brez kisika ni življenja za človeka, tako brez ustvarjanja dobička in dodane
vrednosti ni možnosti preživetja podjetij. Kot se življenje človeka sestoji iz več kot samo
iz dihanja, tako je življenje podjetij več kot le kopičenje koristi za lastnike. Je vprašanje
rasti in sledenje neki viziji. Je prizadevanje, da bi gradili obstoj na nečem večjem, da
bi storili nekaj, na kar bi organizacije lahko bile ponosne in kar bi ljudi izpolnjevalo v
njihovi želji po udejstvovanju. Podjetja imajo samo eno možnost: rasti ali propasti.
Kompromisa ni nobenega. Rasti je mogoče le s strategijami, ki »presenečajo«. Tiste,
ki povzdigujejo samo koristi za delničarje ali se osredotočajo samo na zmanjševanje
stroškov in pri tem zanemarjajo strategije, bo konkurenca presenetila. Takšno
presenečenje je lahko boleče. Brez ustreznih strategij ni koristi za delničarje, ni rasti in
perspektive za zaposlene. Brez strategij ni navdušenja za prihodnost.
Uspešno uresničevanje strategij je odvisno tudi od možnosti spremljanja njihovega
izvajanja, kar pa je mogoče le z ustreznimi sistemi merjenja uspešnosti poslovanja.
Merjenje poslovne uspešnosti podjetij je pomembno za učenje in spreminjanje
organizacij ter za neprestano prenovo strategije podjetij. V preteklosti so se podjetja
za merjenje poslovne uspešnosti posluževala predvsem tradicionalnih finančnoračunovodskih kazalnikov. Toda uporaba teh kazalnikov ne pokaže dovolj celovite
slike o uspešnosti poslovanja podjetij, saj le-ti poročajo o uspešnosti poslovanja
podjetij v preteklosti. Danes, ko je pogled na podjetja kompleksnejši in
konkurenčnost na trgu velika, pa se vedno bolj poudarjajo tudi nefinančni kazalniki,
ki vplivajo na uspehe v prihodnosti. Le uporaba tako finančnih kot tudi nefinančnih
kazalnikov nam pokaže, ali se podjetja oziroma organizacije razvijajo v skladu s
svojo strategijo. Obstajajo številni sodobni modeli merjenja uspešnosti poslovanja, ki
vključujejo tako finančni kot nefinančni vidik poslovanja. Eden od zelo uveljavljenih
modelov je uravnoteženi sistem kazalnikov, ki pretvarja poslanstvo in strategijo neke
organizacije v oprijemljive cilje in celovito paleto kazalnikov uspešnosti. Kazalniki
predstavljajo uravnoteženost med zunanjimi kazalniki za delničarje in stranke ter
notranjimi kazalniki ključnih poslovnih procesov, inovacij ter učenja in rasti.
V poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d. smo se odločili za izdelavo
projekta izgradnje uravnoteženega sistema kazalnikov, ki ga bomo uporabili za
doseganje dolgoročnih strateških ciljev. Sčasoma namreč moramo množično
proizvodnjo ter posredovanje standardnih izdelkov in storitev zamenjati s prožno,
odzivno in visokokakovostno dobavo inovativnih izdelkov in storitev, ki bodo
prilagojeni ciljnemu segmentu strank. Te inovacije in izboljšave izdelkov, storitev in
postopkov pa bodo ustvarjali dodatno usposobljeni zaposleni, boljša informacijska
tehnologija in usklajeni organizacijski postopki.
Ena od posebnosti uravnoteženega sistema kazalnikov je, da ni enotnega modela
za podjetja, saj je izgradnja tega merilnega orodja zasnovana na lastni strategiji in
viziji podjetij. Izbira kazalnikov je torej odvisna od življenjskega cikla podjetij, tržne
usmerjenosti, politike poslovanja, lastnikov idr. Pri uvajanju uravnoteženega sistema
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kazalnikov pa utegnejo povzročiti težave nezanimanje in ohlapna podpora
managerjev ter ključnih zaposlenih. Druge težave pa so bolj »tehnične« narave, in
sicer neustreznost kazalnikov in informacijskih tehnologij, težavno prilagajanje
poslovnih procesov, manjkajoče podatkovne podpore in znanje zaposlenih ter
managerjev. Omenjene težave napeljujejo na dejstvo, da je potrebno postopno
uvajanje tega merilnega sistema. To pomeni natančno opredelitev vizije in strategije
podjetij, kazalnikov s ciljnimi vrednostmi, določitev pooblastil in odgovornosti
izvajalcev ter pogostosti poročanja.
Zastavljeni problemi v magistrskem delu so naslednji:
•
•
•
•

Jasno opredeljena strategija in njeno uresničevanje je eden od temeljev za
uspešno dolgoročno poslovno prihodnost podjetij.
Možnost uresničevanja strategij s sodobnim sistemom merjenja poslovne
uspešnosti poslovanja – uravnoteženim sistemom kazalnikov.
Izoblikovanje strateških ciljev in ustreznih kazalnikov za ugotavljanje
uresničevanja zastavljenih ciljev v konkretnem proizvodnem podjetju.
Uporaba informacijske tehnologije pri izvajanju uravnoteženega sistema
kazalnikov.

1.2 Namen, cilji in osnovne hipoteze
V poslovnem življenju danes nihče ne more z gotovostjo dolgoročno računati na
uspeh, temveč se mora zavedati, da je pot k uspehu težka in vodi mimo neštetih
čeri, ki lahko zelo hitro povzročijo tudi neuspeh. To pomeni, da se poslovne
aktivnosti in dogodki ne smejo prepustiti naključju, intuiciji ali osebni volji
posameznikov, temveč jih je potrebno v celoti podrediti ustreznemu ciljnemu
delovanju. Managerji morajo pri tem pravočasno ugotoviti prednosti in slabosti v
podjetjih ter priložnosti in nevarnosti v okolju in se pravilno odzvati na njihove izzive
ter obvladovati tveganja do sprejemljive ravni. Pri tem je zelo pomembno, da imajo
podjetja jasno vizijo (kar želimo prikazati tudi v magistrskem delu), kakovostno
strategijo in dosledno uresničujejo postavljene cilje.
Namen naloge pa je tudi dokazati uporabnost uravnoteženega sistema kazalnikov v
podjetjih. Zaradi njegove fleksibilnosti,uporabnosti, preprostosti in ker zahteva v
organizacijah uvajanje reda na področja, ki so jih le-ta dotlej zanemarjala, smo se
odločili, da ga bomo uvedli tudi v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d.
Cilji magistrske naloge so:
•
•
•
•

Predstaviti pomen strategije ter uravnoteženi sistem kazalnikov kot orodje za
uresničevanje strategije v podjetjih.
Ugotoviti slabosti tradicionalnih računovodsko-finančnih kazalnikov ter
opredeliti prednosti in slabosti uravnoteženega sistema kazalnikov.
Ustrezno korigirati in dopolniti vizijo ter strategijo poslovnega sistema
Elektromaterial Lendava d. d.
Izdelati ustrezne in uporabne kazalnike v sistemu uravnoteženih kazalnikov
poslovanja za proizvodno organizacijo - poslovni sistem Elektromaterial
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Lendava d. d., katerih uporaba in spremljanje bo izboljšalo poslovanje
poslovnega sistema.
Izdelati potrebno informacijsko sistemsko podporo uravnoteženemu sistemu
kazalnikov, ki bo osnova za vodenje in nadziranje v poslovnem sistemu
Elektromaterial Lendava d. d.

Osnovne hipoteze so:
•
•
•

•

Za doseganje poslovne uspešnosti je potrebno poleg finančnih kazalnikov
spremljati tudi nefinančne kazalnike.
Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov omogoča hitro in učinkovito
udejanjanje sprejetih strategij.
Spremljanje in analiza uspešnosti poslovanja poslovnega sistema
Elektromaterial Lendava d. d. bo z uravnoteženim sistemom kazalnikov bolj
verodostojna, celovita in preglednejša.
V poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d. obstaja zadostna
podatkovna podpora za izdelavo informacijskega sistema za vodenje in
nadziranje s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke naloge so:
•

•

•

Izbrana tema za magistrsko delo je v teoriji že poznana, vendar je v praksi,
predvsem v proizvodnih podjetjih v Sloveniji, še premalo uporabljena in
uveljavljena. Avtorji sicer v svojih delih opisujejo metodo tudi s praktičnega
vidika, vendar so ti primeri zelo splošnega značaja in zaradi tega le delno
uporabni v praksi.
V današnjem času globalizacije se morajo podjetja, da bi bila uspešna in da
bi obdržala konkurenčno prednost na globalnem trgu, prilagajati različnim
spremembam, med drugim tudi na področju spremljanja uspešnosti
poslovanja, saj morajo pravilno in pravočasno oceniti svoj položaj ter stanje
na trgu. Pri tem pa je vse pomembnejši izbor ustrezne in učinkovite metode
spremljanja uspešnosti poslovanja, kot je na primer uravnoteženi sistem
kazalnikov, ki pretvarja vizijo in poslanstvo organizacije v posebna merila, ki
omogočajo uresničevanje strategije.
Oblikovani uravnoteženi sistem kazalnikov za poslovni sistem
Elektromaterial Lendava d. d. se lahko v veliki meri uporablja tudi v drugih
proizvodnih podjetjih oziroma primerljivih organizacijah.

Omejitve raziskave so:
•
•

Omejitev praktičnega dela magistrske naloge na le eno proizvodno
organizacijo.
Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti niso prikazani nekateri podatki, ki bi
morebitno lahko bili uporabni za konkurenco poslovnega sistema
Elektromaterial Lendava d. d.
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Ker bodo rezultati uvedbe uravnoteženega sistema kazalnikov vidni šele v
daljšem časovnem obdobju, se ne more z gotovostjo trditi, da so oblikovani
kazalniki v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d. pravilno izbrani
in odločilni za dosego ciljev.

1.4 Metode raziskovanja
Magistrsko delo je poslovna študija, zasnovana na praktični uporabnosti
uravnoteženega sistema kazalnikov. S pomočjo poglobljenega študija strokovne
literature je teoretični del naloge, ki temelji na predstavitvi uresničevanja strategije
organizacije s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov kot ene izmed metod
merjenja poslovne uspešnosti, predstavljen na deskriptivni način in z metodo
kompilacije. S študijo primera – angl. case study, so teoretična spoznanja v
magistrskem delu povezana s praktičnim primerom v poslovnem sistemu
Elektromaterial Lendava d. d. Model uresničevanja strategije je izdelan z metodo
modeliranja. Pri tem so s pomočjo deduktivne metode sestavljene strateške
usmeritve in cilji, ki so osnova za oblikovanje sistema kazalnikov. Za izgradnjo
strateškega diagrama poslovnega sistema Elektromaterial Lendava d. d. pa je
uporabljena metode sinteze.
Pri pisanju magistrskega dela je uporabljena domača in tuja literatura, ki obsega
knjige, zakone, spletno gradivo, uradne statistične podatke, članke iz revij ter interne
dokumente in podatke poslovnega sistema Elektromaterial Lendava d. d.
V praktičnem delu naloge so sodelovali tudi vsi managerji poslovnega sistema
Elektromaterial Lendava d. d., predvsem pa je uporabljeno lastno znanje in izkušnje,
ki so bile pridobljene v zadnjih petih letih kot odgovorne osebe poslovnega sistema
Elektromaterial Lendava d.d.

1.5 Predstavitev naloge
V prvem teoretičnem delu magistrske naloge je predstavljen pomen strategije ter
uravnoteženi sistem kazalnikov kot orodje za uresničevanje strategije. Poleg tega so
navedene slabosti tradicionalnih računovodsko-finančnih kazalnikov in prednosti ter
slabosti uravnoteženega sistema kazalnikov. Predstavljena je tudi uporabnost
informacijske tehnologije pri izvajanju uravnoteženega sistema kazalnikov.
Drugi, praktično usmerjeni del naloge temelji na uvajanju uravnoteženega sistema
kazalnikov v konkretnem proizvodnem podjetju, to je v poslovnem sistemu
Elektromaterial Lendava d. d. Pri tem je izdelana ustrezna vizija ter strategija
poslovnega sistema Elektromaterial Lendava d. d., izoblikovani so strateški cilji in
ustrezni kazalniki za ugotavljanje uresničevanja zastavljenih cilje, izdelana so
izhodišča izgradnje informacijskega sistema za podporo uravnoteženemu sistemu
kazalnikov.
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2 Strategija in njen pomen
V današnjem času moderne komunikacijske in informacijske tehnologije
pospešujejo razvoj in postopke našega gospodarstva ter tek naših življenj. Vse se
odvija tako hitro, da stvarem komajda še sledimo. K temu doprinesejo svoje še prosti
trgi kapitala, deregulacija nekdanjih monopolnih branž oziroma gospodarskih panog,
enormni napredki na področju biotehnologije, genske tehnologije ter nanotehnologije
idr. Nahajamo se sredi faze korenitih gospodarskih, tehničnih in družbenih
sprememb.
Ljudje že od nekdaj vemo, da ne moremo dosegati ciljev brez določene oblike
organiziranosti oziroma organizacije. V njih združujemo fizične in umske zmožnosti,
saj sami zmoremo bolj malo. Obvladovanje organizacij, da delujejo učinkovito,
složno, fleksibilno in uspešno pa je naloga managementa.
Opredelitev organizacij je toliko, kot je organizacijskih in managerskih šol, pristopov
in pogledov. Pri tem je glavni razlog za različne opredelitve organizacije v sami
kompleksnosti fenomena organizacije, kar otežuje poenotenje pogledov in pristopov.
Strnjeno definicijo organizacije je podal Vila (Vila in Kovač, 1997, str. 18):
»Organizacija je racionalno, vnaprej premišljeno povezovanje in usklajevanje ljudi in
njihovih aktivnosti v skupni sistem z nekaterimi resursi (material, delovna sredstva,
finance, informacije), z namero izpolnitve namena zaradi katerega so se združili. Z
organizacijo se definirajo njihovi medsebojni odnosi, način sodelovanja in
koordiniranja akcij, kakor tudi vse naloge in odgovornosti posameznih členov, da bi
se dosegli zastavljeni cilji ob maksimalni učinkovitosti celega sistema.« Vsaka
organizacija pa ima več razsežnosti. Kovač navaja sledeče osnovne razsežnosti
vsake organizacije (Kovač, 2001, str. 367-368 in Kovač, 2008, str. 47-53):
• strukturna (Zajema trajne oblike povezav, ki so oblikovane zaradi
usklajevanja sestavin v poslovanju podjetja v smeri začrtanih ciljev. Določa
pravila in načine izvajanja nalog, ki temeljijo na t.i. vertikalni in horizontalni
diferenciaciji ter predstavlja urejenost in stabilnost organizacije. Olajša
razmejitev pristojnosti in odgovornosti v organizaciji.);
• procesna (Pomeni določeno zaporedje aktivnosti, ki so medsebojno
časovno, logistično, informacijsko in odločitveno povezane. Povečuje
učinkovitost integracije s povezovanjem nalog med različnimi skupinami
oziroma nosilci nalog.) ter
• kulturna (Organizacijsko kulturo lahko opredelimo kot celovit sistem norm,
vrednot, predstav, prepričanj in simbolov, ki določajo način obnašanja in
reagiranja zaposlenih na probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem
vsakodnevnem delu. Omogoča dodatno oziroma dopolnilno povezovalno
moč in prispeva k vzpostavitvi celotne organizacijske harmonije).
Organizacije kot fenomen človeške družbe so spremljevalec človeka v vsej njegovi
zgodovini, toda takega pomena, kot ga imajo danes, niso imele nikoli. Sodobno
okolje namreč postaja vse bolj kompleksno, organizacije pa se morajo sproti
prilagajati spremenjenim razmeram, zato lahko sodobno družbo upravičeno
označimo kar za organizacijsko družbo (Kovač, 2008, str. 48).
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Vse organizacije delujejo na podlagi poslovne teorije ali skupine predpostavk o tem,
kaj je njihovo področje poslovanja, kaj so njihovi cilji, kako opredeljujejo rezultate,
kdo so njihove stranke in kaj te stranke cenijo ter za kaj so pripravljene plačati.
Naloga strategij je te poslovne teorije udejanjiti in pomagati organizacijam, da v
nepredvidljivem okolju dosežejo zaželene rezultate. Strategije pomagajo
organizacijam namensko iskati priložnosti (Drucker, 2001, str. 50).
Beseda strategija izhaja iz stare grščine »strategos general« in pomeni »generalova
umetnost«. Zato jo tudi na vojaškem področju opredeljujejo kot vedo o planiranju in
usmerjanju obsežnih vojaških operacij, konkretneje pa kot premikanje vojaških sil v
najugodnejši položaj pred dejanskim spopadom s sovražnikom (Pučko, 2008, str.
88).
Sposobnost managerjev je graditi ustvarjalne in inovativne strategije. Ta sposobnost
sloni na sposobnosti idej, predvidevanja ter določenih analitičnih znanj, na katere se
je moč nasloniti. Podjetja morajo za vsako dejavnost posebej razviti t.i. »pravila
igre«, s pomočjo katerih bodo dosegla določene cilje. Ni strategije, ki bi bila splošna
ali enaka za več podjetij, kajti pri izgradnji strategije je med drugim treba upoštevati
(Pistotnik, 2004, str. 5):
•

zunanje dejavnike rasti in razvoja podjetij, kot so: gospodarska panoga,
obstoječe in nove tržne priložnosti, zakonodaja, ekonomija obsega v
povezavi s fleksibilnostjo, potencialno rastoča področja, dobavitelji idr. ter

•

notranje dejavnike rasti in razvoja podjetij, kot so: zaposleni, poslovna
politika, kadrovanje, organizacija, tehnološka sposobnost idr.

Ena izmed konstant zgodovine gospodarstva je, da daljšim časovnim obdobjem
relativne stabilnosti vselej znova sledijo krajša obdobja močnejših sprememb, za
katerimi ponovno nastopijo stanovitnejše okoliščine. Stabilnejši časi priznavajo
vrednost izkušnjam in pomen premišljenosti. V viharnih časih pa nas ne bi smelo
presenetiti, če običajna sredstva in orodja hitro odpovejo in preizkušeni postopki niso
več učinkoviti. V časih velikih sprememb postajajo strategije zelo pomembne in jih je
potrebno obravnavati veliko temeljiteje. Dobre strategije morajo v prvi vrsti temeljiti
na logiki, manj na intuitivno izvedenih izkušnjah. Razmišljati o novem in ne slediti
poznanim, na izkušnjah temelječim vzorcem, to je jedro strategij (Jäkel in Winter,
2000, str. 9-18).
Strategija je revolucija
Pri tem so strategije vselej usmerjene proti konkurentom: proti že obstoječim in proti
potencialnim. Strateško načelo se namreč glasi: motiti in še enkrat motiti obstoječe
sisteme konkurence!
Management je plačana »zgaga«. Če uprava ne bi želela biti moteča, bi jo lahko
zamenjali z uradnikom, ki bi skrbel za obstoječe stanje. Karizmatični managerji
namreč lahko presežejo vse meje svojih podjetij. Strategija torej ne pomeni čakanja
dotlej, dokler se vzorci konkurentov ne izenačijo z našimi - to bi bila namreč smrt
strategije. Strategije so ustvarjalno dejanje in poseg, ki normalen, kontinuiran razvoj
organizacij zavestno prekinejo in definirajo odločilni prelomni trenutek. Strateške
usmeritve niso evolucionarne, temveč revolucionarne.
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Strategija je več kot reinženiring in benchmarking
Veliki val reinženiringa osemdesetih in zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja
je nekaj časa grozil, da bo za številna podjetja postal nadomestna strategija. Vendar
pa reinženiring nikoli ni bil resnična strategija. Bil je sicer izjemno učinkovita in
pomembna metoda za povečevanje produktivnosti, vendar pa je ta metoda vsa
podjetja krepila enakomerno. S tem je ta metoda konkurenco prej utrdila kot
destabilizirala. Tako je v bistvu reinženiring neuporaben pri oblikovanju strategij.
Prispevati ne more ničesar, kar bi poskrbelo za presenečenje na tržiščih, lahko le
izboljšajo obstoječe stanje. Strategije pa zahtevajo več: obstoječe stanje
preoblikovati v popolnoma drugačno.
Kriterij ''benchmarking'' je – povsem nasprotno – poskrbel za to, da so si vsi
konkurenti čimbolj prizadevali za enake podatke o učinkovitosti in sledili enakim
pravilom igre. Kje pa je bil prostor za to, kar zahtevajo strategije – za presenečenja?
Strategija je presenečenje
Strategije torej zahtevajo presenečenja. Pogoj za te visoke zahteve pa je, da imajo
podjetja, ki ravnajo strateško, sodelavce, ki so zmožni presenečenj, ki razumejo velike
reze in skupaj s podjetji nosijo breme velikih in pomembnih sprememb. Zahteve so
skorajda prevelike: na eni strani sprotni nadaljnji razvoj obstoječega, po drugi strani
pričakovanje nepredvidenega, uresničevanje novega. Vzdrževanje tega krhkega
ravnotežja zmorejo le redki. Uspe tistim, ki svoje sodelavce jemljejo resno, jim pustijo
dovolj svobode, poznajo njihove potrebe in tistim, ki znajo svoje sodelavce
dolgoročno ohraniti v podjetju, tistim, za katere je človek pomembnejši kot sistem.
Bolj ko postajajo strategije zahtevnejše - in to je značilno za turbulentne čase, toliko
pomembnejša je in zahteva sposobnost svobodnega in kreativnega razmišljanja. Ta
moč in ne kapital določa vrednost podjetij. Vendar se mora za to nekaj spremeniti v
mišljenju vseh ljudi v celotnih organizacijah.
Strategija je enkratnost
Strategije zahtevajo tudi »enkratnost«. Enkratnost pa temelji na izključevanju. Načelo,
ki ga lahko opazujemo v biologiji, to je »načelo vzajemnega izključevanja«, je
mogoče po smislu prenesti na strategije.
Podjetja, ki želijo živeti, delovati in obstajati na enak način, ne morejo obstajati
sočasno. Takšna podjetja se bodo poskušala vzajemno izpodriniti. V prevelikem
številu družb se preveč energije potroši za »umirajoče« posle, ki so na poti
»izključevanja« iz uspeha. Pri tem je sporočilo jasno: vsako podjetje mora najti svojo
nišo in jo zasesti; najti mora svojo lastno rešitev, ustanoviti svoj lastni življenjski
prostor. Kdor tega ne razume, ga bo konkurenca »kaznovala«, saj prav tu prihaja do
izraza učinek neusmiljene logike selekcije.
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2.1 Strateški management
Po Močniku (2005, stran xiii), strategijo sestavljajo aktivnosti, ki jih izvajajo
managerji, da dosežejo cilje podjetij. Proces oblikovanja strategij, uresničevanja
strategij ter spremljanja in kontrole izvajanja strategij, s katerimi podjetja dosegajo
konkurenčno prednost, pa imenujemo strateški management.
Pri strategijah gre za več kot le za majhne spremembe, ki so trdno vpete v podjetniški
vsakdan in s katerimi vsi pričakujejo izboljšani naslednji izdelek, vsako leto nižje
stroške, učinkovitejše postopke ipd. Resnično strateško upravljanje je tisto, kar je
nepredvideno oziroma je presenečenje. Presenečenje je, če nas prehiteva
nepričakovano. To je na primer, če se sklene prijateljstvo s sovražnikom, kot pri
povezavah konkurenčnih družb ipd.
2.1.1 Oblikovanje strategij
Pri strateškem razmišljanju ni bistveno to, da bi na podlagi izkušenj stvari samo bolje
oblikovali, temveč da bi se na podlagi spoznavanja povezav stvari lotevali drugače. Pri
tem nam je lahko v veliko pomoč, da konkurenčno situacijo obravnavamo iz različnih
perspektiv, jo analiziramo skozi različna »očala«. Če se na primer filozof in biolog
ukvarjata z isto strateško situacijo, obstaja dobra možnost, da jo bosta ocenila vsak
drugače, ker si postavljata drugačna vprašanja. Ta drugačna vprašanja bodo
pripeljala k drugačnim odgovorom. Postavljati nova vprašanja je začetek vsake
strategije.
Oblikovanje strategij je delno racionalen in delno intuitiven, predvsem pa ustvarjalen
in sodelovalen proces. Kakovostno oblikovanje strategij upošteva dinamičnost
podjetij in okolja ter zato nenehno preverja koristnost vseh sestavin in jih organsko
nadomešča z novejšimi in bolj obetavnimi (Tavčar 2005, str. 8-9).

Slika 1: Postopno snovanje strategije podjetja (Tavčar, 2005, str. 9)
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Poslanstvo, vizija, vrednote
Managerji podjetij si pri oblikovanju strategij med drugim postavljajo sledeča
vprašanja:
•
•
•
•

Kaj je vizija podjetja – kam je usmerjeno podjetje?
Kakšna bo prihodnja tehnologija, izdelek, kupci?
Kakšno podjetje želi postati?
Kaj želi podjetje predstavljati v panogi čez pet let?

Pri tem vizija določa, »kam podjetje gre« oziroma »kaj želi biti«. Govori o prihodnosti
podjetja in odraža dolgoročni namen podjetja.
Poslanstvo pojasnjuje sedanje stanje podjetja in govori o sedanjih izdelkih in
storitvah, katerim kupcem so namenjeni izdelki in storitve ter kakšne so tehnološke
in podjetniške sposobnosti podjetja. Izjava o poslanstvu zaposlenim odgovarja na
vprašanje »Zakaj smo tu?« in razloži želene posledice, da bi njihova organizacija
dosegla konkurenčno prednost. Poslanstvo je tudi tisto, kar podjetja navajajo v
svojih poslovnih poročilih in na spletnih straneh.
Vrednote podjetja opredeljujejo delo managerjev in zaposlenih, kako naj vodijo
zaposlene, kako naj poslujejo in kakšno organiziranost bi radi zgradili, da bi lahko
uresničili poslanstvo.
Cilji
Poslanstvo in vizijo podjetij operacionalizirajo cilji vsakega podjetja (Hočevar, 2003a,
str. 81). Definirajo, kaj mora biti doseženo ter do kdaj in v bistvu predstavljajo končni
rezultat določenih planiranih aktivnosti oziroma poslanstva podjetij. Vsak cilj mora
biti merljiv, če je to le mogoče, realen oziroma dosegljiv ter časovno omejen. Pri
postavljanju ciljev morajo sodelovati vsi ustrezni managerji v podjetjih, saj se skupni
cilji posameznega podjetja razbijejo v specifične cilje posameznih organizacijskih
enot v podjetju, za katere pa so zadolženi nižje ravni managerjev. Ti konkretni,
merljivi in realno dosegljivi cilji vsake organizacijske enote vsakega podjetja pa
prispevajo k skupnemu doseganju ciljev podjetja kot celote (Močnik, 2005, str. 1217).
Čim dlje segajo cilji v bodočnost poslovanja, tem težje jih je natančno in zanesljivo
načrtovati. Zato je priporočljivo cilje načrtovati alternativno in si poleg srednjega cilja
zastaviti še višje cilje za ugodnejše prilike in nižje cilje za neugodne okoliščine.
Nekaj konkretnih ciljev organizacije je prikazanih v sledeči preglednici (Tavčar,
2002, 83):
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Vsebina ciljev
• Kakovost proizvodov – izdelkov, storitev

Cilj
konkurenčnosti

• Inoviranje proizvodov
• Strežba odjemalcev
• Nabor proizvodov – asortiman
• Prihodek od prodaje

Trženjski
cilj

• Delež tržišča
• Veljava na tržišču
• Uveljavljanje na novih tržiščih

Cilj
donosnosti

• Dobiček – kosmati donos, dobiček iz poslovanja, dobiček rednega
delovanja, celotni dobiček, čisti dobiček
• Delež dobička v čistih prihodkih od prodaje
• Rentabilnost vseh uporabljenih sredstev
• Rentabilnost lastnega kapitala podjetja
• Kreditna sposobnost

Finančni
cilji

• Likvidnost – plačilnost
• Stopnja samofinanciranja
• Struktura obveznosti do virov sredstev
• Neodvisnost

Cilji
Ugleda in moči

• Podoba in veljava podjetja v javnosti
• Vpliv na politiko
• Vpliv na družbo
• Dohodki zaposlenih in socialna varnost

Socialni
cilji

• Zadovoljstvo zaposlenih z delom
• Vključenost zaposlenih v družbeno okolje podjetja
• Osebni razvoj
• Varovanje okolja

Družbeni
cilji

• Nepridobitne dejavnosti za zunanje skupine udeležencev podjetja
• Prispevanje podjetja k razvoju narodnogospodarske infrastrukture
• Sponzoriranje – finančna podpora kulturi, znanosti, dobrodelnosti

Tabela 1: Pregled nekaterih konkretnih ciljev organizacije (Tavčar, 2002, 83)

Strategije
Cilje pa ni dovolj le postavljati, ampak jih je treba tudi dosegati oziroma presegati.
Vse, kar prispeva k doseganju ciljev, so strategije organizacije. Po Tavčarju (Tavčar
2008, str. 300-301) imajo strategije organizacije oziroma podjetja za doseganje
ciljev tri temeljne sestavine:
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1. dejavnosti, ki obsegajo:
• inoviranje (snovanje in koristno uporabljanje novih znanj, temeljnih
zmožnosti in proizvodov),
• proizvajanje in izvajanje (snovnih izdelkov in nesnovnih storitev) in
• trženje (nabavno in prodajno);
2. organiziranost (urejenost), ki obsega:
• pravila (določajo vsebino rutinskega odločanja in metode, modele ipd.
analiznega odločanja, obsegajo obvezne usmeritve in način delovanja
organizacije, delov organizacije in sodelavcev) na področju dejavnosti,
urejenosti in sredstev organizacije, pa načrtovanja in snovanja, vodenja,
merjenja in presojanja;
• strukturo – vertikalno delitev pristojnosti in odgovornosti ter horizontalno
delitev dela;
• procese (dinamični vidik urejenosti), to je potek izvajanja in spreminjanja
temeljnih dejavnosti organizacije;
3. sredstva:
• materialna sredstva: kapital in druga finančna sredstva, materiali,
energija, naprave, stroji itd.;
• nematerialna sredstva: predvsem sodelavci organizacije s svojim
znanjem, veščinami, izkušnjami in prizadevnostjo, druge nematerialne
vrednote (znanje, pravice, ugled ipd.).
Strategije podjetij, kot sredstvo za doseganje postavljenih ciljev, nam dajejo
odgovore na vprašanja, kot so na primer:
•
•
•
•
•
•

kako povečati obseg proizvodnje,
kako zadovoljiti stranke oziroma kupce,
kako premagati neposredno konkurenco,
kako se odzivati na spremenjene tržne in ostale gospodarske pogoje,
kako voditi posamezne funkcije podjetja in razvijati potrebne poslovne
sposobnosti podjetja,
kako doseči postavljene cilje ipd.

Politike
Cilji in strategije podjetja skupaj predstavljajo politiko posameznega podjetja. Na
splošno razširjen in uveljavljen je osnovni oziroma temeljni model politike podjetij, ki
je zaradi svoje enostavnosti in preglednosti uporaben v mnogih okoliščinah
delovanja podjetij. Prikazan je na spodnji sliki:
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Slika 2: Osnovni model politike podjetja (Tavčar, 2008, str. 301)
Izhodišče osnovnega modela politike podjetij je zamisel, da sta osnovni sestavini
načrtovanja ter snovanja politike podjetij cilji in strategije za doseganje teh ciljev.
2.1.2 Uresničevanje strategij
Ko podjetja izoblikujejo in izberejo strategije, se mora pozornost strateškega
upravljanja premakniti k njihovemu uresničevanju oziroma ugotavljanju, kaj vse
morajo podjetja storiti, da bodo strategije tudi dejansko uresničene. Glavni poudarek
pri uresničevanju strategij je na organiziranju, kadrovanju in usmerjanju ljudi. Ključne
zadolžitve, ki sodijo v proces uresničevanja strategij so (Močnik, 2005, str. 18-19):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izgradnja ustrezne organizacijske strukture,
alokacija resursov - dovolj kadrov in finančnih sredstev za izvajanje ključnih
strateških aktivnosti,
oblikovanje operativnih postopkov, ki zagotavljajo izvajanje strategij,
motiviranje zaposlenih za uresničevanje postavljenih ciljev,
povezovanje nagrajevanja z doseženimi ciljnimi rezultati,
ustvarjanje ustrezne kulture podjetja in delovne klime,
vpeljava informacijskega, komunikacijskega in operativnega sistema, ki
omogoča zaposlenim izvajanje vsakodnevnih nalog,
vpeljava načinov dela, ki prispevajo k neprestanim izboljšavam,
uveljavljanje takega načina notranjega vodenja, ki spodbuja uresničevanje
strategije ter njeno izboljševanje.

Vsaka resnična sprememba pomeni, da človek posel vodi drugače, kot je bil tega
vajen doslej. Celotne organizacije morajo razumeti naslednje: uspeh je minljiv;
bistveni elementi preteklega uspeha ne veljajo za vedno in neomejeno. In v tem je
izziv uresničitve strategij. Sodelavci morajo postati »lastniki« sprememb, to pomeni

Branko Fijok: Model uresničevanja strategije v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d.

stran 12

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

strategij. Vsi tisti, ki niso člani organizacije, najsi bodo to svetovalci ali novi
predpostavljeni, morajo upoštevati postavljene strategije. V nasprotnem primeru je
mogoče pričakovati samo neuspeh. Nove ideje, analize in prepričanja ter njihovo
praktično uresničevanje morajo v organizacije pritekati vzporedno in ne
zaporedno, kajti tisti, ki nekaj odkrijejo sami, lahko previdno opravijo prve
spremembe, jih preizkusijo, se iz njih učijo in odkrivajo naprej. Tako spremenjene
strategije prihajajo do izraza v vsakodnevnem delovanju in ukrepanju, v direktnem
povratnem delovanju pa krepijo nove zasnove. V tem procesu igrajo vplivno vlogo
managerji družb, ki narekujejo tempo, in so tisti, ki določajo smer in hitrost razvoja.
2.1.3 Spremljanje in kontrola uresničevanja strategij
Spremljanje in kontrola uresničevanja strategij pomeni ugotavljanje odklonov
doseženih rezultatov od planiranih ciljev, analiziranje odmikov ter sprožanje
potrebnih ukrepov za odpravljanje negativnih odmikov. Zahteva opredelitev, kaj vse
je potrebno v zvezi s poslovanjem podjetja meriti in zagotavlja informacije za vso
korekturno ukrepanje ter predstavlja vhod za naslednji krog oblikovanja in
prenavljanja strategije ter njenega uresničevanja. S tem nastanejo priložnosti, da se
po potrebi uvajajo spremembe in prilagoditve, postavljajo novi cilji in strategije ter
predlagajo spremembe za prihodnost (Pučko, 2003, str. 337).
Paziti pa je potrebno, da podjetja ne spreminjajo strategij prepogosto, saj bi to
pomenilo, da so le-te slabo zastavljene in da temeljijo na napačnih analizah in
neustreznih potezah. S pogostim spreminjanjem strategij lahko podjetja tudi
zmedejo svoje stranke in zaposlene. V primeru dobro oblikovanih strategij morajo
njihovi ključni elementi preživeti praviloma več let, pri čemer jih je dopustno le
občasno in delno korigirati (Močnik, 2005, str. 19-22).
2.1.4 Problemi pri uresničevanju strategij
V razvitih gospodarskih okoljih potekajo transformacijski procesi, kjer masovno
proizvodnjo, katere značilnosti so stabilna gospodarski rast, jasni cilji, pregledne in
toge organizacijske strukture, stabilnost itd., zamenjuje fleksibilna in visoko
kakovostna proizvodnja inovativnih produktov, ki postavlja v ospredje dinamiko
ciljev, prilagodljive organizacijske strukture, hitro odzivnost, nestabilnost ipd. Te
poslovne okoliščine zahtevajo od podjetij pravočasno reagiranje, da se prilagodijo in
uvedejo potrebne spremembe ter hitro in učinkovito udejanjanje sprejetih strategij.
Da bi podjetja to dosegla, morajo za svoj razvoj imeti primerne sisteme. Tako je v
razvitih gospodarskih okoljih že v 60- tih letih nastajalo strateško planiranje, ki pa je
postalo togo in neučinkovito, saj so ugotovili, da se zanemarja implementacija
sprejete strategije, ker je bila v ospredju metodologija in oblika strateškega
planiranja. V osemdesetih letih se je zato razvil strateški management, ki je
nadgradnja strateškega planiranja in to njegova izvedbena in kontrolna faza. To
obdobje je tako zaznamovano z izredno plodnim razvojem teorij in praks
strateškega managementa, ki predstavljajo celovit koncept oblikovanja,
uresničevanja in kontrole strategij podjetij. Za razliko od strateškega planiranja, kjer
je v ospredju oblikovanje in postavljanje smeri razvoja, je pri strateškem
managementu poudarjeno prilagajanje okolju ob upoštevanju dolgoročnih ciljev
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razvoja podjetij. V zadnjih več kot desetih letih, ko razvita gospodarska okolja
doživljajo velike premike v sami organizaciji podjetij in managementa, pa je potreba
po hitrejšem uresničevanju strategij podjetij še toliko bolj v ospredju (Kovač, 1996,
str. 94–95).
Tudi strateški management ni v celoti odpravil težav pri uresničevanju strategij
podjetij, saj so kritike, ki jih avtorji danes naslavljajo na strateško planiranje in
strateški management, v večini usmerjene prav v težave pri udejanjenju strategij
podjetij. Te kritike je podrobneje raziskal Kovač (Kovač, 1996, str. 95–99) in so
podane v nadaljevanju.
Predpostavke strateškega planiranja so:
•
•
•
•

Odgovorni posamezniki bodo opravili svoje delo odgovorno.
Ključni problem pri strategijah je oblikovanje in sprejem pravilne odločitve.
Procesi in obstoječi sistem bodo zagotovili razvoj z delovanjem strategij.
Oblikovanje in udejanjenje strategije sta ločeni in samostojni aktivnosti.

Pri tem pa že sam začetnik koncepta strateškega planiranja Ansoff ugotavlja, da
praksa vse naštete predpostavke zanika. Proces udejanjenja strategij je namreč
enako zahteven kot oblikovanje strategij in ne poteka sam od sebe, prav tako pa se
oblikovanje in udejanje strategij prepletata in pogojujeta in ne moreta biti mehanično
ločena.
Po mnenju avtorja Riekhofa predstavlja časovni razkorak med začetkom oblikovanja
strategij in njihovim udejanjenjem eno od večjih pomanjkljivosti strateškega
planiranja in strateškega managementa. Poleg tega avtor navaja še naslednje
pomanjkljivosti:
Sindrom analiz.
Na osnovi anket udeležencev strateških delavnic je avtor ugotavli, da se v procesu
strateškega managementa največ časa nameni strateškim analizam in zelo malo
uresničevanju strategije. Večina energije in osebnega prizadevanja je tako
namenjena fazi oblikovanja strategij in zelo malo uresničevanju strategij. Razlog za
navedeno dejstvo je poplava informacij in nesistematičnost.
Problem akceptiranja strategij.
Naslednji problem so težave pri sprejemanju novih strategij. Vsaka nova strategija
namreč v večini primerov spreminja razdelitev resursov ter s tem položaje in moč
posameznikov v podjetjih, kar pa povzroča konflikte. Če se konflikti ne rešujejo,
lahko to destruktivno vpliva na poslovanje podjetij.
Težave pri motivaciji zaposlenih.
Motivacija zaposlenih za strateški način razmišljanja in delovanja je prav tako
neposredno povezana s težavami pri sprejemanju strategij. Zaposleni v podjetjih so
namreč večinoma nagrajeni na osnovi planskih ciljev, kar pomeni, da se
osredotočajo na doseganje operativnih rezutatov. Zato avtor meni, da je sistem
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nagrajevanja potrebno dopolniti tudi s strateškimi cilji, kot je na primer povečanje
tržnega deleža ipd.
Implementacija strategij.
Proces udejanjenja strategij podjetij ni bil nikoli toliko v ospredju kot oblikovanje
strategij. Vzrokov za to je seveda več, kot eden od temeljnih pa je kompleksnost
samih procesov implementacije strategij podjetij. Po mnenju avtorja so dejavniki
uspešne implementacije strategij: harmonija med strategijami in kulturo podjetij,
strategijam primerne organizacijske strukture, strateško usmerjen razvoj kadrov,
strateški kontrolni procesi, koncentracija resursov na izbrane strateške cilje in
vizionarski koncept razvoja podjetij.
Z empiričnimi raziskavami v petdeset mednarodnih podjetij iz ZDA, Evrope in
Japonske je avtor Wilson ugotovil zanimive trende na področju strateškega
managementa. Ugotavlja, da so omejitve strateškega planiranja in strateškega
managementa povezane na eni strani z modelom in na drugi strani z izvedbo
procesa strateškega managementa.
Model strateškega planiranja in strateškega managementa se je razvil z izrazitim
težiščem na oblikovanju strategij podjetij in se posledično kot cilj v podjetjih postavi
izdelava strategij in ne doseganje v strategijah postavljenih ciljev.
V sami izvedbi procesa strateškega managementa pa nastopajo težave na različnih
nivojih. Prvi sklop težav je povezan z razporeditvijo časa in energije zaposlenih, ki
zaradi enostranskega razvoja modela strateškega managementa porabijo večino
časa za izdelavo strategij podjetij. Poleg neenakomerne razporeditve časa v
celotnem procesu strateškega managementa pa je tudi čas, ki je potreben za
izdelavo in uresničitev strategij, odločno predolg. Pogoji v okolju se namreč lahko
tako hitro spremenijo, da so strategije ob njenem nastanku že zastarele.
Med večje napake managementa pri implementaciji strategij se uvršča tudi
prepozna priprava in nesistematičen pristop k procesu udejanjenja strategij podjetij,
saj veliko managerjev začne razmišljati o implementaciji strategij šele po njihovem
oblikovanju. Ameriški avtor Birnbaum v svojem delu z zelo prikladnim naslovom
"Zakaj vaša strategija ne deluje, če je tako čudovita?" poudarja, da je pravi čas za
razmišljanje o uresničevanju strategij začetek procesa strateškega managementa.
Na osnovi prikazanih kritik lahko sklepamo, da je implementacija strategij podjetij
zelo kompleksen proces in zato obstajajo številni vzroki za neuspehe njihovega
uresničevanja oziroma implementacije. Je pa uspešno uresničevanje strategij tudi
zelo odvisno od možnosti spremljanja njihovega izvajanja, kar pa je mogoče z
ustreznimi sistemi merjenja poslovne uspešnosti poslovanja.
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2.2 Merjenje poslovne uspešnosti
Merjenje poslovne uspešnosti organizacij je pomembno za učenje in spreminjanje
organizacij ter za neprestano prenovo strategij podjetij. Pri tem je zelo pomembno,
da so merila pravilno izbrana ter zadostna, saj je od tega, kako merimo, odvisno
tudi, kako stvari vidimo. Manj, ko imajo organizacije postavljenih merljivih ciljev
oziroma kazalnikov in bolj ko so le-ti neustrezni oziroma neprimerni, težje je
ugotoviti korektno stanje uresničevanja strategij organizacij (Pučko, 2003, str. 339).
Če organizacije nimajo pravih meril, potem tudi ni pritiska za pozitivne spremembe
in zagotavljanja konkurenčne prednosti organizacij.

2.3 Klasični finančni kazalniki za merjenje poslovne uspešnosti
V času razcveta industrijske dobe (od leta 1850 do približno 1980), je bila
tehnologija precej pomembna, vendar pa so bila uspešnejša tista podjetja, ki so
novo tehnologijo uspešno vgradila v materialna sredstva in ki so omogočala
učinkovito proizvodnjo množičnih izdelkov. Skrivnost uspeha je bila v ekonomiji
obsega. V tem času so podjetja razvila sisteme finančnega nadzora za učinkovito
razporejanje finančnih sredstev in materialnih naložb, za merjenje in analiziranje
poslovne uspešnosti pa so se posluževala izključno tradicionalnih klasičnih
finančno-računovodskih kazalnikov.
V osnovi velja, da je računovodstvo dejavnost spremljanja in proučevanja denarno
izraženih pojavov, ki so povezani s poslovanjem organizacij in se vodijo v finančnem
in stroškovnem računovodstvu. Finančno računovodstvo je obveznost, ki ga
predpišeta država in računovodska stroka, organiziranje stroškovnega
računovodstva pa je stvar organizacij. Finančno računovodstvo nam daje sliko o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter o oblikovanju poslovnega izida in
njegovi razdelitvi. V finančno računovodstvo po Bukovniku (Bukovnik, 2007, str. 5-6)
spadajo:
• glavno računovodstvo (rečemo tudi zbirno, sintetično, glavna knjiga), ki je
usmerjeno v sestavljanje računovodskih izkazov: bilance stanja, izkaza
poslovnega izida, izkaza denarnih tokov (izkaza finančnega izida) in izkaza
gibanja kapitala.
• razčlenjevalna računovodstva (rečemo tudi področna, analitična), na primer:
denarnih sredstev, terjatev do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, finančnih
naložb, zalog poslovnih učinkov, zalog materiala in trgovskega blaga,
posameznih osnovnih sredstev, kapitala, dolgov in druga.
V okvir stroškovnega računovodstva pa sodijo knjigovodstvo osnovnih sredstev,
materiala, plač, storitev, stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev, polproizvodov,
proizvodov, trgovskega blaga in prodaje.
Podrobnejša pravila o računovodenju določajo Slovenski računovodski standardi.
Bistvena cilja oziroma nalogi računovodstva sta pri tem (Milost, 2009, str. 10):
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da v dogovorjenem in uporabnikom računovodskih informacij razumljivem
jeziku nudi informacije o tem, kar se je v poslovnem življenju organizacije
zgodilo in
da oblikuje informacije, ki so pomembne za poslovno odločanje.

Za analiziranje podatkov v računovodskih izkazih velja, da nam sami podatki v
računovodskih izkazih ne povedo veliko, temveč jih je potrebno primerjati s podatki
preteklega poslovanja organizacije, s podatki o poslovanju organizacij v isti
gospodarski panogi ali s podatki iz plana poslovanja. V nadaljevanju so predstavljeni
najpogostejši klasični finančno-računovodski kazalniki za merjenje in analiziranje
poslovne uspešnosti podjetij, ki jih lahko razvrstimo v sledeče skupine (Hočevar,
Zaman in Petrovič, 2008, str. 271–289 in Milost, 2009, str. 165-172):
• kazalniki stanja financiranja,
• kazalniki stanja investiranja,
• kazalniki plačilne sposobnosti,
• kazalniki obračanja,
• kazalniki gospodarnosti,
• kazalniki proizvodnosti in
• kazalniki dobičkonosnosti.
Kazalniki stanja financiranja
Kazalniki stanja financiranja so usmerjeni v analizo financiranja organizacije, pri
katerih nas zanima višina dolgov oziroma kapitala v strukturi vseh virov financiranja.
Ker kažejo tveganost glede vračil glavnice in obresti, so ti kazalniki tudi precej
pomembni za posojilodajalce. Osnovni kazalniki, ki jih uvrščamo v to skupino, so:
•

Delež kapitala v financiranju

=

Kapital
obveznosti do virov sredstev

Delež kapitala v financiranju prikazuje delež oziroma odstotek kapitala med
celotnimi obveznostmi do virov sredstev. Pove nam, kolikšna je trenutna
zadolženost podjetja, s tem pa je tudi povezano tveganje glede vrnitve glavnice in
obresti od kreditov.
•

Delež dolgov v financiranju

=

Dolgovi
obveznosti do virov sredstev

Delež dolgov v financiranju prikazuje, kolikšen del sredstev je financiran z zunanjimi
viri oziroma dolgovi. Razlaga tega kazalnika je obratna od prejšnjega. Posojilodajalci
so zainteresirani za čim manjšo vrednost tega kazalnika, lastniki pa, da je delež
dolgov najugodnejši glede na trenutne tržne obrestne mere in davčno zakonodajo.
•

Delež kratkoročnega financiranja =

pasivne čas. razm. + kratkor. dolgovi
obveznosti do virov sredstev

Delež kratkoročnega financiranja prikazuje delež oziroma odstotek kratkoročnih
virov med celotnimi obveznostmi do virov sredstev.
•

Kazalnik finančnega vzvoda

=

Dolgovi
Kapital

Branko Fijok: Model uresničevanja strategije v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d.

stran 17

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slovenski računovodski standardi imenujejo ta kazalnik kot koeficient dolgovno
kapitalskega razmerja in prikazuje razmerje med dolgovi in kapitalom. Višji je ta
kazalnik, večji je delež dolgov med celotnimi viri financiranja.
Kazalniki stanja investiranja
Strukturo sredstev v organizaciji analiziramo s kazalniki stanja investiranja. Osnovni
kazalniki, ki jih uvrščamo v to skupino, so:
•

Delež dolgoročnih sredstev

=

dolgoročna sredstva
Sredstva

Delež dolgoročnih sredstev nam pove odstotek oziroma delež, ki ga dolgoročna
sredstva imajo med vsemi sredstvi organizacije. Pri tem je vrednost kazalnika v
veliki meri odvisna od panoge, v kateri se nahaja organizacija. Tako je v tehnološko
intenzivnih panogah (metalurgija, farmacevtska industrija ipd.) vrednost tega
kazalnika precej večja kot pri delovno intenzivnih (tekstilna industrija ipd.).
•

Delež kratkoročnih sredstev

=

kratkoročna sredstva
Sredstva

Kazalnik delež kratkoročnih sredstev nam kaže odstotek oziroma delež kratkoročnih
sredstev v vseh sredstvih organizacije. Povečana vrednost kazalnika lahko pomeni
izboljšanje poslovanja - to je takrat, ko se kratkoročna sredstva povečajo predvsem
zaradi povečane poslovne dejavnosti. Po drugi strani pa lahko povečanje tega
kazalnika pomeni tudi nevarnost za organizacijo. To je v primeru, ko se je povečal
delež kratkoročnih sredstev (predvsem zalog in kratkoročnih terjatev), ne da bi se
povečal obseg poslovanja.
•

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev =

popravek vrednosti osnovnih sredstev
nabavna vrednost osnovnih sredstev

Kazalnik stopnja odpisanosti osnovnih sredstev nam pove, kolikšen delež nabavne
vrednosti osnovnih sredstev je že odpisan oziroma je že bil amortiziran. Višja je
vrednost tega kazalnika, tem bolj zastarela so osnovna sredstva v organizaciji.
Kazalniki plačilne sposobnosti
Plačilna sposobnost pomeni sposobnost organizacije, da lahko poravnava svoje
zapadle obveznosti v določenih rokih. Pri kazalnikih plačilne sposobnosti primerjamo
posamezne postavke sredstev s posameznimi postavkami obveznosti do virov
sredstev. Čim višja je vrednost tega kazalnika, tem manjše je tveganje, da
organizacija ne bo plačilno sposobna. Zato so ti kazalniki še posebej zanimivi za
banke oziroma posojilodajalce. Osnovne oblike teh kazalnikov so:
•

Trajno in dolg. financir. dolg. sredstev =

kapital + dolgor. dolgovi + rezervacije
dolgoročna sredstva

Kazalnik trajno in dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev nam kaže razmerje
med trajnimi in dolgoročnimi viri sredstev ter med dolgoročnimi sredstvi. Čim več
trajnih kratkoročnih sredstev ima organizacija (normalne zaloge, normalne terjatve),
tem višja je vrednost tega kazalnika.
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kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti

Kazalnik kratkoročni koeficient oziroma kratkoročno pokritje kratkoročnih obveznosti
nam kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Na
vrednost pa tudi vpliva panoga, v katero sodi organizacija, saj je na primer v
nekaterih dejavnostih iz poslovnih razlogov potrebno imeti večje zaloge in terjatve in
je zato v teh primerih visok delež kratkoročnih sredstev.
•

Pospešeni koeficient

=

denarna sredstva + kratkoročne
finančne naložbe + kratkoročne terjatve
kratkoročne obveznosti

Pospešeni koeficient prikazuje razmerje med kratkoročnimi sredstvi, iz katerih so
izločene zaloge in aktivne časovne razmejitve ter med kratkoročnimi dolgovi. Je
boljše merilo plačilne sposobnosti kot kratkoročni koeficient, saj v števcu vsebuje
kategorije, ki so bodisi denar bodisi kratkoročna sredstva »blizu« denarja.
•

Hitri koeficient

=

denarna sredstva + kratkor. fin. nalož.
kratkoročne obveznosti

Hitri koeficient nam kaže, kakšna je plačilna sposobnost organizacije na zelo kratek
rok. V primerjavi s pospešenim koeficientom je še zahtevnejši glede izbire kategorij
sredstev, saj iz kratkoročnih sredstev izloča tudi kratkoročne terjatve.
Kazalniki obračanja
S kazalniki obračanja ugotavljamo hitrost obračanja posameznih sredstev. Hitrejše
je obračanje sredstev, manj ima organizacija vezanih sredstev. Koeficient obračanja
sredstev je v načelu opredeljen takole:
•

Koeficient obračanja sredstev =

porabljena sredstva v letu dni
povprečna sredstva

Iz tega splošnega koeficienta obračanja pa lahko izvedemo koeficiente obračanja za
posamezne dele obratnih sredstev. Pogoste oblike teh kazalnikov so:
•

Koeficient obračanja zalog proizvodov =

prodani proizv. v letu dni (po stroških)
povpr. zaloga proizvodov (po stroških)

Kazalnik koeficient obračanja zalog proizvodov nam kaže število obratov zaloge
proizvodov glede na prodajo v enem letu. Višja vrednost kazalnika pomeni dobro
poslovanje z zalogami in hitro prodajo zalog proizvodov.
•

Koeficient obračanja zalog materiala =

porabljen material v letu dni
povpr. zaloga mat. (po nabavnih cen.)

Kazalnik koeficient obračanja zalog materiala je podoben prejšnjemu kazalniku, le
da na ta kaže število obratov zaloge materialov glede na porabo v enem letu.
•

Koeficient obračanja terjatev do kupcev =

prejemki od kupcev v letu dni
povprečno stanje terjatev do kupcev
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Kazalnik koeficient obračanja terjatev do kupcev nam kaže število obratov terjatev
do kupcev v denarna sredstva v enem letu. S tem kazalnikom lahko analiziramo
sposobnost organizacije pri izterjavi terjatev ter tudi plačilno disciplino kupcev. Če
število dni v celotnem letu (365) delimo s koeficientom obračanja terjatev do kupcev,
dobimo povprečno dobo vezave terjatev do kupcev:
•

Povprečna doba vezave terj. do kupcev =

365
koeficient obračanja terjat. do kupcev

Kazalniki gospodarnosti
S kazalniki gospodarnosti ugotavljamo učinkovitost
organizacije. Osnovna kazalnika sta:
•

Gospodarnost poslovanja

poslovanja posamezne

poslovni prihodki
poslovni odhodki

=

Kazalnik gospodarnost poslovanja nam kaže učinkovitost
opravljanju njene osnovne poslovne dejavnosti.
•

Celotna gospodarnost

organizacije pri

Prihodki
Odhodki

=

Kazalnik celotna gospodarnost je podoben prejšnjemu, s tem da v tem primerjamo
vse prihodke z vsemi odhodki. Če pa primerjamo vrednost kazalnika celotne
gospodarnosti s kazalnikom gospodarnosti poslovanja, pa lahko ugotovimo vpliv
neposlovnih dejavnosti, predvsem stroškov financiranja, na gospodarnost
organizacije.
Kazalniki proizvodnosti
Proizvodnost pomeni tehnološka učinkovitost poslovanja, ki se kaže v količini
proizvedenih poslovnih učinkov ob določenem številu zaposlenih.
•

Koeficient proizvodnosti

količina proizvedenih poslovn. učinkov
povprečno število zaposlenih

=

Pri tem je pri kazalniku koeficient proizvodnosti potrebno v praksi vrednosti v formuli
podrobneje opredeliti. Organizacija namreč proizvaja različne poslovne učinke in jih
je nemogoče izraziti s preprostim seštevkom proizvedenih količin. Zato količino
proizvedenih poslovnih učinkov izrazimo v skupnih primerljivih enotah, kot so:
normirane ure, dejanske lastne cene ipd.
Kazalniki dobičkonosnosti
S kazalniki dobičkonosnosti opazujemo dobičkonosnost sredstev, kapitala in
prihodkov. Največkrat uporabljeni so sledeči:
•

Čista dobičkonosnost sredstev

=

čisti dobiček
povprečno stanje sredstev

Kazalnik čista dobičkonosnost sredstev nam kaže razmerje med ustvarjenim čistim
dobičkom ter med povprečnim stanjem sredstev. Pove nam, kakšna je uspešnost
uporabe sredstev v organizacijah.
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čisti dobiček
povprečno stanje kapitala

Kazalnik čista dobičkonosnost kapitala nam kaže razmerje med ustvarjenim čistim
dobičkom ter med povprečnim stanjem kapitala in je zelo zanimiv predvsem za
lastnike kapitala, saj pove, koliko denarnih enot je »ustvarila« ena denarna enota
kapitala.
•

Čista dobičkonosnost prihodkov

=

čisti dobiček
Prihodki

Kazalnik čista dobičkonosnost prihodkov nam kaže delež oziroma odstotek dobička
v prihodkih. Zmanjšanje vrednosti tega kazalnika je največkrat sporočilo za
organizacijo, da mora skrbneje spremljati svoje stroške.

2.3.1 Nezadostnost klasičnih finančno-računovodskih kazalnikov
Klasični finančno-računovodski kazalniki prikazujejo pretekle dogodke, kar je bilo
primerno za podjetja v industrijski dobi, pri katerih naložbe v dolgoročne zmogljivosti
in odnos do strank niso bili ključnega pomena za poslovni uspeh. Taki kazalniki so v
današnjem času informacijske dobe neprimerni za ustrezno vodenje in obvladovanje
podjetij, da ustvarijo dodano vrednost preko naložb v kupce, zaposlene, dobavitelje,
notranje poslovne procese, tehnologijo in razvoj.
Tako obstajajo številni razlogi, zakaj so nam tradicionalna, to je klasična finančnoračunovodska merila, nezadostna za nadzorovanje oziroma obvladovanje podjetij in
zakaj danes posvečamo ogromno pozornosti drugim sodobnim metodam merjenja
uspešnosti poslovanja. Pregled literature različnih avtorjev omogoča razdelitev
razlogov nezadostnosti klasičnih finančno-računovodskih kazalnikov na sledeče
vsebinske sklope (Vujica-Herzog, 2007, str. 11-15):
•
•
•
•
•
•
•

spremembe v naravi dela,
konkurenčnost na trgu,
pojav naprednih proizvodnih konceptov,
spremembe vlog v podjetjih,
zahteve poslovnega okolja,
razvoj informacijske tehnologije,
mednarodne nagrade za kakovost.

Spremembe v naravi dela
Tradicionalni računovodski sistemi poudarjajo predvsem stroške materiala in stroške
dela. Slednji so v 50.-ih in 60.-ih letih prejšnjega stoletja praviloma predstavljali več
kot 50 % vseh stroškov podjetja. Z investiranjem v nove tehnologije (računalniško
vodenje proizvodnje, robotizacija proizvodnje, računalniško oblikovanje proizvodov,
proizvajalni način »ob pravem času« ipd.) in posledično dvigovanjem produktivnosti
pa se je delež le-teh sčasoma zmanjševal in tako niso več predstavljali
najpomembnejšega deleža v celotni strukturi stroškov podjetja ter s tem odločilnega
vpliva na celotno poslovanje podjetja. S tem se je tudi vse bolj zmanjševala
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primernost uporabe tradicionalnih računovodskih meril pri merjenju uspešnosti
poslovanja.
Konkurenčnost na trgu
Vse večja konkurenčnost na globalnem trgu sili podjetja v iskanje novih strateških
pozicij. Podjetja namreč več ne tekmujejo med seboj samo s ceno in posledično
stroški, temveč se poskušajo med seboj razlikovati po dodatnih konkurenčnih
kriterijih, kot so: kakovost, fleksibilnost, prilagodljivost zahtevam kupca, inovativnost,
hitra odzivnost ipd. Vsi ti dodatni kriteriji in neposredno spremljanje zadovoljstva
kupcev zahtevajo od podjetij, da oblikujejo tudi nefinančne kazalnike merjenja
uspešnosti, saj finančni kazalniki merijo predvsem posledice preteklih odločitev in so
omejeni glede napovedovanja uspešnosti poslovanja v prihodnosti.
Pojav naprednih proizvodnih konceptov
Japonci so v osemdesetih letih predstavili pojem vitke proizvodnje (angl. Lean
Manufacturing). Poleg tega so se v devetdesetih letih pojavili še drugi koncepti:
menedžment kakovosti (angl. Total Quality Management), prenova poslovnih
procesov (angl. Business process Reeingeeniring), primerjanje s konkurenco (angl.
Benchmarking) idr. Z uvajanjem novih naprednih poslovnih konceptov pa podjetja
niso več merila uspešnost poslovanja samo enodimenzionalno skozi finančne
kriterije, temveč so pričela uvajati tudi nove konkurenčne kriterije. Tradicionalni
sistemi merjenja poslovanja namreč ne podpirajo odločitev, povezanih z vlaganji v
napredne tehnologije, ampak običajno pošiljajo napačne signale.
Spremembe vlog v podjetjih
Največji kritiki o neustreznosti tradicionalnih finančno-računovodskih meril za
merjenje uspešnosti poslovanja v devetdesetih letih so bili strokovnjaki iz
akademskih krogov, ki so se ukvarjali z računovodstvom. Vse večjo pozornost in
zanimanje so posvečali uvajanju nefinančnih kazalnikov v sisteme merjenja
uspešnosti poslovanja. Po drugi strani pa so aktivnejšo vlogo v podjetjih prevzemali
odgovorni za razvoj človeških virov z oblikovanjem meril, ki so iz postavljanja ciljev,
merjenja izvedbe, povratnih informacij in nagrajevanja. Strateški menedžment je
tako preživel obdobje dolgoročnega finančnega načrtovanja poslovanja. Sodobni
strateški menedžment zahteva sistem merjenja poslovanja, ki lahko spremlja razvoj
sposobnosti podjetij, učenje, nenehno napredovanje in izvajanje projektov ter
programov.
Zahteve poslovnega okolja
Poslovnega okolje ne moremo omejiti le na konkurenčnost med podjetji. Končni
uporabniki izvajajo vse večji pritisk na podjetja in želijo vedno več informacij o
izdelku in načinu, kako je proizveden. Pri tem jih finančni kazalniki sploh ne
zanimajo. Vse večja je ekološka ozaveščenost in potreba po dokazovanju ekološke
neoporečnosti poslovanja. Podjetja pa ne poslujejo samo s končnimi kupci, temveč
tudi z dobavitelji, ki morajo dokazovati svojo kakovost, zanesljivost dobav in
fleksibilnost. Vsa ta omenjena področja poslovanja pa morajo postati tudi merljive
kategorije za merjenje uspešnosti poslovanja.
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Razvoj informacijske tehnologije
Razvoj informacijske tehnologije je ključno vplival na možnost uporabe prenovljenih
sistemov za merjenje uspešnosti poslovanja, saj omogoča razvoj strojne in
programske opreme učinkovito zbiranje in analizo podatkov iz različnih virov, za več
ljudi, ceneje in hitreje. Informacije, ki uravnoteženo spremljajo poslovanje,
omogočajo boljše poslovne odločitve, kar se posledično kaže v doseganju boljših
poslovnih rezultatov.
Mednarodne nagrade za kakovost
Uveljavljanje gibanja za kakovost in priznavanje pomena izboljševanja uspešnosti
poslovanja je pripeljalo do ustanovitve različnih nagrad za kakovost. Kot prva je bila
leta 1950 na Japonskem ustanovljena Demingova nagrada za kakovost, v ZDA ima
velik pomen Baldrige Award, evropsko združenje za menedžment kakovosti (EFQM)
pa na primer podeljuje priznanja za poslovno odličnost. Podjetja, ki se potegujejo za
nagrade, morajo opraviti obsežno ocenjevanje lastnega podjetja ter posredovati
podrobne informacije o lastni organiziranosti, strategijah, virih, odnosu do
družbenega okolja, politiki kakovosti in nenazadnje tudi o finančnih rezultatih.

2.4 Sodobna merila za merjenje poslovne uspešnosti
Zaradi razmaha informacijske tehnologije v zadnjih desetletjih dvajsetega stoletja pa
so se podjetja znašala sredi revolucionarne preobrazbe, saj se za konkurenčni
uspeh podjetja zahteva nove zmogljivosti. Podjetja niso več mogla doseči občutne
prednosti pred konkurenco s hitrim pretvarjanjem tehnologije v materialne naložbe
ter z obvladovanjem dolgoročnih finančnih naložb. Sposobnost podjetij, da
angažirajo in koristijo svoja neopredmetena sredstva je postala pomembnejša od
vlaganj v materialna in opredmetena sredstva.
V informacijski dobi bodo dosegla podjetja uspeh z vlaganjem v svojo intelektualno
premoženje. Masovno proizvodnjo standardnih izdelkov je potrebno zamenjati s
fleksibilno in visokokakovostno dobavo inovativnih izdelkov in storitev, usmerjenih k
ciljnim kupcem, ki jih bodo ustvarjali dodatno ustrezno izobraženi in usposobljeni
zaposleni, optimalna organiziranost ter boljša informacijska tehnologija.
Uspeh teh podjetij pa ne more biti merjen z uporabo tradicionalnih finančnoračunovodskih kazalnikov, saj merijo predvsem dogodke preteklega poslovanja, ne
omogočajo pa predvidevanj in spremljanja dejavnikov prihodnjega uspeha. Zato se
management za uspešno vodenje in upravljanje podjetij poslužuje sodobnih meril
merjenja poslovne uspešnosti, ki so povezana z:
•
•
•
•
•
•
•

odnosom do kupcev in dobaviteljev,
vodenjem notranjega proizvodnega procesa in njegovimi izboljšavami,
razvojem novih izdelkov, storitev in tehnologij,
odnosom do zaposlenih, njihovim zadovoljstvom in motivacijo,
delovno uspešnostjo,
vrednotenjem t.i. intelektualnega potenciala podjetja,
s hitrostjo učenja ipd.
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Določanje meril uspešnosti je praviloma zahtevnejše od postavljanja ciljev. Tavčar
(2002, str. 84) navaja sledeče možne primere meril uspešnosti poslovanja:
Področje
merjenja
Donosi

Merilo uspešnosti
• Celotni prihodek
• Čisti dobiček, dobiček pred dajatvami, dobiček po dajatvah
• Rentabilnost vseh sredstev, rentabilnost kapitala

Rentabilnost

• Rast dividend na delnico
• Neto sedanja vrednost donosa
• Rast knjižne vrednosti podjetja, rast tržne vrednosti podjetja

Produktivnost

• Produktivnost živega dela

Ekonomičnost

• Uporaba sredstev

Tržnost
Prožnost
Uglednost
Kakovost življenja
zaposlenih

• Produktivnost sredstev

• Potroški sredstev
• Konkurenčnost v prodajanju
• Konkurenčnost v nabavljanju
• Prilagodljivost na različna okolja
• Vplivanje na okolja in spreminjanje okolij
• Poslovna kakovost in zanesljivost
• Podoba podjetja v javnosti in pred vplivnimi dejavniki
• Delovni pogoji in varnost
• Varnost zaposlitve
• Osebni razvoj: izobraževanje, priložnosti, oblike in hitrosti napredovanja

Tabela 2: Primeri meril uspešnosti poslovanja (Tavčar, 2002, str. 84)
Obstajajo tudi številni modeli merjenja uspešnosti poslovanja. Eden od zelo
uveljavljenih modelov, izbran za podrobnejšo obravnavo v tem delu, je Uravnoteženi
sistem kazalnikov (angl. The Balanced Scorecard).
Model sta v 90.-letih prejšnjega stoletja razvila avtorja Robert S. Kaplan in David P.
Norton kot odgovor na pomanjkljivosti izključne rabe finančno-računovodskih
kazalnikov pri razvijanju strategij podjetij. Uravnoteženi sistemi kazalnikov namreč
ohranjajo finančno merjenje kot osnovno merilo poslovne uspešnosti ter poudarjajo
bolj splošen in celovit skupek kazalnikov, ki trenutno uspešnost pri poslovanju s
strankami, na področju notranjih procesov, zaposlenih in sistema povežejo z
dolgoročnim finančnim uspehom. Sistem pravzaprav omogoča pretvorbo vizije in
poslanstva v posebna merila, ki pomagajo pri uresničevanju strategij.

Branko Fijok: Model uresničevanja strategije v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d.

stran 24

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

3 Uravnoteženi sistem kazalnikov
Merjenje poslovne uspešnosti je v današnjem času globalizacije gospodarstva zelo
pomembno za obstanek in uspeh podjetij na trgu. Česar ne moremo izmeriti, tudi ne
moremo obvladovati.
Uravnoteženi sistemi kazalnikov zagotavljajo managerjem podjetij inštrumente, ki jih
potrebujejo za uspešno obvladovanje in usmerjanje na poti k uspehu v prihodnosti.
Podjetja danes tekmujejo med seboj v kompleksnih okoljih, tako da je podrobno
razumevanje njihovih ciljev ter načinov in metod za doseganje teh ciljev
življenjskega pomena.
Pred več kot dobrim desetletjem so uravnotežene sisteme kazalnikov pričeli
uporabljati v ZDA, od koder so se hitro razširili po vsem svetu. Pri projektu razvoja
uravnoteženega sistema kazalnikov so avtorjema pomagali številni sposobni
managerji iz dvanajstih severnoameriških podjetij. Rezultat skupnega dela je bil
managerski sistem, ki usmerja energijo, sposobnosti in znanja ljudi k doseganju
dolgoročnih strateških ciljev podjetij. S svojo začrtano usmerjenostjo na
izpolnjevanje najpomembnejše naloge managementa, to je udejanjanje strategij, je
koncept zaobjel vse najpomembnejše vidike upravljanja in poslovanja, poslovno
filozofijo in nov pristop v komunikaciji. Gonilo delovanja uravnoteženega sistema
kazalnikov je postavitev konkurenčnih strategij, imeti zaposlene, ki jih razumejo in
vejo, kakšna je njihova vloga pri njihovi uresničitvi ter alokacijo virov na tiste
aktivnosti, ki vodijo k uresničevanju ciljev. Uravnoteženi sistemi kazalnikov pomenijo
sočasno in interaktivno uporabo strateškega merilnega sistema, ki v vsakem
trenutku natančno pokaže, kje se nahajamo glede na naše končne cilje. Njihovo
priljubljenost pri managementu pa lahko pripišemo uspešnemu krmarjenju med
številnimi informacijami in dejstvu, da imamo opravka le z najpomembnejšimi
podatki, ki se črpajo z vseh ravni v podjetjih ter od vseh zaposlenih. Pri tem se
pozornost managementa usmerja na tiste vidike, ki podjetjem omogočajo doseganje
nadpovprečnih rezultatov, kot so izpolnjevanje znanja zaposlenih, inovativni
produkti, partnerski odnos do kupcev in dobaviteljev, izkoriščanje notranjih virov,
sposobnost hitrega in uspešnega odzivanja na spremenjene okoliščine poslovanja
ipd.
Pri izvajanju projekta razvoja uravnoteženega sistema kazalnikov s pomočjo
dvanajstih ameriških podjetij so managerji, ki so sodelovali pri raziskavi, pri
predstavitvi koncepta v svojih organizacijah ugotovili, da sistema uravnoteženih
kazalnikov ne morejo uporabiti, ne da bi pri tem sodelovali višji managerji oziroma
ostali odgovorni zaposleni v podjetjih, ki imajo najpopolnejšo sliko o izvajanju
posameznih delov strateških usmeritev podjetij. To pa je bilo zelo pomembno
odkritje, saj so večino do takrat obstoječih merilnih sistemov uspešnosti sestavili in
nadzorovali finančni strokovnjaki. Le redko se zgodi, da manegerji in vodstveni
finančniki potrebujejo toliko sodelovanja višjih menedžerjev oziroma ostalih
odgovornih zaposlenih na nižjih organizacijskih ravneh podjetja (Kaplan in Norton,
2005, str. 5).
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3.1 Opredelitev strateških kazalnikov
Uravnoteženi sistemi kazalnikov pretvarjajo poslanstvo in strategijo neke
organizacije v oprijemljive cilje in celovito paleto kazalnikov uspešnosti. Kazalniki
predstavljajo uravnoteženost med zunanjimi kazalniki za delničarje in stranke ter
notranjimi kazalniki ključnih poslovnih procesov, inovacij ter učenja in rasti.
Uravnoteženi so med kazalniki rezultatov, to je posledic preteklega dela in kazalniki,
ki spodbujajo prihodnje poslovanje. Celoten sistem pa je uravnotežen med
objektivnimi, lahko določljivimi kazalniki rezultatov ter subjektivnimi gibali njihove
uspešnosti (Kaplan in Norton, 2000, str. 20-22).
Podjetjem omogočajo spremljanje finančnih rezultatov ob hkratnem spremljanju
napredka pri povečanju zmogljivosti in pridobivanju neopredmetenih sredstev za
prihodnjo rast, saj sistem dopolnjuje finančne kazalnike pretekle uspešnosti s
kazalniki gonil prihodnje uspešnosti poslovanja. Vodstva podjetij namreč lahko
merijo, kako podjetja ustvarjajo vrednost za obstoječe in potencialne stranke in kako
morajo povečati notranje zmogljivosti ter vlaganje v ljudi, sisteme in postopke, ki so
potrebni za izboljšanje poslovanja. Uravnoteženi sistemi kazalnikov vključujejo
najpomembnejše dejavnosti za ustvarjanje dodane vrednosti, h kateri prispevajo
usposobljeni in motivirani zaposleni. (Kaplan in Norton, 2000, str. 4-14).
Cilji in kazalniki uspešnosti merijo uspešnost poslovanja s štirimi uravnoteženimi
vidiki, in sicer:
•
•
•
•

finančni vidik,
vidik poslovanja s strankami,
vidik notranjih poslovnih procesov ter
vidik učenja in rasti.

Ti štirje vidiki zagotavljajo ogrodje uravnoteženega sistema kazalnikov:
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SLIKA 3: Uravnoteženi sistema kazalnikov zagotavlja okvir za preoblikovanje
strategije v dejanja (Kaplan in Norton, 2000, str. 21)
3.1.1 Finančni vidik
Znotraj finančnega vidika se opredelijo finančni kazalniki, ki so koristni pri
povzemanju zlahka izmerljivih ekonomskih posledic že sprejetih ukrepov. Kažejo, ali
so strategije ter njihovo uveljavljanje ter izvajanje v podjetjih prispevale h končnemu
izboljšanju poslovanja. Pri tem so finančni cilji povezani z donosnostjo, kot so na
primer prihodki iz poslovanja, dobičkonosnost poslovnih sredstev ipd. Finančni cilji
se lahko močno razlikujejo na vsaki stopnji življenjskega cikla poslovne enote.
Osnovni življenjski cikli so rast, zrelost in upadanje. Kaplan in Norton sta za vsako
od teh treh osnovnih razvojnih stopenj ugotovila tri splošne finančne usmeritve, ki
ženejo poslovne strategije, in sicer (Kaplan in Norton, 2000, str. 61):
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rast in splet prihodkov,
zmanjševanje stroškov/izboljševanje produktivnosti,
izraba sredstev/naložbena strategija.

Naslednja slika prikazuje izbor gibal skupnih finančnih ciljev po treh osnovnih
poslovnih strategijah in treh finančnih usmeritvah:

Rast
Zrelost
Upadanje

STRATEGIJA POSLOVNE ENOTE

STRATEŠKE USMERITVE
Rast in splet prihodkov

Zmanjšanje
stroškov /
Izboljšanje
produktivnosti

Izraba sredstev

• Stopnja rasti prodaje po
segmentih
• Odstotek prihodkov od
novih izdelkov, storitev
in strank
• Delež ciljnih strank in
naročil
• Navzkrižna prodaja
• Odstotek prihodkov
zaradi razširitve
uporabnosti
• Dobičkonosnost strank
in proizvodnih linij
• Dobičkonosnost strank
in proizvodnih linij
• Odstotek
nedobičkonosnih
strank

• Prihodki/Zaposleni

• Naložbe (odstotek
od prodaje)
• Raziskave in razvoj
(odstotek od
prodaje)
• Delež obratnih
sredstev
• Dobičkonosnost
poslovnih sredstev
po ključnih
kategorijah
• Stopnje izrabe
sredstev
• Povračilo
• Pretok

• Stroški v primerjavi
s tekmeci
• Stopnje
zmanjševanja
stroškov
• Posredni odhodki
(odstotek od prodaje
• Stroški na enoto (na
vrsto izdelka, na
transakcijo)

SLIKA 4: Merjenje strateških finančnih usmeritev (Kaplan in Norton, 2000, str. 61)
Najpogostejši kazalnik za merjenje rasti prihodkov je stopnja rasti prodaje in tržnega
deleža za ciljne regije, trge in stranke. Običajno organizacije na stopnji rasti
poudarjajo razširitev proizvodnih programov ter ponujanje novih izdelkov in storitev.
Pri tem je najpogostejši kazalnik za ta cilj odstotek prihodkov od prodaje novih
izdelkov in storitev ali pa bruto dobiček novih izdelkov oziroma storitev. Prav tako je
zaželena pot k rasti prihodkov uspešnost obstoječih izdelkov in storitev na novih
trgih in pri novih strankah. Temu primerni so kazalniki, kot so odstotki od prihodkov
novih strank, tržnih segmentov ali regij. Nekatera podjetja poskušajo rast prihodkov
doseči s sinergijo različnih poslovnih enot, ki morajo sodelovati pri razvoju novih
izdelkov ali prodaji izdelkov strankam. Pri tem je zelo uporaben kazalnik obseg
prihodkov iz sodelovanja med poslovnimi enotami. Predvsem v starejših
organizacijah in tistih, ki so na stopnji upadanja, pa je mogoče doseči rast prihodkov
s povišanjem cen izdelkov in storitev. Pri tem so kazalniki, kot so odstotek
dobičkonosnosti oziroma nedobičkonosnosti izdelkov storitev ali strank, zelo
uporabni pri ugotavljanju pravilnosti cenovne strategije in če je potrebno korigirati
cene izdelkov oziroma storitev.
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Poleg ciljev za povečanje prihodkov si podjetja želijo izboljšati svojo stroškovno in
produktivno uspešnost. Na stopnji rasti podjetja težko namenjajo veliko pozornost
zmanjševanju stroškov. Zato mora biti cilj produktivnosti za ta podjetja osredotočen
na povečanje prihodkov. Pri tem je uporaben kazalnik prihodek na zaposlenega. Na
zreli razvojni stopnji pa morajo podjetja stremeti k doseganju konkurenčnih
stroškovnih ravni ter nadzoru med posrednimi in dodatnimi izdatki. Pri tem je najbolj
preprost kazalnik zmanjševanje stroškov na enoto izvajanja dela ali proizvodnje
izdelkov. Poleg tega lahko organizacije izboljšajo produktivnost s preusmeritvijo na
učinkovitejše obdelovalne poti, za kar se uporablja kazalnik stroškov na enoto
obdelave oziroma transakcije. Številne organizacije, ki so že v fazi upadanja,
poskušajo aktivno zmanjšati svoje prodajne, režijske in administrativne stroške.
Uspeh tega zmanjševanja se lahko meri s kazalnikom deleža teh stroškov glede na
vse stroške ali prihodke.
Podjetja želijo tudi intenzivnejšo izrabo sredstev. Številna sredstva organizacije
namreč zagotavljajo infrastrukturo za izvajanje poslovanja. Ta sredstva običajno
zahtevajo velike kapitalske naložbe, ki jih lahko med drugim merimo z odstotkom
naložb od prodaje. Pri tem so dolgoročno tudi pomembne naložbe v intelektualna
sredstva, kot so raziskave in razvoj ter zaposleni. Pomembna sestavina kapitala v
številnih proizvodnih in storitvenih podjetjih so obratna sredstva zlasti zaloge in
terjatve do kupcev ter obveznosti do dobaviteljev. Eden od uporabnih kazalnikov
učinkovitosti ravnanja z obratnimi sredstvi je denarni krog, ki pomeni čas, ki je
potreben, da podjetje gotovinska plačila dobaviteljem pretvori v gotovinske prejemke
od strank.
3.1.2 Vidik poslovanja s strankami
Večina podjetij danes ima poslanstvo, ki se osredotoča na stranke. "Biti številka ena
pri posredovanju vrednosti strankam" – to je tipična izjava poslanstva podjetij.
Vprašanje, kako na delovanje podjetja gledajo njegove stranke, je postalo prioriteta
za najvišji management. Sistemi uravnoteženih kazalnikov od managerjev
zahtevajo, da splošne izjave poslanstva o storitvah za stranke preoblikujejo v
določena merila, ki odražajo dejavnike, dejansko pomembne za stranke.
Znotraj vidika poslovanja s strankami podjetja opredelijo segmente strank in tržne
segmente, na katerih bodo poslovne enote tekmovale ter kazalnike uspešnosti
poslovnih enot na teh ciljnih segmentih. Pri tem vidik poslovanja s strankami
običajno vsebuje več osnovnih ali splošnih kazalnikov, ki izhajajo iz strategij. V
osnovno skupino kazalnikov, ki je enaka za vse vrste organizacij, spadajo (Kaplan in
Norton, 2000, str. 38):
•
•
•
•
•

zadovoljstvo strank,
ohranjanje strank,
pridobivanje strank,
donosnost strank ter
tržni delež in delež strank na ciljnih segmentih.
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Ti kazalniki rezultatov predstavljajo cilje za procese trženja, proizvodnje, razvoja
izdelkov in storitve ter logistike. Osnovna skupina kazalnikov se lahko razporedi v
vzročno verigo odnosov, kar prikazuje spodnja slika (Kaplan in Norton, 2000, str.
78):

Tržni deleži

Odseva delež poslov posamezne poslovne enote na
določenem trgu (glede na število strank, porabljen denar ali
prodano količino enot).

Pridobivanje
strank

Meri absolutno ali relativno stopnjo, po kateri poslovna
enota privablja ali pridobiva nove stranke oziroma posle.

Ohranjanje
strank

Spremlja absolutno ali relativno stopnjo, po kateri poslovna
enota ohranja oziroma vzdržuje obstoječe odnose s svojimi
strankami.

Zadovoljstvo
strank

Ocenjuje stopnjo zadovoljstva strank glede na posebna
merila uspešnosti znotraj ponudbe.

Dobičkonosnost
strank

Meri samo čisti dobiček od stranke ali segmenta, ko
odštejemo odhodke, potrebne za oskrbovanje določene
stranke.

SLIKA 5: Osnovni kazalniki vidika poslovanja s strankami
Vidik poslovanja s strankami pa mora vključevati tudi specifične kazalnike ponudb,
ki jih bodo podjetja posredovala strankam na ciljnih tržnih segmentih. Ponudbe so
za stranke značilnosti, ko jih podjetja dobavitelji prek svojih izdelkov in storitev
zagotavljajo za zadovoljstvo in zvestobo ciljnih segmentov strank. Tako bi na primer
stranke morebiti cenile pravočasne dobave, kratke dobavne roke, nove izdelke in
storitve, predvidevanja dobaviteljev glede njihovih, to je strankinih potreb, prilagodila
razvoj izdelkov in storitev njihovim potrebam ipd. Pa čeprav se ponudbe glede na
posamezne panoge in različne tržne segmente znotraj panog precej razlikujejo, pa
Kaplan in Norton (2000, str. 82) navajata skupne značilnosti ponudb v vseh
panogah. Razdelila sta jih na tri kategorije:
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značilnosti izdelka oziroma storitve: funkcionalnost, kakovost in cena,
odnos s strankami: kakovost nakupne izkušnje in osebni odnosi,
imidž (podoba) oziroma ugled podjetja.

SLIKA 6: Splošni model merjenja ponudb (Kaplan in Norton, 2000, str. 83)
Z izbiro ustreznih ciljev in kazalnikov znotraj teh treh kategorij, lahko podjetja
usmerijo pozornost svoje organizacije na zagotavljanje ponudbe z višjo dodano
vrednostjo svojim ciljnim segmentom strank.
3.1.3 Vidik notranjih poslovnih procesov
Merila, zasnovana na strankah, so pomembna, vendar jih je treba preoblikovati v
merila za to, kaj je treba znotraj podjetij narediti, da bodo zahteve strank uresničene.
Uspešna zadovoljitev strank je odvisna od postopkov, odločitev in dejanj, ki se
zgodijo znotraj organizacij. Managerji se zato morajo osredotočiti na tiste
pomembne notranje dejavnosti, ki jim omogočajo zadovoljevanje zahtev strank.
Tretji del sistema uravnoteženih kazalnikov managerjem ponujajo oziroma
omogočajo prav ta notranji vidik. Vidiki notranjih poslovnih procesov namreč
vključujejo ključne procese, po katerih se morajo podjetja odlikovati, saj vplivajo na
zadovoljstvo strank in izpolnjevanje ciljev poslovanja s strankami ter na dosego
finančnih ciljev organizacij in na izpolnitev pričakovanj delničarjev. Notranji poslovni
procesi obsegajo vse procese v organizacijah, ki so namenjeni ustvarjanju vrednosti
(Papež, 2005, str. 10).
V podjetjih se najprej določijo cilji in kazalniki uspešnosti za finančni vidik in vidik
poslovanja s strankami in šele nato za vidik notranjih poslovnih procesov, saj tak
vrstni red omogoča podjetjem, da usmerijo kazalnike uspešnosti notranjih poslovnih
procesov na tiste procese, ki bodo izpolnili cilje poslovanja s strankami in delničarji.
V večini organizacij so obstoječi načini merjenja poslovne uspešnosti osredotočeni
na izboljševanje obstoječih poslovnih procesov. Uravnoteženi sistemi kazalnikov pa
ponavadi opredelijo popolnoma nove procese, v katerih se morajo organizacije
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izkazati za izpolnjevanje ciljev na področju poslovanja s strankami in finančnih ciljev.
Tako lahko na primer podjetja ugotovijo, da morajo razviti procese za predvidevanje
potreb strank ali procese za zagotavljanje novih storitev, ki jih stranke cenijo. Prav
tako pa uravnoteženi sistemi kazalnikov vključujejo inovativne procese, saj morajo
podjetja za dolgoročni uspeh ustvarjati povsem nove izdelke in storitve, ki bodo
izpolnjevali nove potrebe trenutnih in bodočih kupcev.
Vsaka organizacija ima niz notranjih procesov, ki ustvarjajo dodane vrednosti in
dosegajo finančne rezultate. Kaplan in Norton (2000, str. 105) sta določila osnovni
model verige notranjih procesov, ki je le predloga in jo organizacije lahko ustrezno
prilagodijo svojim potrebam in specifičnostim:

SLIKA 7: Model osnovne verige notranjih poslovnih procesov
Ta model vključuje tri glavne notranje poslovne procese, in sicer:
•
•
•

proces inovacij,
operativni proces ter
proces poprodajnih storitev.

V procesu inovacij organizacije ugotavljajo in raziskujejo trenutne, nastajajoče in
bodoče potrebe strank ter nato oblikujejo primeren izdelek ali storitev, ki bo
zadovoljil ciljne segmente. S tem se v podjetjih poveča pomen raziskav in razvoja, ki
prinašajo nove izdelke, nove storitve in odpirajo nove trge.
V operativnem procesu podjetja proizvajajo izdelke in storitve ter jih dostavljajo
strankam. Pri tem sta operativna odličnost podjetij in zniževanje stroškov
proizvodnje ter procesov opravljanja storitev še vedno zelo pomembna cilja.
Tretja, zelo pomembna razvojna stopnja verige notranjih procesov, pa je ponujanje
storitev strankam po opravljeni prodaji izdelka ali po opravljeni storitvi. Tako imajo
najuspešnejša podjetja jasno opredeljene strategije poprodajnih storitev najvišje
kakovosti. Podjetja za prodajo tehnološko visoko razvite opreme na primer ponujajo
strankam programe izobraževanja ter treniranja za njihove zaposlene, da se
usposobijo za čim bolj učinkovito in uspešno uporabo te tehnološko visoko razvite
opreme.
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3.1.4 Vidik učenja in rasti
Cilji, ki so bili določeni v finančnem vidiku, vidiku poslovanja s strankami in vidiku
notranjih poslovnih procesov, opredeljujejo procese, ki jih morajo organizacije
kakovostno izvajati za dosego uspešnega poslovanja. Cilji za uspeh pa se nenehno
spreminjajo. Močna globalna konkurenca zahteva od podjetij, da nenehno
izboljšujejo svoje obstoječe izdelke in postopke in morajo biti sposobna predstaviti
ponovno nove izdelke z razširjeno zmogljivostjo. Pri tem cilji vidika učenja in rasti
zagotavljajo organizacijam potrebno infrastrukturo za doseganje teh ambicioznih
ciljev.
V uravnoteženih sistemih kazalnikov se namreč poudarja pomen vlaganj v
prihodnost. Pri tem ne gre samo za splošne naložbe v opremo, raziskave in razvoj,
ki so seveda pomembne, niso pa zadostne. Organizacije morajo, za dosego svojih
ciljev, poleg tega investirati tudi v svojo infrastrukturo, to pa je v ljudi, sisteme in
postopke. Vidiki financ, poslovanja s strankami ter notranjih poslovnih procesov
običajno razkrijejo velike razkorake med trenutnimi zmožnostmi zaposlenih,
sistemov in postopkov ter tistim, kar je potrebno za doseganje postavljenih ciljev. Za
premostitev tega razkoraka morajo zato podjetja vlagati v dodatno usposabljanje
zaposlenih, v izboljšanje informacijske tehnologije in sistemov ter v uskladitev
postopkov in poteka dela v organizacijah. Vse te cilje pa izraža vidik učenja in rasti.
Kaplan in Norton sta na podlagi izkušenj v različnih podjetjih določila tri kategorije
vidika učenja in rasti (Kaplan in Norton, 2000, str. 136):
1. sposobnost zaposlenih,
2. zmogljivosti informacijskih sistemov,
3. motivacija, avtonomnost in usklajevanje.
Ena najbolj dramatičnih sprememb v mišljenju managementa v zadnjih 20-ih letih je
sprememba vloge zaposlenih v organizacijah. V preteklosti so podjetja predvsem
zaposlovala ljudi za opravljanje in izvajanje fizičnega, natančno in ozko
opredeljenega dela in ne dela za razmišljanje. Danes pa je večina rutinskega dela v
proizvodnih podjetjih avtomatizirana, saj so proizvodni procesi z računalniškim
nadzorom nadomestili delavce pri rutinskih procesih proizvodnje, obdelave in
montaže, storitvena podjetja pa nudijo svojim strankam možnost dostopa do
procesiranja transakcij z naprednimi informacijskimi in komunikacijskimi sistemi.
Tako se morajo organizacije za uspeh nenehno izpolnjevati. Pri tem zahteva ta
premik dodatna usposabljanja zaposlenih, da začnejo kreativno razmišljati za
doseganje ciljev organizacij.
V večini organizacij določijo cilje glede učinka zaposlenih na podlagi treh kazalnikov
dosežkov (Kaplan in Norton, 2000, str. 138-141):
1. zadovoljstvo zaposlenih,
2. ohranjanje zaposlenih v organizaciji,
3. produktivnost zaposlenih.
Cilj zadovoljstva zaposlenih upošteva dejstvo, da sta morala zaposlenih in njihovo
splošno zadovoljstvo izredno pomembna za organizacije, saj je slednje osnovni
pogoj za večjo produktivnost, odzivnost, kakovost in širšo ponudbo storitev.
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S kazalnikom ohranjanja zaposlenih se skuša doseči cilj, da se v organizacijah
zadrži tiste zaposlene, za katere obstaja dolgoročni interes, saj je bistvo tega
kazalnika, da organizacije vlagajo v svoje zaposlene, kar pomeni, da nezaželeni
odhodi pomenijo izgubo za intelektualni kapital organizacije. Zvesti zaposleni
ohranjajo vrednote organizacij, poznavanje procesov in rahločutnost za potrebe
strank.
Produktivnost zaposlenih je kazalnik za merjenje učinka povečanja usposobljenosti
zaposlenih ter njihove morale, inovacij, izboljševanja notranjih procesov in
zadovoljstva strank. Cilj je povezati rezultat, ki so ga dosegli zaposleni, s številom
zaposlenih. Obstaja veliko načinov merjenja produktivnosti zaposlenih, pri tem pa je
najpreprostejši kazalnik prihodki na zaposlenega.
Druga kategorija učenja in rasti opredeljuje zmogljivost informacijskih sistemov.
Zaposleni morajo za uspešno delovanje v današnjem konkurenčnem okolju imeti na
razpolago dobre, pravočasne in vse potrebne informacije o strankah, notranjih
procesih in finančnih posledicah odločitev. Tako na primer zaposleni, ki imajo stik s
strankami, potrebujejo natančne in pravočasne informacije o celotnem odnosu
strank z organizacijami, zaposleni v operativi potrebujejo hitre, pravočasne in
natančne povratne informacije o novem izdelku ali ponujeni storitvi ipd.
Tretji nosilec doseganja ciljev učenja in rasti pa se osredotoča na motiviranost
zaposlenih za delovanje v najboljšem interesu organizacij, na avtonomnost oziroma
svobodo zaposlenih pri sprejemanju odločitev in delovanju ter na delovno ozračje, ki
mora biti primerno za motiviranje in spodbujanje zaposlenih.
Naslednja slika prikazuje ogrodje za merjenje učenja in rasti (Kaplan in Norton,
2000, str. 138-142):
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SLIKA 8: Ogrodje za merjenje učenja in rasti

3.2 Povezovanje sistema s strategijo podjetja – strateški diagrami
Razumevanje modela uravnoteženega sistema kazalnikov temelji na naslednjem
razmišljanju (Poženel, 2008, str. 25-26):
•
•

•

Vsaka organizacija, ne glede na to, ali je majhna ali velika, ima opredeljeno
vizijo bodočega želenega stanja.
Za doseganje te vizije potrebujejo različne vire, toda kakorkoli obrnemo,
vedno jih morajo kupiti in plačati. Zato je logično vprašanje, katere finančne
kazalce morajo organizacije spremljati, da bodo vedele, ali si zagotavljajo
potrebne finančne vire za doseganje zastavljene vizije.
Če si želi zagotoviti finančna sredstva, jih mora pridobiti s prodajo storitev
svojim strankam. Stranke bodo neposredno ali posredno uporabljale in
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plačale te storitve, če bodo zadovoljene njihove potrebe, zahteve, želje in
pričakovanja. Torej potrebujejo organizacije zadovoljne in dobičkonosne
stranke. Zato je logično vprašanje, katere stranke ali ciljne skupine strank
morajo zadovoljiti in na kakšen način, da bodo s tem pridobile ustrezna in
zadostna finančna sredstva za uresničevanje zastavljene vizije.
Z izvajanjem procesov in z vanje vključenimi aktivnostmi v predprodajnem,
medprodajnem in poprodajnem obdobju zadovoljujejo organizacije svojim
strankam neposredno ali posredno njihove potrebe, zahteve, želje in
pričakovanja. Zato je logično vprašanje, katere procese – aktivnosti je
potrebno spremljati in na kašen način je potrebno spremljati izvajanje teh
procesov oziroma aktivnosti, s katerimi bodo tako zadovoljne stranke, da bo
zato ponovno v tej organizaciji kupile storitve in s tem omogočile pridobiti
ustrezna in zadostna finančna sredstva za uresničevanje vizije.
V načrtovanje in izvajanje katerihkoli procesov – aktivnosti so vključeni ljudje
s svojim znanjem, izkušnjami, sposobnostmi in tudi slabostmi. Zato je
logično vprašanje, kaj je potrebno izboljšati pri ljudeh (znanje, zadovoljstvo,
motivacija ipd.), da bodo doseženi zastavljeni cilji procesov in na kakšen
način je potrebno te izboljšave meriti.

Gledano v celoti, uravnoteženi sistemi kazalnikov pretvarjajo vizijo in strategijo
organizacij v cilje in kazalnike v okviru uravnoteženega zbira vidikov. V sistem so
vključeni kazalniki želenih rezultatov ter tudi procesov, ki bodo vodili proti želenim
prihodnjim rezultatom.
Pri oblikovanju uravnoteženih sistemov kazalnikov morajo poslovne enote
povezovati njihove finančne cilje s strategijo podjetij. Pri tem morajo biti vsi kazalniki
členi v verigi vzročno-posledičnih razmerij, ki privedejo do izboljšanja uspešnosti
poslovanja. Sistemi kazalnikov morajo začeti opis strategij z dolgoročnimi finančnimi
cilji in te nato povezati z zaporedjem ukrepov na področju finančnih procesov,
poslovanja s strankami, notranjih procesov ter zaposlenih (Kaplan in Norton 2000,
str. 57). Uravnoteženi sistemi kazalnikov v bistvu opisujejo strategije s
povezovanjem kazalnikov rezultatov in gibal poslovanja prek vrste vzročnoposledičnih razmerij.
Kazalniki rezultatov so ponavadi osnovni kazalniki z zamikom in izražajo skupne
cilje mnogih strategij iz različnih panog ter imajo časovni zamik. Sporočajo končne
cilje strategij in ali so prizadevanja določenega obdobja prinesla želene rezultate.
Taki so na primer dobičkonosnost, tržni delež, zadovoljstvo strank, ohranjanje strank
ipd.
Gibala uspešnosti poslovanja pa so vnaprejšnji kazalniki in izražajo posebnosti
strategij posameznih poslovnih enote, kot so na primer finančna gibala
dobičkonosnosti v segmentih, kjer konkurira poslovna enota, cilji notranjih procesov
za tržne segmente poslovne enote ipd. Kazalniki gibal poslovanja vsem v
organizacijah sporočajo, kam naj se usmerijo danes, da bodo v prihodnosti ustvarjali
želeno dodano vrednost.
Strategije predstavljajo niz hipotez o vzrokih in posledicah. Vzročno-posledična
razmerja lahko opišemo z zaporedjem stavkov če - potem, kot na primer: če bodo
zaposleni bolje poznali izdelke, potem se bo povečala njihova prodajna uspešnost.
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Vsi kazalniki uravnoteženega sistema kazalnikov morajo biti sestavni del verige
vzročno-posledičnih razmerij, ki posredujejo pomen strategij poslovnih enot za
organizacije. Splošno orodje za opisovanje strategij preko vzročno-posledičnih
povezav so strateški diagrami. Podobni so zemljevidom, saj nazorno prikazujejo,
kako se pride s točke A (s trenutne zmogljivosti organizacije, osrednje naloge
podjetja) do točke B (želene zmogljivosti organizacije in osrednje naloge, kot si jih
zamišlja podjetje v svoji viziji). Vloga strateških diagramov je pokazati zaposlenim,
kaj želijo doseči organizacije, ne pa da managerji povejo, kaj pričakujejo od
zaposlenih. Strateški diagrami in uravnoteženi sistemi kazalnikov sodijo skupaj.
Strateški diagrami organizacijam pomagajo, da širše strateške cilje razdelijo v
obvladljive projekte ter uresničljive načrte, uravnoteženi sistemi kazalnikov pa
zaposlenim na razumljiv način posredujejo strateške cilje. Strateški diagrami tako
opisujejo strateško čilost organizacij in s tem njihove možnosti za še boljše
poslovanje, uravnoteženi sistemi kazalnikov pa strategije opisujejo z izmerljivimi
izrazi in pokažejo, kolikšen napredek je bil dosežen in kaj je treba še postoriti
(Cokins, 2006, str. 42).
Strateški diagrami zagotavljajo neke vrste enoten in konsistenten način za
opisovanje strategij. Dejansko so vmesni členi med oblikovanjem strategij in
njihovim izvajanjem. Kaplan in Norton (2004, str. 11) sta podala splošen predlog
oziroma model strateškega diagrama, ki zagotavlja normativni kontrolni seznam za
sestavne dele strategij ter tudi za medsebojne odnose. V primeru, da strategijam
manjka sestavni del iz tega modela strateškega diagrama, obstaja verjetnost, da je
takšna strategija pomanjkljiva.
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SLIKA 9: Model strateškega diagrama organizacije (Kaplan in Norton, 2004, str. 11)
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Strateški diagram temelji na številnih pravilih in načelih, in sicer (Kaplan in Norton,
2004, str. 10–15):
• Nasprotujoča si strateška ravnovesja.
Vlaganja v neopredmetena sredstva za doseganje dolgoročne rasti prihodkov so
običajno v nasprotju z zmanjševanjem stroškov za doseganje kratkoročne finančne
uspešnosti. Prevladujoči cilji organizacij so ustvarjanje trajnostne rasti v vrednosti za
delničarje. To pomeni predvsem predanost na dolgi rok. Ob istem času pa morajo
organizacije izkazati izboljšane rezultate na kratek rok. Tako predstavljajo izhodišče
pri opisovanju strategij v večini primerov uravnavanje kratkoročnega finančnega cilja
za zmanjševanje stroškov in izboljšanje produktivnosti z dolgoročnimi cilji za
dobičkonosno rast prihodkov.
• Strategija temelji na diferenciranem poslovnem modelu vrednosti za kupca.
Zadovoljevanje kupcev predstavlja vir trajnostnega ustvarjanja rasti vrednosti
podjetij. Strategije namreč zahtevajo jasno opredelitev ciljnih tržnih segmentov kakor
tudi ponudbo vrednosti, ki so potrebne za njihovo zadovoljevanje.
• Vrednost se ustvarja s pomočjo notranjih poslovnih procesov.
Finančni vidiki in vidiki poslovanja s strankami v strateških diagramih ter
uravnoteženi sistemi kazalnikov opisujejo rezultate oziroma cilje, in to je tisto, za kar
si posamezne organizacije oziroma podjetja prizadevajo ali želijo doseči:
- povečevanje vrednosti za delničarje s pomočjo rasti prihodkov in izboljšanj
produktivnosti;
- povečevanja oziroma rasti v deležu porabe in potrošnje odjemalcev podjetij s
pomočjo pridobivanja odjemalcev, njihovega zadovoljstva, zadržanja, lojalnosti
in rasti.
Posamezni postopki in procesi v notranjem vidiku ter v vidiku rasti in učenja
poganjajo strategije. Le-ti namreč opisujejo, na kakšen način bodo podjetja oziroma
organizacije izvajale svoje strategije. Učinkoviti in usklajeni notranji procesi določajo,
na kakšen način se ustvarjajo in ohranjajo same vrednosti za delničarje.
Pri tem se morajo podjetja osredotočati na nekaj ključnih internih procesov, kateri
zagotavljajo razlikovalno vrednost za kupce in ki so najpomembnejši za izboljšanje
in povečanje produktivnosti. Notranje procese lahko razvrstimo v sledeče štiri
skupine:
- Upravljanje poslovanja: Proizvodnja in dostava izdelkov ter opravljanje storitve
za odjemalce in stranke;
- Upravljanje s strankami: Vzpostavljanje in vplivanje na odnose s strankami in
odjemalci;
- Inovacije: Razvijanje novih izdelkov, storitve, procesov in odnosov;
- Sistemski in socialni: Prilagajanje sistemskim in socialnim pričakovanjem ter
gradnja in vzpostavljanje močnejših skupnosti;
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• Strategija je sestavljena iz hkratnih, dopolnilnih ciljev oziroma motivov.
Vsake posamezne skupine notranjih procesov zagotavljajo prednosti in koristi v
različnih časovnih točkah. Izboljšave v poslovnih procesih v splošnem zagotavljajo
doseganje kratkoročnih rezultatov s pomočjo zmanjševanja stroškov in izboljševanja
kakovosti. Prednosti oziroma koristi, ki izhajajo iz izboljšanega odnosa s strankami
in odjemalci, se začnejo razvijati nekje šest do dvanajst mesecev po začetnem
izboljševanju v postopkih upravljanja s strankami. Inovacijski postopki pa običajno
trajajo še dlje, kar se tiče ustvarjanja višjih prihodkov od odjemalcev ter marž iz
poslovanja, koristi, ki izhajajo iz izboljšanih sistemskih in socialnih procesov, pa se
lahko pojavljajo nadalje v prihodnosti, ko si podjetja prizadevajo izogniti se
pravdanju ter izboljšanju svojega ugleda znotraj skupnosti. Strategije bi morale biti
usklajene in bi morale vključevati najmanj en strateški cilj iz vsake od zgornjih štirih
notranjih skupin. S tem, ko imamo strateške cilje za izboljšanje poslovnih procesov
zajete v vseh štirih notranjih skupinah, posamezne organizacije oziroma podjetja
ustvarjajo koristi, ki se razvijajo čez čas, s čimer skrbijo za ustvarjanje trajnostne
rasti in vrednosti za delničarje.
• Strateško usklajevanje določa vrednost neopredmetenih sredstev.
Četrti vidiki strateškega diagrama uravnoteženega sistema kazalnikov, učenje in
rast, opisujejo neopredmetena sredstva organizacij in njihovo vlogo, ki jo imajo v
okviru samih strategij. Neopredmetena sredstva lahko razvrstimo v naslednje tri
kategorije:
- človeški kapital: spretnosti in veščine zaposlenih, talent ter znanje;
- informacijski kapital: baze podatkov, informacijski sistemi, omrežja ter
tehnološka infrastruktura;
- organizacijski kapital: kultura, vodenje, usklajevanje zaposlenih, timsko delo in
obvladovanje znanja.
Ko se vse tri komponente znotraj vidika učenja in rasti — človeški, informacijski ter
organizacijski kapital – uskladijo s strategijo, potem ima takšen poslovni subjekt
visoko stopnjo organizacijske pripravljenosti. Ima namreč sposobnost mobilizirati in
ohranjati procese spreminjanja, ki so potrebni za izvajanje njihove strategije.
Organizacijska pripravljenost je visoka, kadar:
o
o

o

So sposobnosti človeškega kapitala v strateških skupinah glede opravljanja
dela tesno usklajene s strateškimi cilji.
Informacijski kapital zagotavlja nujno potrebno infrastrukturo ter strateške
aplikacije informacijske tehnologije, ki dopolnjujejo človeški kapital pri
spodbujanju odličnega opravljanja dela v strateških ciljih.
Kultura, vodenje, usklajevanje ter timsko delo utrjujejo in krepijo spremembe
znotraj organizacijske in podjetniške klime, ki je potrebna za izvajanje
strategije.
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3.3 Uravnoteženi sistem kazalnikov kot managerski sistem
V današnjem času številna podjetja merijo uspešnost poslovanja na različne načine
in pri tem v svojih sistemih za merjenje uporabljajo tako finančne kot tudi nefinančne
kazalnike. Pri tem običajno uporabljajo te kazalnike samo za pridobitev povratnih
informacij in za nadzor nad kratkoročnimi posli. Uravnoteženi sistemi kazalnikov pa
poudarjajo, da morajo biti finančni in nefinančni kazalniki del informacijskega
sistema za zaposlene na vseh ravneh. Pri tem se morajo odgovorni za sprejemanje
odločitev zavedati finančnih posledic svojih odločitev in ukrepov ter morajo poznati
gibala dolgoročnega finančnega uspeha.
Cilji in kazalniki v uravnoteženih sistemih kazalnikov so več kot le naključna zbirka
finančnih in nefinančnih kazalnikov, prav tako pa uravnoteženi sistemi kazalnikov
niso zgolj sodoben sistem merjenja uspešnosti poslovanja. V inovativnih podjetjih so
nadomestili finančne načrte in jih uporabljajo kot strateški managerski sistem za
dolgoročno izvajanje strategij. To pomeni, da jih porabljajo kot osrednji
organizacijski okvir za svoje managerske procese, saj se namreč področja, ki so
merjena v sistemu, uporabljajo za izvajanje ključnih managerskih procesov, in sicer
(Kaplan in Norton, 2000, str. 22):
•
•
•
•

pojasnjevanje in udejanjanje vizije in strategije,
posredovanje in povezavo strateških ciljev in kazalnikov,
načrtovanje, zastavljanje ciljev ter usklajevanje strateških pobud,
učinkovitejše pridobivanje strateških povratnih informacij in izboljšanje
procesa učenja.
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SLIKA 10: Uravnoteženi sistem kazalnikov kot strateški okvir delovanja (Kaplan in
Norton, 2000, str. 24)
Kot ugotavljata Kaplan in Norton (2000, str. 31), zapolnjujejo uravnoteženi sistemi
kazalnikov praznino v večini managerskih sistemov – to je pomanjkanje
sistematičnega procesa za izvajanje strategij in pridobitev povratnih informacij o leteh. Managerski procesi, zgrajeni okrog uravnoteženih sistemov kazalnikov,
omogočajo organizacijam uskladitev in osredotočenje na izvajanje dolgoročnih
strategij. Če so uporabljeni na tak način, lahko postanejo temelj za vodenje
organizacij današnje informacijske dobe.
Organizacijam, ki uporabljajo uravnotežene sisteme kazalnikov za umestitev
strategij v središče managerskih procesov, pravimo strateško usmerjene
organizacije. Pri tem je pomembna ustrezna informacijska tehnologija, ki omogoča
povezavo strategij organizacij z aktivnostmi managementa in s tem pretvorbo
uravnoteženih sistemov kazalnikov v aktivno upravljalsko orodje.
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3.4 Informacijska tehnologija in uravnotežen sistem kazalnikov
V nasprotju s sredino 90. let prejšnjega stoletja, ko smo lahko le sanjali o zmogljivih
informacijskih tehnologijah, pa danes računalniški programi in potrebna strojna
oprema več nimajo toliko tehničnih omejitev in pomanjkljivosti kot takrat. Zdaj je
namreč programska oprema, potrebna strojna oprema in upravljanje podatkov daleč
pred sposobnostmi večine organizacij, da bi sploh izkoristile ves potencial teh orodij.
Zaradi zmogljivosti in uporabnosti so informacijske tehnologije postale nujno
potrebno orodje, ki podpirajo metodologije za uspešno oblikovanje in uresničevanje
strategij podjetij, saj programske in komunikacijske platforme olajšajo izbiro, zbiranje
podatkov in razpošiljanje meritev. Pri tem pa ugotavljamo, da to ni dovolj. Programi
in strojna oprema namreč ne morejo nadomestiti razmišljanja ljudi, ki je potrebno pri
oblikovanju in uresničevanju strategij. To pomeni, da bodo v današnji informacijski
dobi podjetja dosegla uspeh z vlaganjem v svojo intelektualno premoženje. Seveda
pa pri tem ne smejo zanemariti vlaganj v informacijsko tehnologijo kot neizbežno
orodje za svoje delo.
Informacijska tehnologija, kot orodje, jev veliko pomoč managerjem pri upravljanju in
sprejemanju odločitev, saj omogoča hitre in pravočasne ter zanesljive informacije,
zmanjša pa se tudi časovni proces obdelave velike količine podatkov. A orodje pri
tem še ne naredi mojstra. Kaj na primer koristi zbiranje podatkov, če zaposleni
nimajo dostopa do njih? Kaj koristi uporaba podatkov, če se jih ne more koristiti
preudarno? Izreden učinek se lahko pričakuje šele takrat, ko najboljše programe in
ustrezno opremo uporabljajo ljudje, ki se razumejo na poslovanje, gospodarstvo in
predpise. Ti zaposleni bodo pomagali svojim organizacijam, da bodo dosegale tako
zaželeno konkurenčno prednost. Pri informacijskih tehnologijah torej ne gre samo za
zbiranje in uporabo podatkov oziroma za upravljanje informacij, ampak tudi za
upravljanje znanja.
Prednosti sodobnih informacijskih tehnologij in skladiščenje podatkov so za merjenje
poslovne uspešnosti in za sprejemanje odločitev zelo dragocene (Cokins, 2006, str.
54):
•

Ena sama različica resnice.
Podatki za merjenje poslovne uspešnosti se črpajo iz osrednjega skladišča
podatkov, kjer se s pomočjo sodobne tehnologije zbirajo podatki iz tako
rekoč katerega koli vira, v kakršni koli obliki in s katere koli platforme, pri
čemer je zagotovljena kakovost podatkov.

•

Kakovost in verodostojnost podatkov.
Sodobne informacijske tehnologije preprečujejo težave, ki bi lahko ogrozile
sistem poslovnega obveščanja, saj iz zbira podatkov odstranijo dvojne
podatke, nelogične kombinacije in manjkajoče vrednosti. Hkrati pa
uporabnikom pomagajo razumeti rezultate, saj jih prevedejo v koristne
informacije, jih razvrstijo in nato posredujejo v uporabnem formatu, v katerem
kakovost in verodostojnost nista ogrožena.
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Skupne informacije.
Z integracijo v podatkovnem skladišču se lahko črpajo verodostojne
informacije iz več različnih lokacij.
Skupno znanje.
Uporabniki lahko s poslovnimi pravili, domnevami in ocenjevalnimi merili
analizirajo in preverjajo podatke iz podatkovnih skladišč. Tako se dokopljejo
do različnih spoznanj, ki bi jih, ob morebitnem zanašanju na eno rešitev,
morda prezrli.

Za uspešno uporabo uravnoteženih sistemov kazalnikov v praksi, mora programska
oprema izpolnjevati določena izhodišča. Nekaj teh izhodišč je navedenih v
nadaljevanju (povzeto po Cokins, 2006, stran 104-105 in Cipot, 2001, stran 46-47):
•
•
•
•

•

•

•

Vsebovati mora vse štiri vidike: finančni, vidik poslovanja s strankami, vidik
notranjih procesov ter vidik učenja in rasti.
Vsebovati mora osnovne definicije in obrazložitve.
Omogočiti mora povezavo strateških ciljev z vsaj enim vidikom, povezavo
kazalnikov za vsaj en cilj ter merljive cilje kazalnikov.
Uravnotežene sisteme kazalnikov je treba zastaviti kot internetno zgradbo, ki
sisteme kazalnikov po spletnem brskalniku dostavi vsakemu uporabniku. Pri
tem mora biti spletno podprt dialog v zvezi s povratnimi informacijami
osredotočen in povezan s strategijo. Na ta način lahko vsi udeleženci
vplivajo na uspešno uresničevanje strategije.
Programi za uravnotežene sisteme kazalnikov morajo meritve ključnih
kazalnikov prikazati grafično (podobno kot avtomobilski števci) in vsak
rezultat kazalnika primerjati s skrajnimi vrednostmi. S tem nastanejo sistemi
rezultatov, ki omogočajo primerjavo zelo različnih meril z enako lestvico.
Spletni vmesniki za uravnotežene sisteme kazalnikov morajo uporabnikom
omogočati, da ustrezno prilagodijo pogled kazalnikov na posamezen
oddelek, projekt ali posameznika. Z osamitvijo ključnih meritev v
prilagojenem pogledu lahko managerji vplivajo na ravnanje uporabnikov
znotraj njihovih pristojnosti
Z uporabo vidnih signalov, kot so semaforji in opozorila, pa je mogoče hitro
oceniti učinkovitost posameznih kazalnikov. V današnjih turbolentnih
gospodarski časih namreč potrebujejo managerji hiter dostop do podatkov o
učinkovitosti, da bi s tem lahko predvideli morebitne težave in pravočasno
ukrepali.

Glavne prednosti uporabe programskih rešitev za izvajanje metod uravnoteženega
sistema kazalnikov, so po mnenju Cipot-ove (2001, str. 47) naslednje:
•
•
•
•
•
•

povezava strategij z merljivimi kazalniki,
povezava strategij s procesom planiranja in oblikovanja proračuna,
povezava na vseh ravneh v podjetjih,
prilagodljiva zasnova, ki omogoča modeliranje v vsaki organizaciji,
uvedeni rdeči, rumeni in zeleni semaforji so indikatorji, ki pokažejo dejansko
stanje v primerjavi s poslovnim načrtom,
funkcijsko in organizacijsko oblikovanje sistemov kazalnikov po nivojih,
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predvidevanje na osnovi podatkov iz preteklosti,
simulacije sprememb posameznih strateških kazalnikov, odziv ključnih
kazalnikov na spremembo vhodnih podatkov,
varovanje podatkov omogoča pregled samo tistih podatkov, za katere imajo
uporabniki dovoljenje (zunanja in notranja zaščita, uporabniška gesla),
omogočen je pregleden tabelarni in grafični prikaz podatkov,
vsi podatki se lahko izvozijo iz programskih rešitev za uravnotežene sisteme
kazalnikov v druge programe (Excel, Word, PowerPoint idr.) za dodatno
proučevanje in predstavitve,
enostavna navigacija in standardne funkcije ter
primerjava glede na ciljne vrednosti – plan, preteklo obdobje, konkurenca.

Naslednja slika prikazuje stopnje zrelosti informacijskih sistemov v posameznih
organizacijah ter način odločanja. Višje, ko se organizacija vzpenja po stopnicah,
večja je njena sposobnost sprejemanja boljših odločitev.

SLIKA 11: Razvoj vrednosti informacije - na kateri stopnji je vaša organizacija?
(Cokins, 2006, str. 294)
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Navpična črta na sredini slike ločuje prihodnost (na desni) od preteklosti (na levi).
Leva stran predstavlja opisne in ocenjevalne informacije, ki so vsebinsko bogate in
zagotavljajo obveščenost. Desna stran pa predstavlja določevalne in napovedovalne
informacije za odločanje; združuje ocene prihodnjega dogajanja z opisnimi
informacijami iz preteklosti.
Na kateri stopnici je posamezna organizacija pa je dostikrat težko opredeliti, saj
organizacije večinoma zasedajo več stopnic hkrati, največ pa se jih znajde na
stopnici analize s človeškimi viri in orodji. Prav v vsaki organizaciji zaposleni
pretehtajo, katere podatke lahko zbirajo – predvsem o preteklih trendih in povezanih
napovedih o prihodnjem povpraševanju – in skušajo na njihovi podlagi sprejemati
čim boljše rešitve. Ta način je lahko zadovoljiv, saj ni nič narobe, če se pri odločanju
oprejo ljudje na pretekle podatke. V preteklosti namreč obstajajo vzorci, trendi in
povezave, iz katerih je mogoče napovedati neko prihodnost. Če izdelek na primer
več let ne prinaša dobička in ta izdelek nima nobenega strateškega namena, je
povsem upravičeno sprejeti odločitev, da je treba dobiček povečati ipd.
Zmogljiva programska oprema pa lahko organizacijam pomaga, da se proaktivno in
ne reaktivno povzpnejo po stopnicah, s čimer se povečuje njihova sposobnost
sprejemanja boljših odločitev. Boljše odločitve pa pomenijo boljše organizacije. S
tega stališča so zahteve do sodobnih informacijskih sistemov predvsem (Jakič,
2001, str. 8):
•
•
•
•
•
•
•

•

da omogočajo vodstvu interno kontrolo podjetja na osnovi vrednot in
kazalnikov uspešnosti,
pomagajo pri prenosu strategije v operativne cilje,
zagotavljajo rešitve, ki v celoti pokrivajo procese vodenja podjetij,
izboljšajo komunikacijski proces med interesnimi skupinami in pomagajo pri
realizaciji vrednosti,
avtomatizirajo finančno in poslovno konsolidacijo večjih korporacij,
omogočajo razne simulacije, planiranje in napovedovanje skozi celotno
organizacijo,
pomagajo pri strukturiranju in usklajevanju zunanjih informacij o trgih,
konkurentih, zunanjih finančnih kazalnikih … ter jih posredujejo ustreznim
uporabnikom,
pospešijo implementacijo skozi vnaprej pripravljene generične in specifične
vsebine in kazalnike, ki so potrebni sodobnim managerjem podjetij za
učinkovito, uspešno in hitro odločanje.

3.5 Prednosti, slabosti in omejitve uravnoteženega sistema
kazalnikov
Uravnoteženi sistemi kazalnikov so najbolj poznan model usklajenega
večdimenzionalnega merjenja uspešnosti poslovanja. Številnim podjetjem je z
njihovo uporabo uspelo izboljšati rezultate poslovanja, a so po drugi strani deležni
tudi kritik.
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Tako sta Hoque in James (2002, str. 3-4) opravila zanimivo raziskavo glede
uporabnosti uravnoteženega sistema kazalnikov. V raziskavi je sodelovalo 188
avstralskih podjetij. Ugotovila sta, da je raba uravnoteženih sistemov kazalnikov
večja pri večjih podjetjih (pri tem so se upoštevali prihodki od prodaje, sredstva ter
število zaposlenih) ter pri podjetjih, ki opravljajo posle z izdelki, ki se nahajajo na
zgodnji stopnji rasti. Manjša pa je raba v podjetjih, ki imajo s svojo uspešno prodajo
velik oziroma močan tržni delež. V raziskavi sta tudi ugotovila, da je uporaba
uravnoteženega sistema kazalnikov povezana s povečano uspešnostjo podjetij in to
ne glede na to, kako velika so podjetja, na kateri stopnji življenjskega ciklusa se
nahajajo izdelki podjetij ali kakšno tržno pozicijo zasedajo podjetja.
Da bi se izognili morebitnim napakam pri uporabi uravnoteženih sistemov kazalnikov
v praksi in da bi družbam omogočili, da bodo prepoznale potencialne prednosti
njihove rabe, so v nadaljevanju navedene nekatere prednosti, slabosti in tudi
omejitve.
3.5.1 Prednosti
Ena izmed prednosti metode uravnoteženega sistema kazalnikov je, da jih lahko
uporabljajo podjetja v katerikoli gospodarski panogi. Vendar različna konkurenčna
okolja zahtevajo različne splete kazalnikov. Ti morajo biti prilagojeni viziji
oziroma poslanstvu podjetij, strategiji, tehnologiji in organizacijski kulturi.
Prednosti uravnoteženega sistema kazalnikov so (Hočevar, 2003b, str. 5-6):
•
•
•
•

povezanost,
nefinančni kazalniki,
uresničevanje strategije,
uporabnost.

Povezanost
Uravnoteženi sistemi kazalnikov povezujejo in usklajuje številna navidezno ločena, v
resnici pa medsebojno odvisna področja konkurenčnega poslovanja. Managerji so
prisiljeni obravnavati vse pomembne kazalnike hkrati in tako lahko preprečijo
doseganje izboljšav na enem področju na račun drugih področij.
Nefinančni kazalniki
Nekatera podjetja že uporabljajo sodobne nefinančne kazalnike za presojanje
uspešnosti svojih dejavnosti, vendar ne določijo, kateri kazalniki so ključni za
presojanje uspešnosti poslovanja podjetja kot celote. Uravnoteženi sistemi
kazalnikov zahtevajo, da managerji izberejo omejeno število kazalnikov za vsakega
od štirih vidikov in se osredotočijo na ključne dejavnike doseganja strategije podjetij.
Uravnoteženi sistemi kazalnikov odpravljajo vrzel med kratkoročnim merjenjem
uspešnosti (s finančnimi kazalniki) in merjenjem dolgoročne uspešnosti podjetja.
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Uresničevanje strategije
Bistvo uravnoteženih sistemov kazalnikov so strategije in ne nadzor, kot je bilo
značilno za klasične metode merjenja uspešnosti. Te so izhajale iz finančnih
kazalnikov, določale, kaj morajo zaposleni storiti, nato pa nadzirale njihovo
uspešnost. V sodobnih okoliščinah ni mogoče natančno predpisati, kako naj
zaposleni dosegajo cilje. Uravnoteženi sistemi kazalnikov vključuje zaposlene v
izbiro takšnih dejanj, ki bodo vodile do skupnih ciljev. Zato je pomembno, da so s to
metodo seznanjeni vsi zaposleni.
Biloslavo (2008, str 178-179) navaja sedem različnih vzrokov, ki zavirajo uspešno
uresničevanje strategij in jih z razumno rabo uravnoteženih sistemov kazalnikov
lahko odpravimo. Ti vzroki so:
•
•
•
•
•
•
•

sprejemanje nerealnih strateških vizij,
pomanjkljiva opredelitev strateških ciljev,
pomanjkanje konsenza med najvišjimi managerji glede vizije in strateških
ciljev,
neustrezno sporočanje strateških načrtov,
napačne ali neprimerne povratne informacije,
slaba urejenost organizacij, ki ne podpirajo uresničevanja sprejete strategije,
neustrezno razporejanje razpoložljivih sredstev.

Uporabnost
Uporabniki informacij, ki jih dajejo uravnoteženi sistemi kazalnikov, so tako notranji
kot zunanji. Finančni kazalniki in kazalniki odnosa do kupcev so zunanji kazalniki,
ker izražajo poglede zunanjih oseb (delničarjev, kupcev) na podjetje. Drugi dvoji pa
prikazujejo notranje poslovanje podjetja.

3.5.2 Slabosti
Nekaj let po nastanku uravnoteženega sistema kazalnikov so se v akademskih
krogih in v praksi pojavile že prve kritike, in sicer (Rejc, 2005):
-

Nepopolnost koncepta;

Nekateri kritiki menijo, da metoda povsem zanemarja vidik družbene odgovornosti
podjetij. Koncept namreč ustrezno obravnava tri skupine udeležencev: lastnike
(finančni vidik), kupce (vidik poslovanja s strankami) in zaposlene (vidik učenja in
rasti), med tem ko so številni drugi udeleženci bolj ali manj zanemarjeni. Tako sta na
primer javnost in naravno okolje že dve skupini, ki nista zastopani. Največ kritik je iz
evropskih držav, kjer se ugotavlja, da se neprimerno obravnava določene, za
evropska podjetja zelo relevantne udeležence, kot je na primer sindikate. Po mnenju
evropskih kritikov metoda namreč preveč temelji na ameriških vrednotah in da na
uspešnost poslovanja gleda izključno oziroma predvsem iz finančnega vidika, saj je
očitno vidno, da finančni kazalci in interesi lastnikov prevladujejo nad drugimi vidiki.
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Koncept se na opira na nobeno veljavno teorijo vedenja podjetja;

Kar zadeva teoretično ozadje uravnoteženih sistemov kazalnikov drži, da se ne
opira na katero od veljavnih teorij podjetij. Nekateri kritiki omenjajo celo, da gre za
t.i. guru tekst in ne na pravo teorijo. Kaplanu in Nortonu očitajo, da sta spregledala
spoznanja institucionalnih teorij, ki upoštevajo pomen relativne pogajalske moči
različnih udeležencev v poslovanju pri določanju tega, kateri interesi bodo v
ospredju, katere kazalnike uspešnosti bodo upoštevali pri celovitem merjenju
uspešnosti poslovanja in na katera problemska stanja se bodo odzvali z ukrepi.
Institucionalne teorije bistveno načnejo koncept uravnoteženosti sistema kazalnikov,
ko se vprašamo, kje sploh je ravnovesje, če ne upoštevamo moči, na primer
sindikatov, in potem, kako take modele uspešno vpeljati v prakso.
-

Problematika prevelikega števila kazalnikov o uspešnosti poslovanja;

Številni managerji so prepričani, da je bolje več kot manj in uporabljajo daleč preveč
kazalnikov, kot jih za najvišji nivo vodenja podjetja priporočata avtorja
uravnoteženega sistema kazalnikov Kaplan in Norton. Posledica je, da se ne morejo
osredotočiti na ključne dejavnike uspeha. Velikokrat je iz podobnega razloga tudi
členitev kazalnikov na spodnjih ravneh prepodrobna in onemogoča usmerjenost v
prioritete. V nekaterih podjetjih so podobno odkrili pojav, ko so uvedli uravnoteženi
sistem kazalnikov in hkrati obdržali večino starih kazalnikov uspešnosti poslovanja.
Tako je v sistemu bilo preveč kazalnikov in pri tem so se nekateri podvajali oziroma
prekrivali. Uravnoteženi sistemi kazalnikov sicer narekujejo uporabo več kazalnikov,
kajti poleg finančnega vidika vključujejo tudi tri nefinančne vidike, vendar hkrati
skoraj predpisujejo, da naj bi na najvišji ravni odločanja ne uporabljali dosti več kot
25 kazalnikov. Bolj ko se pomikamo proti operativni ravni, bolj je v veljavi pravilo, da
je posameznik sposoben hkrati misliti na približno tri do pet različnih kriterijev
uspešnosti.
-

Slaba podlaga za nagrajevanje zaposlenih

Uravnoteženi sistemi kazalnikov ne dajejo jasnega napotila, da je poleg izbora
kazalnikov, s katerimi bodo podjetja merila uspešnost celote, enot ali delov,
potrebno določiti tudi, kateri od teh kazalnikov bodo podlaga za nagrajevanje
zaposlenih. Avtorja Kaplan in Norton skoraj nič ne omenjata nujnosti usklajevanja
nagrajevanja zaposlenih z uravnoteženim sistemom kazalnikov.
Dejstvo pa je, da bo zgolj nabor kazalnikov (kriterijev uspešnosti) nekaj časa sicer
vplival na vedenje zaposlenih, potem pa bo vpliv postal šibek in bo potrebno
eksplicitno nagrajevanje zaposlenih v obliki variabilnega dela plače.
Obstajajo sicer tudi druge oblike motiviranja zaposlenih, da delujejo v smeri
strateških ciljev podjetja, a je nagrajevanje v okviru plače najbolj neposredno in
učinkovito.
-

Omejena zmožnost posnemanja uravnoteženega sistema kazalnikov

Dobro sestavljeni uravnoteženi sistemi kazalnikov so videti, kot da bi brali strategijo
podjetij. Tako kot se strateška pot enega podjetja razlikuje od drugega, tako tudi ne
moreta biti enaka uravnotežena sistema kazalnikov obeh podjetij.
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To pomeni, da mora biti privzemanje najboljših izkušenj oziroma praks skrajno
previdno in premišljeno. Najbolj koristno je videti, kateri možni kazalniki za merjenje
uspešnosti poslovanja sploh obstajajo in kako je mogoče izbrane kazalnike postaviti
v vzročno-posledične povezave. Drugo, kar je koristno poznati, pa so napake, ki so
jih podjetja naredila pri vpeljevanju uravnoteženih sistemov kazalnikov v prakso. A
žal se v knjigah običajno o napakah ne piše. Piše se le o najboljših zgledih.
-

Postavljanje nepravilnih nefinančnih ciljev za finančno uspešnost

Odlične nefinančne uspešnosti se ne spremenijo vedno v odlične finančne
uspešnosti. Glede na izsledke Ittnerja (2003, str. 3) je pogosto res ravno nasprotno.
Na primer, neka družba si za cilj postavi 100 % zadovoljstvo kupcev, vendar
ugotovi, da kupci, ki so bili 100 % zadovoljni, niso na primer uresničili finančnih ciljev
bolje kot tisti, ki so bili zadovoljni 80 %.
3.5.3 Omejitve
Uravnoteženi sistemi kazalnikov so metoda merjenja uspešnosti poslovanja, ki med
drugim odpravljajo slabosti klasičnih računovodskih meril in so v veliko pomoč
managerjem pri izvajanju strategij in načrtov podjetij. Kljub temu pa bi se morali v
podjetjih zavedati vsaj treh omejitev uravnoteženega merjenja uspešnosti
poslovanja (Hočevar, 2003b, str. 6):
•
•
•

»novosti«,
nepopolnosti in
obsežnosti.

Novost
Uravnoteženi sistemi kazalnikov namreč niso revolucionarna metoda za merjenja
uspešnosti poslovanja. Čeprav jih imajo mnogi za revolucionarno spremembo, pa so
le posledica razvoja stroke. Tako v teoriji kot tudi podjetja v praksi so že uvajali
nefinančne kazalnike za merjenje uspešnosti poslovanja. Sedaj morajo podjetja le
dopolniti oziroma nadgraditi obstoječe merjenje.
Nepopolnost
Uravnoteženi sistemi kazalnikov zajemajo številna pomembna področja poslovanja,
vendar pa predlagani kazalniki niso popolni. Tako na primer kazalniki odnosa do
dobaviteljev zaslužijo podrobnejše določanje ciljev nabavne funkcije ter spremljanje
njene uspešnosti. Kazalniki bi morali med drugim prikazovati tudi odnos podjetja do
ekologije in ugleda v lokalni skupnosti ter podobno.
Obsežnost
Uravnoteženi sistemi kazalnikov so obsežen sistem kazalnikov in informacij. To
lahko povzroči težave pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja podjetij kot celote
oziroma pri primerjanju poslovanja podjetij z drugimi podjetji. Hkrati pa gre za
obsežno metodo, ki pri uvajanju v prakso zahteva veliko časa in sredstev.
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3.5.4 Model uvajanja uravnoteženega sistema kazalnikov
Za uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov v posameznih organizacijah,
priporoča inštitut »Balanced Scorecard« iz Washingtona svoj model z nazivom
»Devet korakov do uspeha« (Balanced Scorecard Institute, 2009 in Keser, 2009, str.
23-25):
Prvi korak: ocena.
Prvi korak izgradnje uravnoteženega sistema kazalnikov se prične s temeljno oceno
organizacij, ki vključuje oceno poslanstva, vizije, možnih sprememb in načinov
doseganja ciljev. Prvi korak vključuje tudi pripravo načrta upravljanja sprememb za
organizacije.
Drugi korak: strategija.
Pri razvoju elementov organizacijskih strategij se mora usmeriti pozornost predvsem
na potrebe strank in ustvarjanju vrednosti za organizacije.
Tretji korak: cilji.
V tretjem koraku elemente strategij razčlenimo v strateške cilje, ki so temeljni stebri
strategij in definirajo strateški namen organizacij. Cilje kategoriziramo v strateška
področja po posameznih vidikih. Povežemo jih v vzročno-posledično razmerje
(strateški diagrami) po posameznih strateških področjih, da dobimo nabor strateških
ciljev za celotne organizacije.
Četrti korak: strateški diagram.
Vzročno-posledično povezavo s posameznimi cilji pretvorimo v strateške diagrame.
Slednji nam pokažejo, kako organizacije ustvarjajo vrednosti za stranke in ostale
udeležence.
Peti korak: merjenje uspešnosti.
Ugotovimo, katere so glavne in pomembne meritve ter pričakovani cilji oziroma
rezultati. Namen je določiti osnovne dejavnike, pomembne za uspeh, jih izmeriti in
uporabiti dane informacije pri izboljšavi za odločanje.
Šesti korak: strateške pobude.
Strateške pobude so razvite za podporo strateškim ciljem. Za izgradnjo
odgovornosti v celotni organizaciji se določijo meritve uspešnosti in strateških
pobud, primernih za zaposlene. Meritve in strateške pobude dokumentiramo in
definiramo v podatkovnih tabelah.
Sedmi korak: avtomatizacija.
Izvedbeni proces se začne z uporabo programov za merjenje uspešnosti.
Avtomatizem doda strukturo in disciplino pri uveljavljanju sistema uravnoteženih
kazalnikov. Pomaga pri pretvorbi poslovnih podatkov v informacije. Avtomatizem
spodbuja ljudi k boljšim odločitvam zato, ker jim ponuja hiter dostop do aktualnih
podatkov, ki so pomembni za merjenje uspešnosti.
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Osmi korak: kaskada.
S kaskadnim načinom pretvarjamo strategijo z višjega na nižji nivo. Skupinski in
posamezni rezultati morajo biti povezani z vsakodnevnim delom oddelkov pri ciljih in
viziji podjetij. S pomočjo kaskade postanejo cilji organizacij operativni in taktični.
Odgovornosti za cilje in merjenja so definirana na vsakem področju. Poudarek je na
strategijah in rezultatih, le-te pa je treba posredovati skozi celotne organizacije.
Deveti korak: vrednotenje.
V zadnjem koraku se ovrednoti uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov. Med
tem vrednotenjem si organizacije poskušajo odgovoriti na določena vprašanja, kot
so: »Ali naša strategija deluje?«, »Ali merimo prave stvari?«, »Ali se je spremenilo
okolje poslovanja?« in »Ali je naš proračun usklajen s strategijo?«
Da bi uravnoteženi sistemi kazalnikov bili kar najbolj uporabni v praksi in bi delovali
ves čas, pa je potrebno zagotoviti več elementov, in sicer (Performance
Management & the 3rd Generation Balanced Scorecard 2004, str. 21 in Sotlar, 2005,
str. 16):
- Orodja za poročanje;
Zagotavljanje podatkov, nadzor in prilagoditve orodij za poročanje morajo biti
povsem v domeni samih podjetij.
- Podporo tekoči uporabi;
Podjetja morajo biti sposobna odpraviti probleme pri uporabi in upravljanju
uravnoteženega sistema kazalnikov (na primer usposabljati nove kadre ipd.).
- Letne preglede;
Podjetja morajo zagotavljati periodične (letne) preglede in osvežitve (izboljšave)
uravnoteženega sistema kazalnikov.
- Evolucija pri uporabi in implementaciji uravnoteženega sistema kazalnikov;
Podjetja morajo poskrbeti za znanje in strokovnost zaposlenih, ki razumejo »celotno
sliko« uravnoteženega sistema kazalnikov ter z njimi poskrbeti za način, kako
izboljšati uravnotežene sisteme kazalnikov in jih integrirati s sedanjimi in prihodnjimi
procesi.
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4 Proces strateškega načrtovanja v Elektromaterial
Lendava d. d.
4.1 Predstavitev poslovnega sistema Elektromaterial Lendava d.d.
Poslovni sistem Elektromaterial Lendava d. d. je eden večjih proizvajalcev
elektroinštalacijskega materiala v osrednji in jugovzhodni Evropi. Ustanovljen je bil
leta 1963 kot obrat ljubljanske Elme. V takratnem obratu za predelavo duroplastov je
bilo zaposlenih 30 ljudi. Leta 1968 je bila v družbo prenešena montaža
elektroinštalacijskega materiala, s čimer se je število zaposlenih povečalo na 100 in
je od takrat nenehno raslo tako, da je v 80-ih letih kolektiv štel že kar 600
zaposlenih. V začetku leta 1986 je prišlo do združitve TOZD Elektromaterial
Lendava z družbo Elektro-Kontakt iz Zagreba. V tej sestavi je TOZD Elektromaterial
poslovala do konca leta 1989, ko je prišlo do izločitve ter formiranja samostojnega
podjetja Elektromaterial Lendava d. d. Leta 2005 se je iz organizacijskih razlogov
proizvodnja postopoma prenesla na novoustanovljeno hčerinsko podjetje
Elektromaterial IPO d. o. o. (Elektromaterial Lendava, 2009c). Konec leta 2009 je
bilo v obeh družbah zaposleni 144 ljudi.
Temelj poslovanja poslovnega sistema Elektromaterial je razvoj, proizvodnja in
prodaja elektroinštalacijskega materiala, ki obsega:
•
vse vrste stikal (podometna, nadometna, vgradna, zatemnilna …),
•
vse vrste vtičnic (varnostne, komunikacijske …) ter
•
ostali inštalacijski material (keramični okovi, vtikači …).
Razvoj in stalna skrb za kakovost
Usmeritev poslovnega sistema Elektromaterial Lendava d. d. je predvsem v razvoj
lastnih visokokakovostnih izdelkov. Za zadovoljevanje in povečevanje kvalitete, ki
omogoča prodor in nastopanje na razvitih trgih, se skupaj z izdelki neprestano
razvijajo sodobne in inovativne tehnologije dela. Poleg zagotovitve skladnosti
proizvodov z zahtevami mednarodnih standardov se veliko pozornosti namenja tudi
sodobnim materialom, ki dajejo okolju prijazne in estetsko privlačne izdelke. S takim
načinom dela so proizvodi Elektromaterial postali cenjeni na zahtevnih trgih
Evropske unije, kamor družba proda več kot tretjino izdelkov. Da bi dokazali
kvaliteto in sposobnost slediti ciljem razvoja poslovnega sistema in pričakovanjem
kupcev se, vzporedno s tehnološkim napredkom, daje poudarek stalnemu
izboljševanju in s tem dviganju kvalitete dela. Prizadevanja so bila nagrajena s
pridobitvijo certifikata sistema vodenja po standardu ISO 9001 v letu 2000.
Skrb za okolje
Celovito varovanje okolja je nepogrešljiv del poslovne politike in je ves čas ena
izmed najpomembnejših nalog. Poslovni sistem Elektromaterial Lendava d. d.
nenehno in sistematično izboljšuje vse poslovne procese v smeri okolju prijaznega
delovanja in zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje. Dosledno se upoštevajo in
izpolnjujejo vsi predpisI in zahteve okoljske zakonodaje ter upoštevajo najnovejše
evropske okoljske smernice.
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4.1.1 Organiziranost poslovnega sistema Elektromaterial Lendava d. d.
Poslovni sistem Elektromaterial Lendava d. d. (v nadaljevanju poslovni sistem EM)
je organiziran v obliki holdinga, ki ga sestavljajo matična družba Elektromaterial
Lendava d. d. (v nadaljevanju EML) ter tri hčerinske družbe, ki so v 100 % lastništvu
matične družbe, in sicer: Elektromaterial IPO d. o. o. (v nadaljevanju EM IPO),
Elektromaterial d. o. o. Zagreb ter Elektromaterial d. o. o. e. l. Skopje.
Elektromaterial
Lendava d. d.

Elektromaterial
d.o.o. Zagreb

Elektromaterial
IPO d.o.o.

Elektromaterial
d.o.o.e.l. Skopje

SLIKA 12: Elektromaterial Lendava d.d. in hčerinske družbe (vir: lasten)
Pri tej holdinški organiziranosti gre za določeno poslovno specifiko. Hčerinski družbi
v tujini sta namreč bili ustanovljeni pred 19 leti zaradi prilagoditve takratnim tržnim,
političnim in gospodarskim razmeram. Namen obeh družb je opravljanje trgovske
dejavnosti na trgu Hrvaške oziroma Makedonije. Z ureditvijo političnih in
gospodarskih razmer pa je vse manjša potreba po obstoju teh družb, saj se
postopoma ukinjajo carine, ureja se logistika ipd. Zaradi tega na hrvaški hčerinski
družbi z letom 2009 ni več nobenega zaposlenega, z letom 2011 bo enako na
makedonski. Obe družbi pa bosta prenehali s poslovanjem predvidoma leta 2012,
ko bosta trga Makedonije in hrvaške obvladana iz centrale v Lendavi. Zato sta v tem
magistrskem delu, kadar se govori o poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d.
d., mišljeni le družbi EML in EM IPO. Drug razlog za tako opredelitev poslovnega
sistema EM pa je poslovna soodvisnost ter organizacijska prepletenost in
povezanost poslovnih procesov med matično družbo EML in hčerinsko družbo EM
IPO, ki je invalidsko podjetje. Tudi celotni prihodki EM IPO so ustvarjeni le od
prodaje izdelkov matični družbi EML.
Sicer pa je funkcijska organiziranost poslovnega sistema EM procesno holdinška, v
kateri matična družba EML opravlja trgovsko (prodaja, nabava) in storitveno
(računovodsko-finančne, kadrovske, pravne, splošne in razvojno-tehnološke storitve
ter storitve orodjarne) dejavnost, odvisna družba EM IPO pa celotno proizvodno
(proizvodnja kovinskih in nekovinskih polizdelkov, montaža) dejavnost.
Makro organizacijsko shemo podjetja EML prikazuje naslednja slika:
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UPRAVA
EML

Strokovni
izvajalci

TEHNIČNI
SEKTOR

Razvojno
tehnološki
oddelek

Oddelek
orodjarne

Elektro-fizikalni
laboratorij

Skladišče
materiala za
orodjarno

Skladišče
trgovskega
blaga

KOMERCIALNI
SEKTOR

RAČUNOVOD.
FINANČNI
SEKTOR

Oddelek
prodaje

Oddelek nabave

Elektromaterial
IPO d.o.o.

Skladišče
surovin in
polizdelkov

SLIKA 13: Makro organizacija družbe Elektromaterial Lendava d. d. (Elektromaterial
Lendava d. d., 2009a)

Makro organizacijska shema hčerinske družbe EM IPO je prikazana na sledeči sliki:
UPRAVA
EM IPO

TEHNIČNI SEKTOR

Tehnologija

Skladišče materialov,
polizdelkov in finalnih
izdelkov

Planiranje in OPD

Montaža

Proizvodnja kovinskih in
nekovinskih polizdelkov

SLIKA 14: Makro organizacija družbe Elektromaterial IPO d. o. o. (Elektromaterial
Lendava d. d., 2009a)
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4.1.2. Politika in strategija
Prihodnost poslovnega sistema Elektromaterial Lendava d. d. je opredeljena skozi
strateške usmeritve ter skozi poslanstvo in vizijo:
Strateške usmeritve
•

•

•

•

Razvoj, proizvodnja in prodaja klasičnih inštalacijskih podometnih in
nadometnih stikal in vtičnic ostaja primarna dejavnost oz. poslovno področje
poslovnega sistema EM, utrjevanje te dejavnosti v Sloveniji ter povečevanje
in širjenje prodaje na evropskih trgih pa prva strateška usmeritev.
Proizvodnja ostalega elektroinštalacijskega materiala (keramični okovi,
vtikači …) bo odvisna od dobičkonosnosti in tržnih priložnosti posameznega
programa.
Pozicioniranje orodjarne za trženje storitev zunanjim partnerjem doma in v
tujini predstavlja osrednje razvojno področje in drugo strateško usmeritev
poslovnega sistema EM. Storitve orodjarne obsegajo konstruiranje in
izdelovanje orodij za stiskanje in brizganje duromerov, brizganje
termoplastov, izsekovanje in krivljenje pločevine.
Razvoj, uvajanje in trženje ter posledično proizvodnja t.i. pametnih inštalacij
predstavlja dolgoročno razvojno področje in strateško usmeritev poslovnega
sistema EM za oblikovanje celovite ponudbe na področju inštalacijskih stikal
in vtičnic. V začetku se bodo tržile pametne inštalacije v sodelovanju s
strateškim partnerjem iz tujine, nato pa postopoma nadgrajevale z lastnim
razvojem in proizvodnjo.

Poslanstvo
Poslovni sistem Elektromaterial Lendava d.d. proizvaja in prodaja kakovostni
elektroinštalacijski material, s poudarkom na inštalacijskih stikalih in vtičnicah z
mednarodnimi znaki kvalitete, nudi prijazne, strokovne, kvalitetne in hitre orodjarske
ter proizvodne storitve in tako ustvarja zadovoljstvo uporabnikov.
Vizija
S poudarjanjem konkurenčne prednosti, to je raznolike, pestre in sodobne ponudbe
različnih izdelkov in orodjarskih ter proizvodnih storitev zagotovljene kvalitete in
hitre odzivnosti poslovni sistem Elektromaterial Lendava d. d. utrjuje položaj
vodilnega proizvajalca na področju inštalacijskih stikal in vtičnic v Sloveniji ter razvija
in krepi blagovno znamko Elektromaterial na evropskih in ostalih trgih.
4.1.3 Nekateri podatki o poslovanju
Zaradi primerljivosti in boljšega razumevanja so v nadaljevanju podani nekateri
podatki o poslovanju v letu 2009 za:
• matično družbo EML in hčerinsko družbo EM IPO,
• konkurenčno proizvodno podjetje v Sloveniji Tovarno Elektromateriala Čatež
d. d. (skrajšano TEM),
• dejavnost 27.330: Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje (po
standardni klasifikaciji dejavnosti v republiki Sloveniji) ter
• celotno gospodarstvo v Sloveniji.
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(v EUR)

KATEGORIJE

Proizvodnja
vtičnic, stikal
in drugih
GOSPODARSTVO
naprav za
ožičenje

EML

EM IPO

TEM

Sredstva

9.058.909

1.140.594

6.256.150

46.533.163

104.301.935.149

Dolgoročna sredstva

5.564.291

120.438

2.297.792

21.883.930

65.616.438.341

Kratkoročna sredstva

3.494.455

1.020.156

3.958.358

24.623.737

38.016.064.029

Obveznosti do virov sredstev

9.058.909

1.140.594

6.256.150

46.533.163

104.301.935.149

Kapital

5.663.890

60.037

3.004.250

20.364.436

36.652.402.466

Finančne in poslovne obveznosti

3.182.382

953.137

2.768.615

22.014.483

64.375.220.564

Dolgoročne obveznosti

2.076.759

0

362.496

7.359.655

28.594.430.329

Kratkoročne obveznosti

1.105.623

953.137

2.406.119

14.654.828

35.780.790.235

Čisti prihodki od prodaje

5.491.940

2.900.390

6.012.441

41.442.927

67.785.977.385

Poslovni odhodki

5.515.566

3.327.766

5.832.333

53.833.260

67.411.835.762

220.045

21.881

162.386

18.039

2.015.969.538

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
Finančni prihodki

10.444

141

11.091

439.232

1.939.903.901

Finančni odhodki

116.085

4.727

73.132

451.299

3.265.914.250

Čisti poslovni izid obračunskega
obdobja

65.331

18.096

99.083

-73.112

549.425.657

Povprečno število zaposlencev

54,17

90,49

104,1

1.115,12

479.894,41

Delež kapitala v financiranju

62,52

5,26

48,02

43,76

35,14

Delež dolgov v financiranju

35,13

83,56

44,25

47,31

61,72

Kratkoročni koeficient likvidnosti

3,16

1,07

1,65

1,68

1,06

Pospešeni koeficient likvidnosti

2,41

0,28

1,04

1,32

0,8

Obračanje zalog 1

5,45

4,16

3,28

8,91

6,48

Obračanje kratkoročnih poslovnih
terjatev

2,08

8,96

2,95

3,75

4

Dnevi vezave zalog 1

66,98

87,76

111,41

40,98

56,36

Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih
terjatev

175,76

40,73

123,64

97,29

91,25

1,13

0,54

1,64

-0,13

0,76

Čista dobičkovnost skupnih
prihodkov
Čista donosnost sredstev

0,71

1,38

1,6

-0,15

0,53

Čista donosnost kapitala

1,14

32,07

3,35

-0,35

1,51

Tabela 3: Podatki o poslovanju v letu 2009 – konkurenčna analiza dejavnosti v
Sloveniji (Bisnode d. o. o., 2010)
Domači trg je še vedno najpomembnejši in najdonosnejši trg za poslovni sistem EM,
ki je hkrati tudi najbolj obvladljiv tako z vidika poznavanja kupcev in konkurence, kot
tudi z vidika obvladovanja logistike ter poznavanja gospodarske in politične situacije.
Okrog 75 % izdelkov EML izvozi. Pri tem je najpomembnejši in najperspektivnejši trg
Nemčija. Razlog je v kakovosti, prepoznavnosti in uveljavljenosti izdelkov
Elektromaterial na tem trgu. Ostali pomembnejši izvozni trgi so: Bosna in
Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Kosovo, Avstrija, Madžarska, Grčija, Španija,
Češka idr.
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4.2 Merjenje poslovne uspešnosti v poslovnem sistemu EM
Za zagotovitev učinkovitega delovanja in obvladovanja ključnih procesov so trenutno
v poslovnem sistemu EM uvedeni kazalniki uspešnosti ter cilji poslovanja.
Namenjeni so managerjem in ostalim vodjem oddelkov za spremljanje uspešnosti
po posameznih procesih ter predstavnikom nadzornega sveta matične družbe, ki
najmanj štirikrat na leto preverjajo poslovanje poslovnega sistema EM.
4.2.1 Cilji poslovanja in kazalniki uspešnosti
Kazalniki uspešnosti in cilji poslovanja poslovnega sistema EM se merijo mesečno,
in sicer (vsi podatki so preračunani še glede na število zaposlenih):
• Prihodki od prodaje EML ter prihodki iz poslovanja EML in EM IPO
• Stroški iz poslovanja EML in EM IPO
• Poslovni izid iz poslovanja EML in EM IPO
• Število plačanih dni
• Stroški dela EML in EM IPO
• Delež stroškov dela v prihodkih iz poslovanja za EML in EM IPO
• Število zaposlenih (EML, EM IPO)
• Bolniška odsotnost (poslovni sistem EM, EML, EM IPO).
Predlog plana poslovanja in glavnih ciljev poslovanja pripravi management matične
družbe EML ob koncu poslovnega leta za naslednje poslovno leto. Kot izhodišča se
upoštevajo doseženi rezultati v tekočem letu,ocene glede tržnih gibanj in doseženih
poslovnih dogovorov ter planirano izvajanje aktivnosti. Člani nadzornega sveta
predlagane cilje poslovanja obravnavajo, jih po potrebi korigirajo in odobrijo
usklajeno končno verzijo plana z glavnimi cilji poslovanja. V spodnji tabeli navajamo
osem glavnih ciljev poslovanja; v praksi so poleg opisa ciljev zapisane tudi ciljne
vrednosti in glavne aktivnosti za dosego teh ciljev ter tudi roki za dosego
posameznih ciljev.
Štev.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Glavni cilji za posamezno poslovno leto
Realizacija prodaje izdelkov EML
Realizacija orodjarne EML
Celotni poslovni izid (pred obdavčitvijo) za EML in EM IPO
Število zaposlenih - poslovni sistem Elektromaterial
Investicije (za EML in EM IPO):
- tehnološka oprema,
- orodja,
- znaki kakovosti,
- osnovna sredstva.
Razvojne naloge (EML in EM IPO)
Novi produkti (uvedba na trg)
Strateško partnerstvo:
- Proizvodna kooperacija, razvojna kooperacija, komercialna kooperacija.

Tabela 4: Glavni cilji poslovnega sistema EM (Elektromaterial Lendava d. d., 2009b)
V primeru nedoseganja ciljev poslovanja glede na plan poslovanja se ugotavljajo
vzroki za nedoseganje ter se po potrebi sprejmejo preventivni in korektivni ukrepi.
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4.3 Določitev uravnoteženega sistema kazalnikov za poslovni
sistem EM
V poslovnem sistemu EM se spremlja poslovanje samo preko opisanih klasičnih
finančno-računovodskih kazalnikov in letno postavljenih ciljev poslovanja. V zadnjih
petih letih so se globalne okoliščine poslovanja zelo spremenile. Zato smo v
poslovnem sistemu EM oblikovali ekipo sodelavcev, z namenom, da se ugotovi
ustreznost trenutnih strateških usmeritev ter njihovo uresničevanje in merjenje
poslovne uspešnosti.
Ekipo sestavljajo uprava, vsi direktorji posameznih sektorjev ter vodje oddelkov v
poslovnem sistemu EM. Ugotovljeno je bilo, da so trenutni cilji poslovanja in
kazalniki uspešnosti poslovnega sistema EM pomanjkljivi, saj niso usklajeni s
strateškimi usmeritvami, s poslanstvom in vizijo družbe. Zanemarjajo predvsem
vidike učenja in rasti ter vidike notranjih procesov. Prav tako pa je poslanstvo in
vizijo ter posledično strateške usmeritve poslovnega sistema potrebno prilagoditi
sedanjim poslovnim razmeram in tržnim okoliščinam, ki so se v preteklih petih
poslovnih letih, ko so bile le-te sprejete, tudi precej spremenile. Ob enem so bile
ugotovljene podobne pomanjkljivosti trenutno uporabljenih klasičnih finančnih
kazalnikov merjenja poslovne uspešnosti, kot so predstavljene v teoretičnem delu te
naloge, saj govorijo izključno o preteklih dogodkih.
Izbrana ekipa poslovnega sistema EM je zato ustrezno dopolnila in delno
spremenila oziroma prilagodila dejanskemu stanju poslanstvo, vizijo ter strateške
usmeritve poslovnega sistema EM za obdobje 2011-2015. Nato je bil izdelan
ustrezen strateški diagram ter cilji in kazalniki uravnoteženega sistema kazalnikov, s
katerim se bo v prihodnje spremljalo uresničevanje strategije poslovnega sistema
EM do leta 2015. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene vse te spremembe in
dopolnitve:
Poslanstvo poslovnega sistema Elektromaterial
Poslovni sistem EM proizvaja, razvija in prodaja visoko kakovostne
elektroinštalacijske izdelke, s poudarkom na zelo širokem asortimanu lastno
proizvedenih klasičnih inštalacijskih stikal in vtičnic. Izdelki imajo pridobljene
mednarodne znake kvalitete, ustrezajo sodobnim tržnim trendom in kupcem
zagotavljajo najvišjo možno vrednost, to je razmerje med ceno in kvaliteto.
Skrbi se za stabilno rast in razvoj družbe ter večanje premoženja lastnikov.
Zaposlenim se omogoča uresničitev poslovnih ciljev, osebni razvoj ter finančna
varnost, dobaviteljem nudi partnerski odnos, sistematično se izboljšujejo notranji
procesi, investira v sodobne tehnologije ter veliko prispeva k varovanju okolja in
varčevanju z energijo.
Vizija poslovnega sistema Elektromaterial
Do leta 2014 bo poslovni sistem EM postal vodilni proizvajalec na področju
inštalacijskih stikal in vtičnic v Sloveniji ter med tremi največjimi ponudniki
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elektroinštalacijskega materiala v osrednji in jugovzhodni Evropi s prepoznavnimi
lastnimi blagovnimi znamkami.
Nove strateške usmeritve poslovnega sistema Elektromaterial:
•

•

•
•

•

•

•

Razvoj, proizvodnja in prodaja klasičnih inštalacijskih podometnih in
nadometnih stikal ter vtičnic je osnovna poslovna dejavnost poslovnega
sistem EM.
Razvoj, proizvodnja in prodaja ostalega elektroinštalacijskega materiala
(modularna stikala in vtičnice, inteligentne inštalacije, svetila, zidni kanali
ipd.) bo odvisna od dobičkonosnosti in tržnih priložnosti posameznega
programa. Konkretneje se predvideva:
- do konca leta 2011 pričetek proizvodnje in prodaje modularnih stikal in
vtičnic,
- v letu 2011 in v letu 2012 pričetek proizvodne kooperacije ter prodaje
najmanj dveh novih segmentov (svetila...) izdelkov pod novima lastnima
blagovnima znamkama,
- do leta 2013 pričetek proizvodnje ter prodaje zidnih kanalov in stikal ter
vtičnic za zidne kanale,
- do leta 2014 pričetek trženja pametnih inštalacij.
Pozicioniranje orodjarne za vzdrževanje lastnega proizvodnega procesa in
izdelavo novih orodij.
Inovativen in sistematičen prodajni pristop ter marketing sta osnova za
utrjevanje te dejavnosti v Sloveniji ter povečevanje in širjenje prodaje na
zahtevnih evropskih in drugih trgih, ki zagotavljajo višjo stopnjo likvidnosti in
dobičkonosnosti.
Z investicijami v sodobno tehnologijo oziroma opremo, infrastrukturo in
informacijske sisteme izboljšati učinkovitost notranjih procesov, pogoje dela,
ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu, ter trajno poskrbeti za zmanjšanje
negativnih vplivov dejavnosti na okolje.
Z razvojem zaposlenih, z njihovim stalnim usposabljanjem ter z ustreznim
stimulativnim nagrajevanjem poskrbeti, da bodo le-ti zadovoljni in motivirani
ter bodo zagotovili najvišjo možno kvaliteto in strokovnost svojega dela.
S sodobnimi organizacijskimi pristopi poskrbeti za visoko učinkovitost in
uspešnost vseh poslovnih procesov ter z vsakoletnim uspešnim poslovanjem
večati premoženje in zadovoljstvo lastnikov.

4.3.1 Strateški diagram poslovnega sistema Elektromaterial
Za enostavnejše razumevanje vzročno-posledičnih razmerij pri oblikovanju strategije
ter kot pomoč pri razčlenjevanju strateških ciljev in opredeljevanju kazalnikov
uporabljamo strateške diagrame.
Model strateškega diagrama, ki je prilagojen posamezni strategiji organizacije,
opisuje, na kakšen način neopredmetena sredstva poganjajo okrepljeno delovanje v
notranjih poslovnih procesih organizacije, da bi imeli največji možni učinek za
zagotavljanje ter nudenje vrednosti za odjemalce, delničarje ter skupnosti.
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V nadaljevanju je izdelan strateški diagram za poslovni sistem Elektromaterial:

SLIKA 15: Strateški diagram poslovnega sistema EM (vir: lasten)
Ko organizacije opredelijo svoje poslanstvo in vizijo, lahko oblikujejo načrte, ki
temeljijo na postavljeni strategiji in merljivih strateških ciljih. Strateški cilji so dejanja,
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ki jih morajo organizacije dokončati oziroma pri njih vsaj napredovati, da bi uresničile
poslanstvo ter hkrati s tem izpolnile tudi njihovo vizijo. Vsi strateški cilji skupaj
predstavljajo strategije (Hočevar, 2006, str. 83–84). Te cilje pa lahko organizacije
udejanjijo s pravim izborom kazalnikov za vse štiri vidike uravnoteženega sistema
kazalnikov. Namen uravnoteženega sistema kazalnikov je uresničen, ko podjetja
prenesejo svoje strategije v sistem merjenja in pridobijo povratne informacije o njej.
Kot navajata Andoljšek in Seljak (2001, str. 67), se mora pri razvoju ustreznega
sistema kazalnikov upoštevati:
•
•
•
•
•

da morajo biti kazalniki za uporabnika razumljivi, sicer zanj niso informacije,
ampak zgolj podatki,
da so relevantne informacije za uporabnika informacije, ki jih potrebuje,
da sistem pomeni, da je oblikovana skupina bistvenih oziroma pomembnih
kazalnikov kot celota,
da morajo biti med kazalniki čim bolj prepoznavne vzorčno-posledične
zveze,
da mora sistem kazalnikov omogočati opredeljevanje in spremljanje
uresničevanja temeljnih ciljev sistema.

Dodatno je kot orodje za pomoč pri določanju strateških ciljev in kazalnikov vidika
notranjih poslovnih procesov, izdelan algoritem glavnih notranjih procesov
poslovnega sistema Elektromaterial, ki so razdeljeni na:
•
•
•

razvoj in realizacijo proizvoda,
nabavo, prevzem in skladiščenje ter
trženje, prodajo in logistiko.

Pri tem so posamezni notranji procesi tesno povezani oziroma se tesno prepletajo s
procesi, ki jih izvajata tako matična družba EML kot hčerinska družba EM IPO.
Algoritem glavnih notranjih procesov poslovnega sistema Elektromaterial prikazuje
naslednja slika:
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SLIKA 16: Algoritem glavnih notranjih procesov poslovnega sistema EM (vir: lasten)
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Z izbrano ekipo v poslovnem sistemu EM so bili oblikovani lastni strateški cilji in
kazalniki znotraj vseh štirih vidikov uravnoteženega sistema kazalnikov za merjenje
in analiziranje poslovne uspešnosti poslovnega sistema EM kot celote.
Za vsak kazalnik so določene ciljne vrednosti ter perioda merjenja. Ciljne vrednosti
kazalnikov so določene za obdobje naslednjih petih let (2011-2015). V primeru, da
so ciljne vrednosti kazalnikov enake za vseh pet let, potem so zapisane le enkrat.
Ni pa navedenih konkretnih podatkov, ki so oziroma se smatrajo kot poslovna
skrivnost.
Cilji in kazalniki so prilagojeni poslanstvu in viziji poslovnega sistema EM in so
podani v nadaljevanju. V prihodnjih petih letih se bodo ti kazalniki glede na uvedbo
novih izdelkov in morebitne organizacijske spremembe tudi ustrezno dopolnjevali.
Za vsak kazalnik je zapisano, kako se izračuna, prav tako pa je podan tudi komentar
s pojasnili oziroma razlogi izbora samega kazalnika.
Pri tem je potrebno še omeniti, da je izdelana podrobna opredelitev uravnoteženega
sistema kazalnikov za poslovni sistem EM v posameznih elementih in usmeritvah
uporabna tudi v drugih proizvodnih podjetjih, številni izbrani kazalniki pa so seveda
uporabni ne glede na gospodarsko panogo.

Branko Fijok: Model uresničevanja strategije v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d.

stran 64

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

4.3.2 Strateški cilji in kazalniki finančnega vidika

STRATEŠKI CILJI
Preseči pričakovanja lastnikov

Izboljšati dobiček

KAZALNIKI
o

Rast knjigovodske vrednosti delnice
EML

o

Čista dobičkonosnost kapitala

o

Čista dobičkonosnost sredstev

o

Rast čistega dobička

o

Gospodarnost poslovanja

o

Povečati prodajo v organizaciji

o

Stopnja rasti prodaje po
posameznih segmentih (izdelki
EML, storitve orodjarne, ostale
skupine izdelkov)

o

Razpršiti tok prihodka

o

Delež prodaje po posameznih
segmentih izdelkov (izdelki EML,
ostali izdelki)

o

Izboljšati produktivno in stroškovno
uspešnost poslovanja

o

Dodana vrednost na zaposlenega

o

Prihodki na zaposlenega

o

o

Sprememba stroškov nabavne
vrednosti prodanega blaga po
posameznih segmentih in stroškov
materiala (sprememba glede na
preteklo poslovno leto)
Delež stroškov dela v stroških
poslovanja

o

Izboljšanje obračanja sredstev in
uravnotežena struktura financiranja

o

Delež kapitala v financiranju

o

Koeficient obračanja zalog
(materiala, trgovskega blaga)

o

Povprečna doba vezave terjatev do
kupcev

o

Pospešeni koeficient

Tabela 5: Strateški cilji in kazalniki finančnega vidika (vir: lasten)
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Rast knjigovodske vrednosti delnice EML
Matična družba EML je delniška družba. Knjigovodska vrednost delnice EML se
izračuna na podlagi podatkov iz bilance stanja delniške družbe kot razmerje med
lastniškim kapitalom in številom izdanih delnic družbe. Kapital je ena
najpomembnejših računovodskih kategorija z vidika lastnikov, saj predstavlja trajni
vir financiranja, ki ga v podjetje vložijo lastniki ter nastaja oziroma se veča z
uspešnim poslovanjem podjetja. Izraža torej lastniško financiranje podjetja in z
vidika podjetja njegovo obveznost. Pri tem vrednost kapitala izračunamo enostavno
z odštevanjem vrednosti dolgov od vrednosti sredstev.
Kazalnik »Rast knjigovodske vrednosti delnice EML« nam pove koeficient
povečanja oziroma zmanjšanja knjigovodske vrednosti delnice glede na preteklo
poslovno leto. V primeru uspešnega poslovanja je koeficient vedno večji od 1.
Izračunamo ga tako, da knjigovodsko vrednost delnice iz zadnjega zaključenega
poslovnega leta delimo s knjigovodsko vrednostjo delnice preteklega poslovnega
leta.
Ciljne vrednosti kazalnika za EML znašajo (v letu 2009 je znašal 0,97):
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EML:

1,015

1,02

1,03

1,04

1,04

Čista dobičkonosnost kapitala
Kazalnik čista dobičkonosnost kapitala nam pove, kakšen donos prinaša kapital
lastnikom. Zanimiv je predvsem za lastnike kapitala oz. delničarje (sedanje in
bodoče), saj lahko vrednost tega kazalnika primerjajo z obrestnimi merami
dolgoročnih vezav pri bankah ali pa z obrestnimi merami državnih vrednostnih
papirjev ter s tem ugotavljajo uspešnost svoje naložbe v podjetje.
Izračunamo ga tako, da čisti poslovni izid delimo s povprečnim stanjem kapitala in
pomnožimo s 100.
Ciljne vrednosti kazalnika za EML (v letu 2009 je znašal 1,15 %) in za EM IPO (v
letu 2009 je znašal 30,14 %) znašajo:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EML:

2,5 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

5,5 %

Ciljna vrednost kazalnika EM IPO:

30,0 %

30,0 %

30,0 %

30,0 %

30,0 %

Čista dobičkonosnost sredstev
Kazalnik čista dobičkonosnost sredstev je prav tako zanimiv za lastnike, saj kaže
uspešnost uporabe sredstev v podjetju. Sredstva so v denarni merski enoti izražene
stvari, pravice in denar, s katerimi premoženjskopravno razpolaga podjetje. Čim
višja je vrednost tega kazalnika, tem uspešnejše je poslovanje podjetja. Pravi
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odgovor na vprašanje, ali podjetje posluje uspešno pa kaže šele primerjava
vrednosti tega kazalnika z vrednostmi najboljših podjetij v isti panogi oziroma s
povprečno dobičkonosnostjo sredstev vseh podjetij v isti panogi.
Izračunamo ga tako, da čisti poslovni izid delimo s povprečnim stanjem sredstev in
pomnožimo s 100.
Ciljne vrednosti kazalnika za EML (v letu 2009 je znašal 0,72 %) in za EM IPO (v
letu 2009 je znašal 1,59 %) znašajo:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EML:

1,5 %

2,0 %

2,5 %

2,8 %

3,0 %

Ciljna vrednost kazalnika EM IPO:

2,0 %

2,0 %

2,2 %

2,4 %

2,5 %

V letu 2009 je vrednost tega kazalnika v dejavnosti »Proizvodnja vtičnic, stikal in
drugih naprav za ožičenje znašala -0,15 % ter v konkurenčnem slovenskem podjetju
1,6 %.
Rast čistega dobička
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja obsega prihodke in odhodke tako
poslovnih kot tudi neposlovnih dejavnosti (predvsem financiranja). Vodstvo podjetja
mora namreč poleg ustvarjanja primernega dobička iz poslovanja skrbeti tudi za
ustrezno financiranje, ki mora biti uravnoteženo s poslovanjem podjetja.
Rast čistega dobička izračunamo tako, da čisti poslovni izid tekočega obračunskega
obdobja (poslovno leto) delimo s čistim poslovnim izidom preteklega obračunskega
obdobja (poslovnega leta).
Ciljne vrednosti kazalnika za EML (v letu 2009 je znašal 0,54) ter za EM IPO (v letu
2009 je znašal 0,76) znašajo:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EML:

1,2

1,35

1,35

1,4

1,4

Ciljna vrednost kazalnika EM IPO:

1,02

1,03

1,05

1,05

1,05

Gospodarnost poslovanja
Za dolgoročni razvoj podjetja in uspešnost poslovanja je potrebno, da podjetje
dosega dobiček iz svoje osnovne dejavnosti. Prav kazalnik »gospodarnost
poslovanja« nam pove učinkovitost poslovanja podjetja pri opravljanju izključno
njegove poslovne dejavnosti, saj so iz koeficienta izločeni finančni prihodki in
finančni odhodki ter drugi prihodki in drugi odhodki. Primeren je za spremljanje
izboljševanja poslovnega izida iz poslovanja posameznega podjetja (EML in EM
IPO), saj vrednost kazalnika nad 1 pomeni, da podjetje posluje z dobičkom.
Izračunamo ga tako, da poslovne prihodke delimo s poslovnimi odhodki.
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Ciljne vrednosti kazalnika za EML (v letu 2009 je znašal 1,04) ter za EM IPO ( v letu
2009 je znašal 1,01) znašajo:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EML:

1,05

1,06

1,08

1,08

1,09

Ciljna vrednost kazalnika EM IPO:

1,02

1,02

1,03

1,03

1,03

Stopnja rasti prodaje po posameznih segmentih (izdelki EML, storitve
orodjarne, ostale skupine izdelkov)
Matična družba EML ustvarja prihodke na različnih področjih oziroma segmentih:
- prodaja izdelke Elektromaterial (stikala in vtičnice), ki jih proizvaja hčerinska
družba EM IPO,
- ustvarja prihodke iz opravljenih storitev lastne orodjarne,
- prodaja izdelke, ki jih proizvajajo drugi zunanji proizvajalci.
Ta tretji segment je trenutno po prodaji izredno majhen oziroma celo zanemarljiv, se
pa bo v skladu z izbrano strategijo v prihodnjih letih najbolj večal po prometu in po
širini asortimana. Zato je za uresničevanje strategije pomembno spremljanje prodaje
po vseh posameznih segmentih izdelkov in storitev.
Kazalnik »stopnja rasti prodaje po posameznih segmentih« izračunamo tako, da
realizacijo vsakega posameznega prodajnega segmenta (izdelki EM, storitve
orodjarne, ostale skupine izdelkov po posameznem programu) iz zadnjega
obračunskega obdobja delimo z realizacijo primerljivega posameznega prodajnega
segmenta preteklega obračunskega obdobja (mesečno, letno) in pomnožimo s 100
(da dobimo odstotek). Kazalnik spremljamo mesečno in letno.
Ciljne vrednosti kazalnika za izdelke EM (v letu 2009 je znašal 0,9 %) in za
orodjarno (v letu 2009 je znašal 0,8 %) ter za ostale ciljne nove izdelke po
posameznih segmentih znašajo:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost - izdelki EM:

3,0 %

3,5 %

4,5 %

4,5 %

5,0 %

Ciljna vrednost kazalnika - orodjarna:

2,0 %

3,0 %

3,0 %

3,5 %

3,5 %

150 %

100 %

80 %

40 %

30 %

30 %

100 %

70 %

50 %

Ciljna vrednost - modularni program:
Ciljna vrednost segmenta A:
Ciljna vrednost segmenta B:

60 %

Delež prodaje po posameznih segmentih izdelkov (izdelki EML, ostali izdelki)
Matična družba EML prodaja dva tipa oziroma segmenta izdelkov: izdelke EML
(proizvaja jih EM IPO) ter ostale izdelke (proizvajajo jih drugi zunanji proizvajalci).
Ta drugi segment prodaje (termoplastični okovi, vmesna stikala idr.) je trenutno po
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prometu izredno majhen oziroma celo zanemarljiv. Vendar pa je strateška odločitev
družbe, da se trgu ponudi širši asortiman izdelkov iz področja elektroinštalacij
(svetila, parapetni kanali, modularna stikala in vtičnice ipd.), ki se bodo proizvajala v
poslovnem sistemu EM ali pa jih bodo za poslovni sistem EM proizvajali drugi
proizvajalci.
Kazalnik »delež prodaje po posameznih segmentih izdelkov« izračunamo tako, da
realizacijo oziroma prodajo posameznega segmenta izdelkov v določenem
obračunskem obdobju delimo s skupno prodajo vseh izdelkov v enakem
obračunskem obdobju. Kazalnik spremljamo mesečno in letno.
Ciljne vrednosti kazalnika posameznega segmenta izdelkov znašajo (trenutno znaša
prodaja izdelkov EML več kot 95 % celotne prodaje):
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost - izdelki EM:

≥ 90 %

≥ 80 %

≥ 70 %

≥ 65 %

≥60 %

≥5%

≥ 10 %

≥ 12 %

≥ 14 %

≥ 10 %

≥ 12 %

≥ 14 %

≥ 15 %

≥1%

≥2%

≥ 2,5%

≥3%

≥ 1%

≥3%

Ciljna vrednost - modularni
program:
Ciljna vrednost segmenta A:
Ciljna vrednost segmenta B:
Ciljna vrednost – pametne inštalac.:

≥5%

Dodana vrednost na zaposlenega
Podjetja obstajajo zato, da ustvarjajo dodano vrednost in danes, ko se industrijska
družba umika novi dobi, dobi znanja in informacij, se vse več dodane vrednosti
ustvari iz naslova intelektualnega kapitala v podjetju. Tudi v poslovnem sistemu EM
je potrebno permanentno izvajati aktivnosti, da se bodo zaposleni ukvarjali s pravimi
stvarmi, da bodo uspešno obvladovali poslovne procese, izboljševali produktivnost
ob hkratnem optimiziranju stroškov poslovanja. Zaposlene je namreč potrebno
razbremeniti, da bi opravljali nepotrebna rutinska opravila, ki jih lahko prevzame
tehnologija. Pri tem je zelo uporaben prav kazalnik »dodana vrednost na
zaposlenega«.
Dodano vrednost na zaposlenega se izračuna tako, da od čistih prihodkov prodaje
odštejemo stroške materiala in storitev. Tako dobimo dodano vrednost, ki jo delimo
s številom zaposlenih in dobimo dodano vrednost na zaposlenega. V dodano
vrednost na zaposlenega je torej vključena amortizacija, dobiček in stroški dela.
Kazalnik spremljamo mesečno in letno.
Ciljne vrednosti kazalnika za EML (v letu 2009 je znašala 33.065 EUR) ter za EM
IPO (v letu 2009 je znašala 14.400 EUR) znašajo:
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Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML:

≥ 34.000

≥ 34.500

≥ 35.000

≥ 36.000

≥ 36.500

Ciljna vrednost EM IPO:

≥ 18.000

≥ 20.000

≥ 22.000

≥ 24.000

≥ 25.000

V letu 2008 je dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah v Sloveniji
znašala 35.279 EUR ter v Pomurju 24.637 EUR (Pomurska gospodarska zbornica,
2009).
Prihodki na zaposlenega
Za uspešno poslovanje in za normalen razvoj podjetja je potrebno vsakoletno
zviševati prihodke podjetja. Pri tem je enostaven in zelo uporaben kazalnik »prihodki
na zaposlenega«.
Izračunamo ga tako, da skupne prihodke posameznega podjetja (EML ter EM IPO)
delimo s številom zaposlenih posameznega podjetja. Merimo ga mesečno in letno.
Pri mesečnem izračunu upoštevamo število zaposlenih ob koncu vsakega meseca,
pri letnem izračunu pa upoštevamo povprečno število zaposlenih.
Kazalnik za posamezno obračunsko obdobje primerjamo (delimo) s kazalnikom iz
primerljivega obračunskega obdobja preteklega leta.
Cilj je, da znašajo razmerja na EM in EM IPO (v letu 2009 je znašalo razmerje 0,91
na EML in 1,13 na EM IPO):
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML:

≥ 1,08

≥ 1,08

≥ 1,08

≥ 1,07

≥ 1,07

Ciljna vrednost EM IPO:

≥ 1,05

≥ 1,05

≥ 1,05

≥ 1,05

≥ 1,05

Sprememba stroškov nabavne vrednosti prodanega blaga po posameznih
segmentih izdelkov in stroškov materiala
Največja stroškovna postavka matične družbe EML je nabavna vrednost prodanega
blaga, saj na trgu prodaja izdelke, ki jih kupuje od EM IPO (v letu 2009 je znašala
nabavna vrednost prodanega blaga 57 % vseh stroškov podjetja) in od drugih
proizvajalcev. V družbi EM IPO, ki se ukvarja izključno s proizvodnjo, je strošek
porabljenega materiala v letu 2009 znašal 33 % vseh stroškov. Za stroškovno
uspešnost je zato zelo pomembno spremljanje in posledično zniževanje oziroma
optimiziranje teh dveh vrst stroškov. To pomeni, da je v poslovnem sistemu EM
potrebno na eni strani permanentno iskanje najugodnejših (cena in kvaliteta)
dobaviteljev za nakup izdelkov od zunanjih proizvajalcev ter na drugi strani
povečevati produktivnost in tehnološko racionalizirati proizvodnjo na EM IPO.
Kazalnik »Sprememba stroškov nabavne vrednosti prodanega blaga po posameznih
segmentih izdelkov in stroškov materiala« se izračuna tako, da se na EML stroški
nabavne vrednosti prodanega blaga vsakega posameznega segmenta izdelkov
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(izdelki EM, ostalo po posameznem programu) in stroški porabljenega materiala na
EM IPO iz zadnjega obračunskega obdobja delijo s primerljivimi stroški preteklega
obračunskega obdobja in pomnožimo s 100. Kazalnike spremljamo mesečno in
letno.
Za EML je cilj, da je ta kazalnik vsako leto za vsak posamičen segment izdelkov za
1,5 % nižji kot znaša glede primerljivega posameznega segmenta izdelkov, vrednost
kazalnika »stopnja rasti prodaje po posameznih segmentih izdelkov (izdelki EML,
ostali izdelki)«.
Za EM IPO pa je cilj, da je ta kazalnik porabljenega materiala vsako leto za 1,0 %
nižji, kot znaša vrednost kazalnika »stopnja rasti prodaje po posameznih segmentih
izdelkov« za izdelke EML za enako obdobje izračuna.
Delež stroškov dela v stroških poslovanja
Proizvodnja stikal in vtičnic na EM IPO ima še vedno značaj delovno intenzivne
panoge, saj stroški dela predstavljajo več kot 37 % vseh stroškov. Eden od
dolgoročnih ciljev poslovnega sistema EM je tudi zamenjava množične ročne
proizvodnje s prožno, odzivno in avtomatizirano proizvodnjo. Te izboljšave pa bodo
omogočili strokovno usposobljeni zaposleni, nove tehnologije, inovativni izdelki in
usklajeni organizacijski postopki.
Kazalnik »delež stroškov dela v stroških poslovanja« izračunamo tako, da celotne
stroške dela delimo s celotnimi stroški poslovanja in pomnožimo s 100. Spremljamo
ga mesečno in letno.
Za EML (v letu 2009 je znašal 19 %) in za EM IPO (v letu 2009 je znašala 37 %) so
ciljne vrednosti kazalnika:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML:

≤ 19 %

≤ 18 %

≤ 18 %

≤ 17 %

≤ 17 %

Ciljna vrednost EM IPO:

≤ 33 %

≤ 31 %

≤ 30 %

≤ 29 %

≤ 28 %

Deleže kapitala v financiranju
Za uspešno poslovanje podjetja je pomembna tudi uravnoteženost strukture
financiranja, ki jo lahko spremljamo s kazalnikom »delež kapitala v financiranju«. Ta
kazalnik nam pove odstotek kapitala med celotnimi obveznostmi do virov sredstev.
Za posojilodajalce je pomembno, da je vrednost tega kazalnika čim višja, saj jim
pove, kolikšna je trenutna zadolženost podjetja, s tem pa je povezano tudi tveganje
glede vrnitve glavnice in obresti. Čim manjša je zadolžitev podjetja oziroma čim višji
je kazalnik »delež kapitala v financiranju«, tem manjši so izdatki podjetja za vračilo
glavnic in obresti oziroma tveganje, povezano z dodatnim posojilom. Na drugi strani
pa lastnikom kapitala pogosto ne ustreza previsok delež kapitala v financiranju, saj
jim je interes, da se organizacija financira tudi s posojili. Obresti sicer zmanjšujejo
dobiček podjetja, hkrati pa zmanjšujejo tudi davčno osnovo in s tem davek iz
dobička. Financiranje investicij, v primeru s povečanjem kapitala, pa bi tudi
pomenilo, da bi bilo potrebno razdeliti dobiček med večje število delničarjev, kar pa
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je neugodno z vidika obstoječih delničarjev. Optimalno velikost kazalnika je zaradi
tega dvojnega interesa težko določiti. Poleg tega pa se spreminja tudi v odvisnosti
od veljavnih obrestnih mer in stroška kapitala.
Kazalnik »delež kapitala v financiranju« izračunamo tako, da kapital delimo z
obveznostmi do virov sredstev in pomnožimo s 100.
V letu 2009 je vrednost kazalnika na EML znašala 63 % in na EM IPO 5 %. Ciljne
vrednosti za naslednjih 5 let pa znašajo:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML:

≥ 65 %

≥ 65 %

≥ 70 %

≥ 70 %

≥ 75 %

Ciljna vrednost EM IPO:

≥ 20%

≥ 25 %

≥ 30 %

≥ 40 %

≥ 50 %

Koeficient obračanja zalog (materiala, trgovskega blaga)
S kazalniki obračanja se odraža sposobnost vodstva organizacije glede
učinkovitega poslovanja s sredstvi. Vrednosti teh kazalnikov pa niso pomembne
samo za vodstvo organizacije, temveč tudi za lastnike in posojilodajalce. Namreč,
hitrejše je obračanje sredstev, manj ima podjetje vezanih sredstev. V poslovnem
sistemu EM, kupuje EM IPO materiale, s katerimi proizvaja izdelke in jih proda takoj
matični družbi EML, ki jih ima na zalogi kot trgovsko blago ter jih proda šele čez
določen čas končnim kupcem. Zato je na EM IPO uporaben kazalnik »koeficient
obračanja materiala«, na EML pa kazalnik »koeficient obračanja trgovskega blaga«.
Oba kazalnika se izračunata na enak način. Kazalnik »koeficient obračanja
materiala« izračunamo tako, da porabljen material v letu dni delimo s povprečno
zalogo materiala (po nabavnih cenah). Kazalnik »koeficient obračanja trgovskega
blaga« pa izračunamo tako, da delimo prodano trgovsko blago v letu dni s
povprečno zalogo trgovskega blaga. V obeh primerih je v imenovalcu upoštevano
povprečno stanje sredstev, saj sta oba kazalnika izračunana kot razmerje med
tokom in stanjem. Povprečno stanje sredstev pa dobimo tako, da vzamemo 13 stanj
posamezne vrste sredstev (na začetku vsakega meseca v letu in še končno stanje
konec leta) in seštevek delimo s 13. Zelo poenostavljeno bi lahko upoštevali tudi
seštevek dveh stanj (začetek in konec leta) in delili z 2.
V letu 2009 je na EML koeficient obračanja trgovskega blaga znašal 3,77, medtem
ko je koeficient obračanja zalog materiala v letu 2009 na EM IPO znašal 2,69. Ciljne
vrednosti za naslednjih pet let pa znašajo:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML:

≥ 4,0

≥ 4,2

≥ 4,4

≥ 4,6

≥ 4,7

Ciljna vrednost EM IPO:

≥ 3,0

≥ 3,3

≥ 3,6

≥ 3,8

≥ 4,0
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Povprečna doba vezave terjatev do kupcev
V današnjem času gospodarske krize se je izredno poslabšala plačilna sposobnost
organizacij. Slabša plačilna disciplina kupcev posledično negativno vpliva na
uspešnost poslovanja podjetja. Če kupci poravnavajo svoje obveznosti kasneje, kot
je dogovorjeno, pomeni, da podjetje dejansko kreditira kupce, kar pa je povezano z
dodatnimi stroški in drugimi negativnimi posledicami (lastna plačilna nesposobnost,
slabša boniteta pri bankah ipd.). S kazalnikom »povprečna doba vezave terjatev do
kupcev« lahko analiziramo sposobnost podjetja pri izterjavi terjatev oziroma
povedano drugače, ugotavljamo lahko plačilno disciplino kupcev. Kazalnik
spremljamo le na matični družbi EML, saj na trgu prodaja izdelke le EML (edini
kupec od EM IPO je namreč EML).
Kazalnik izračunamo tako, da povprečno stanje terjatev do kupcev pomnožimo s
365 in delimo s prejemki od kupcev v letu dni. S tem dobimo podatek, v koliko
dnevih kupci v povprečju poravnavajo svoje obveznosti.
V letu 2009 je vrednost kazalnika na EML znašala 163,58 dni. Ciljna vrednost v
naslednjih petih letih pa znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML (dni):

≤ 130

≤ 110

≤ 100

≤ 95

≤ 90

Pospešeni koeficient
Za normalno in učinkovito poslovanje podjetja je pomembno, da lahko poravnava
svoje obveznosti v določenih rokih. Zelo uporaben kazalnik za ugotavljanje plačilne
sposobnosti oziroma likvidnosti podjetja je »pospešeni koeficient«. Ta kazalnik je
zanimiv tudi za banke oziroma posojilodajalce. Čim manjša je namreč vrednost tega
kazalnika, večje je tveganje, da podjetje ne bo moglo odplačati glavnice in
pripadajočih obresti za najete kredite. Prav tako podjetje težje dobi odobrena
dodatna posojila, če kazalnik kaže na nizko plačilno sposobnost oziroma likvidnost
podjetja. Poleg tega pa je v tem primeru pri odobritvi posojila tudi višja obrestna
mera.
Izračunamo ga tako, da kratkoročna sredstva delimo s kratkoročnimi obveznostmi.
Vrednost tega kazalnika je v različnih panogah različna, se pa v večini analiz smatra
kot ugoden, če je večji od 1.
Ciljna vrednost kazalnika za EML (v letu 2009 je znašal 2,41) in za EM IPO (v letu
2009 je znašal 1,07) znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML:

≥ 2,5

≥ 2,8

≥ 3,0

≥ 3,2

≥ 3,3

Ciljna vrednost EM IPO:

≥ 1,3

≥ 1,5

≥ 1,7

≥ 1,9

≥ 2,0
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4.3.3 Strateški cilji in kazalniki vidika poslovanja s strankami

STRATEŠKI CILJI
Zagotoviti zadovoljstvo in zvestobo kupcev

KAZALNIKI
o

Stopnja ohranitve kupcev

o

Zadovoljstvo kupcev

o

Delež reklamacij v prihodkih od
prodaje

Povečanje prodaje obstoječim kupcem

o

Pridobiti nove kupce

o
o

Povečati dobičkonosnost kupcev

o

Izboljšanje tržnega deleža

o

o

Dvig ugleda

o

Stopnja povečanja prodaje
obstoječim kupcem po posameznih
segmentih izdelkov
Število novih kupcev
Delež prihodkov novih kupcev glede
na skupne prihodke po posameznih
segmentih prodaje
Stopnja dobičkonosnosti po kupcih
Delež prihodkov glede na
največjega konkurenčnega
proizvajalca v Sloveniji ter na
celotne prihodke v dejavnosti po
standardni klasifikaciji v Sloveniji
Delež naročil EML znotraj
posameznega segmenta izdelkov
pri največjih kupcih po posameznih
trgih.
Prepoznavnost in zaupanje v
blagovno znamko Elektromaterial

Tabela 6: Strateški cilji in kazalniki vidika poslovanja s strankami (vir: lasten)
Stopnja ohranitve kupcev
Za proizvodna podjetja je značilno, da poslujejo s precejšnjimi zagonskimi stroški,
preden je sploh izdelan prvi izdelek (nabava materiala, zagon strojev za brizganje
plastike, zagon strojev za izsek kovinskih polizdelkov, sestavljanje polizdelkov,
pakiranje …). Za normalno poslovanje ter kontinuiran razvoj ima podjetje tudi
ogromno drugih fiksnih stroškov (stroški razvoja, amortizacija osnovnih sredstev
ipd.). Da podjetje sproti pokrije vse te stroške, je zelo pomemben permanenten
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prihodek (dnevna oziroma tedenska naročila izdelkov), ki pa ga večinoma ustvarjajo
obstoječi kupci. Ti kupci imajo namreč tudi ustaljene prodajne poti in pri njih
montažerji vsakodnevno kupujejo izdelke EML. Zato je med drugim pomembno
zadržati obstoječe kupce. Kazalnik »stopnja ohranitve kupcev« nam pove, kakšen
odstotek kupcev smo v podjetju EML uspeli ohraniti oziroma zadržati glede na
preteklo poslovno leto. Kupec od EM IPO je le matična družba EML, zato ga za EM
IPO ne spremljamo.
Izračunamo ga tako, da najprej ugotovimo število tistih kupcev, ki so kupovali
izdelke od EML v predhodnem poslovnem letu in ki so ob enem kupovali izdelke od
EML tudi v obračunskem poslovnem letu. To število delimo s številom vseh kupcev
iz predhodnega poslovnega leta in pomnožimo s 100 (da dobimo odstotek).
Ciljna vrednost kazalnika za EML znaša 100 % za vsako poslovno leto.
Zadovoljstvo kupcev
V prejšnjem kazalniku »stopnja ohranitve kupcev« je pojasnjena pomembnost
zadržanja obstoječih kupcev za uspešno poslovanje poslovnega sistema EM. Da pa
bi kupce ohranili, je med drugim pomembno, da so le-ti popolnoma zadovoljni. V
primeru nezadovoljstva lahko kupci hitro zamenjajo dobavitelja. Zadovoljstvo kupcev
ugotavljamo s pomočjo raziskave oziroma ankete ob koncu leta. K sodelovanju v
anketi so vabljeni vsi kupci ob koncu poslovnega leta.
Anketa vsebuje 6 vprašanj o zadovoljstvu (splošno zadovoljstvo z dobaviteljem,
odzivnost, izpolnjevanje rokov, kakovost izdelkov, kakovost osebja, poštenost in
korektnost dobavitelja). Vsako vprašanje se točkuje z oceno od 1 do 10.
Ciljna vrednost kazalnika za EML je, da znaša povprečna ocena vsako leto:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EML:

≥ 8,5

≥ 8,7

≥ 8,9

≥ 9,0

≥ 9,1

Delež reklamacij v prihodkih od prodaje
Pregovor pravi »da kdor dela, ta tudi greši«. Tako se tudi v poslovnem sistemu EM
lahko zgodi, da kupci prejmejo neustrezne izdelke po količini ali po kakovosti. Cilj pa
je imeti čim manj neustreznih izdelkov ter zadovoljnega in zvestega kupca. Zato
lahko kupci, ki ugotovijo, da proizvodi po količini in kakovosti ne ustrezajo zahtevam
po pogodbi oziroma naročilu, tehničnim normam ipd., le-te reklamirajo. Reklamacije
se rešijo najkasneje v osmih dneh po prejemu pisne prijave. V primeru, ko
reklamacije ni možno rešiti v 8 dneh, se obvesti kupca in določi novi rok rešitve.
Reševanje reklamacij je odvisno od vrste reklamacije in se izvaja po internih
postopkih oziroma navodilih. Vse reklamacije se vnesejo v informacijski sistem.
Kazalnik »delež reklamacij v prihodkih od prodaje« določa razmerje med vrednostjo
vseh proizvodov, ki so jih kupci reklamirali in realiziranim obsegom prodaje v tem
časovnem obdobju za vsak posamezen segment izdelkov.
Izračunamo ga tako, da vrednost reklamiranih proizvodov po posameznem
prodajnem segmentu v opazovanem obdobju (poslovno leto) delimo z realiziranim
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obsegom prodaje primerljivega prodajnega segmenta v enakem obdobju in
pomnožimo s sto.
Ciljna vrednost deleža reklamacij v prihodkih od prodaje za vsak segment izdelkov
znaša vsako poslovno leto < 0,1 %.
Stopnja povečanja prodaje obstoječim kupcem po posameznih segmentih
izdelkov
EML ima svoje kupce, ki kupujejo posamezne segmente izdelkov (programe
oziroma družine izdelkov inštalacijskih stikal in vtičnic, okove, vmesna stikala idr.).
Na eni strani mora podjetje izvajati številne komercialno - marketinške aktivnosti, kot
so: sistematična obdelava indirektnih kupcev, uvajanje prodajnih standardov EML
(urejenost prodajnih mest kupcev) ipd. Po drugi strani pa podjetje tudi neprestano
razvija in investira v proizvodnjo novih programov stikal in vtičnic ter išče dodatne
proizvode za dopolnitev prodajnega asortimana. V današnjem času konkurenčnosti
je najhitreje in najbolj enostavno prepričati obstoječe kupce, ki imajo že utečene
prodajne, marketinške in logistične poti in ki so že »navajeni« na izdelke EML, da s
pomočjo omenjenih komercialno-marketinških aktivnosti povečajo prodajo
obstoječih programov izdelkov in dodatno uvedejo v svoj prodajni asortiman še nove
programe oziroma družine izdelkov stikal in vtičnic od EML ter druge dodatne
izdelke. To je tudi eden od glavnih razlogov za strateško odločitev podjetja, da trgu
ponudi dodatni, to je širši asortiman izdelkov iz področja elektroinštalacij (svetila,
parapetni kanali, modularna stikala in vtičnice ipd.).
Povečanje prodaje obstoječih kupcev merimo s kazalnikom »Stopnja povečanja
prodaje obstoječim kupcem po posameznih segmentih izdelkov«, ki ga izračunamo
tako, da prodajo posameznega segmenta izdelkov (stikala in vtičnice, ostali izdelki)
vsakega posameznega kupca tekočega obračunskega obdobja (mesečno, letno),
delimo s prodajo iz predhodnega poslovnega leta oziroma primerljivega
obračunskega obdobja (mesečno). S tem dobimo stopnjo povečanja oziroma
zmanjšanja prodaje posameznim kupcem za vsak segment izdelkov posebej glede
na predhodno poslovno obdobje.
Ciljna vrednost kazalnika, ki ga merimo le za EML, saj EM IPO prodaja izdelke na
trgu le družbi EML, znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost - izdelki EM:

≥ 1,03

≥ 1,03

≥ 1,04

≥ 1,04

≥ 1,04

≥ 1,3

≥ 1,25

≥ 1,2

≥ 1,15

≥ 1,1

≥ 1,1

≥ 1,25

≥ 1,15

≥ 1,1

Ciljna vrednost - modularni program:
Ciljna vrednost segmenta A:
Ciljna vrednost segmenta B:

≥ 1,25

Število novih kupcev
Poslovni sistem EM se s svojimi izdelki na trgu sooča z globalno konkurenco, ki je
brezkompromisna ter agresivna. Zaradi tega je izredno težko pridobiti nove kupce,ki
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so izredno pomembni za povečanje in razpršenost prodaje ter posledično za
poslovno uspešnost.
Kazalnik »število novih kupcev« izračunamo tako, da seštejemo vse nove kupce, ki
so pričeli z nakupi v opazovanem poslovnem letu in katerih letni promet znaša več
kot 5.000 EUR in niso kupovali nič oziroma manj kot 5.000 EUR v preteklem
obdobju (poslovnih letih).
Ciljna vrednost kazalnika za EML znaša vsako poslovno leto ≥ 3.
Delež prihodkov novih kupcev glede na skupne prihodke po posameznih
segmentih prodaje
Tako kot število novih kupcev je, za povečanje obsega prodaje in posledično
uspešnost poslovanja, pomembna tudi višina prihodkov novih kupcev. S tem
kazalnikom dejansko ugotovimo, kako uspešno je bilo podjetje s svojimi
komercialnimi aktivnostmi in ponujenimi izdelki pri prodaji novim kupcem.
Kazalnik »delež prihodkov novih kupcev glede na skupne prihodke po posameznih
segmentih prodaje« izračunamo tako, da realizacijo po posameznih segmentih
izdelkov novih kupcev (ki so pričeli z nakupi v opazovanem poslovnem letu in
katerih letni promet znaša več kot 5.000 EUR in niso kupovali nič oziroma manj kot
5.000 EUR v preteklem obdobju - poslovnih letih), delimo s skupno realizacijo po
posameznih primerljivih segmentih izdelkov v enakem obdobju ter pomnožimo s
100. Kazalnik spremljamo letno za matično družbo EML.
Ciljna vrednost kazalnika za vsako poslovno leto znaša ≥ 1,0 %.
Stopnja dobičkonosnosti po kupcih
Matična družba EML prodaja izdelke v večino evropskih držav ter tudi v države
izven Evrope. Vsaka država oziroma vsak trg ima pri tem določene t.i. »svoje«
specifičnosti: močni lobiji lokalnih proizvajalcev, carine, navade in načini
nakupovanja kupcev, politična in gospodarska urejenost oziroma neurejenost
države (trga), različna lokalna konkurenčnost trgovcev, različna prisotnost
konkurenčnih proizvajalcev, politika oblikovanja prodajnih cen ipd. Zaradi teh in
številnih drugih specifik, ki so značilne za vsak posamezen trg oziroma državo,
dosega EML na trgu s svojimi izdelki zelo različne prodajne pogoje in dogovore ter s
tem zelo različne prodajne cene. Nekateri izdelki EM se celo prodajajo z negativno
razliko v ceni, vendar pa morajo biti vključeni v prodajni asortiman zaradi celovitosti
programske ponudbe, ki je osnovni pogoj za prodajo.
Stopnja dobičkonosnosti po kupcih nam pove, koliko dodane vrednosti oziroma
zaslužka glede na nabavno vrednost izdelkov ustvarja EML pri prodaji posameznim
kupcem. Pri tem se spremlja dobičkonosnost za vsak segment izdelkov posebej ter
znotraj segmenta stikal in vtičnic, ki jih proizvaja EM IPO še posebej za vsak
program oziroma družino izdelkov. Te analize pa služijo tudi za sprejemanje
ustreznih odločitev glede izvajanja potrebnih komercialnih (pospeševanje prodaje,
zamenjava programov ipd.) in tehničnih (razvojne spremembe, avtomatizacija ipd.)
aktivnosti.
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Kazalnik izračunamo tako, da doseženo mesečno oziroma letno realizacijo
posameznega kupca delimo z nabavno vrednostjo (= prodajna cena EM IPO) teh
istih izdelkov, ki so bili prodani v enakem opazovanem obdobju.
Smiselno je določiti ciljno vrednost kazalnika za vsak trg in za vsak segment
oziroma program kupcev posebej. Ker gre za poslovno zaupne podatke, je v
nadaljevanju določena le minimalna ciljna vrednost kazalnika za stikala in vtičnice
ne glede na trg oziroma kupca in znaša v vsakem poslovnem letu ≥ 1,2.
Delež prihodkov glede na največjega konkurenčnega proizvajalca v Sloveniji
ter na celotne prihodke v dejavnosti po standardni klasifikaciji v Sloveniji
(dejavnost 27.330 - Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje)
Ena od strateških odločitev poslovnega sistema EM je tudi izboljšanje tržnega
deleža prodaje v Sloveniji oziroma biti vodilni proizvajalec na področju stikal in
vtičnic. Na podlagi javno objavljenih statističnih podatkov je najprimernejši in
najenostavnejši način za ugotavljanje pozicije na trgu primerjava letnih prihodkov
družbe EML s prihodki največjega slovenskega konkurenčnega proizvajalca ter s
prihodki, ki jih v Sloveniji ustvari vsa industrija, ki je po standardni klasifikaciji
dejavnosti v RS razvrščena v enako dejavnost kot EML, to je v dejavnost 27.330
(Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje).
Kazalnik izračunamo tako, da čiste prihodke od prodaje družbe EML delimo s čistimi
prihodki od prodaje edinega konkurenčnega podjetja v Sloveniji v enakem
obračunskem obdobju (poslovno leto) oziroma v drugem primeru s čistimi prihodki
od prodaje, ki jo v enakem obračunskem obdobju (poslovno leto) doseže slovenska
industrija po standardni klasifikaciji dejavnosti 27.330.
Ciljna vrednost kazalnika glede konkurenčnega slovenskega podjetja (v letu 2009 je
znašala 0,91) ter glede enake dejavnosti (v letu 2009 je znašala 0,132) znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML
(konkurenčno podjetje):

≥ 1,0

≥ 1,1

≥ 1,2

≥ 1,25

≥ 1,3

Ciljna vrednost EML
(slovenska industr. po 27.330):

≥ 0,135

≥ 0,138

≥ 0,141

≥ 0,143

≥ 0,145

Kazalnik merimo le za EML, saj EM IPO ne prodaja izdelkov na trgu drugim
kupcem, razen družbi EML.
Delež naročil EML znotraj posameznega segmenta izdelkov pri največjih
kupcih po posameznih trgih (npr. delež EML v izbrani trgovski hiši med vsemi
proizvajalci stikal in vtičnic ipd.)
Vizija poslovnega sistema je biti med tremi največjimi ponudniki
elektroinštalacijskega materiala v osrednji in jugovzhodni Evropi. Na tem trgu je
EML zelo močno prisoten in tudi prepoznaven. Prepoznavnost je povezana tudi z
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zgodovino (življenje, politika in gospodarstvo v skupni državi Jugoslaviji), zato je tudi
ena izmed strateških usmeritev sledeča: EML bo v svoj prodajni asortiman, poleg
izdelkov, ki jih proizvaja EM IPO, vključil tudi izdelke iz drugih segmentov in drugih
proizvajalcev, ki pa seveda še niso močno prisotni predvsem na trgih, kjer je močno
prodajno pozicioniran EML.
Kazalnik »delež naročil EML znotraj posameznega segmenta izdelkov pri največjih
kupcih po posameznih trgih« bomo poskušali na letnem nivoju pridobiti od največjih
kupcev, kar pa običajno ni tako stroga poslovna skrivnost. Tako bomo na primer
skušali pridobiti letni podatek, kakšen je delež posameznega segmenta izdelkov
EML, pri na primer poznanem kupcu (izbrani večji trgovski hiši) ipd., med vsemi
proizvajalci oziroma ponudniki primerljivega segmenta izdelkov pri istem kupcu v
enakem opazovanem obdobju.
Ciljna vrednost kazalnika je, da so v vsakem posameznem segmentu izdelki EML
med sledečim številom ponudnikov pri posameznih kupcih:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost - izdelki EM:

≤3

≤2

≤2

≤2

≤2

≤4

≤3

≤3

≤2

≤5

≤4

≤3

≤3

≤6

≤5

≤4

≤3

Ciljna vrednost - modularni program:
Ciljna vrednost segmenta A:

≤6

Ciljna vrednost segmenta B:

Prepoznavnost in zaupanje v blagovno znamko Elektromaterial
Prepoznavnost in zaupanje v blagovno znamko Elektromaterial ugotavljamo s
pomočjo kazalnika »Prepoznavnost in zaupanje v blagovno znamko
Elektromaterial«, ki ga merimo z raziskavo oziroma anketo ob koncu poslovnega
leta. K sodelovanju v anketi so vabljeni vsi kupci ob koncu poslovnega leta.
Anketa vsebuje 4 vprašanja o prepoznavnosti in zaupanju v blagovno znamko
Elektromaterial (splošna prepoznavnost blagovne znamke Elektromaterial, stopnja
zaupanja v kakovost izdelkov, stopnja zaupanja glede poslovnih dogovorov,
rangiranje oziroma razvrstitev ugleda poslovnega sistema EM med navedenimi
desetimi največjimi proizvajalci elektroinštalacijskega materiala v Evropi). Vsako
vprašanje se točkuje z oceno od 1 do 10. Deset pomeni najvišjo oceno.
Ciljna vrednost kazalnika za EML je, da je povprečna ocena:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EML:

≥ 8,0

≥ 8,2

≥ 8,4

≥ 8,6

≥ 8,8
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4.3.4 Strateški cilji in kazalniki vidika notranjih poslovnih procesov

STRATEŠKI CILJI
Razvoj in uvajanje novih izdelkov

KAZALNIKI
o

Delež prihodkov od novih izdelkov
(po programih)

o

Razvoj in uvajanje novih družin
izdelkov stikal in vtičnic EM

o

Delež investicij v tehnološka
osnovna sredstva

o

Delež popravkov kosovnih časov v
plus (+)

o

Kazalnik proizvodnosti

o

Kazalnik napredka proizvodnih
časov

o

Kazalnik doseganja

o

Delež izdobavljivosti izdelkov

Usmerjanje v dobičkonosne tržne programe

o

Dobičkonosnost posameznih
programov

Vodilno mesto pri dobaviteljih

o

Ocena dobavitelja

o

Število reklamacij dobaviteljem

Poprodajne storitve

o

Uspešnost reševanja prodajnih
reklamacij

Okolju prijazno podjetje

o

Poraba energije

o

Količina odpadkov

Uvajanje novih tehnologij

Optimizirati notranje procese

Tabela 7: Strateški cilji in kazalniki vidika notranjih poslovnih procesov (vir: lasten)

Delež prihodkov od novih izdelkov (po programih)
Ponudba novih, za trg sprejemljivih izdelkov je gonilo napredka poslovnega sistema
EM. Zato tudi predstavlja strateško usmeritev razvoj, proizvodnja in prodaja
klasičnih inštalacijskih stikal in vtičnic ter ostalega elektroinštalacijskega materiala, ki
je odvisna od dobičkonosnosti in tržnih priložnosti produktov.
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S kazalnikom »delež prihodkov od novih izdelkov (po programih)« merimo
uspešnost uvedbe novih izdelkov na tržišče. V poslovnem sistemu EM se trenutno
proizvajajo inštalacijska stikala in vtičnice. Zaradi posebnosti oziroma specifičnosti
pri trženju izdelka (togost montažerjev oziroma elektrikarjev za sprejemljivost
novitet, nepripravljenost trgovcev za odmero dodatnega prostora za nove izdelke ter
investiranje v dodatne zaloge ipd.) je potrebno kar precej časa (1 do 2 leti), preden
se nova družina izdelkov sploh začne normalno prodajati oziroma kot pravimo v
žargonu »se prime na trgu« (to pomeni permanentno, najmanj 1 naročilo kupca v
roku 2 mesecev). Zato velja ocena, da se posamezna družina izdelkov stikal in
vtičnic pojmuje kot nov izdelek še tri leta po uvedbi na trg. Podobno je tudi z izdelki
ostalega elektroinštalacijskega materiala. Ta rok treh let se upošteva tudi pri
izračunu tega kazalnika.
Kazalnik »delež prihodkov od novih izdelkov (po programih)« izračunamo tako, da
za vsak nov program posebej, to je družino izdelkov iz posameznega segmenta
izdelkov, seštejemo prodajo oziroma realizacijo v opazovanem obdobju in jo delimo
s skupno prodajo v enakem obdobju (poslovnem letu) ter pomnožimo s 100.
Ciljna vrednost kazalnika, ki ga merimo na EML znaša vsako poslovno leto za
klasična inštalacijska stikala in vtičnice ≥ 4 % ter za modularni sistem ≥ 5 %.
Razvoj in uvajanje novih družin izdelkov stikal in vtičnic EM
Primarna dejavnost poslovnega sistema EM je razvoj, proizvodnja in prodaja
klasičnih inštalacijskih stikal in vtičnic. Razvoj in posledično uvedba na trg najmanj
ene kompletne nove družine izdelkov stikal in vtičnic traja dve leti. Ker je uspešnost
poslovanja odvisna tudi od uvajanja novih produktov na trg, se s tem kazalnikom
zahteva oziroma meri stalnost razvoja in uvajanja novih družin izdelkov stikal in
vtičnic EML.
Kazalnik izračunamo tako, da merimo celoten čas od pričetka razvoja do pričetka
uvajanja te nove družine izdelkov stikal in vtičnic na trg.
Ciljna vrednost kazalnika znaša ≤ 2 leti oziroma maksimalni rok razvoja in
posledično uvedba na trg najmanj ene nove družine izdelkov stikal in vtičnic je dve
leti.
Delež investicij v tehnološka osnovna sredstva
Strategija poslovnega sistema narekuje tudi, da je potrebno z investicijami v
sodobno tehnologijo oziroma opremo, infrastrukturo in informacijske sisteme
izboljšati učinkovitost proizvodnih procesov, izboljšati pogoje dela, ki vplivajo na
varnost in zdravje pri delu ter trajno poskrbeti za zmanjšanje negativnih vplivov
dejavnosti na okolje. V sedanji informacijski dobi dosegajo podjetja uspeh z
vlaganjem v svojo intelektualno premoženje, masovno proizvodnjo standardnih
izdelkov pa je potrebno zamenjati s fleksibilno in visokokakovostno dobavo
inovativnih izdelkov. Pri tem je zaposlene potrebno razbremeniti nepotrebnih
rutinskih opravil, ki jih lahko prevzame tehnologija.
S kazalnikom »delež investicij v tehnološka osnovna sredstva« ugotavljamo
intenzivnost investiranja podjetja v nove sodobne tehnologije in opremo. Izračunamo
ga tako, da v posameznem poslovnem letu seštejemo vse investicije v tehnološka
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osnovna sredstva EML in EM IPO ter jih delimo s čistimi prihodki od prodaje
izdelkov (ki jih proizvede EM IPO) matične družbi EML v enakem obdobju (poslovno
leto) ter pomnožimo s 100.
Ciljna vrednost kazalnika znaša letno ≥ 4 %.
Delež popravkov kosovnih časov v plus (+)
Zaradi uvajanja novih tehnologij in s tem povezanim usposabljanjem ljudi ter zaradi
investiranja v sodobno opremo in optimizacije notranjih procesov se mora v procesu
proizvodnje zmanjševati neproduktiven izdelavni čas. Kazalnik »delež popravkov
kosovnih časov v plus (+)« določa razmerje med obsegom izvedenih popravkov
kosovnih časov in skupno potrebnim časom za ta določen obseg dela. Pri tem
kosovni čas pomeni čas trajanja operacije za izdelavo posameznega polizdelka,
delnega sestava polizdelkov ali finalnega izdelka za 1000 kosov. Podatke merimo
na EM IPO četrtletno.
Izračunamo ga tako, da vsoto popravkov kosovnih časov v plus (+) delimo z vsoto
normativnih ur. Vsota popravkov kosovnih časov v plus (+) pomeni vsoto efektivnih
ur, kjer je prišlo do nedoseganja norme in zanj ni kriv neposredno delavec na
operaciji, temveč so razlogi v tehnologiji in opremi: delo z nepopolnim orodjem,
neustrezno postavljena tehnologija ipd. Vsota normativnih ur pa pomeni teoretično
potreben čas, da se opravi neki obseg dela po predpisanem tehnološkem postopku.
Ciljna vrednost kazalnika za EM IPO znaša za vsako poslovno leto < 0,8 %.
Kazalnik proizvodnosti
Da bi podjetje povečalo učinkovitost in uspešnost poslovanja, ogromno investira v
nove tehnologije, v posodobitve proizvodnih operacij, v optimizacijo celotnega
proizvodnega procesa, v sodobno informacijsko tehnologijo ter v racionalizacijo in
optimizacijo vseh notranjih procesov. Tehnološko učinkovitost poslovanja
imenujemo proizvodnost. Merimo jo v količini proizvedenih poslovnih učinkov ob
določenem številu zaposlenih. Količino proizvedenih poslovnih učinkov izrazimo v
skupni primerljivi enoti vseh proizvedenih produktov. V podjetju EM IPO je to vsota
efektivnih ur delavcev (seštevek dejansko porabljenih ur dela za opravljena dela
delavcev) v procesu proizvodnje.
Kazalnik proizvodnosti izračunamo tako, da količino proizvedenih poslovnih učinkov
(vsota efektivnih ur delavcev) delimo s številom vseh zaposlenih v EM IPO na
podlagi obsega plačanih ur (proizvodna prisotnost povečana za vse ure odsotnosti z
delovnega mesta: malica, dopusti, prazniki, bolniške odsotnosti, krvodajalske akcije,
zdravniški pregledi) in pomnožimo s sto.
Ciljna vrednost kazalnika, ki se meri na EM IPO 4-krat letno znaša vsako poslovno
leto posebej ≥ 95 %.
Kazalnik napredka proizvodnih časov
Zaradi izvajanja aktivnosti (spremembe tehnologije, racionalizacije procesov ipd.) za
optimizacijo notranjih procesov v podjetju se v proizvodnji spreminjajo tudi kosovni
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čas izdelav posameznih izdelkov. Kosovni čas (na EM IPO) pomeni čas trajanja
operacije za izdelavo posameznega polizdelka, delnega sestava polizdelkov ali
finalnega izdelka za 1000 kosov. Tehnologi v proizvodnih oddelkih nekovin, kovin in
montaže vodijo sprotno evidenco sprememb posameznih kosovnih časov (čase
zmanjšanja in tudi morebitnega povečanja izdelavnih časov). Evidenca se sestoji iz
sledečih kategorij:
•
•
•
•
•
•

šifre proizvoda, polizdelka ali delnega sestava polizdelkov, kjer je bila
sprememba opravljena,
številka in naziv operacije kjer je bila sprememba izvršena,
kosovni čas (stari), kjer so navedeni izdelavni časi za 1000 kosov pred
tehnološko spremembo,
kosovni čas (novi), kjer so navedeni novi izdelavni časi za 1000 kosov po
tehnološki spremembi,
datum spremembe kosovnega časa,
opis spremembe (kratek opis, zakaj je do spremembe prišlo).

Ta zbir podatkov omogoča obdobno ocenjevanje proizvodnega napredka pa tudi
morebitnega nazadovanja dela v celotnem procesu proizvodnje in s proizvodnjo
povezanimi procesi. Ocenjevanje stanja proizvodnih sprememb na EM IPO poteka
letno.
Kazalnik napredka proizvodnih časov nam kaže vsoto razlik izdelavnih ur vseh
izdelanih proizvodov za ocenjevano obdobje. Razlika izdelavnih ur pomeni čas, ki je
bil v določenem obdobju pridobljen oziroma izgubljen zaradi spremembe kosovnega
časa na neki operaciji.
Kazalnik se izračuna tako, da se za vse proizvode, ki so bili v teku enega leta
izdelani, izračuna razlika med starim kosovnim časom (KČSTARI) in novim kosovnim
časom (KČNOVI) in pomnoži s številom izdelanih kosov tega proizvoda v
ocenjevanem obdobju:
n

 (KČi , STARI − KČi , NOVI )

∑ 
i =1



1000


× N i , NOVO 


KČSTARI...stari kosovni čas
KČNOVI...novi kosovni čas
NNOVO...število kosov izdelanih z novim kosovnim časom
Rezultat so skupne ure prihranka (plus ure zaradi zmanjšanja kosovnega časa)
oziroma efektivne ure izgube (minus ure zaradi povečanja kosovnega časa). Ure
prihrankov imajo namreč pozitivni predznak, ure izgub pa negativni predznak.
Ciljna vrednost kazalnika za EM IPO, kjer poteka proces proizvodnje, znaša za
vsako poslovno leto > 850 ur.
Kazalnik doseganja
Z optimizacijo in usklajenostjo notranjih procesov lahko izboljšamo dejanske
rezultate tudi pri doseganju teoretično postavljene norme (časa izdelave) v
proizvodnji. Kazalnik doseganja določa razmerje med vsoto dejansko porabljenih ur
dela in vsoto teoretično potrebnega časa za ista opravila. Podatki se zbirajo
četrtletno na EM IPO.
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Kazalnik doseganja se izračuna tako, da se vsota normativnih ur deli z vsoto
efektivnih ur in pomnoži s sto. Vsota efektivnih ur delavcev je seštevek dejansko
porabljenih ur dela za opravljena dela delavcev, vsota normativnih ur pa je
teoretično potreben čas, da se opravi enak obseg dela po predpisanem
tehnološkem postopku.
Ciljna vrednost kazalnika za EM IPO (v letu 2009 je znašal 104,3 %) znaša:
Leto:
Ciljna vrednost
kazalnika:

2011
≥ 105 %

2012

2013

2014

2015

≥ 105,5 %

≥ 106 %

≥ 106,3 %

≥ 106,5 %

Delež izdobavljivosti izdelkov
Pogoj za poslovno sodelovanje nekaterih večjih trgovskih hiš doma in v tujini je, da
mora biti v pogodbeno dogovorjenem roku izdobavljivost izdelkov 100 %. V
nasprotnem primeru je dobavitelj, v tem primeru EML, dolžan plačati zamudno
kazen oziroma zamudne »penale«. Zaradi tega mora biti zaloga izdelkov v
poslovnem sistemu EM optimalna, nabava mora skrbeti za pravočasna naročila
surovin, materialov in proizvodov, operativna priprava dela pa za pravočasno
proizvodnjo. Količino izdelkov, ki so pravočasno izdobavljeni, merimo s kazalnikom
»delež izdobavljivosti izdelkov EML«.
Izračunamo ga tako, da od celotne prodaje izdelkov odštejemo vrednost izdelkov, ki
niso bili pravočasno (v pogodbeno dogovorjenem roku s posameznim kupcem)
izdobavljeni. Rezultat delimo s celotno prodajo EML in pomnožimo s sto. Pri tem
nepravočasno izdobavo ugotavljamo tako, da informacijski sistem izračuna razliko
med datumom odpreme izdelkov ter datumom vnosa naročila. Izračunano razliko
primerja s pogodbeno dogovorjenim rokom izdobave, ki mora biti vnesena v
informacijski sistem. Če je izračunana razlika večja od dogovorjene, pomeni, da
izdobava ni bila pravočasna.
Ciljna vrednost kazalnika za EML znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika:

≥ 99,1 %

≥ 99,3 %

≥ 99,4 %

≥ 99,5 %

≥ 99,6 %

Dobičkonosnost posameznih programov
Na prodajno ceno izdelkov vpliva več faktorjev: oblika izdelkov, širina asortimana
posameznega programa izdelkov, embalaža, politika oblikovanja prodajnih cen tako
trgovcev kakor tudi konkurenčnih proizvajalcev ipd. Zaradi teh in številnih drugih
razlogov, ki so značilne za vsak posamezen trg oziroma državo, dosega EML na
trgu s svojimi izdelki zelo različne prodajne cene. Stopnja dobičkonosnosti po
posameznih programih nam pove, koliko ustvarjene razlike v ceni oziroma zaslužka
glede na nabavno vrednost posameznega izdelka ustvarja EML pri prodaji na
posameznih trgih. Pri tem se spremlja dobičkonosnost za vsak segment izdelkov
posebej ter znotraj segmenta stikal in vtičnic, ki jih proizvaja EM IPO še posebej za
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vsak program oziroma družino teh izdelkov. Na podlagi zbranih podatkov se
sprejemajo ustrezne odločitve glede izvajanja potrebnih komercialnih (zamenjava
programov, izvajanje prodajnih akcij, korigiranje prodajnih cen ipd.) in tehničnih
(sprememba oblike, dopolnitev z dodatnimi potrebnimi izdelki posameznega
programa, razširitev barvnih kombinacij, sprememba pakiranja ipd.) aktivnosti.
Kazalnik izračunamo tako, da doseženo mesečno oziroma letno realizacijo
posameznega segmenta izdelkov oziroma posameznega programa izdelkov znotraj
segmenta stikal in vtičnic delimo z nabavno vrednostjo (= prodajna cena od EM IPO
do EML) teh istih izdelkov, ki so bili prodani v enakem opazovanem obdobju. V
poslovnem sistemu EM dejansko pomeni prodajna cena EM IPO za izdelke, ki jih
proizvede za EML, kar proizvodno ceno teh izdelkov, saj opravlja EM IPO le
proizvodno funkcijo v poslovnem sistemu EM.
Ciljna vrednost kazalnika se določi za vsak segment oziroma program izdelkov
posebej. Zaradi zaupnosti podatkov, niso določene ciljne vrednosti kazalnika.
Ocena dobavitelja
Eden najpomembnejših pogojev za nemoten potek proizvodnega in ostalih notranjih
procesov, za proizvodnjo kakovostnih izdelkov, za uspešno in učinkovito prodajo ter
posledično za poslovni uspeh so kakovostni nabavljeni materiali, surovine, izdelki in
kupljene storitve ter pravočasne dobave le-teh. Iz tega sledi strateški cilj
imeti
partnerski odnos z dobavitelji, ki so zanesljivi, kakovostni in cenovno ustrezni. V
poslovnem sistemu EM vse dobavitelje ocenjujemo.
Dobavitelji se ocenjujejo enkrat letno s pomočjo informacijskega sistema na osnovi
naslednjih kriterijev:
• rok dobave,
• kakovost dobave,
• količinska natančnost.
Spoštovanje rokov dobav ocenjujemo (točkujemo) na osnovi odmikov v dnevih od
dogovorjenih rokov dobav po naslednji tabeli:
Dni odstopanja od

-99

-8

-6

-4

-2

3

5

7

9

Dni odstopanja do

-9

-7

-5

-3

2

4

6

8

99

Število točk

1

2

3

4

5

4

3

2

1

Oceno kakovosti dobav ocenjujemo (točkujemo) na osnovi odstotka reklamiranih
nabav po naslednji tabeli:
Odstotek reklamacij od

0

1,01

2,01

3,01

5,01

Odstotek reklamacij do

1

2

3

5

100

Število točk

5

4

3

2

1

Oceno količinske natančnosti ocenjujemo na osnovi
dobavljenih količin od naročenih količin po naslednji tabeli:

odstotka odstopanja
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% odstopanja od

-1,00

1,01

2,01

3,01

4,01

-1,01

-2,01

-3,01

-4,01

% odstopanja do

1,00

2,00

3,00

4,00

999

-2,00

-3,00

-4,00

-999

Število točk

5

4

3

2

1

4

3

2

1

Način ocenjevanja je podoben ocenjevanju v šoli. Možne so ocene od 1 do 5.
Posameznemu kriteriju so določeni različni ponderji, in sicer: 0,34 za časovno
natančnost ter po 0,33 za količinsko natančnost ter za vrnjene dobave.
Oceno dobavitelja po posameznem kriteriju dobimo tako, da posamezni ocenjevani
kriterij pomnožimo z ustreznim ponderjem. Končna ocena dobavitelja pa je seštevek
točk, dobljenih po različnih kriterijih, ki so rangirani na osnovi naslednje lestvice:
OCENA

Točke od

Točke do

Odobren
dobavitelj

Opomba

1

1,00

2,00

NE

nesprejemljiv dobavitelj

2

2,01

2,50

DA

dvomljiv dobavitelj

3

2,51

3,00

DA

povprečni dobavitelj

4

3,01

4,00

DA

dober dobavitelj

5

4,01

5,00

DA

zelo dober dobavitelj

V poslovnem sistemu EM je cilj imeti dolgoročno dobavitelje z oceno 5:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost ocene dobavitelja:

≥4

≥4

5

5

5

Število reklamacij dobaviteljem
Za vsak kupljen material, surovino in izdelek ter storitev se v poslovnem sistemu EM
opravi količinski in kakovostni prevzem. Količinski prevzem se opravi na podlagi
izdanih naročilnic ter na podlagi dobavnic dobavitelja in identifikacije (ugotovi se
šifro in preveri količino) prispelih surovin, materialov in izdelkov ter opravljenih
storitev. Kvalitetni prevzem opravi oddelek kontrole v skladu s predpisanim internim
navodilom za overjanje kakovosti nabav ter predpisanimi tehnično prevzemnimi
pogoji. Kakovostni prevzem mora biti opravljen najkasneje v 8 dneh, količinski
prevzem pa takoj oziroma najkasneje v treh dneh.
Do količinskih reklamacij pride v primerih, ko pride do odstopanj med količino po
dobavnici in dejansko ugotovljeno količino. Do reklamacij zaradi kakovosti pa pride,
kadar kontrola pri kvalitetnem prevzemu ugotovi odstopanja od zahtevane in s strani
dobavitelja potrjene kvalitete. Za rešitev reklamacij poskrbi oddelek nabave. Pri
tem se za vsako reklamacijo izpiše reklamacijski zapisnik in se ga vnese v
informacijski sistem.
Kazalnik »število reklamacij dobaviteljem« se izračuna tako, da se sešteje število
reklamacijskih zapisnikov, ki so bili v opazovanem časovnem obdobju (poslovno
leto) izstavljeni dobaviteljem zaradi ugotovljenih kvalitetnih¸in količinskih odstopanj.
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Ciljna vrednost za obe družbi poslovnega sistema EM skupaj znaša < 30.
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika:

< 40

< 37

< 34

< 32

< 30

Uspešnost reševanja prodajnih reklamacij
Neustrezne izdelke po količini ali po kakovosti lahko kupci reklamirajo. V poslovnem
sistemu EM se reklamacije rešujejo po internih navodilih. Obravnava se popolnoma
vsaka reklamacija, ki se vnese tudi v informacijski sistem. Rok za rešitev reklamacije
je 8 dni, v primeru večjih zapletov pa se v tem roku določi s kupcem podaljšan rok
rešitve reklamacije.
Kazalnik »Uspešnost reševanja prodajnih reklamacij« izračunamo tako, da število
rešenih reklamacij v predpisanem roku za posamezno poslovno leto delimo s
številom vseh reklamacij v enakem obdobju in pomnožimo s sto.
Ciljna vrednost kazalnika za obe družbi znaša v vsakem poslovnem letu 100 %.

Poraba energije
Čisto naravno okolje ni samo vrednota sama po sebi. V poslovnem sistemu EM si
za odgovorno ravnanje z okoljem prizadevamo na vseh ravneh in področjih
delovanja, saj nam naša okoljevarstvena zavest narekuje, da okolje, v katerega smo
umeščeni, ohranjamo zdravo. Zato nenehno razvijamo in izboljšujemo svoje
tehnologije in poslovanje v smeri zmanjševanja vplivov na okolje. Samo s celovitim
pristopom k varovanju okolja in številnimi aktivnostmi na tem področju lahko
zastavljene naloge in cilje tudi uresničujemo ter vzdržujemo in ves čas izboljšujemo
svoj učinek ravnanja z okoljem.
Na skrb za okolje, kot eno od strateških usmeritev poslovnega sistema EM, pa lahko
med drugim vplivamo tudi z racionalnejšo rabo energije. Poleg tega velika poraba
energije predstavlja tudi visoke stroške poslovanja.
V poslovnem sistemu EM se največ porabljata dve vrsti energentov: elektrika in plin.
Stroški teh dveh energentov so v letu 2009 predstavljali več kot 2 % vseh
konsolidiranih stroškov poslovanja.
S kazalnikom »poraba energije« bomo v obeh družbah poslovnega sistema EM
spremljali porabo dveh ključnih energentov (električno energijo in plin) in strmeli k
vsakoletnemu zmanjšanju porabe le-teh. Z manjšanjem porabe energije se manj
onesnažuje in uničuje okolje, poleg tega pa se tudi znižujejo stroški poslovanja
poslovnega sistema EM. Poraba količine energije se spremlja po računih
dobaviteljev. Kazalnik izračunamo tako, da letne prihodke od prodaje izdelkov EML
delimo skupno porabo posameznega energenta (električna energija, plin) v enakem
poslovnem letu za obe družbi poslovnega sistema EM skupaj. Enota kazalnika pri
porabi električne energije je EUR/kWh, pri kazalniku porabe plina pa EUR/m3.
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Ciljna vrednost obeh kazalnikov je, da je vrednost posameznega kazalnika v
opazovanem poslovnem letu nižja za najmanj 2 % glede na preteklo poslovno leto.
Količina odpadkov
Vsakodnevne dejavnosti v poslovnem sistemu EM imajo vpliv na okolje. Poleg
dnevne rabe energije in drugih naravnih virov onesnažujemo vodo in proizvajamo
odpadke. Poslovni sistem EM ustvarja odpadke v neposredni proizvodnji –
tehnološke odpadke in komunalne odpadke pri delovanju podjetja.
Odpadki se v skladu z zakonskimi zahtevami ločeno zbirajo in oddajajo odjemalcem,
ki so pooblaščeni za določeno vrsto odpadka. Pri vsaki oddaji odpadka prevzemnik
potrdi evidenčni list o prevzemu odpadka (količina odpadka). Pri tem mora vsako
podjetje izdelati letno poročilo o posameznih nastalih količinah odpadkov in
načinom ravnanja ter o njihovih pooblaščenih odjemalcih. V skladu z zakonskimi
predpisi se poročilo posreduje na Ministrstvo za okolje.
Cilj podjetja je strmeti k zmanjšanju nastajanja odpadkov v proizvodnji in nasploh
pri poslovanju podjetja, kar bo vplivalo tudi na znižanje stroškov poslovanja.
Zmanjšanje količine odpadkov bomo ugotavljali s kazalnikom »količina odpadkov«,
ki ga izračunamo tako, da letne prihodke od prodaje izdelkov EML delimo s količino,
to je težo posamezne vrste odpadkov celotnega poslovnega sistema EM v enakem
poslovnem letu. Količino odpadkov za obe družbi poslovnega sistema EM skupaj
ugotovimo na osnovi letnega seznama zbranih in oddanih odpadkov po evidenčnih
listih. V letu 2009 so bili evidentirani sledeči odpadki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

železni odpadki,
odpadki barvnih kovin,
papir in kartonska embalaža,
odpadna olja,
odpadna emulzija,
komunalni odpadki,
odpadki plastike,
odpadni tonerji od tiskalnikov ter
odpadni monitorji.

Ciljna vrednost kazalnika je, da je njegova vrednost v opazovanem poslovnem letu
nižja za najmanj 2 % glede na preteklo poslovno leto.
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4.3.5 Strateški cilji in kazalniki vidika učenja in rasti

STRATEŠKI CILJI
Zadovoljstvo in ohranjanje zaposlenih

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Strokovnost, usposobljenost in izobrazba
zaposlenih

Zmogljivost in integracija informacijskega
sistema

KAZALNIKI
o

Zadovoljstvo zaposlenih

o

Izplačilo plač do 18. v mesecu

o

Izostanki zaposlenih

o

Koeficient fluktuacije ključnih kadrov

o

Delež poškodb pri delu

o

Stopnja bolniških odsotnosti z dela

o

Število predlogov izboljšav

o

Stroški izobraževanja na
zaposlenega

o

Delež stroškov v raziskave in razvoj
v čistih prihodkih od prodaje

o

Povprečna stopnja Izobrazbene
strukture zaposlenih

o

Delež vlaganj v informacijsko
tehnologijo

o

Dosegljivost strateških informacij

Tabela 8: Strateški cilji in kazalniki vidika učenja in rasti (vir: lasten)
Zadovoljstvo zaposlenih
Splošno zadovoljstvo zaposlenih je zelo pomembno za uspešnost poslovnega
sistema EM, saj je to osnovni pogoj za večjo produktivnost, kakovost, odzivnost,
motiviranost, pripadnost, inovacije, izboljševanje procesov in ne nazadnje
zadovoljstvo strank. Eden od načinov ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih je
merjenje z vprašalnikom oziroma anketo.
Zadovoljstvo zaposlenih se meri enkrat letno na obeh družbah poslovnega sistema
EM skupaj. Vprašalnik se sestoji iz 8-ih vprašanj (splošno zadovoljstvo v podjetju,
usposabljanje, timskost, odnosi z nadrejenimi, medsebojni odnosi v oddelku,
zaupanje v vodstvo, motiviranost, pripadnost podjetju), na katera odgovarjajo vsi
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zaposleni z ocenami od 1 do 5 (tako kot v šoli, je 1 najslabša, 5 pa najboljša ocena).
Anketa je anonimna.
Kazalnik izračunamo tako, da seštejemo ocene posameznega vprašanja in seštevek
posameznih ocen delimo s številom odgovorjenih anket. S tem dobimo povprečno
oceno. Anketa se izvaja enkrat letno za obe družbi poslovnega sistema EM skupaj.
Ciljna vrednost kazalnika (povprečna ocena) za obe družbi skupaj za vsako
posamezno področje oziroma vprašanje ankete znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost (povprečna ocena):

≥ 4,0

≥ 4,1

≥ 4,2

≥ 4,25

≥ 4,3

Izplačilo plač do 18. v mesecu
V poslovnem sistemu EM je povprečna izobrazbena struktura zaposlenih izredno
nizka. Več kot 30 % zaposlenih ima končano osnovno šolo oziroma nedokončano
osnovno šolo. Proizvodnja stikal in vtičnic, ki so precej enostavni izdelki za
proizvodnjo, ima na EM IPO namreč še vedno značaj delovno intenzivne panoge.
Proces zamenjave množične ročne proizvodnje s prožno, odzivno in avtomatizirano
proizvodnjo pa bo dolgotrajen. Zaradi obstoječe strukture zaposlenih in obstoječe
narave dela ter seveda globalne konkurence, kjer nekateri proizvajalci v nekaterih
državah proizvajajo podobne izdelke s precej nižjimi stroški dela (tudi do 5 krat!), je
temu ustrezna tudi plača zaposlenih. Tako več kot četrtina zaposlenih prejema
minimalno plačo. Zaradi vseh teh dejstev pa je za zaposlene izredno pomembno, da
prejemajo plačo na dogovorjen rok, saj jim je to osnova za njihovo preživetje.
Pravočasno izplačilo plač merimo s kazalnikom »izplačilo plač do 18. v mesecu«.
Kazalnik merimo tako, da se mesečno spremlja datum izplačila plače zaposlenim.
Cilj je, da se vsem zaposlenim na obeh družbah EML in EM IPO vedno izplačajo
plače do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.
Izostanki zaposlenih
Izostanki zaposlenih močno vplivajo na produktivnost in uspešnost poslovnega
sistema EM. Na nekatere izostanke se ne da vplivati, saj so zakonsko določeni
(dopust, čas malice), ostale pa lahko precej omilimo oziroma jih znižujemo na
minimum. Na izostanke zaposlenih namreč pozitivno vplivajo ustrezni in varni pogoji
dela, urejeni človeški odnosi v podjetju, zadovoljstvo zaposlenih ipd. Merimo jih
lahko s kazalnikom »izostanki zaposlenih«.
Kazalnik izračunamo tako, da delimo ure dejanske prisotnosti zaposlenih na
delovnem mestu z obsegom plačanih ur in pomnožimo s sto. Obseg plačanih ur
zajema delovno prisotnost in zakonsko plačane ure odsotnosti (čas malice, dopusti,
prazniki, bolniške odsotnosti do 30 dni, krvodajalske akcije, zdravniški pregledi) z
delovnega mesta. Kazalnik računamo mesečno za vsako družbo poslovnega
sistema EM posebej.
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Ciljna vrednost kazalnika za matično družbo EML znaša >85 % (v letu 2009 je
znašal 82,63 %). Za družbo EM IPO, ki je invalidsko podjetje, znaša ciljna vrednost
kazalnik >78 % ( v letu 2009 je znašal 75,15 %).
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML:

≥ 83,5 %

≥ 84,0 %

≥ 84,5 %

≥ 85,0 %

≥ 85,5 %

Ciljna vrednost EM IPO:

≥ 76,0 %

≥ 77,0 %

≥ 78,0 %

≥ 78,5 %

≥ 79,0 %

Koeficient fluktuacije ključnih kadrov
Podjetja se morajo, še posebej v današnjih kriznih časih, ko so prisiljena varčevati in
sprejemati težke odločitve, še bolj nasloniti na svoje zaposlene. Zvesti zaposleni
ohranjajo vrednote organizacije, poznavanje procesov in rahločutnost za potrebe
strank. Podjetja, v katerih ljudje ne želijo delati na daljši rok, zanesljivo ne morejo biti
uspešna. Fluktuacija pomeni gibanje zaposlenih, ki se odraža v odhodih iz podjetja,
ki jih je potrebno nadomestiti. V fluktuacijo štejemo tudi odhode zaradi upokojevanja
in odhode, ki jih ne nadomeščamo z novimi zaposlenimi. Delavci, ki zapustijo
podjetje, običajno povzročijo motnje v poslovanju, dinamiki in timih ter uspešnosti
podjetja. Ne glede na to, ali gre za odhode na zahtevo podjetja ali na željo
zaposlenega, fluktuacija povzroči podjetju stroške. Visoka fluktuacija pa običajno
tudi negativno vpliva na moralo zaposlenih in sloves organizacije. Pozitiven vidik
zamenjave zaposlenih pa se odraža v zaposlovanju delavcev, ki imajo novejše
znanje in prinašajo sveže ideje. Po navadi je odstotek fluktuacije povezan z
razmerami v podjetju in uspešnostjo njegove strategije ter poslovanja. Dokler je
obseg fluktuacije v panožnem povprečju, ni razlogov za zaskrbljenost, je pa treba
poznati razloge in spremljati interno klimo v podjetju.
Kazalnik »koeficient fluktuacije ključnih kadrov« izračunamo tako, da število
zaposlenih, ki so med poslovnim letom odšli iz podjetja in je namesto njih podjetje
zaposlilo nove delavce, delimo s povprečnim številom zaposlenih v enakem
opazovanem obdobju in pomnožimo s sto.
Ciljna vrednost kazalnika za obe družbi poslovnega sistema EM znaša vsako
poslovno leto < 2 %.
Delež poškodb pri delu
Varnost in zdravje pri delu ni le zakonska in družbena obveznost, temveč podjetjem
prinaša tudi koristi. Podjetja se zavedajo, da zagotavljanje varnega in zdravega dela
zmanjšuje število poškodb ali bolezni, povezanih z delom, vendar pa je varnost in
zdravje pri delu tudi bistveni element njihove poslovne uspešnosti. S skrbjo za
varnost in zdravje pri delu podjetje dokaže, da (Evropska agencija za varnost in
zdravje pri delu, 2008):
•
•
•

je družbeno odgovorno,
varuje in povečuje ugled in vrednost blagovne znamke,
povečuje produktivnost delavcev,
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povečuje predanost zaposlenih,
ustvarja sposobnejšo in bolj zdravo delovno silo,
zmanjšuje poslovne stroške in motnje,
znižuje zavarovalne premije,
spodbuja zaposlene, da dlje ostanejo aktivni ipd.

Naložbe v varnost in zdravje pri delu lahko vsakemu podjetju prinesejo pomembne
koristi. Preproste izboljšave lahko povečajo konkurenčnost, donosnost in motivacijo
zaposlenih. Izvajanje sistema za upravljanje varnosti in zdravja pri delu zagotavlja
učinkovit okvir za preprečevanje ali zmanjševanje nezgod in bolezni. Uspešnost
izvajanja sistema za upravljanje varnosti in zdravja pri delu pa lahko merimo s
kazalnikom »delež poškodb pri delu«.
Kazalnik izračunamo tako, da število poškodb pri delu v posameznem opazovanem
poslovnem letu delimo s povprečnim številom zaposlenih v tem letu in pomnožimo s
sto.
Ciljna vrednost kazalnika za obe družbi poslovnega sistema znaša za vsako
poslovno leto <1 %.
Poleg tega pa je dodaten cilj, da je število poškodb, ki imajo posledico invalidnost ali
smrt, enako nič.
Stopnja bolniških odsotnosti z dela
Bolniška odsotnost delavcev ima velik vpliv na stroške delodajalca pa tudi na nižjo
produktivnost in manjši obseg proizvodnje. Sedanja ureditev v Sloveniji, kjer je
raven socialne varnosti v času začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni v
primerjavi z državami Evropske unije kar previsoka, je za delavce sicer ugodna,
vendar pa je tudi eden izmed razlogov za to, da delavci nimajo zadostnega motiva
za čim hitrejše okrevanje in vrnitev na delo. Obseg in trajanje bolniških odsotnosti v
Sloveniji se po podatkih ZZZS vztrajno povečujeta. Bolniška odsotnost, katere
trajanje ne presega 30 dni, gre v celoti v breme delodajalca, najpogostejši razlogi
zadržanosti pa so bolezni in poškodbe izven dela. Povprečna dolžina trajanja v letu
2007 znaša 9,6 dneva (Čerin, 2008). Za podjetje pomeni daljša bolniška odsotnost
delavca kar precejšen stres. Poskrbeti mora za neoviran potek delovnega procesa,
kar lahko pomeni dodatno obremenitev za ostale delavce, potrebo po zaposlitvi
dodatnega delavca, vse s tem povezane stroške, pri poslih, kjer ima delavec stik s
stalnimi strankami, pa lahko pride tudi do nezadovoljstva slednjih, še posebej ob
pogostejših menjavah. Dodatna težava je tudi ta, da trajanja bolniške odsotnosti v
večini primerov ni mogoče napovedati, torej je tudi načrtovanje procesa vnaprej
lahko precej nezanesljivo.
Bolniško odsotnost iz dela lahko merimo s kazalnikom »stopnja bolniških odsotnosti
z dela«, ki se izračuna iz razmerja med urami odsotnosti zaradi bolezni in obsegom
plačanih ur. Podatke za obe družbi poslovnega sistema EM spremljamo mesečno.
Ciljna vrednost kazalnika za EML (v letu 2009 je znašala 6,85 %) ter za EM IPO (v
letu 2009 je znašala 12,29 %) znaša:
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Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost EML:

< 6,0 %

< 5,5 %

< 5,0 %

< 4,5 %

< 4,0 %

Ciljna vrednost EM IPO:

< 11,5 %

< 10,5 %

< 9,7 %

< 9,0 %

< 8,5 %

Število predlogov izboljšav
Za uspešno delovanje podjetja ni potreben le ustrezen pretok sporočil od najvišjega
vodstva navzdol do vseh ostalih zaposlenih, temveč je za dosego uspešnosti
posameznikov še bolj pomembno komuniciranje navzgor. To vključuje prenos
sporočil z nižjih na višje organizacijske ravni. Če hočemo doseči visoke delovne
cilje, moramo vse moči zaposlenih naravnati navzgor. Upoštevati moramo njihovo
strokovnost, prizadevnost, podjetnost, inovativnost, organizacijsko povezanost, ki
zagotavljajo moč vpliva in sprememb. Pri tem odigrava zelo pomembno vlogo
komuniciranje. Spodbujanje zaposlenih k dajanju koristnih predlogov za izboljšave
na delovnih mestih v primerjavi s prihranki ne stane veliko.
Zato smo v poslovnem sistemu EM uvedli interni sistem za spodbujanje malih
koristnih predlogov (Elektromaterial Lendava, 2006). Namen tega je, da se spodbuja
vse zaposlene k uvajanju novih rešitev določenega organizacijskega ali tehničnega
problema, k racionalnejši uporabi sredstev in tehnoloških ter drugih delovnih
postopkov, s čimer se dosega večja storilnost, boljša kakovost proizvodov, prihranek
na materialu in energiji, boljša izkoriščenost strojev in naprav, boljša organizacija na
področju dela, administracije in dokumentacije, boljša kontrola proizvodnje ter
poslovanja v skladiščih, boljša varnost pri delu ter racionalnejše izvajanje
posameznih delovnih operacij. Pri tem gre za koristne ideje, pobude oziroma
predloge, ki jih zaposleni ugotovijo med opravljanjem svojega dela oziroma delovnih
operacij. Ugotavljamo jih s kazalnikom »število predlogov izboljšav«.
Izračunamo ga tako, da število zbranih predlogov izboljšav v posameznem
poslovnem letu na obeh družbah poslovnega sistema EM delimo s povprečnim
številom zaposlenih poslovnega sistema EM v enakem obdobju.
Ciljna vrednost kazalnika za pet letno obdobje znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EM:

> 0,25

> 0,3

> 0,4

> 0,5

> 0,55

Stroški izobraževanja na zaposlenega
Z uvajanjem novih tehnologij, posodabljanjem proizvodnih operacij, optimizacije in
racionalizacije notranjih procesov, uvajanjem napredne informacijske tehnologije
gresta podjetji EML in EM IPO skozi obdobje velikih sprememb. Tako v poslovnem
sistemu EM obstaja precejšnja vrzel med prihodnjimi potrebami in trenutno
usposobljenostjo, znanjem ter odnosom zaposlenih. Za dosego ciljev notranjih
poslovnih procesov in procesov poslovanja s strankami, morajo namreč zaposleni
prevzeti popolnoma nove odgovornosti, prav tako pa se spreminjajo vloge
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zaposlenih v podjetju. Zato se morajo zaposleni za dosego teh ciljev in posledično
za izboljšanje osebnega zadovoljstva izobraževati oziroma usposabljati. S
kazalnikom »stroški izobraževanja na zaposlenega« merimo vsakoletna vlaganja
podjetja v usposabljanje zaposlenih.
Izračunamo ga tako, da celotne letne stroške izobraževanja in usposabljanja
(interne in eksterne) vseh zaposlenih na obeh družbah poslovnega sistema EM
skupaj delimo s povprečnim številom zaposlenih v enakem poslovnem letu na obeh
družbah skupaj.
Ciljna vrednost kazalnika za poslovni sistem EM znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost (EUR/zaposlenega):

> 100

> 200

> 250

> 280

> 300

Delež stroškov za raziskave in razvoj v čistih prihodkih od prodaje
Raziskave in razvoj imajo pomembno vlogo pri utrjevanju in nadaljnjem razvijanju
konkurenčnega položaja podjetja, saj novi proizvodi in storitve vplivajo na povečanje
prodaje, na iskanje in pridobivanje novih partnerstev, na lažje pridobivanje finančnih
sredstev, povečujejo donosnost, odpirajo nove trge, pritegnejo najboljše kadre,
znižujejo stroške, izboljšujejo ugled blagovne znamke ter sloves podjetja kot
inovativnega podjetja, izboljšujejo kakovost ponudbe ipd.
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Zakon o davku od dohodkov pravnih
oseb ZDDPO-2, 2006) določa olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj, ki vključuje
vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti ter vlaganja v nakup
raziskovalno-razvojnih storitev.
Vlaganje v notranje raziskovalno-razvojnih dejavnosti obsega:
•
•
•
•
•

stroške dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih
projektih v podjetju v danem obdobju,
nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri
izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti v podjetju,
stroške za material in storitve, povezane z raziskovalno-razvojno
dejavnostjo, ki vključujejo tudi stroške podpornih storitev za to dejavnost,
stroške izobraževanja izključno za raziskovalne oziroma razvojne projekte, ki
se izvajajo v podjetju ter
stroške, povezane z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz
raziskovalnih in razvojnih dejavnosti družbe.

Vlaganje v nakup raziskovalno-razvojnih storitev pa obsega:
•
•

stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo pri
raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu ter
stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti.
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Delež vlaganja poslovnega sistema EM v raziskave in razvoj lahko merimo s
kazalnikom »Delež stroškov za raziskave in razvoj v čistih prihodkih od prodaje«.
Izračunamo ga tako, da v skladu s prej omenjenim zakonom o davku od dohodka
pravnih oseb seštejemo celotne stroške za raziskave in razvoj obeh družb
poslovnega sistema EM in jih delimo s čistimi prihodki od prodaje EML. EML namreč
vrši prodajo na trgu, v raziskave in razvoj pa investirata obe družbi EML in EM IPO.
Ciljna vrednost kazalnika (v letu 2009 je znašala 0,030) znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EM:

> 0,035

> 0,04

> 0,04

> 0,045

> 0,045

Povprečna stopnja izobrazbene strukture zaposlenih
Danes, ko se krči obseg klasičnih fizičnih in ponavljajočih se opravil, se hkrati
pojavlja čedalje več nalog, kjer morajo zaposleni ustvarjalno delovati. To pa
pomembno spreminja strukturo in vlogo zaposlenih, o katerih se danes pričakuje
predvsem dejavno poseganje v prilagajanje vsebine dela njegovemu cilju in hkrati
vplivanje na spremembo dejavnikov novega izziva. Zahteva se vključitev napredka v
prejšnjo strukturo, vgraditev novih dosežkov, preoblikovanje strukture tako, da to
lahko vodi k nastanku nove situacije. S tem je začrtan nov profil zaposlenega
delavca, lahko bi rekli »uspešnega strokovno usposobljenega zaposlenega«. Uspeh
podjetja je namreč zelo povezan z motivacijo, zadovoljstvom in seveda s
strokovnostjo in izobrazbo zaposlenih. Dober delodajalec se tega zaveda in skrbi za
svojo ekipo, vlaga v nadgrajevanje strokovnih znanj ter primerno politiko
nagrajevanja. Izobrazbo in s tem osnovno strokovno usposobljenost zaposlenih
lahko ugotavljamo s kazalnikom »Povprečna stopnja izobrazbene strukture
zaposlenih«.
Kazalnik izračunamo tako, da ob koncu poslovnega leta seštejemo stopnje izobrazb
(od I. do IX. stopnje) posameznih zaposlenih na EML in EM IPO in seštevek delimo
s skupnim številom zaposlenih ob koncu opazovanega poslovnega leta na obeh
družbah poslovnega sistema EM.
Ciljna vrednost kazalnika (ob koncu leta 2009 je znašal 3,2) do leta 2015 znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost kazalnika EM:

> 3,4

> 3,6

> 3,8

> 4,0

> 4,2

Delež vlaganj v informacijsko tehnologijo
Podjetja zaradi povečevanja poslovne uspešnosti in konkurenčne prednosti
namenjajo precejšnje naložbe v informatiko. Pri tem slovenska podjetja tradicionalno
vlagajo v informatiko manj od tujih. Medtem, ko v tujini za informatiko namenjajo od
5-7 % prihodkov, namenjajo slovenska podjetja informatiki približno 2 % (Groznik,
2009). Vodstva podjetij namreč želijo videti otipljive koristi vlaganj v informatiko, ki
Branko Fijok: Model uresničevanja strategije v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d.

stran 95

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

pa jih informatiki velikokrat ne znajo oziroma ne morejo pokazati. Posledično
vodstvo obravnava informatiko kot strošek in ne kot investicijo. Uporaba informatike
vpliva na učinkovitost izvajanja poslovnih procesov ter posledično na dvig poslovne
uspešnosti in konkurenčnosti podjetja. Neposredne koristi vlaganja v informatiko so:
izboljšana organiziranost, izboljšanje storitev za kupce, konkurenčna prednost,
dostopnost do informacij, boljša podpora odločanju, produktivnost zaposlenih,
uporabnost rešitev ipd.
Za merjenje vlaganj v informatiko bomo v poslovnem sistemu EM uporabili kazalnik
»delež vlaganj v informacijsko tehnologijo«, ki ga izračunamo tako, da letne stroške
in amortizacijo, ki so povezani z informacijsko tehnologijo na družbi EML in EM IPO,
skupaj delimo s čistimi prihodki od prodaje na EML v enakem poslovnem obdobju
ter pomnožimo s sto. Investicije v informacijsko tehnologijo so namreč obdobne in
zato se v kazalniku spremljajo stroški ter amortizacija opreme, s čimer se
enakomerno, za stopnjo amortizacije opreme, porazdeli investicija na več let.
Ciljna vrednost kazalnika znaša vsako poslovno leto > 1,5 %. V letu 2009 bi ta
znašal 1,4 %.
Dosegljivost strateških informacij
Podjetja se morajo, še posebej v današnjih kriznih časih, ko so prisiljena varčevati
ali morajo sprejemati težke odločitve, še bolj nasloniti na svoje zaposlene. Če
zaposleni ne vedo, kaj se dogaja, se bo zmanjšala storilnost, podjetje pa utegnejo
zapustiti najpomembnejši delavci. Dobri notranji sistem komuniciranja poskrbi za to,
da zaposleni dobivajo točna in dosledna sporočila iz vseh delov organizacije.
Vodstvo podjetja želi veljati za verodostojno in želi imeti visoko učinkovite
zaposlene. Če vodstvo podjetja svojih zaposlenih ne obvešča o strateških
usmeritvah in ciljih, o letnih planih, o rezultatih in o splošnem dogajanju v podjetju, ti
zelo težko učinkovito in uspešno opravljajo svoje delo. Zaposleni morajo imeti
dostop do strateških informacij, ki jim lahko zaupajo. Zato morajo biti višji vodstveni
delavci dosegljivi ter si morajo vzeti čas za iskren in neposreden pogovor s svojim
osebjem. Pošiljanje sporočil prek elektronske pošte ali opomnikov preprosto ne
zbuja dovolj velikega zaupanja. V poslovnem sistemu EM koristimo različne načine
komunikacije: preko oglasnih desk, internega informacijskega portala, s četrtletnimi
sestanki s predstavniki sindikatov in sveta delavcev ipd.
Informiranost zaposlenih ugotavljamo s kazalnikom »dosegljivost strateških
informacij«, ki ga merimo s pomočjo raziskave oziroma ankete ob koncu leta. V
anketi sodelujejo vsi zaposleni v poslovnem sistemu EM ob koncu poslovnega leta.
Anketa vsebuje 5 vprašanj glede informiranosti in dosegljivosti strateških informacij
(informiranost glede: planov, uvajanja novih izdelkov, strateških usmeritev in
doseženih rezultatih ter o dosegljivosti samih strateških informacij). Vsako vprašanje
se točkuje z oceno od 1 do 10. Deset pomeni najvišjo, ena pa najnižjo oceno.
Ciljna vrednost kazalnika za poslovni sistem EM je, da povprečna ocena znaša:
Leto:

2011

2012

2013

2014

2015

Ciljna vrednost (povprečna ocena):

≥ 8,0

≥ 8,2

≥ 8,4

≥ 8,6

≥ 8,8
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4.4 Informacijski sistem v poslovnem sistemu Elektromaterial
V praksi obstajajo različne programske
uravnoteženega sistema kazalnikov:
•
•
•
•

rešitve,

ki

omogočajo

izvajanje

integrirane sistemske rešitve,
samostojne programske rešitve,
rešitve, prilagojene oziroma „pisane na kožo“ uporabnikom ter
razvoj lastnih rešitev.

4.4.1 Analiza obstoječega stanja informacijskega sistema
V poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d. uporabljamo kupljeno
programsko opremo Perftech-Largo. Perftech-Largo (Perftech, 2010) je preprosta za
uporabo in tehnološko sodobna programska oprema za izgradnjo učinkovitih
integralnih informacijskih sistemov, ki uporabnikom v obliki različnih rešitev, kot so
računovodstvo in finance, upravljanje s človeškimi viri, komerciala, poslovanje s
tujino, upravljanje proizvodnje, upravljanje odnosov s strankami in ostalo, v vsakem
trenutku ponudijo določeno informacijo o stanju v podjetju. Je programska oprema
vrste odjemalec – strežnik. Ena baza podatkov ima lahko več slovarjev, kjer vsak
slovar predstavlja npr. svoje podjetje. Program je odprt in razširljiv ter omogoča
oblikovanje prilagodljivega sistema:
•
•

•

odprt pomeni, da temelji na podatkovni bazi SQL in deluje v okolju Windows,
kar zagotavlja enostavno interakcijo z drugimi programi in internetom;
razširljiv pomeni, da modularna zgradba omogoča oblikovanje (kreiranje)
posameznih (delnih) rešitev in kasnejše postopno dograjevanje v skladu s
potrebami in rastjo podjetja;
prilagodljiv pa pomeni, da modularna zasnova in veliko število funkcij
omogočata optimalno oblikovanje rešitev na različnih področjih poslovnih
procesov ter enostavno prilagajanje specifičnim zahtevam in potrebam strank
s pomočjo uporabe razvojnih orodij.

Program Perftech-Largo omogoča pregled in obdelavo integriranih podatkov iz
različnih modulov, ki nam v pravem trenutku pokažejo informacije, ki jih
potrebujemo.
Moduli programa Perftech-Largo, ki jih uporabljamo v poslovnem sistemu
Elektromaterial Lendava d. d. so prikazani na naslednji sliki:
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MODULI Perftech-Largo (poslovni sistem Elektromaterial Lendava d.d.)
Finance

Kadri / Plače

Komerciala

Orodja

Proizvodnja

Osnovna
sredstva

Plače

Prodaja

Terminal

Proizvodnja z
MRPII

Vhodna
knjiga

Kadri

Nabava

Administracij
ska orodja

Materialno
gospodarj.

Glavna
knjiga

Ostalo

Poslovanje s
tujino

Davčna
knjiga
Blagajna

Slika 17: Programski moduli Perftech-Largo v poslovnem sistemu Elektromaterial
Lendava d. d.
Kako je zgrajen informacijski sistem v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava
d. d., prikazuje naslednja slika:

SLIKA 18: Zgradba informacijskega sistema v poslovnem sistemu Elektromaterial
Lendava d. d. (vir: lasten)
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V poslovnem sitemu Elektromaterial d. d. imamo podatkovni - SQL in programski
strežnik. Na podatkovnem strežniku so baze podatkov, ki komunicirajo s
programskim strežnikom. SQL (2010) je najbolj razširjen in mednarodno
standardiziran povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi zbirkami s programskimi
stavki, ki posnemajo ukaze v naravnem jeziku.
V informacijskem sistemu se nahajajo še poštni strežnik, domenski strežnik, ki skrbi
za prijavo in varnost uporabnikov, datotečni strežnik, na katerem so dokumenti
uporabnikov in OLAP strežnik, ki omogoča hiter vpogled v različne podatke na
podatkovnem strežniku SQL. Pri tem orodja za tako imenovano analitično
procesiranje OLAP (angl.: On Line Analytical Processing) rešujejo problem
kompleksnosti in večdimenzionalnosti podatkov ob istočasni zahtevi za enostavno in
prijazno uporabo (Pivka M. in Tomšič A, 2002, str. 144). OLAP tehnologija obdela
veliko količino podatkov in v vsakem trenutku uporabnikom pripravi analize
poslovnih procesov, ki so ključni vir strateških informacij pri procesu odločanja. V
poslovnem svetu so za pripravo poročil managerjem zelo aktualne preglednice, ki
imajo veliko analitično moč. Analiziranje podatkov v preglednicah zahteva po eni
strani temeljito znanje njene uporabe, po drugi strani pa so problemi tako
kompleksni, da se vseh z njimi na da rešiti. Poleg tega pa se za pripravo le-teh
lahko porabi veliko časa, saj mora zadolžena oseba v podjetju potrebne podatke
zbrati in jih primerno urediti. Tako pripravljene preglednice so lahko za uporabnike
delno neuporabne, ker težko najdejo ravno tiste podatke, ki jih potrebujejo. Orodje
OLAP rešuje vse te težave, saj ponuja logično, hierarhično in strukturirano
pregledovanje podatkov.
4.4.2 Izgradnja informacijskega sistema za podporo sistemu kazalnikov
Obstoječa programska oprema Perftech-Largo, ki jo uporabljamo v poslovnem
sistemu Elektromaterial Lendava d. d., ne vsebuje integrirane sistemske rešitve za
uravnotežene sistem kazalnikov.
Ker je vzdrževanje in nadzor programske opreme Perftech-Largo enostavno,
nimamo v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d. zaposlenega nobenega
informatika, saj se manjši problemi hitro in učinkovito rešujejo s programi za
oddaljeni nadzor, za večje težave pa je sklenjena tripartitna pogodba z lokalnim
partnerjem iz področja informatike, ki nemudoma poskrbi za odpravo težav. V
poslovnem sitemu tako tudi nimamo zaposlenega kadra, ki bi bil usposobljen za
razvoj lastne rešitve.
Ob pogledu na diagram na strani 45 ugotavljamo, da se poslovni sistem
Elektromaterial Lendava d. d. nahaja na stopnici analize, ki temelji na človeških virih
(uporaba programa Excel, statistike ipd.) in delno na analizi, ki temelji na orodjih
(obstoječa programska oprema omogoča nekatere statistične analize, kot na primer
prodaja po blagovnih skupinah ipd.).
Večina informacij za podporo uravnoteženemu sistemu kazalnikov v poslovnem
sistemu Elektromaterial Lendava d. d., se bo tvorila iz podatkov, ki so zajeti v
modulih oziroma programih Perftech-Largo. Nekateri podatki, potrebni za izvajanje
izdelanega sistema uravnoteženih kazalnikov, pa niso vneseni ali izračunani.
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Manjkajoče podatke (na primer število poškodb pri delu ipd.) bodo zbirali posamezni
odgovorni zaposleni v obliki raznih poročil in analiz ter jih vnašali v za to izdelane
aplikacije.
V naslednji tabeli so analizirani viri podatkov za informacijsko podporo
uravnoteženemu sistemu kazalnikov, ki je izdelan za poslovni sistem Elektromaterial
Lendava d. d.:
Vir podatka
Vrsta podatka

Knjigovodska vrednost delnice

Modul PerftechLargo

Ostalo

/

Podatki za izračun se pridobijo v
glavni knjigi in delniški knjigi.
Izračun izvede ter ga vnese v
aplikacijo RFS.

Čisti poslovni izid

Glavna knjiga

/

Povprečno stanje kapitala

Glavna knjiga

Izračun izvede ter ga vnese v
aplikacijo RFS v začetku
poslovnega leta za preteklo leto.

Povprečno stanje sredstev

Glavna knjiga

Izračun izvede ter ga vnese v
aplikacijo RFS v začetku
poslovnega leta za preteklo leto.

Poslovni prihodki

Glavna knjiga

/

Poslovni odhodki

Glavna knjiga

/

Realizacija posameznega segmenta

Prodaja (mesečno, letno)

/

Skupna realizacija

Prodaja (mesečno, letno

/

Čisti prihodki od prodaje

Glavna knjiga

/

Stroški materiala

Glavna knjiga

/

Stroški storitev

Glavna knjiga

/

Kadri

Evidenca v modulu kadri. Izračun
povprečnega stanja zaposlenih
izračuna in vnese v aplikacijo
splošna služba.

Celotni prihodki

Glavna knjiga

/

Stroški nabavne vrednosti prodanega
blaga posameznega segmenta

Glavna knjiga

/

Stroški porabljenega materiala EM
IPO

Glavna knjiga

/

Število zaposlenih (povprečno)

Celotni stroški dela

Glavna knjiga

/

Celotni stroški poslovanja

Glavna knjiga

/

Kapital

Glavna knjiga

/

Obveznosti do virov sredstev

Glavna knjiga

/

Povprečna zaloga materiala

Glavna knjiga

Izračun izvede ter ga vnese v
aplikacijo RFS v začetku
poslovnega leta za preteklo leto.

Povprečna zaloga trgovskega blaga

Glavna knjiga

Izračun izvede ter ga vnese v
aplikacijo RFS v začetku
poslovnega leta za preteklo leto.
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Povprečno stanje terjatev

Glavna knjiga

Izračun izvede ter ga vnese v
aplikacijo RFS v začetku
poslovnega leta za preteklo leto.

Prejemki kupcev v letu dni

Glavna knjiga

/

Kratkoročna sredstva

Glavna knjiga

/

Kratkoročne obveznosti

Glavna knjiga

/

Število kupcev, ki so kupovali v
predhodnem in tekočem letu

Prodaja (letno)

/

Število vseh kupcev v predhodnem
letu

Prodaja (letno)

/

Rezultati ankete zadovoljstva kupcev

/

Ob koncu leta komerciala izvede
anketo, jo obdela ter podatke
vnese v aplikacijo.

Vrednost reklamacij v posameznem
prodajnem segmentu

Prodaja (letno)

/

Realizacija posameznega prodajnega
segmenta po posameznih kupcih

Prodaja (mesečno, letno)

/

Število novih kupcev s prometom nad
5.000 EUR

Prodaja (letno)

/

Realizacija posameznega kupca

Prodaja (mesečno, letno)

/

Nabavna vrednost prodanih izdelkov
kupca (=prodajna cena EM IPO)

Prodaja (mesečno, letno)

/

Čisti
prihodki
od
prodaje
konkurenčnega podjetja v Sloveniji

/

BONITETE; Podatke pridobi in jih
vnese v aplikacijo RFS.

Čisti prihodki od prodaje slovenske
industrije po standardni klasifikaciji
dejavnosti 27.330

/

BONITETE; Podatke pridobi in jih
vnese v aplikacijo RFS.

Delež
posameznega
segmenta
izdelkov EML pri večjem kupcu glede
na celotno konkurenco

/

BONITETE; Podatke pridobi in jih
vnese v aplikacijo RFS.

Rezultati ankete prepoznavnosti in
zaupanja
blagovne
znamke
Elektromaterial

/

Ob koncu leta komerciala izvede
anketo, jo obdela in vnese v
aplikacijo.

Prodaja (letno)

/

/

RTO spremlja razvoj in vnese
porabljen čas v aplikacijo.

Osnovna sredstva

/

/

RTO spremlja popravke kosovnih
časov v plus iz jih vnese v
aplikacijo v začetku poslovnega
leta za preteklo leto.

Letna prodaja
izdelkov

novega

programa

Čas razvoja nove družine stikal in
vtičnic
Investicije v tehnološka
sredstva EML in EM IPO

osnovna

Vsota popravkov kosovnih časov v
plus

Vsota normativnih ur

Proizvodnja z MRPII

/

Vsota efektivnih ur delavcev

Proizvodnja z MRPII

/

Plače

/

/

RTO spremlja razlike med starim
in novim kosovnim časom za
proizvode ter jih vnese v
aplikacijo v začetku poslovnega
leta za preteklo leto.

Obseg plačanih ur
Razlika med starim in novim
kosovnim časom za proizvode, ki so
bili izdelani tekom enega leta
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Prodaja

Podatke spremlja komerciala, ki
jih v aplikacijo vnese v začetku
poslovnega leta za preteklo leto.

Nabava (letno)

/

Število reklamacijskih zapisnikov

Prodaja

/

Število rešenih prodajnih reklamacij

Prodaja

/

Število vseh prodajnih reklamacij

Prodaja

/

Stroški električne energije

Glavna knjiga

/

Stroški plina

Glavna knjiga

/

Količina posameznih vrst odpadkov

/

Letne podatke pridobi in jih vnese
v aplikacijo referentka za varstvo
pri delu.

Rezultati
zaposlenih

/

Splošna služba ob koncu leta
izvede anketo, jo obdela in vnese
rezultate v aplikacijo.

Plače

/

Plače

/

Število nadomestnih zaposlitev

/

Za vsako poslovno leto splošna
služba vnese podatke v
aplikacijo.

Število poškodb pri delu

/

Letne podatke spremlja in jih
vnese v aplikacijo referentka za
varstvo pri delu.

ankete

zadovoljstva

Datum izplačila plač
Število ur
zaposlenih

dejanske

prisotnosti

Ure odsotnosti zaradi bolezni

Plače

/

/

Podatke (letne) zbere RTO in jih
vnese v aplikacijo.

Stroški
izobraževanja
in
usposabljanja (interna in eksterne)

Glavna knjiga (eksterno
izobraževanje)

Podatke za interno izobraževanje
(letno) evidentira in vnese v
aplikacijo splošna služba.

Stroški za raziskave in razvoj

Glavna knjiga, osnovna
sredstva

Podatke zbere in vnese v
aplikacijo v začetku poslovnega
leta za preteklo leto RFS.

/

Izračun opravi in vnese v
aplikacijo splošna služba.

Glavna knjiga, osnovna
sredstva

/

/

Ob koncu leta splošna služba
izvede anketo, jo obdela in
rezultate vnese v aplikacijo.

Število predlogov izboljšav

Vsota stopenj izobrazbene strukture
Stroški informacijske tehnologije
Rezultati
ankete
strateških informacij

dosegljivosti

Tabela 9: Vir podatkov za informacijsko podporo uravnoteženemu sistemu
kazalnikov v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d. (vir: lasten)
Glede na to, da obstajajo v poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d.
številne specifičnosti pri obdelavi podatkov, ki so potrebni za izvajanje
uravnoteženega sistema kazalnikov, in ker ima družba sklenjeno pogodbo z
lokalnim podjetjem za podporo informacijski tehnologiji, smo se odločili za pristop
prilagajanja obstoječih informacijskih rešitev, ki bodo pisane „na kožo“ poslovnemu
sistemu Elektromaterial Lendava d. d. Pri tem mora informacijska podpora zagotoviti
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ustrezen zajem oziroma pridobivanje informacij, njihovo obdelavo ter hranjenje in
predvsem uporabo informacij.
Pogodbeni partner za informacijsko tehnologijo bo tako izdelal uporabno
programsko aplikacijo »uravnoteženi sistem kazalnikov v poslovnem sistemu
Elektromaterial«. Pri tem bo uporabil orodje Visual Basic. Visual Basic je zelo
priljubljen programskih jezik za razvoj algoritmov programskih oprem v
operacijskemu sistemu Windows. Če smo bolj natančni, to ni le računalniški
programski jezik, ampak združeno razvojno okolje (IDE – Integrated Development
Environment), ker združuje večino funkcij razvijanja programov, kot so urejanje
grafičnega vmesnika, urejanje kode, prevajanje, poskusno izvajanje itd. (Werber,
2002, str. 10).
Osnova za delovanje programske aplikacije »uravnoteženi sistem kazalnikov v
poslovnem sistemu Elektromaterial« bodo podatki, ki se bodo črpali iz programske
opreme Perftech-Largo (iz ustreznih modulov) ter vneseni potrebni podatki
odgovornih zaposlenih v podjetju. S pomočjo OLAP strežnika bomo pridobivali
podatke iz SQL baze za razne analize, ki jih bomo sami izvajali v podjetju. Končni
cilj pa je vzpostaviti učinkovito orodje vodilnim ter ostalim odgovornim zaposlenim
po posameznih organizacijskih ravneh za podporo pri spremljanju uresničevanja
strateških usmeritev poslovnega sistema Elektromaterial Lendava d.d.
Aplikacija oziroma program »uravnoteženi sistem kazalnikov v poslovnem sistemu
Elektromaterial« bo vseboval tudi grafične prikaze in primerjave. S tem bo
omogočena hitrejša in učinkovitejša analiza ter sprejemanje potrebnih odločitev.
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5 Zaključek
Že v začetku 90. let prejšnjega stoletja je veliko managerjev ugotovilo, da jim
tradicionalne metode finančnega delovanja niso dopuščale učinkovitega vodenja,
zato so jih želeli zamenjati z operativnimi metodami. Prav tako pa lahko
tradicionalna finančna merila, kot so donos naložbe idr., dajejo zavajajoče signale o
nenehnem napredku in inovativnosti, ki ju današnje tekmovalno okolje zahteva.
Tradicionalna merila za finančno uspešnost so namreč odlično delovala v
industrijskem obdobju, niso pa primerna za veščine in sposobnosti, ki jih podjetja
uporabljajo v današnjem času. Pri tem so nekateri managerji in akademski
raziskovalci skušali popraviti in prilagoditi tradicionalni merilni sistem finančne
uspešnosti, nekateri pa so skušali finančna merila narediti koristnejša. Drugi so
zopet menili, da je treba pozabiti na finančna merila in izboljšati operativna merila,
kot so časovni cikli in odstotek napak, finančni rezultati pa bodo sledili.
Vendar pa v današnjem času managerji ne smejo izbirati med finančnimi in
operativnimi merili. Samo ena vrsta meril namreč ne more posredovati jasnega cilja
uspešnosti ali usmeriti pozornost na kritična področja poslovanja organizacije. Za
doseganje poslovne uspešnosti je potrebno poleg finančnih kazalnikov spremljati
tudi nefinančne kazalnike. Sodobni managerji želijo uravnovešeno ponazoritev tako
finančnih kot tudi operativnih meril, kar zagovarjata tudi avtorja uravnoteženega
sistema kazalnikov, Robert Kaplan in David Norton, ki sta predlagala štiri sklope
parametrov, in sicer:
Prvič:
-

Kako zunanje stranke vidijo podjetje?

To se na primer lahko ugotovi z ocenjevanjem rokov dobave, kakovosti, uspešnosti,
storitev ipd.
Drugič:
-

S čim se mora podjetje odlikovati?

Pri tem je potrebno določiti postopke in sposobnosti, ki so najpomembnejši, ter
sestaviti merila, kot so časovni cikli, kakovost, sposobnosti zaposlenih in
produktivnost ter drugi, s katerimi se jih bo spremljalo.
Tretjič:
-

Ali lahko podjetje tudi v prihodnje izboljšuje in ustvarja svojo vrednost?

Nadzirati je potrebno sposobnosti podjetja za vpeljevanje novih izdelkov, ustvariti
več vrednosti za stranke in izboljšati operativno učinkovitost.
Četrtič:
-

Kako podjetje ravna s svojimi delničarji?
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Izmeri se na primer denarni pretok, četrtletna rast prodaje, operativni dohodek po
oddelkih in povečanje tržnega deleža po segmentih ter donosnost lastniškega
kapitala idr.
Sedanje poslovno okolje zahteva zaradi splošnih globalnih in tržnih sprememb ter
vstopa Slovenije v Evropsko unijo vsakdanje izboljševanje na vseh področjih
poslovanja, notranjo sinergijo med poslovnimi enotami ter zaposlenimi, vnašanje
kakovosti in pozitivne delovne ter tržne zavesti v vsakodnevne aktivnosti, uporabo
povratnih informacij, spodbujanje sprememb z vrha vodenja podjetja ter uspešno
preoblikovanje strategije v dejanja, da bi se izognili pastem sodobnega
gospodarjenja.
Prav uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov omogoča hitro in učinkovito
udejanjanje sprejete strategije. Podjetja, ki lahko svojo strategijo prenesejo v sistem
merjenja, so mnogo bolj sposobna izvajati svojo strategijo, ker lahko sistemsko
posredujejo svoje namene in cilje. Zaradi posredovanja informacij se managerji in
ostali zaposleni osredotočajo na ključna gibala, kar jim omogoča, da uskladijo
vlaganja, spodbude in dejavnosti za doseganje strateških ciljev.
Nekaj podjetij po svetu in doma je že sprejelo sistem uravnoteženih kazalnikov.
Njihove zgodnje izkušnje z uporabo tega sistema so pokazale, da zadovoljuje
različne zahteve managerjev. Obravnavan sistem uravnoteženih kazalnikov namreč
v enem samem managerskem poročilu združuje veliko na videz nezdružljivih
elementov konkurenčnega poslovanja podjetja, in sicer:
•
•
•
•
•
•

skrb za usmerjenost k strankam,
skrajšanje odzivnega časa,
izboljšanje kakovosti,
poudarjanje timskega dela,
skrajšanje časa za vpeljevanje novih izdelkov in
dolgoročni management.

Tako bo tudi spremljanje in analiza uspešnosti poslovanja poslovnega sistema
Elektromaterial Lendava d. d. z izdelanim uravnoteženim sistemom kazalnikov bolj
verodostojna, celovita in preglednejša. To pa bo omogočilo tudi občutno izboljšanje
obstoječega poslovanja na dolgi rok.
Sistem uravnoteženih kazalcev managerjem posreduje informacije iz štirih različnih
vidikov in pri tem zmanjša prenasičenost informacij tako, da omeji število
uporabljenih meril. Sistem uravnoteženih kazalcev managerje usmerja, da se
osredotočijo na t.i. prgišče meril, ki so najpomembnejša.
V poslovnem sistemu Elektromaterial Lendava d. d. ne obstaja zadostna
podatkovna podpora za izdelavo informacijskega sistema za vodenje in nadziranje s
pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov. Podatke, ki niso zajeti v programskih
modulih, bodo zbirali odgovorni zaposleni v obliki raznih poročil in analiz ter jih
vnašali v za to izdelane programske aplikacije.
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Novi pristop k merjenju poslovne uspešnosti je skladen z iniciativami, ki potekajo v
številnih podjetjih, kot so:
•
•
•
•
•

funkcijska integracija,
odnos stranka - dobavitelj,
globalno merilo,
nenehna rast,
individualna odgovornost idr.

Z združitvijo finančnih, notranjih postopkov in postopkov za stranke ter novosti in
organizacijskih učnih vidikov lahko sistem uravnoteženih kazalcev pomaga
managerjem razumeti te mnoge medsebojne odvisnosti. Takšno razumevanje lahko
managerjem pomaga premostiti tradicionalne predstave o funkcionalnih ovirah in
končno pripelje do izboljšanja odločanja in reševanja težav. Sistem uravnoteženih
kazalnikov pomaga organizacijam, da stremijo in se pomikajo naprej in ne
nazadujejo.
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