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11. ŠTEVILKI »KONTROLERJEVEGA 
GLASNIKA« NA POT 

 
Spoštovani,  
 

v tokratni številki Kontrolerjevega glasnika še ne bomo govorili 
o razlikah med strateškim in operativnim kontrolingom, saj se 
je pred navedeno členitvijo potrebno vprašati naslednje:« Ali 
sploh potrebujemo kontrolerja in z njim povezano funkcijo 
kontrolinga ? Je kontroler zgolj povzročitelj stroškov ali morda 
konkurenčna prednost podjetja ?«. Odgovori na omenjeni
vprašanje se Vam ponujajo ob branju Kontrolerjevega glasnika, 
ki je pred Vami.  
 
Želim Vam veliko užitkov ob branju tokratne številke 
Kontrolerjevega glasnika in Vas vabim, da se nam pridružite 
tudi ob branju prihodnjih številk.  

 

KONTROLING – POVZROČITELJ STROŠKOV 
ALI KONKURENČNA PREDNOST? 

 

Joža Železnikar 

ORGOS d.o.o. 

 
 

1. Uvod 
 
»Čemu potrebujem kontroling? Imam dobrega 
knjigovodjo, ki mi pove, kako »stojimo« in če je potrebna 
kontrola, potem jo jaz kot šef še vedno najbolje opravim 
sam. Poleg tega: konjukture ni, ni napredka, naročil je 
vedno manj. Stroški nas »žrejo«. Kontrolerja si sploh ne 
moremo privoščiti.« Tako ali podobno mislijo nekateri, ko 
je govora o kontrolingu. 
 
»Vsekakor, nekaj boljšo pozicijo na trgu bi si že želeli in 
nekaj več preglednosti pri nekaterih stroških tudi. 
Posamezna naročila prekalkulira naš knjigovodja, kljub 
temu pod črto ostaja premalo. Nekako bi že rad vedel, kje 
ostaja ves denar in kako bi lahko zaslužil več. Rezultat ob 
koncu poslovnega leta mi v tem pogledu pove premalo, saj 
ga dobim na mizo šele v II. trimesečju naslednjega leta, kar 
je mnogo prepozno, da bi lahko še kaj spremenil. Tedaj 
imam opravka s čisto drugimi skrbmi. Tudi poročilo za 
banko mi le malo koristi, saj nič ne pove o posameznih 
naročilih ali proizvodih. Poleg tega sem ob koncu 
poslovnega leta vedno presenečen nad stroški, ki se med 
letom ne pojavijo v nobenem dokumentu. To pri bankah 
zagotovo ne prinaša dodatnih točk, zato povzročajo vse 
več težav. Ker naši kazalniki niso ugodni, kot ste rekli. 
Torej, če kontroling lahko pri tem pomaga…?!« 
 
 
2. Kontroling – povzročitelj stroškov ali konkurenčna  
    prednost 
 
Kontroling lahko pomaga. S svojim servisom skrbi za 
preglednost nad recimo tako preprostim, vendar 
vseobsegajočim vprašanjem: ali sploh potrebujemo 
posojila? 
 
Pri tem lahko pomaga preprosta formula: 
 

V(plačila) = I(zplačila) 
 
Zveni zelo banalno, in to tudi je, čeprav mnogokrat ravno 
banalne stvari spregledamo. Kako pridemo do vplačil?  
 

V = V kupci + V investitorji + V država (sredstva za pospeševanje) 
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Iz tega izhaja naslednje vprašanje: zakaj naj bi bili kupci, 
investitorji in država tako neumni, da bi nam dali denar? 
 
Kupci verjetno zato, ker nam verjamejo, da bodo z našimi 
izdelki ali storitvami uspešni (kar že razumemo pod »uspešen«). 
Da nam zaupajo, dosežemo na dva načina. Eden je, da 
pripovedujemo na verjeten način zgodbo o tem, kaj zmoremo 
(temu rečemo »marketing«). In drugi, da naši izdelki in storitve 
vsebujejo to, kar smo obljubili. V nasprotnem primeru ne 
pomaga niti najboljša zgodba. 
 
Za enako verodostojnost gre tudi pri investitorjih in državi. Le 
da njim ne prodajamo izdelkov, temveč obljube: pri nas se 
splača naložiti denar, ker se ta v zadostni meri obrestuje (uspeh 
za investitorje) in zagotavlja delovna mesta ali čisto okolje 
(uspeh za državo). 
 
Tu se začne prva kontrolerjeva naloga. Znati mora povedati 
zgodbo o prihodnosti svojega podjetja. Zgodbo o skupnem 
uspehu, ki ga lahko dosežemo, zgodbo, ki jo banke in drugi 
investitorji ter uradniki razumejo, ker zna kontroler govoriti 
njihov jezik, npr. jezik kazalnikov.  
 
Na prvem mestu je tu likvidnost. Likvidnost kaže našo 
sposobnost, da lahko v vsakem trenutku opravimo potrebna 
izplačila. Lahko jo merimo z višino svojih razpoložljivih 
sredstev, torej z vsoto razpoložljivih denarnih sredstev in 
prostih kreditnih linij. Kontroler bi moral znati dati podrobno 
napoved o likvidnosti po dnevih za obdobje od štirih do šestih 
tednov, ter nekaj bolj grobo napoved za naslednja štiri 
trimesečja, včasih tudi leto. In če se pri tem ne zmoti, prebudi 
zaupanje samo v primeru, da naše podjetje potrebuje 
»likvidnostno pomoč«. To vendar lahko že vnaprej napovemo. 
 
Da bi izdelali napoved likvidnosti, ne potrebujemo le vrednosti 
pričakovanih vplačil, temveč tudi vrednosti pričakovanih 
izplačil. Vedeti moramo, za kaj dajemo denar. Najbolj 
enostavna je naslednja členitev: 
 

I(zplačila) = I operativno + I strateško 
 
Tu se najprej pojavita dve enostavni vprašanji: 
• Ali se tekoče poslovanje izplača, kar pomeni, ali vplačila 

kupcev pokrijejo operativna izplačila?  
 

V kupci > I operativno ? 
 
• Za kakšne namene izdajamo operativni denar?  
 
»Operativni« ima opraviti z: 
• potekom naročil (upoštevanje rokov, poraba materiala in energije) 
• izrabo razpoložljivih zmogljivosti (zagotavljanje kakovosti, 

pretočni časi) 
• uporabo osebja (razpoložljivost, izraba časa) 
• obnašanjem dobaviteljev in kooperantov (roki, logistična 

veriga), kot tudi 
• s potekom plačilnega prometa (čas izstavljanja računov, obseg 

terjatev in obveznosti) 
(naštevki v oklepaju so možni kazalniki) 
 

Kontroler naj bi razvil vnaprejšnja merila, kolikšna – merjena 
na vplačila kupcev – smejo biti operativna izplačila, oziroma 
njim ustrezna poraba, roki in časi. S tem bo (je) dejansko stanje 
možno meriti na načrt (koliko sme biti). Iz odmikov bo (je) 
možno pravočasno ugotoviti posledice za naprej. Pri tem naj bi 
tudi vedel, katera izplačila so odvisna od obsega dejavnosti 
(spremenljivi ali produktni stroški) in katera so neodvisna 
(stalni ali strukturni stroški). S tem lahko iz vplačila po izdelku 
ali storitvi izračuna, kolikšen znesek ostane za pokritje 
strukturnih stroškov po odbitku produktnih stroškov 
(prispevek za kritje). Na tak način lahko izkaže gospodarnost 
posamičnega izdelka ali storitve.  
 
K merilom šteje, poleg vseh podrobnosti, tudi skupni rezultat 
– skupen preostali presežek vplačil (operativni denarni tok) 
oz. rezultat poslovanja v razmerju do vezanega kapitala 
(osnovna in obratna sredstva brez tekočih sredstev) – merjen 
na gospodarnost celotnega kapitala ali ROI (Return On 
Investment). 
 
Pri tem nastaneta dva problema: 
a) Kako naj pride kontroler do pametnih meril? 
b) Kako naj kontroler zagotovi kar največjo možno 

sprejemljivost primerjave doseženo – načrtovano in iz 
tega izvedenih meril? 

 
Oboje lahko doseže le tako, da govori s prizadetimi ljudmi. S 
tem nazorno izve (torej zbira izkušnje), kako izgledajo pogoji 
na mestu samem. In s tem izve, po katerih kriterijih bodo 
sprejete odločitve o vsakem viru, ki je potreben »na mestu 
samem«. Kontroler torej ne sme biti le pripovedovalec zgodb 
»od zunaj«, temveč tudi »posrednik« med udeleženci znotraj 
podjetja. Neke vrste »gospodarski skrbnik duš«, ki skrbi in 
potrebe ljudi zajame v številke na tak način, da je možno 
sprejemati kar najbolj smotrne odločitve. Lahko tudi kot 
»tolmač« med tistimi, ki odločajo in vsemi drugimi 
prizadetimi. Kazalnikov ne gleda s tehnokratskega vidika, 
temveč kot izdelke od in za ljudi. Ker zna sprejemati in 
posredovati dejstvo, da kazalniki niti ne odločajo niti ne vodijo, 
to lahko storijo le udeleženi ljudje. 
 
Operativno poslovanje samo po sebi ne zadošča. Ko so vsa 
naročila izpolnjena, ni več kaj početi. Zato moramo pridobivati 
nova in skrbeti za to, da smo jih sposobni tudi uresničiti. Poleg 
tekočih poslov moramo skrbeti torej tudi za prihodnost. Tako 
se pojavita naslednji dve vprašanji: 
 
• Ali tekoče poslovanje prinaša tudi porabo za prihodnost? 
 

V kupci - I operativno > I strateško ? 
 
• Za kakšen namen izdajamo »strateški« denar?  
 
Strategija ima opraviti s cilji, ki si jih postavljamo za bodoči 
razvoj in napore, da smo jih pripravljeni uresničiti. Pri tem 
dajemo denar za 
 
• razvoj odnosov s kupci (zadovoljstvo kupcev, stalnost kupcev, 

rast kupcev) 
• razvoj svojih izdelkov in procesov (raziskave in razvoj, 

tehnološke povezave, investicije, delež napak) 
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• razvoj zaposlenih (pristojnosti vodilnih in sodelavcev, zvestoba 
sodelavcev, pogoji za ključne pozicije) 

• razvoj odnosov z dobavitelji in kooperanti (stopnja 
kooperacije, zanesljivost) 

 
Tudi tu mora kontroler razviti merila, kako visoka smejo biti 
strateška izplačila. Vsekakor so velikosti manj običajne kot v 
operativnem poslovanju. V operativnem poslovanju lahko kot 
merilo uspešnosti postavimo vplačila kupcev v odnosu do 
naših izplačil. Iz strateškega poslovanja ne rezultirajo plačila 
kupcev, gre le za predpostavko, da bomo tudi v prihodnje 
lahko zaslužili denar; govorimo o odvisnosti možnosti 
(potencialov) ali »nematerialnih vrednostih«. In šele sedaj se 
učimo, kako jih meriti. 
 
Doslej smo izhajali iz tega, da je mogoče operativno in 
strateško poslovanje pokriti iz plačil kupcev. Toda, če to ne 
zadošča, se postavlja naslednje vprašanje: 
 

• Ali lahko razkorak zapremo z lastnim kapitalom in 
podporo v obliki denarne pomoči? 

 

V kupci + V investitorji (lastni kapital) + V denarna pomoč (država) - I operativno > 
I strateško ? 
 
Če lahko najdemo rešitev te vrste, v tej točki ne potrebujemo 
nobenih posojil. Vsekakor sedaj stoji kontroler pred dvema 
nadaljnjima nalogama: 
 

• Vlagatelje lastnega kapitala mora prepričati, da se vložek 
izplača. To mu bo uspelo le tedaj, če lahko pregledno 
(transparentno) razloži, kako prihodnji posli zagotavljajo 
zadosten presežek plačil (poslovni rezultat). Kot merilo pri 
tem služi zahteva po obrestovanju s strani dajalcev 
kapitala. In uporabili bomo kazalnik »ekonomski dobiček« 
– EVA. 

 
EVA = poslovni rezultat – vloženi kapital * zahtevane obresti 
 
(Pri vloženem kapitalu npr. 1 milijon EUR in obrestni meri 
10% nastane ekonomski dobiček šele pri poslovnem rezultatu, 
ki je večji od 100.000 EUR.) 
 
Vsekakor samo številka ne zadošča. Kontroler mora dokazati, s 
katerimi strateškimi ukrepi bo zagotovljen trajen rezultat, večji 
od 100.000 EUR. 
 
• Državo mora prepričati o tem, da so in kako so njeni cilji 

(zagotovitev delovnih met, varovanje okolja itd.) pravi. 
 
In če končno lastni kapital in denarna pomoč nista zadostni, 
potem lahko pomagajo le posojila, bodisi posojila investitorjev 
ali državna posojila za podporo. V tem primeru mora kontroler 
ukrepati naprej. Sedaj mora prepričati tuje dajalce kapitala, da 
gospodari njegovo podjetje zanesljivo in da je vedno sposobno 
servisirati zapadli kapital. Pri tem je zanimiv predvsem trend 
pri naslednjih kazalnikih: 
 
• delež lastnega kapitala (razmerje lastnega kapitala do 

bilančne vsote) 

• operativni denarni tok (presežek vplačil iz operativnega 
poslovanja) in njegova segmentacija po poslovnih 
področjih 

• trajanje odplačila dolga (obveznosti v razmerju do 
prostega presežka plačil za servisiranje kapitala). 

 
Kontroler mora znati na osnovi trenda zadnjih treh let in 
kazalnikov strateškega delovanja napovedati izglede za razvoj 
za naslednja tri prihajajoča leta. 
 
 
3. Celovitost kontrolinga  
 
(povzetek nastopa Dr. Martina Hauserja iz 27. Kongresa 
kontrolerjev v Münchnu) 
 
Po opredelitvi poslanstva kontrolerja s strani IGC nosi 
kontroler odgovornost za preglednost (transparentnost) 
strategije, poslovnega rezultata in financiranja. Gre torej za 
celovito obvladovanje trenutnega in bodočega poslovanja, 
njegovega načrtovanja in vodenja. 
 
Controller Akademie to celovitost ponazarja s triptihom, 
tridelno sliko, katere logika teče od leve proti desni. Gre za 
načrtovanje in usmerjanje strateških možnosti (potencialov), 
uresničevanje teh možnosti v operativnem poslovnem 
rezultatu in končno to delati finančno uravnoteženo – 
izravnano. Juho, ki smo jo skuhali s strategijo, je treba 
operativno pojesti in finančno zdržati. 

11

Strategija
strateške
poslovne 

enote

Celovitost kontrolinga - kontrolerski triptih

 LINIJA IZTRŽKA 
                SIT

          OBM OČJE S KUPAJ

                 PRAG  DONOSNOSTI - BEP              DOBIČKA S TR O Š KI

               BEP v SIT
       STROŠKI SKUPAJ

Varnostna
razdalja

                STA LNI (Rezerva)
                STROŠKI            

                  PRISPEVEK
                   ZA  KRITJE SPREMENLJIVI 

STROŠKI

    TONE
    (ŠT.KOSOV)

        BEP  v t             PLA NIRAN

                PRIHODEK

R
(E)

R
(W)

D
(G)

Strategija
strateške 
poslovne 
enote

prednosti/slabosti
priložnosti/riziki
strateški faktorji
uspeha

Poslovni izid
profitni centri
servisni centri
stroškovni centri

prihodki
prisp.za kritje
stroški
EBIT

 LINIJA IZTRŽKA 
                SIT

          OBM OČJE S KUPAJ

                 PRAG  DONOSNOSTI - BEP              DOBIČKA S TRO ŠKI

               BEP v SIT
       ST ROŠKI SKUPA J

Varnos tna
razdalja

                STALNI (Rezerva)
                STROŠKI            

                  PRISPEVEK
                   ZA KRIT JE SPREM ENLJIVI 

STROŠKI

    TONE
    (ŠT .KOSOV)

        BEP  v  t             PLA NIRA N

                PRIHODEK

Financiranje 
vrednostni centri

plačilni tokovi
prosti denar.tok
vrednost za 
delničarje

D K

Tržni
delež ROA

 
Ko gre za strateško vodenje, so signali slabi in strateška orodja 
kontrolerja še niso dobro izdelana. Strategiji bodo morali 
kontrolerji posvečati več skrbi. Ko ni denarja na računu, je 
signal zelo močan, vendar prepozen. Prave odločitve je treba 
sprejemati dovolj zgodaj. 
 
Vsako polje v triptihu ima značilen grafični simbol: WEG v 
strateškem polju, diagram točke preloma v polju poslovnega 
rezultata in logiko dvostavnega knjigovodstva (dopike) v 
finančnem polju. »Orodja« za obvladovanje teh polj so se 
razvijala od desne proti levi: Leta 1494 je nastala logika dopike, 
v 20-ih letih 20.stoletja točka preloma in metoda direktnih 
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stroškov, v 70-ih letih so začetki strateškega načrtovanja s 
portfeljem. 
 
Kontroling se ukvarja z različnimi vrednostmi in kazalniki. V 
polju strategije gre predvsem za prednosti in slabosti kot tudi 
priložnosti in nevarnosti (SWOT-analiza); prihodek, prispevki 
za kritje, stroški in EBIT so ključne točke v polju poslovnega 
izida. Most med strateškimi možnostmi in operativnim 
poslovnim rezultatom je tržni delež. Primeren in stalen ROA 
izboljšuje finance. Dolgoročno izravnavo med porabljenimi in 
pridobljenimi sredstvi obvladujemo s plačilnimi tokovi, 
prostim denarnim tokom in vrednostjo za delničarje. 
 
 
4. Sklepne misli 
 
V mnogih podjetjih se kontroling še ni zelo oddaljil od 
»nadziranja, kontroliranja«. Vloga kontrolerja je več ali manj 
omejena na poročevalca, ki na eni strani analizira preteklost, na 
drugi strani pa to »vleče« v načrte za prihajajoče plansko 
obdobje. Tako stanje je mnogokrat nezadovoljivo, ker 
kontroling oži na »upravljanje s številkami« in pospešuje 
kulturo nezaupanja, ki je v nasprotju z razvojem kreativnih in 
motiviranih sodelavcev. Kontroling na tej stopnji postaja v 
času moderne, decentralizirane, tudi za »sovražnike 
računalnikov« vedno lažje in uporabne obdelave podatkov 
nevarnost, da postane čisti povzročitelj stroškov. 
 
Poslanstvu kontrolerja vloga poročevalca ne ustreza. Ne sme 
se ukvarjati le s številkami in z interpretacijo oz. prepisovanjem 
preteklosti, temveč mora v prvi vrsti s pomočjo kazalnikov 
posredovati usmerjenost v bodočnost in motivirano ukrepanje. 
Vloga kontrolerja tako raste v internega svetovalca. Kontroling 
kot interno svetovanje lahko postane učinkovit katalizator pri 
skupnem delovanju sodelavcev v podjetju in s tem pripravlja 
pot za prehod v organizacijsko kulturo, ki temelji na zaupanju. 
 
S tem sicer ne gre pretiravati, vendar stari moto »zaupanje je 
dobro, kontrola je boljša« pomeni danes vedno manj. Prej velja 
obratno, pri čemer dajejo dobro izbrani in med seboj povezani 
kazalniki okvir za odgovorno in ustvarjalno ravnanje 
sodelavcev. 
 
V vlogi internega svetovalca se kontroler iz povzročitelja 
stroškov hitro spremeni v »pospeševalca dejavnosti« in 
nepogrešljivega partnerja vodstva. Ne le posredovalec 
usmerjenosti v bodočnost, temveč pospeševalec vizionarskega 
mišljenja in uresničevanja vizije. Če naj kontroling ne shira, 
mora kontroler, rad ali ne rad, slediti trendu od poročevalca do 
internega svetovalca in pospeševalca vizionarstva. Na tej poti 
predstavlja razvoj in uvajanje BSC – sistema uravnoteženih 
kazalnikov, ki modelira strateške procese in jih vključuje v 
srednje- in kratkoročne načrte, izredno učinkovit pripomoček  
 
 
Če povzamemo: 
 
Kontroling je poslovno-gospodarska »skrb za dušo« in 
zagotavlja preglednost pri pripravi odločitev znotraj podjetja 
kot tudi v odnosu do zunanjih partnerjev. Kazalniki imajo pri 
tem pomembno vlogo za komuniciranje vseh udeleženih. 

Odvisno od posebnosti podjetja naj bi kontroler zagotavljal 
trend naslednjih kazalnikov oz. njihovih modifikacij: 
 
• kratkoročno in dolgoročno razpoložljiva sredstva 

(likvidnost)  
• ekonomski dobiček (EVA) in poslovni rezultat z različnih 

vidikov 
• operativni denarni tok po poslovnih področjih 
• prispevke za kritje 
• ROI 
• delež lastnega kapitala 
• čas poravnanja obveznosti oz.dolgov 
• zvestoba kupcev oz. njihov prirast 
• zmožnosti vodilnih in sodelavcev 
• delež napak v procesih (odmik od standardov) 
• zanesljivost partnerjev (dobaviteljev, kooperantov) 
 
V tem smislu zgrajen kontroling predstavlja konkurenčno 
prednost. Sicer podjetje stane naporov in denarja, vendar je 
investicija v bodočnost, ki se v kratkem času izplača z 
izboljšanjem sposobnosti vodilnih in verodostojnostjo tako 
znotraj kot zunaj podjetja.  
 
 
P.S. Če želite imeti že objavljene izvode Kontrolerjevega 
glasnika, pišite na naslov mkrizaj@orgos.si .  


