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КОЕФИЦИЕНТ НА ДОБАВЕНАТА ОТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ
КАПИТАЛ СТОЙНОСТ (VAIC ™ - Value added intellectual coefficient)1
Доц.д-р Виолета Касърова
В постиндустриалната икономика знанието играе важна роля в процеса на създаване на
стойност2. То предоставя възможност да се подобрява благосъстоянието на нациите, ръста
на организациите и стойността на хората (Bounfour и Edvinsson, 2005)3.
На практика стандартните инструменти за оценка на ефективността на стопанската дейност
като EBT – Earnings before taxes, ROI - Return on investments, EPS - Earnings per share и др.
не дават достатъчно ясна представа на инвеститорите и мениджърите за реалния потенциал
на компанията в стратегическия контекст на нейното развитие. Според Б.Милнер 4
протичащите в икономиката процеси свидетелстват за това, че капиталът в традиционната
материало-веществена и финансова форма постепенно престава да бъде основа за оценка
на стойността на компанията като основен критерий за стопанска ефективност. Причината
е, че се увеличава ролята на интелектуалните активи като източник на
конкурентоспособност. Тези активи, според Р.Каплан и Д.Нортън, са трудни за имитиране
от конкурентите, което ги прави мощен източник на конкурентно предимство 5. Тезата се
подкрепя и от У .Бъфет6, според който заплащайки за акции на дадена компания
инвеститорът получава нещо повече от генератор на парична наличност, той получава
възможност за участие в нарастващ дългосрочен потенциал за създаване на стойност на
основата на интелектуалния капитал.
Засиленият интерес към знанието като капитал доведе до създаване на множество
измерители, които го характеризират от различни гледни точки. Някои от тях директно
оценяват компонентите му, други – акцентират върху взаимовръзката между пазарната и
балансовата стойност на капитала, трети се концентрират върху възвращаемостта на
формиращите го инвестиции. Тези модели, обаче, не характеризира добавената стойност,
която се генерира от интелектуалния капитал, а тя е индикатор за успеха на всяка компания,
тъй като разкрива способността й да създава и увеличава стойността си. Повечето от
видовете добавена стойност, създавани в бизнеса, са комерсиализация на знания и
нематериални активи [Edvinsson, 2005]7. От тази гледна точка най-добра представа за
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ефективността на интелектуалния капитал дава моделът VAIC ™ - Value added intellectual
coefficient8, който отчита ефективността на материалните и нематериалните активи чрез
генерираната от тях стойност при съвместното им използване.
Финансовият капитал, човешкият и структурният капитал са основните градивни елементи
в модела VAIC™ [Pulic, 2000]9. Тази метрика осигурява единна база за сравнение между
компании от различни икономики и икономически сектори като използва данни от
финансовите отчети.
Коефициентът VAIC ™ може да се разглежда като първа стъпка в процеса на дефиниране
участието на интелектуалния капитал в създаването на корпоративна стойност.
Измерителят има по-скоро диагностичен характер, което налага използването му в
комбинация с други системи и модели за оценка на интелектуалния капитал.
Потенциалното приложение на VAIC™ е свързано с интегрирането му в Balanced scorecard
(BSс), както и в съвместното му използване с Tobin's Q ratio и Economic Value Added
(EVA™).
Основната идея на А.Пулич – автор на модела VAIC™, е да измери ефективността на
инвестициите в знания за създаване на добавена стойност. Коефициентът не дава
непосредствена оценка на интеллектуалния капитал, а представлява сума от показатели,
характеризиращи резултативността от неговото използване. В случая това са три основни
ресурса на всяка фирма - физически (зает) капитал (СЕ), човешки капитал (НС) и
структурен капитал (SC).
Конструкцията на VAIC™ и последователността на неговото изчисляване е представена на
фиг.1. , а в таблица 1 са представени компонентите на модела.
Фиг.1
WAIC = ICE+CEE

CEE = VA/CE

ICE = HCE + SCE

SCE = SC/VA

HCE = VA/HC

HC

VA=EBIТ+DA+НС
ННСHC

SC = VA - HC

Измерителят VAIC™ е запазена марка на “Intellectual Capital Centre”, Загреб
Pulic, A. (2000), VAIC - An Accounting Tool for IC Management,International Journal of Technology
Management, 20(5). Pulic,A. Intellectual capital – does it create or destroy value?, Journal of Business Performance
Management, vol.8, No.1, 2004
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Таблица 1
№

1

Компонент на
формулата на
VAIC TM
VAIC TM

Value added intellectual coefficient

2
3

ICE
CEE

Intellectual capital efficiency coefficient
Employed efficiency coefficient

4
5
6
7
8

HCE
SCE
VA
ЕВІТ
DA

Human capital efficiency coefficient
Structural capital efficiency coefficient
Value Added
Earnings before interest and taxes
Depreciation and Amortization

9

HC

Human Capital

10
11
12

IC
SC
CE

Intellectual capital
Structural capital
Capital employed

Обозначение на английски език

Обозначение на български език
Коефициент на добавената от
интелектуалния капитал стойност
Потенциал на интелектуалния капитал
Потенциал на инвестирания (вложения)
капитал
Потенциал на човешкия капитал
Потенциал на структурния капитал
Добавена стойност
Печалба преди лихви и данъци
Амортизация на материални и
нематериални активи
Човешки капитал, измерен чрез
разходите за работна заплата и
осигуровки на персонала в компанията
Интелектуален капитал
Структурен капитал
Инвестиран (вложен) капитал,
разглеждан като сума от собствения
капитал и лихвения дълг

Моделът на А. Пулич има две основни характеристики:
1. Показателят VAIC™ включва и добавената стойност, създавана от физическия
капитал. По-високата стойност на този показател означава, че дружеството използва
по-голям размер на интелектуалния капитал.
2. Ефективността на човешкия и на структурния капитал са в обратна пропорционална
зависимост: колкото повече добавена стойност се създава от човешкия капитал,
толкова по-малко се създава от структурния капитал и обратно.
Изчисляването на VAIC™ се базира на следните компоненти:
1) Човешки капитал (англ. Human Capital – HC). Тук се включват разходи за
персонал (работна заплата, осигуровки, инвестиции в повишаване на квалификацията и
др.);
2) Структурен капитал (англ. Structural Capital – SC), разглеждан като разлика
между произведената добавена стойност (англ. Value Added – VA) и човешкия капитал
(HC);
3) Зает капитал (англ. Capital Employed – CE), който се интерпретира в модела като
балансова стойност на инвестирания капитал, съставен от собствен капитал и лихвен дълг.
След изчисляване на стойностите на тези компоненти се определя ефективността на всеки
от тях, отразена в показателите:
1) HCE – ефективност на човешкия капитал,
2) SCE - ефективност на струкурния капиал,
3) CEE – ефективност на инвестирания капитал.
Първият и третият от тези показатели представляват отношение между произведената
добавена стойност (VA), съответно към човешкия капитал (HC) и към заетия капитал (CE),
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а вторият показател – отношение на структурния капитал (SC) към произведената добавена
стойност (VA).
Добавената стойност (VA) се изчислява по следната формула:
VA  EBIT  C  DA, където:
EBIT – оперативна печалба на компанията (печалба преди лихви и данъци);
C – разходи за персонал (работна заплата, социални разходи и др.).
DA – разходи за амортизация на материални и нематериални активи на компанията.
Като промеждутъчен резултат се изчислява показателя ефективност на интелектуалния
капитал ICE (англ. Intellectual Capital Efficiency) чрез сумиране на показателите за
ефективност на човешкия капитал и на структурния капитал:
ICE  HCE  SCE
Самият коефициент VAIC™ представлява сума от показателите за ефективност на
интелектуалния капитал и на инвестирания капитал:
VAIC  ICE  CEE
По този начин се акцентира върху факта, че добавената стойност се създава от човешкия
капитал чрез използване на материалния капитал. В тази връзка моделът VAIC™ може да
се разглежда като опит да се отрази синергията на материалния, човешкия и структурния
капитал при генериране на добавена стойност. Предполага се, че колкото по-високо е
значението на VAIC™, толкова по ефективно се използва интелектуалния капитал в
организацията за създаване на добавена стойност.
В таблица 2 са посочени източниците на информация за изчисляване на всеки показател от
модела. Ще отбележим, че основен източник на информация за изчисляване на елементите
на VAIC™ е годишния финансов отчет на организацията.
Таблица 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Показатели
Нетни приходи от продажби (НПП)
Разходи по икономически елементи, вкл.суми с корективен характер
Доход преди лихви и данъци (EBIT) (ред 1-ред 2)
Разходи за амортизация
Разходи за възнаграждения и осигуровки
Добавена стойност (VA) (ред 3 + ред 4 +ред 5)
Човешки капитал (HC) (разходи за възнаграждения и осигуровки)
Структурен капитал (SC) (ред 6 - ред 7)
Инвестиран капитал (CE) (собствен капитал и лихвен дълг)
Ефективност на човешкия капитал (HCE) (ред 6/ред 7)
Ефективност на структурния капитал (SCE) (ред 9/ред 6)
Ефективност на интелектуалния капитал (ICE) (ред 10+ред11)
Ефективност на инвестирания капитал (CЕE)(ред 6/ред 9)
Коефициент добавена стойност към интелектуален капитал (VAIC)
14 (ред 12 + ред 13)
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Източник
ОПР
ОПР
Изчисляем показател
ОПР
ОПР
Изчисляем показател
ОПР
Изчисляем показател
Баланс, пасив
Изчисляем показател
Изчисляем показател
Изчисляем показател
Изчисляем показател
Изчисляем показател

Главното достойнство на модела VAIC™ е неговата синтетичност – обединяване на две
базови концепции за измерване на интелектуалния капитал. От една страна, моделът
позволява да се разглежда влиянието на интелектуалния капитал на организационно
равнище, а от друга – обособяването на отделни компоненти на този капитал задълбочава
разбирането за взаимовръзката между интелектуалния капитал и финансовите показатели
на компанията.
Основните предимства и недостатъци на показателя VAICTM се свеждат до:
Недостатъци

(Value Added Intellectual Coefficient)

VAICТМ

Предимства
Разкрива интелектуалните
възможности на компанията.

Не може да посочи равнището на
измененията, които е необходимо да се
внесат в компанията, за да се подобрят
пазарните й позиции.

Отчита ефективността на
материалните и нематериалните
активи чрез генерираната от тях
стойност при съвместното им
използване.

Изчислява се в консервативната среда на
счетоводния отчет.
При дефиниране на човешкия капитал не
се отчитат способности, мотивация,
компотенции на персонала в явен вид,
макар те индиректно да се отчитат при
формиране на работната заплата.

Разкрива успехите на корпоративния
мениджмънт при използване на
съществуващите активи.
Лесен за приложение на годишна
база.

Интегралният показател за ефективността
от интелектуалния капитал ICE –
всъщност не е нищо повече от показател
за производителността на труда.

Информационно осигурен с данни от
финансовите отчети.
Осигурява стандартизация при
провеждане на сравнителен анализ в
различни сектори на национално и
международно равнище.

В резултат на анализ на множество емпирични данни редица изследователи утвърждават,
че стойностите на VAIC™ се движат в широките граници от 2 до 14.
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ПРИМЕРИ
Пример 1. Показателят VAIC™ за 2018 и 2019 г. за Софийска вода АД (таблица 3).
Таблица 3.
ПОКАЗАТЕЛИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Нетни приходи от продажби (НПП) (хил.лв)
Разходи по икономически елементи, вкл. суми с
корективен характер (хил.лв)
Доход преди лихви и данъци (EBIT) (р.1-р.2)
(хил.лв)
Разходи за амортизация (хил.лв)
Разходи за възнаграждения (хил.лв)
Разходи за социално осигуряване (хил.лв)
Човешки капитал (HC) (р.5+р.6) (хил.лв)
Добавена стойност (VA) (р.3+р.4+р.7) (хил.лв)
Ефективност на човешкия капитал (HCE) (p.8/p.7)
Структурен капитал (SC) (р.8-р.7) (хил.лв)
Ефективност на структурния капитал (SCE)
(p.10/p.8)
Ефективност на интелектуалния капитал (ICE)
(p.9+p.11)
Собствен капитал (хил.лв)
Лихвен дълг (хил.лв)
Инвестиран капитал (CE) (p.13+p.14) (хил.лв)
Ефективност на инвестирания капитал (CЕE)
(p.8/p.15)
VAIC (p.12+p.16)

2019

2018

206,240

93,747

163,835

69,925

42,405

23,822

50,036
27,081
7,764
34,845
127,286
3.65
92,441

20,215
11,633
2,853
14,486
58,523
4.04
44,037

0.73

0.75

4.38

4.79

8,884
49,752
58,636

8,884
77,765
86,649

2.17

0.68

6.55

5.47

Коментар:
1. Ефективността на инвестирания капитал (СЕЕ) показва колко добавена стойност

създава единица инвестиран капитал. Този показател през двете анализирани години,
бележи тенденция на нарастване. Ако през 2018 г. дружеството получава на 1 лв
инвестиран капитал 0.68 лв добавена стойност, то през 2019 г. се наблюдава сериозен
ръст на този показател – 2,17 лв на всеки 1 лв инвестиран капитал.
2. Ефективността на човешкия капитал (HCE) показва колко добавена стойност създава
всяка парична единица, вложена в развитието на персонала. През 2018 г. 1 лв вложен
в развитието на човешкия фактор в дружеството носи 4.04 лв добавена стойност. През
2019 г. се наблюдава спад на показателя НCE до равнището на 3.65 лв добавена
стойност на 1 лв. вложен в развитието на човешкия фактор.
3. Равнището на ефективността на структурния капитал (𝑆𝐶𝐸) в анализирания период
практически е константно. През 2018 г. всеки лев добавена стойност е създаден с 0,75
лв структурен капитал, а през 2019 г. – с 0.73 лв структурен капитал.
4. Ефективността на интелектуалния капитал (ICE), разглеждана като сума от
ефективноста на човешкия и на структурния капитал през 2018 г. достига 4.79, а през
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2019 г. намалява на 4.38, следвайки по същество тенденцията на съставните елементи
на този показател.
5. Коефициентът на добавената от интелектуалния капитал стойност (VAIC) в Софийска
вода АД през 2018 г. възлиза на 5.47, а през 2019 г. – на 6.55. Този ръст, както показва
предходния анализ и фиг.2, е свързан основно с увеличение ефективността на
инвестирания капитал (повече от 3 пъти), в чийто състав се включва наред с
интелектуалния и физическия капитал. Показателят VAIC™ включва и добавената
стойност, създавана от физическия капитал.
6. Увеличаващата се стойност на VAIC™ означава, че дружеството използва по-голям
размер на интелектуалния капитал.
7. Данните от фиг.2 потвърждават една от характеристиките на модела VAIC™, че
човешкият и структурният капитал са в обратно пропорционална зависимост.

Фиг.2. VAIC™ в Софийска вода АД
7
6
5
4
3
2
1
0

6,55
5,47
3,65

4,38

4,04

0,73
VAIC

4,79

2,17

0,75

0,68

Ефективност на Ефективност на Ефективност на Ефективност на
човешкия
структурния интелектуалния инвестирания
капитал (НСЕ) капитал (SCE)
капитал (ICE)
капитал (СЕЕ)
2019

2018

Пример 2. Показателят VAIC™ за високотехнологични компании (Таблица 4)
Таблица 4.
Високотехнологични
№
компании
1 The Boeing Company
VAIC
HCE
SCE
2 Microsoft Corporation
VAIC
HCE
SCE
3 Intel Corporation
VAIC
HCE
SCE
4 IBM Corporation
VAIC
HCE
SCE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

4,137
2,819
0,645

3,286
2,307
0,567

3,382
2,598
0,615

3,554
2,541
0,606

3,347
2,311
0,567

3,288
2,338
0,572

7,620
6,487
0,846

7,125
6,010
0,834

6,912
5,801
0,828

9,146
7,866
0,873

9,772
8,483
0,882

8,783
7,512
0,867

10,433
9,077
0,89

8,187
6,982
0,857

9,554
8,305
0,88

9,356
8,007
0,875

8,871
7,610
0,869

9,875
8,535
0,883

6,601
5,375
0,814

6,999
5,672
0,824

7,983
6,562
0,848

8,579
7,072
0,859

8,831
7,402
0,865

8,186
6,601
0,849
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Коментар:
Представените в таблица 4 данни за високотехнологични компании позволяват да се
направят следните изводи:






Ефективността на човешкия капитал (НСЕ) и ефективността на структурния капитал
(SCE) са в обратно пропорционална зависимост през анализирания период и във
всяка от анализираните високотехнологични компании. Това е една от особеностите
на модела VAIC™. Тази ситуация е характерна за всяка компания, независимо от
технологичното й равнище, отраслова принадлежност и степен на развитие.
Високотехнологичните компании в областта на информационните технологии
(Microsoft Corporation, Intel Corporation и IBM Corporation) реализират високи
стойности на VAIC™ и на НСЕ, което означава, че организациите използват поголям по размер интелектуален капитал.
По отношение на The Boeing Company стоиностите на VAIC™ и на НСЕ не са
толкова високи, но са с ясно изразена трайна тенденция на растеж.
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