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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je predstaviti letno poročilo in analizirati sestavini poslovnega 

poročila, kot sta upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj slovenskih elektroenergetskih 

podjetij. Preverjeno je, ali obravnavani sestavini poslovnega poročila po posameznih vsebinah 

(indikatorjih), ki jih predvidevajo zakonodaja ter priporočila domačih in tujih strokovnjakov, 

dosegajo zadovoljiv nivo, ali se je kakovost poročanja v treh zaporednih opazovanih letih 

izboljšala ter ali na kakovost poročanja vplivata uspešnost podjetja in povprečno število 

zaposlenih. Na osnovi analize je zasnovan model razkritij za glavne sestavine poslovnega 

poročila, ki so analiza poslovanja, upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj, kot pomoč vsem 

tistim, ki pripravljajo poslovno poročilo.  

Ključne besede: letno poročilo, poslovno poročilo, upravljanje s tveganji, trajnostni razvoj, 

kakovost, uspešnost podjetja. 

SUMMARY 

The aim of this Master's Thesis is to present an annual report and to analyse the component 

parts of a financial report, such as risk management and sustainable development of Slovenian 

electricity companies. We investigated if the component parts of the financial report discussed 

by individual contents (indicators) provided for by the legislation and recommendations of 

local and foreign experts are at a satisfactory level, whether the quality of reporting has 

improved in three consecutive years, and if the reporting quality is affected by the 

performance of the company and the average number of employees. The disclosure model for 

the main components of the financial report, thus the operational review, risk management 

and sustainable development, was designed based on an analysis to assist all those responsible 

for preparing the financial report.  

Keywords: annual report, financial report, risk management, sustainable development, quality, 

company's performance. 

UDK: 621.31:657.375(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opis problematike 

Letno poročilo je eden najpomembnejših dokumentov, s katerim se podjetje predstavi 

javnosti. Z zakonom o gospodarskih družbah je bilo uvedeno letno poročilo podjetja, ki 

prikazuje celovito poslovanje podjetja v določenem poslovnem letu in je namenjeno 

internemu ter eksternemu komuniciranju in pomaga prejemnikom razumeti poslovno 

situacijo, reševati probleme ter sprejemati odločitve. Letno poročilo je obvezno javno 

razkritje pravočasnih, uporabnih in verodostojnih informacij o poslovanju podjetja (Kavčič 

2010, 53). Z njim uprava komunicira z lastniki, s finančnim in širšim družbenim okoljem. S 

pomočjo letnega poročila se lahko podjetje enkrat na leto celovito predstavi – objavi poslovne 

rezultate, identiteto, vrednote in cilje ter druge pomembnejše podatke, s katerimi skuša 

'nagovoriti' svoje ciljne skupine. Letno poročilo sestavljajo uvod, poslovno poročilo in 

računovodsko poročilo, ki zajema letne računovodske izkaze ter njihova pojasnila. 

Poslovno poročilo govori o pogledu poslovodstva oziroma uprave na delovanje podjetja. Z 

njim uprava predstavi svoje delo, svoje uspehe in neuspehe ter uspešnost poslovanja v tistem 

delu, ki ni prikazan z računovodskimi podatki in informacijami, ki so zajete v računovodskem 

poročilu, po drugi strani pa poslovno poročilo dopolnjuje podatke in informacije iz 

računovodskega poročila. Navadno ga sestavljata mnenje uprave oziroma generalnega 

direktorja in podrobnejši pregled doseženih rezultatov posameznih poslovnih funkcij ter 

področij. Uprava poleg pogledov na preteklo poslovanje predstavi tudi pričakovanja za naprej 

(Horvat 2007, 26–27; Igličar in Hočevar 1997, 36; Kocbek 2006, 466).  

Vsebina poslovnega poročila je okvirno določena v 70. členu Zakona o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-

8, 33/11 in 91/11), ki pravi, da mora poslovno poročilo vsebovati vsaj pošten prikaz, razvoj in 

poslovanje družbe,1 z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. 

V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi pomembnejši dogodki, ki so nastopili po 

koncu poslovnega leta, pričakovani razvoj družbe, aktivnosti družbe na področju raziskav in 

razvoja ter obstoj podružnic družbe, izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim, 

likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom. Ostala razkritja so 

prostovoljne narave. Prostovoljna razkritja se nanašajo na razkritja, ki niso vključena v 

računovodskih izkazih in ki jih računovodski standardi, zakoni ali drugi predpisi izrecno ne 

zahtevajo. Vsako podjetje pa se samo odloči, katera prostovoljna razkritja so primerna, 

pomembna in uporabna. Podjetja, ki se odločijo za prostovoljna razkritja, se želijo od drugih 

razlikovati po večji količini kakovostnih informacij o poslovanju, ponujenih zunanjim 

                                                           
1 Pojma družba oziroma podjetje se v tem magistrskem delu uporabljata kot sinonima. 
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uporabnikom. Učinkovita prostovoljna razkritja lahko naložbenikom in upnikom ponudijo 

bolj pregledne ter razumljive informacije o podjetju.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Namen magistrske naloge je proučiti sestavini poslovnega poročila, tj. upravljanje s tveganji 

in trajnostni razvoj slovenskih elektroenergetskih podjetij za triletno obdobje, in ugotoviti, na 

kakšen način in ali uspešnost podjetja ter število zaposlenih vplivata na kakovost poročanja.  

Cilji magistrske naloge v teoretičnem delu so: 

- pregledati literaturo in zakonodajo ter usmeritve s področja letnega poročanja podjetij, s 

poudarkom na poslovnem poročanju o analizi poslovanja, upravljanju s tveganji in 

trajnostnem razvoju; 

- pregledati poslovna poročila slovenskih elektroenergetskih podjetij za triletno obdobje. 

Cilji magistrske naloge v empiričnem delu so: 

- analizirati vsebino naslednjih sestavin poslovnega poročila za leta 2008, 2009 in 2010: 

upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj; 

- ugotoviti, ali se je kakovost navedenih sestavin poslovnega poročila v letu 2010 povečala, 

v primerjavi z letom 2009 in 2008; 

- ugotoviti, ali obstaja povezava med uspešnostjo podjetja (kazalniki in kazalci uspešnosti) 

in kakovostjo obravnavanih sestavin poslovnega poročila; 

- ugotoviti, ali obstaja povezava med povprečnim številom zaposlenih in kakovostjo 

obravnavanih sestavin poslovnega poročila; 

- izdelati smernice (model) za kakovostno poslovno poročanje. 

Končni cilj raziskave je tako poskušati dokazati, da: 

- se je kakovost poročanja o upravljanju s tveganji in trajnostnemu razvoju v poslovnih 

poročilih slovenskih elektroenergetskih podjetjih povečala; 

- uspešnejša podjetja pripravijo kakovostnejše poslovno poročilo za izbrani sestavini; 

- podjetja z višjim povprečnim številom zaposlenih pripravijo kakovostnejše poslovno 

poročilo za izbrani sestavini. 

Temeljna teza magistrskega dela je, da se je kakovost poročanja o upravljanju s tveganji in 

trajnostnem razvoju v poslovnih poročilih slovenskih elektroenergetskih podjetij povečala ter 

je odvisna od uspešnosti podjetja in povprečnega števila zaposlenih. 

V magistrski nalogi smo preverjali naslednje hipoteze: 

- Hipoteza 1: Slovenska elektroenergetska podjetja so znotraj izbranih sestavin poslovnega 

poročila (upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj) na podlagi posameznih indikatorjev 

dosegla zadovoljiv nivo.  
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- Hipoteza 2: Kakovost obravnavanih sestavin (in področij) poslovnih poročil se je v letu 

2010 povečala, v primerjavi z letoma 2009 in 2008. 

- Hipoteza 3: Uspešnost podjetja pozitivno vpliva na kakovost obravnavanih sestavin (in 

področij) poslovnega poročila. 

- Hipoteza 4: Povprečno število zaposlenih pozitivno vpliva na kakovost obravnavanih 

sestavin (in področij) poslovnega poročila. 

Prispevek naloge je priprava smernic za izgradnjo teoretičnega modela, z vsebino razkritij za 

kakovostno poslovno poročanje o analizi poslovanja, upravljanju s tveganji in trajnostnem 

razvoju za elektroenergetska podjetja, ki temelji na teoretičnih spoznanjih o poslovnih 

poročilih ter analizi in primerjavi poslovnih poročil za obravnavana podjetja. Na omenjene 

sestavine poslovnega poročila smo se omejili zato, ker postajajo neračunovodske informacije 

vse pomembnejše, sestavine poslovnega poročila niso tako natančno predpisane kot sestavine 

računovodskega dela poročila, poleg tega pa je poročanje o upravljanju s tveganji in 

trajnostnem razvoju vse pomembnejše. 

1.3 Metodologija 

V prvem delu so podane teoretične osnove. Predstavljeno je letno poročilo in njegova 

vsebina, s poudarkom na poslovnem poročanju o analizi poslovanja, upravljanju s tveganji in 

trajnostnemu razvoju. Pri oblikovanju teoretičnega dela so v posameznih točkah uporabljene 

naslednje metode: metoda deskripcije, metoda klasifikacije, metoda kompilacije, metoda 

abstrakcije in konkretizacije ter metoda specializacije. Navedene metode izhajajo iz metode 

analize primarne in sekundarne literature, torej poročil, knjig, zbornikov, znanstvenih ter 

strokovnih člankov in ostale dostopne literature.  

V drugem delu naloge smo v empirično raziskavo vključili gospodarske družbe s šifro 

dejavnosti D – oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v okviru te dejavnosti 

slovenska elektroenergetska podjetja. Empirični del naloge je zasnovan na zbiranju, obdelavi 

in interpretaciji kvalitativnih ter kvantitativnih podatkov. Vsebinsko smo analizirali sestavini 

poslovnega poročila upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj za izbrana podjetja za triletno 

obdobje. S pomočjo merske lestvice smo podatke in informacije predstavili s številskimi 

spremenljivkami v MS Excelovi tabeli. Podatke smo nato prenesli v programsko orodje SPSS, 

s pomočjo katerega smo jih podrobneje statistično analizirali z naslednjimi metodami: 

univariatno analizo, bivariatno analizo, metodo glavnih komponent in Kruskal–Wallisovim 

testom ter bivariatno regresijsko analizo. 

V zadnjem delu magistrske naloge je uporabljena metoda sinteze. S pomočjo ugotovitev 

teoretičnega proučevanja in analize poslovnih poročil smo pripravili model vsebin poročanja 

za sestavine poslovnega poročila: analiza poslovanja, upravljanje s tveganji in trajnostni 
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razvoj za elektroenergetska podjetja v Sloveniji, kar bo v pomoč vsem tistim, ki pripravljajo 

poslovna poročila.    

1.4 Predvidene omejitve in predpostavke 

Ključne omejitve in predpostavke v celotni raziskavi so: 

- v raziskavo so vključena vsa srednja in velika podjetja slovenskega elektroenergetskega 

sistema, ki so v skladu s 57. čl. Zakona o gospodarskih družbah zavezana k reviziji in s 

tem dolžna izdelati poslovno poročilo. Po podatkih Javne agencije RS za energetiko na 

dan 20. 11. 2010 je teh podjetij 21 (vseh elektroenergetskih podjetij je 23, vendar sta dve 

mikro podjetji in nista dolžni sestavljati poslovnih poročil); 

- obravnavano je poslovno poročilo, ki je del letnega poročila. V poslovnem poročilu je 

pozornost namenjena predvsem naslednjima sestavinama: upravljanje s tveganji in 

trajnostni razvoj; 

- analizirani sta sestavini poslovnih poročil za leta 2008, 2009 in 2010; 

- omejen obseg strokovne literature na področju letnih poročil. Okvirna zakonska podlaga 

je določena le v Zakonu o gospodarskih družbah, Slovenskih računovodskih standardih in 

Mednarodnih standardih računovodskega poročanja. 
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2 LETNO POROČILO 

V tem poglavju bomo predstaviti letno poročilo kot celoto, zakonski okvir za njegovo sestavo, 

njegov namen in uporabo, zavezance za pripravo letnega poročila ter vlogo posameznih 

subjektov pri pripravi letnega poročila. Ker je letno poročilo podjetja namenjeno internemu in 

eksternemu komuniciranju, bomo predstavili interesne skupine podjetja in s tem tudi letnega 

poročila ter pomen informacij za posamezno interesno skupino. Ob koncu poglavja so 

predstavljene še lastnosti, ki jih mora imeti kakovostno letno poročilo. 

2.1 Zakonski okvir za sestavo letnega poročila v Sloveniji 

Obvezna vsebina letnega poročila je določena v:  

- Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki predpisuje glavna izhodišča; 

- Slovenskih računovodskih standardih (SRS); 

- Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). 

2.1.1 Zakon o gospodarskih družbah  

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) predstavlja temeljni okvir zakonodaji, ki ureja letno 

poročilo. V zakonu je poslovnim knjigam in letnemu poročilu namenjeno osmo poglavje.  

Po 53. členu ZGD-1 določbe osmega poglavja veljajo za vse kapitalske družbe2 in vse osebne 

družbe, pri katerih za njihove obveznosti ni neomejeno odgovorna nobena fizična oseba3 ter 

za podjetnike, katerih podjetje ustreza merilom za srednje ali velike družbe. Za podjetnike 

veljajo vse določbe tega poglavja z izjemo 57. člena zakona, ki govori o revidiranju letnih 

poročil. 

Splošna pravila o računovodenju so določena v 54. členu, podrobnejša pravila pa so določena 

v Slovenskih računovodskih standardih, ki določajo zlasti: 

- vsebino in členitev izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala; 

- pravila o vrednotenju računovodskih postavk; 

- pravila o vsebini posameznih postavk v računovodskih izkazih in pojasnilih teh postavk v 

prilogi k izkazom. 

                                                           
2 Kapitalske družbe so: delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo in komanditne delniške 
družbe. 
3 To so družbe z neomejeno odgovornostjo in komanditne družbe. 
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V 60. členu so določene glavne sestavine letnega poročila družb4 iz 57. člena zakona, ki so 

zavezane k reviziji letnega poročila, in sicer: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz 

denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo. 

Letno poročilo majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji s katerimi se ne trguje na 

organiziranem trgu, je sestavljeno vsaj iz: bilance stanja, izkaza poslovnega izida in priloge s 

pojasnili k izkazom. 

Vsebino poslovnega poročila določa 70. člen ZGD-1.5 

Družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena6 eni ali več družbam, ali zunaj nje 

(podrejene družbe), mora pripraviti tudi konsolidirano letno poročilo (56. člen ZGD-1). Letna 

poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in majhnih kapitalskih družb, 

katerih vrednostni papirji so na organiziranem trgu, mora pregledati revizor. Revizor mora 

revidirati računovodsko poročilo in pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da 

preveri skladnost med posameznimi sestavinami letnega poročila. Revizor izdela ustrezno 

poročilo skladno z drugo točko 57. člena ZGD-1. 

Družbe, ki so po ZGD-1 zavezane k reviziji letnega poročila, morajo letna poročila in 

konsolidirana letna poročila, skupaj z revizorjevim poročilom, predložiti Agenciji Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v osmih mesecih po koncu poslovnega 

leta, letna poročila ostalih družb pa v treh mesecih po koncu poslovnega leta (ZGD-1, 58. 

člen). 

Letno poročilo in njegove sestavne dele morajo podpisati vsi člani poslovodstva družbe. Člani 

organov vodenja in nadzora družbe morajo skupno zagotavljati, da je letno poročilo, z vsemi 

sestavnimi deli, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1, SRS in MSRP (ZGD-1, 60. a 

člen). Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Izkazovati mora pošten in 

resničen prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega 

izida. Če uporaba določb ZGD-1 in SRS ali MSRP ne zadošča za resničen in pošten prikaz, 

mora priloga k izkazom vsebovati ustrezna pojasnila (ZGD-1, 61. člen). 

                                                           
4 Zakon v prvem odstavku 57. člena določa naslednje družbe: velike in srednje kapitalske družbe, 
dvojne družbe in tiste majhne družbe, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu. 
5 Vsebina poslovnega poročila skladno s tem členom je opisana v podpoglavju 3.1.2 Poslovno 
poročilo. 
6 Nadrejena družba je tista, ki izpolnjuje enega od pogojev: 
- ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi; 
- ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta druge 

družbe in je hkrati družbenik te družbe; 
- ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe; 
- je družbenik v drugi družbi in na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje 

večino glasovalnih pravic. 
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2.1.2 Slovenski računovodski standardi  

Slovenski računovodski standardi (SRS 2006) so obvezna pravila o strokovnem ravnanju na 

področju računovodstva, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. Njihovo oblikovanje je 

spodbudil 5. člen Zakona o računovodstvu iz leta 1989, ki je strokovno organizacijo 

pooblastil, da namesto države, ki je dotlej z zakoni in predpisi urejala računovodenje, 

samostojno ter skladno z razvojem stroke v svetu in doma oblikuje svoje strokovne standarde. 

Prvi slovenski računovodski standardi so bili sprejeti leta 1993 in so se začeli uporabljati 1. 

januarja 1994. SRS so bili prvič prenovljeni v letu 2001 – uporabljali so se od 1. januarja 

2002 dalje, v letu 2005 pa so bili standardi, zaradi vstopa Slovenije v EU, uporabe evropske 

zakonodaje in zaradi sprememb direktiv EU, ki se nanašajo na računovodenje, ponovno 

dopolnjeni in spremenjeni ter se uporabljajo od 1. januarja 2006 dalje. 

SRS so združitev domače računovodske teorije z mednarodnimi zahtevami, zlasti 

mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in direktivami EU. Prilagojeni in 

usklajeni so z zahtevami četrte direktive EU (Direktiva o letnih poročilih) in sedme direktive 

EU (Direktiva o konsolidiranih letnih poročilih) ter določbami MSRP. V SRS so zapisana 

pravila vrednotenja in merjenja računovodskih postavk enaka pravilom, ki jih določajo 

MSRP. Standardi na dokaj enostaven način predpisujejo temeljna pravila računovodenja, na 

podlagi katerih morajo družbe sestavljati svoje računovodske izkaze. Njihova posebnost je, da 

obravnavajo računovodenje kot celoto za notranje in zunanje potrebe podjetij. 

SRS temeljijo na domačem kodeksu računovodskih načel, zato je v njih obravnavano 

področje precej širše od področja, ki ga obravnavajo MSRP. Splošnih standardov je trideset. 

Izhajajo iz zaporedja, po katerem so obravnavana računovodska načela. SRS v točkah od 1 do 

19 obravnavajo metodiko vsebinskega izkazovanja gospodarskih kategorij, od 24 do 27 

metodiko oblikovanja predstavljanja gospodarskih kategorij pri zunanjem poročanju, od 20 do 

23 in od 28 do 30 pa metodiko delovanja na posameznih področjih računovodenja. SRS 30 je 

namenjen računovodskemu informiranju. Standardi od 31 do 40 obravnavajo posebnosti 

računovodenja v organizacijah posameznih vrst in posebnosti računovodenja v primerih, ko 

niso upoštevane temeljne računovodske predpostavke, na katerih so zasnovani splošni SRS. 

Posamezen standard je lahko povezan z več MSRP in direktivami EU, prav tako pa je lahko v 

več SRS upoštevan posamezni MSRP ali posamezna direktiva (SRS 2006, I–III). 

Pri pripravi kakovostnih računovodskih izkazov v skladu s SRS in posredno tudi z MSRP 

morata biti upoštevani temeljni predpostavki (SRS 2006, 5–6): 

- Upoštevanje nastanka poslovnega dogodka. Bistvo upoštevanja nastanka poslovnega 

dogodka je, da se učinki poslov in drugih poslovnih dogodkov pripoznajo takrat, ko 

nastanejo, in ne takrat, ko podjetje prejme ali plača denarna sredstva ali njihove 

ustreznike. Ta predpostavka je osnova za vse temeljne računovodske izkaze, razen za 

izkaz denarnih tokov (Nobles in Parker 2004, 112). 
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- Časovna neomejenost delovanja (delujoče podjetje). Bistvo predpostavke je, da se 

predpostavlja, da je podjetje delujoče podjetje in da bo nadaljevalo svoje poslovanje v 

prihodnosti (Nobles in Parker 2004, 112). 

Naslednje kakovostne značilnosti računovodskih izkazov so (SRS 2006, 5–6): 

- Ustreznost. Informacije imajo lastnost ustreznega, če vplivajo na poslovne odločitve 

uporabnikov, pomagajo ovrednotiti pretekle, sedanje in prihodnje dogodke, oziroma, če 

jim pomagajo potrditi ali popraviti njihove lastne pretekle ocene. Ustreznost je povezana 

s primerljivostjo, pravočasnostjo in razumljivostjo. 

- Zanesljivost. Informacije so zanesljive, če ne vsebujejo pomembnih napak ter 

pristranskih stališč in če se uporabniki lahko zanesejo, da predstavljajo tisto, kar trdijo, da 

predstavljajo. Z zanesljivostjo so povezane tudi naslednje značilnosti: zvesta predstavitev, 

ki vključuje prednost vsebine pred obliko, nepristranskost, previdnost in popolnost. 

- Primerljivost. Primerljivost omogoča primerjati postavke v računovodskih izkazih istega 

podjetja za različna leta ali postavke v računovodskih izkazih različnih podjetij. 

- Razumljivost. Računovodski izkazi so razumljivi, če jih uporabniki, ki poznajo poslovno 

in gospodarsko delovanje ter računovodstvo in dovolj prizadevno proučujejo informacije, 

razumejo brez težav. Računovodske informacije morajo biti razumljive, zanesljive in 

primerljive (Sutton 2004, 7). 

Podjetje mora pri svojem zunanjem poročanju upoštevati SRS od 1 do 15, od 17 do 19, od 24 

do 27 in tiste določbe drugih standardov, na katere se našteti standardi sklicujejo ali nanašajo, 

ter Uvod v SRS. Uporaba drugih standardov ni obvezna, temveč se priporoča pri notranjem 

poročanju (SRS 2006, 3). 

2.1.3 Mednarodni standardi računovodskega poročanja  

Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) imajo v nasprotju z nacionalnimi 

računovodskimi standardi nadnacionalno naravo. Cilj mednarodnih standardov, v skladu z 

Uredbo EU št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta za mednarodne računovodske 

standarde, je poenotenje računovodskega poročanja družb na enotnem evropskem in tudi 

svetovnem kapitalskem trgu ter pomoč investitorjem na borzah, da bi se lažje odločali na 

podlagi primerljivih informacij o uspešnosti družb, ki kotirajo na borzi (Vezjak 2004, 9–11). 

MSRP izdaja Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (International Accouting 

Standards Board, IASB). IASB je ob ustanovitvi od svojega predhodnika, tj. Sveta za 

mednarodne računovodske standarde (International Accounting Standards Committee, IASC), 

prevzel do tedaj sprejete mednarodne računovodske standarde (MRS) in pojasnila 

Strokovnega odbora za pojasnjevanje (Standing Interpretations Committee, SIC) ter jih 

skupno poimenoval MSRP. Tako se imenujejo novi standardi, ki jih od aprila 2001 sprejema 

IASB, v skupino MSRP pa sodijo še pojasnila Sveta za pojasnjevanje mednarodnih 
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standardov računovodskega poročanja (International Financial Reportign Interpretations 

Committee, IFRIC). 

MSRP obsegajo: 

- mednarodne standarde računovodskega poročanja – MSRP, 

- mednarodne računovodske standarde – MRS in 

- pojasnila IFRIC oziroma nekdanjega SIC. 

MSRP temeljijo na poudarjanju informacijskih potreb uporabnikov računovodskih izkazov in 

na uporabnosti informacij za sprejemanje gospodarskih odločitev. Z vstopom Slovenije v EU, 

1. maja 2004, je postala uredba o uporabi MSRP zavezujoča za mnoge slovenske gospodarske 

družbe. Družbe, ki morajo na podlagi 54. člena ZGD-1 sestavljati računovodska poročila v 

skladu z MSRP, so: 

- družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov 

vrednostnih papirjev v državah EU in so zavezane k uskupinjevanju; 

- banke; 

- zavarovalnice; 

- druge družbe, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za pet let. 

MSRP opredeljujejo, za razliko od SRS, pravila zunanjega računovodskega poročanja in 

urejajo samo področje računovodskih izkazov s poudarkom na informacijskih potrebah 

uporabnikov računovodskih izkazov, tj. uporabnikov informacij za sprejemanje gospodarskih 

odločitev, temelječih na oceni prihodnjih denarnih tokov podjetja (Novak 2007, 353) in ne 

celotnega zunanjega računovodskega poročanja (Novak 2007, 358). MSRP tako ne veljajo za 

druge informacije, ki so predstavljene v letnem poročilu ali drugi listini. Zato je pomembno, 

da uporabniki znajo razlikovati informacijo, pripravljeno z uporabo MSRP, od druge 

informacije, ki utegnejo uporabnikom koristiti, vendar niso predmet standardov (MRS 2012, 

45). 

2.2 Namen in uporaba letnega poročila 

Letno poročilo je najpomembnejša periodična listina komuniciranja uprave gospodarske 

družbe z lastniki in drugimi interesnimi skupinami družbe. Prvenstveno je namenjeno 

obveščanju lastnikov o uspešnosti poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu (Hočevar, 

Igličar in Zaman 2004, 222). Osnovni namen letnega poročila je dati informacije o finančnem 

položaju, spremembah finančnega položaja in uspešnosti družbe, ki so koristne pri odločanju 

širokega kroga uporabnikov (Turk idr. 2004, 715).  

Besedilo, številke in oblika dajejo vtis resnosti ter zanesljivosti vodstva in družbe kot celote. 

Letno poročilo je skrbno pripravljen dokument družbe z veliko slikovnega gradiva in s 

privlačnim videzom, ki nazorno prikazuje dosežke družbe, poroča ter razlaga ozadje 
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preteklega dogajanja in namene za prihodnost (Horvat 2003, 87). Zanimiva je še opredelitev 

Kernelove (2005, 1), ki letno poročilo opisuje kot zgodbo leta. Ljudje si najbolj zapomnimo 

zanimive, jasne in pomenljive zgodbe, takšno pa naj bi letno poročilo tudi bilo. V letnem 

poročilu je treba izpostaviti ključne prednosti, vrednote, poslanstvo in cilje družbe. Po tej 

opredelitvi naj bi bile naloge letnega poročila naslednje: izgradnja identitete družbe, 

poudarjanje specifike, povezovanje identitete in osnovne dejavnosti družbe s ciljnimi 

skupinami, omogočati identifikacijo s družbo ter blagovnimi znamkami in pozitivno vplivanje 

na vedenje ciljnih skupin (npr. vzpodbujanje investicij, vabljenje k nakupu). 

Družbe, ki sestavljajo letna poročila, sestavljena iz računovodskega in poslovnega poročila, 

predstavljajo glavni vir informacij o dejavnostih, napredku in načrtih teh družb za uporabnike, 

ki jih to zanima (Holmes in Sudgen 1992, 1). Večina teh uporabnikov potrebuje ne le 

informacije o specifični aktivnosti, temveč o celotnem poslovanju (Douglas 1995, 399). Letno 

poročilo je finančna slika družbe in kaže njen finančni položaj s podrobnimi podatki za zadnji 

dve leti ter ključnimi kazalniki za zadnjih pet ali deset let (Brigham in Daves 2002, 176). 

2.3 Priprava letnega poročila 

Letno poročilo je ogledalo družbe. Tako kot so različne družbe, so različna tudi letna poročila. 

Družbe v poročila ne vključujejo samo obveznih informacij, zahtevanih s predpisi in 

standardi, ampak tudi dodatne informacije. Običajno je to najbolj prestižna in najdražja 

publikacija, ki vpliva tudi na dolgoročni ugled družbe v javnosti (Vezjak 1998, 43–47).  

Letno poročilo izpolni svoj namen, če se pri sestavljanju upoštevajo določena pravila, ki so 

(Kavčič 1997, 151–152): 

- podatki morajo biti odraz resničnega stanja, kar je zagotovljeno z revidiranjem in 

ustrezno usposobljenimi zaposlenci; 

- letno poročilo mora biti razumljivo. Poročilo mora dati pregled nad preteklim in 

predvidenim prihodnjim delovanjem družbe ter vsebovati čim več za uporabnika 

koristnih informacij; 

- podatki morajo biti pravočasni. Če so spremembe v družbi zelo pogoste, so poročila 

takrat, ko so pripravljena, velikokrat že zastarela; 

- poročilo mora biti primerno po obliki in vsebini. Ker je namenjeno širokemu krogu ljudi, 

morata biti vsebina in oblika skrbno izbrani. 

Od letnega poročila, ki je ustrezno sestavljeno, ima družba lahko vrsto koristi, tako zunanjih 

kot notranjih (Arfin 1993, 25). 

Zunanje koristi so: 

- strateški vpliv – poročilo uporabnike seznani z združitvami družbe; 

- vplivanje na finančne strokovnjake – strokovnjaki bolje spoznajo poslovanje družbe; 
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- dostop do izbranih skupin uporabnikov – z določenim dodatnimi informacijami v letnem 

poročilu, npr. o ravnanju z okoljem, se družba lahko približa okoljevarstvenim skupinam 

in javnosti; 

- predstavitev poslanstva družbe – družba uporabnikom pove, kaj je njegov glavni namen, 

v čem se razlikuje od drugih, predstavi vizijo za prihodnost; 

- možnost poudariti posebna poslovna področja – družba poudari, s čim se poleg osnovne 

dejavnosti še ukvarja; 

- lojalnost delničarjev – družba seznani delničarje s svojimi načrti, s tem se lojalnost lahko 

ohrani in gradi; 

- nove izdaje delnic in posojila – družba predstavi naložbene načrte in prihodnje 

poslovanje, s tem se poveča uspešnost prodaje delnic ali dobi možnost za pridobitev 

ugodnega posojila. 

Notranje koristi so: 

- osredotočanje vodstva na cilje – uprava družbe mora letno pregledovati cilje družbe; 

- kontinuiteta – družba, ki razume potrebe uporabnikov informacij, predstavi strategijo v 

letnem poročilu, njeno izvedbo pa v naslednjih letnih poročilih. V vseh informacijah 

mora biti način prikazovanja njegovih glavnih dejavnosti, ciljev in kulture enak; 

- nadzor nad stroški – najdražja poročila niso nujno najboljša. Letno poročilo, ki je dobro 

zasnovano, ima lahko manj fotografij, vendar naj bodo te bolj učinkovite.  

Priprava letnega poročila zahteva veliko časa, zato ga je treba začeti pripravljati dovolj 

zgodaj. Priporočljivo je začeti z zbiranjem informacij in oblikovanjem prispevkov vsaj dva 

meseca pred koncem poslovnega leta. Letno poročilo ima opredeljene cilje, izhajajoč iz 

temeljnega cilja družbe. Pri pripravi je najboljše, da se sestavi projektni tim in se določi vodjo 

projekta. Skupina, ki pripravlja letno poročilo, mora oblikovati temo poročila, ki bo pritegnila 

bralca in se bo razlikovala od prejšnjih let. Najboljše teme izhajajo iz ciljev, ki si jih uprava 

postavi za naslednje leto. Vse bolj se uveljavlja praksa, da se letna poročila ne hvalijo s 

preteklimi uspehi, ampak so napovednik prihodnjih dogodkov (Horvat 2000, 56–59). Potek 

priprave letnega poročila je razviden iz slike 1. 
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Cilj podjetja in letnega 

poročila

Komu želimo poročati

Projektni tim

Odgovorni iz podjetja: 

finance, marketing,                               

pisec besedila, 

oblikovalec, fotograf              

Osnutek letnega poročila

Tema letnega poročila

Priprava letnega poročila

LETNO POROČILO

 

Slika 1: Priprava letnega poročila 

Vir: Prirejeno po Horvat 2000, 56–59. 

Pri pripravi dobrega letnega poročila je priporočljivo upoštevati naslednja pravila (Clifton 

1997, 8): 

- za pripravo letnega poročila naj bo odgovorna le ena oseba; 

- poročilo predsednika uprave naj bo na začetku letnega poročila. Napisano naj bo osebno, 

neposredno, strateško in naj vsebuje predvidevanja; 

- družba naj rezervira prostor, namenjen posameznim delom poročila, pripravi naj načrt 

oblikovanja in naj ne odstopa od njega; 

- zgledovati se je treba po boljših letnih poročilih v isti panogi in biti boljši od njih; 

- izogibati se je treba prevaram; 

- povzetek, kazalo, vizija in poudarki naj bodo na začetku letnega poročila; 

- letno poročilo naj bo napisano tako, da je po inteligenci, izobrazbi oziroma znanju 

primerno za bralca; 

- fotografije naj se ujemajo z besedilom; 

- v priprave in delo je treba vključiti tudi zaposlene; 

- bralca je treba prepričati, da bo na podlagi vsebine letnega poročila sodeloval z družbo. 

Izdelava letnega poročila je povezana tudi s stroški, ki jih mora družba opravičiti, zato se je 

treba vprašati naslednje (Arfin 1993, 202): 

- Kakšen bo prvi vtis, ki ga bo naredilo poročilo? Poročilo mora biti zanimivo in mora 

pritegniti uporabnika, ne sme biti dolgočasno ali zastavljeno preveč strokovno. 
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- Ali se z njim omogoča razumevanje družbe, njegovega poslovanja in izidov? Če iz imena 

družbe ni mogoče razbrati dejavnosti, je nujno na začetku poročila pojasniti, s čim se 

družba ukvarja. Ne sme se zgoditi, da bi se moral bralec prebijati skozi vse poročilo, da bi 

ugotovil osnovne podatke o dejavnosti družbe. 

- Ali so posamezne dejavnosti v okviru poslovanja družbe primerno pojasnjene? Iz 

poročila morajo biti razvidne odvisne družbe in njihova dejavnost. Poročilo, ki je dobro 

zasnovano, lahko družbi pomaga pri njenem uveljavljanju v okolju. 

2.3.1 Zavezanci za pripravo letnega poročila po ZGD-1 

Po določilih 53. člena ZGD-1 velja osmo poglavje tega zakona, glede načina in vsebine 

letnega poročila, za: 

- kapitalske družbe; 

- osebne družbe, pri katerih za njihovo obveznost ni neomejeno odgovorna nobena fizična 

oseba; 

- podjetnike, katerih podjetje ustreza merilom za srednje ali velike družbe. 

Vse te družbe razvrščamo na mikro, majhne, srednje in velike družbe, in sicer zaradi razlik v 

njihovi obveznosti za sestavljanje ter javno objavljanje računovodskih izkazov in zakonsko 

predpisano obveznost revidiranja računovodskih izkazov. Razvrščajo se z uporabo naslednjih 

meril, določenih v 55. čl. ZGD-1: 

- Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, 

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov, 

- velikost aktive ne presega 2.000.000 evrov. 

- Majhna družbe je družba, ki ni mikro družba, in ki izpolnjuje dve od teh meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov,  

- velikost aktive ne presega 4.400.000 evrov. 

- Srednja družba je družba, ki ni mikro ali majhna družba, in ki izpolnjuje dve od teh meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov,  

- velikost aktive ne presega 17.500.000 evrov. 

- Velika družba je družba, ki ni mikro ali majhna ali srednja družba. 

 

Družbe se v skladu z merili razvrščajo ali prerazvrščajo na podlagi podatkov dveh zaporednih 

poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja. V vsakem primeru pa so velike družbe 



 14 

banke, zavarovalnice, borza vrednostnih papirjev in družbe,7 ki po 56. členu ZGD-1 morajo 

pripraviti konsolidirano letno poročilo. 

2.3.2 Javna objava letnih poročil 

V skladu z določili ZGD-1 (58. člen) morajo vsi poslovni subjekti sprejeta poslovna poročila 

javno objaviti. Podatke iz letnih poročil oziroma letna poročila morajo predložiti Agenciji 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)8 naslednji poslovni 

subjekti: 

- gospodarske družbe (osebne družbe, kapitalske družbe, zadruge, podružnice tujega 

podjetja, gospodarska interesna združenja ter druge organizacije, ki vodijo poslovne 

knjige in sestavijo letno poročilo, kot velja za gospodarske družbe); 

- samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi 

ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov; 

- pravne osebe javnega prava (posredni in neposredni proračunski uporabniki in druge 

osebe javnega prava); 

- nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava; 

- društva. 

AJPES podatke zbira in obdeluje za dva namena, in sicer: 

- za zagotavljanje javnosti podatkov; 

- za statistične, informativno-analitične, davčne in raziskovalne namene (za državno 

statistiko). 

AJPES pripravlja in vzdržuje podatkovne baze letnih poročil za več let, uporabniki pa lahko 

dobijo podatke na individualni ravni v obsegu in vsebini, ki je določena za informiranje 

javnosti, na agregatni ravni pa v celotnem obsegu obdelanih podatkov (na ravni države, po 

dejavnostih, na ravni statističnih regij). 

AJPES javno objavi predložena letna poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 

za zadnje poslovno leto, v 30 dneh po predložitvi. Vpogled v zadnje objavljeno letno poročilo 

je brezplačen. 

Roki za predložitev letnih poročil so odvisni od trajanja poslovnega leta, vrste letnega 

poročila in vrste poslovnega subjekta, kar je razvidno iz preglednice 1. 

                                                           
7 Prvi odstavek 56. čl. ZGD-1 določa, da: družba s sedežem v RS, ki je nadrejena eni ali več družbam s 
sedežem v RS ali zunaj nje (podrejene družbe), mora pripraviti tudi konsolidirano letno poročilo, če je 
nadrejena družba ali ena od podrejenih družb organizirana kot kapitalska družba, kot dvojna družba ali 
kot druga istovrstna pravnoorganizacijska oblika po pravu države sedeža družbe. 
8 AJPES je pravna oseba javnega prava, katere ustanovitelj je Republika Slovenija in je pooblaščena 
tudi za obdelovanje ter objavljanje podatkov iz letnih poročil. 
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Preglednica 1: Roki za predložitev letnih poročil 

Vrsta poslovnega subjekta Za zagotavljanje javnosti 

podatkov 

Za državno statistiko 

Gospodarske družbe Letna poročila – 3 mesece po 

koncu poslovnega leta 

Revidirana in konsolidirana 

letna poročila – 8 mesecev po 

koncu poslovnega leta 

Do konca meseca marca 

Samostojni podjetniki 3 mesece po koncu poslovnega 

leta oz. do konca marca za 

preteklo leto 

Do konca meseca marca 

Pravne osebe javnega prava Do konca meseca februarja Do konca meseca februarja 

Nepridobitne organizacije – 

pravne osebe zasebnega prava 

Do konca meseca februarja Do konca meseca februarja 

Zadruge Letna poročila, revidirana in 

konsolidirana letna poročila – 

8 mesecev po koncu 

poslovnega leta 

Do konca meseca marca 

Društva Letna poročila – do konca 

meseca marca 

Revidirana letna poročila – do 

konca meseca avgusta 

Do konca meseca marca 

Vir: Ajpes 2012a; Ajpes 2012b; Ajpes 2012c; Ajpes 2012d; Ajpes 2012e. 

Družbe se lahko odločijo tudi za dodatno javno objavo letnega poročila. Razlog je 

najpogosteje še dodatna potreba po obveščanju interesnih skupin, pravila družbe ali drugi 

predpisi. Horvatova (2010a, 1) opaža, da je bil v zadnjih letih narejen velik korak tudi pri 

povečanju kakovosti elektronskih in spletnih letnih poročil, ki omogočajo bralcu enostaven 

pregled po poglavjih ter prenos podatkov v druge računalniške programe.  

2.4 Vloga pomembnejših subjektov pri pripravi letnega poročila 

2.4.1 Vloga revizije 

Podjetje mora za svoje potrebe in za potrebe zunanjih uporabnikov izdelovati računovodske 

izkaze, v katerih prikaže stanje svojih sredstev, obveznosti ter kapitala in tudi obračune 

poslovanja. Z računovodskimi izkazi razumemo takšna formalizirana računovodska poročila, 

kot sta denimo bilanca stanja ali izkaz uspeha (Turk idr. 2004, 477). Z računovodskimi izkazi 

se podjetje predstavlja svojemu okolju. Naloga revidiranja pa je oblikovati mnenje o 

resničnosti in poštenosti oziroma resničnosti in nepristranskosti računovodskih informacij, s 

katerimi se podjetje želi predstaviti svojemu okolju. 
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Pooblaščeni revizor je oseba, ki ji Slovenski inštitut za revizijo izda dovoljenje za opravljanje 

nalog pooblaščenega revizorja in izpolnjuje naslednje pogoje (48. člen Zrev-2): 

- je zaključila študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo oz. ima 

tej stopnji enakovredno izobrazbo; 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj pri 

opravljanju revidiranja v zadnjem šestmesečnem obdobju pred oddajo vloge za izdajo 

dovoljenja; 

- je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja; 

- ji ni bilo v preteklosti odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja; 

- ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oz. gospodarstvo; 

- ima visoko ravan aktivnega znanja slovenščine. 

Pooblaščeni revizor na podlagi svojega strokovnega znanja pregleduje računovodske izkaze in 

izrazi mnenje (potrdilno zagotovilo), da so računovodske informacije resnična in poštena slika 

ali pošten prikaz v skladu s temelji računovodstva. Z revizijskim poročilom, ki ga je sestavil 

neodvisni zunanji revizor, z ugotovitvijo, da je finančno stanje obravnavanega podjetja v 

skladu s splošno sprejetimi standardi, imamo zagotovilo o resničnosti in objektivnosti 

računovodskih izkazov podjetja. Mnenje revizorja je izredno pomembno za zunanje 

uporabnike računovodskih izkazov. Ti zaupajo revizorjevi strokovnosti in neodvisnosti. 

Vlagatelji v vrednostne papirje podjetja morajo imeti zagotovilo, da so računovodski izkazi 

zanesljivi in da resnično ter objektivno prikazujejo finančno stanje podjetja (Turk idr. 2004, 

477). Takšno zagotovilo potrebujejo tudi posojilodajalci in poslovni partnerji. 

Sedeminpetdeseti člen ZGD-1 določa, da mora letno poročilo velikih in srednjih kapitalskih 

družb, dvojnih družb, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, 

najkasneje v šestih mesecih po preteku poslovnega leta pregledati samostojno revizijsko 

podjetje. Zakon določa, za katere družbe je revizija obvezna in da se mora opraviti na podlagi 

posebnega zakona, ki ureja revidiranje, tj. Zakona o revidiranju (ZRev-2).9 Po ZRev-2 mora 

mnenje pooblaščenega revizorja obsegati oceno o stopnji resničnosti in poštenosti 

računovodskih izkazov in je lahko:  

- mnenje brez pridržka - računovodski izkazi resnično in pošteno prikazujejo finančno 

stanje in poslovni izid; 

- mnenje s pridržki - izrazi se pridržke glede resničnosti in poštenosti prikazovanja 

posameznih kategorij v računovodskih izkazih; 

- odklonilno mnenje - oceni se, da računovodski izkazi niso resnični in pošteni; 

- zavrnitveno mnenje - pooblaščeni revizor mora zavrniti izdelavo mnenja, če pravna oseba 

pooblaščenim osebam revizijske družbe ne omogoči izvajanja revizije v skladu s 37. 

členom ZRev-2 oziroma, če pravna oseba vodi poslovne knjige, spise in računalniške 

zapise v nasprotju z računovodskimi standardi, in zaradi tega ali katerega koli drugega 

                                                           
9 Zakon o revidiranju (ZRev-2) je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 65/08 z dne 30. junija 2008. 
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razloga ni dovolj podlag, da bi pooblaščeni revizor lahko zanesljivo ocenil resničnost in 

poštenost računovodskih izkazov. 

V primerih, če revizor izda poročilo, ki vsebuje mnenje, drugačno od mnenja brez pridržka, 

mora revizor v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih utemeljiti razloge za takšno 

mnenje oziroma za to, da je zavrnil izdelavo mnenja. 

2.4.2 Vloga uprave, nadzornega sveta, revizijske komisije in skupščine  

Uprava družbe je odgovorna za sestavo letnega poročila. Sestaviti ga mora najpozneje v treh 

mesecih po koncu poslovnega leta. Če mora biti letno poročilo revidirano, ga mora predložiti 

nadzornemu svetu skupaj z revizorjevim poročilom v osmih dneh po prejemu revizorjevega 

poročila. K letnemu poročilu, ki ga uprava predloži nadzornemu svetu in skupščini, mora 

predložiti tudi predlog o uporabi čistega dobička (272. čl. ZGD-1). O uporabi čistega dobička 

odloča uprava (230 čl. ZGD-1), vendar mora upoštevati določene namene porabe in vrstni 

red: kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv, oblikovanje rezerv za lastne 

deleže in oblikovanje statutarnih rezerv. 

Pristojnosti glede sprejemanja letnega poročila so porazdeljene med upravo, nadzornim 

svetom in skupščino družbe (ZGO-1, členi 282, 293, 230). 

Pristojnosti nadzornega sveta pri sprejemanju letnega poročila so določene v 282. čl. ZGD-1. 

Nadzorni svet lahko imenuje revizijsko komisijo. Naloge revizijske komisije določa 280. čl. 

ZGD-1. Duhovnikova (2009, 39) je naloge revizijske komisije razporedila v štiri skupine: 

- področje računovodenja in računovodskih informacij, 

- področje tveganj in notranjih kontrol, 

- področje notranjega in zunanjega revidiranja in 

- opravljanje drugih nalog določenih s statutom ali sklepom nadzornega sveta ali 

upravnega odbora, ki se nanašajo na vsa tri navedena področja. 

Dolžnost nadzornega sveta je preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog uprave o uporabi 

bilančnega dobička. Vsak član nadzornega sveta in revizijske komisije ima pravico pregledati 

ter preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih mora družba na njegovo zahtevo 

predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače. Nadzorni svet mora pripraviti pisno poročilo za 

skupščino, v katerem mora biti navedeno: 

- kako in v kolikšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom; 

- stališče do revizijskega poročila, če je k letnemu poročilu priloženo tudi to poročilo; 

- ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe; 

- ali letno poročilo potrjuje. 

V primeru, da nadzorni svet potrdi letno poročilo, je to sprejeto, skupščina pa je z njim le 

seznanjena. Skupščina je pristojna za sprejetje letnega poročila samo v primeru, če nadzorni 
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svet ali uprava letnega poročila nista potrdila, če organi vodenja in nadzora prepustijo 

odločitev skupščini ali če tako določa statut družbe, ki je izbrala enotirni sistem upravljanja. 

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta, 

vendar ni vezana na njihov predlog uporabe bilančnega dobička, lahko odloči tudi drugače kot 

sta predlagala uprava in nadzorni svet, vezana pa je na sprejeto letno poročilo (ZGD-1, člen 

293). O tem odloča vsako leto najpozneje do konca avgusta, če je poslovno leto enako 

koledarskemu letu oziroma do konca osmega meseca po koncu poslovnega leta.  

2.5 Interesne skupine letnega poročila in pomen informacij za posamezno skupino 

Podjetja pripravljajo letna poročila, ker jih k temu zavezuje zakonodaja, ki zahteva, da morajo 

izdelati računovodske izkaze s pojasnili in poročilo poslovodstva, s čimer morajo prikazati 

resnično ter pošteno sliko poslovanja podjetja. Podjetja pa ne želijo zadostiti samo 

zakonodaji, ampak želijo s svojimi poročili pokazati tudi prednosti in sposobnosti ter kulturo 

in filozofijo družbe. Vsi uporabniki, ki iščejo v letnem poročilu informacije za odločanje, 

imajo določen interes do podjetja, zato jim pravimo tudi interesne skupine letnega poročila. 

Interesne skupine podjetja in s tem tudi letnega poročila lahko razvrstimo v tri skupine, glede 

na to, koliko lahko vplivajo na obnašanje podjetja. To so primarne, sekundarne in tercialne 

interesne skupine. Primarne interesne skupine letnega poročila so delničarji in morebitni 

vlagatelji, sekundarne interesne skupine so dobavitelji, posojilodajalci, zaposleni, kupci, 

tekmeci in država, torej vsi tisti, ki imajo ekonomski interes do podjetja. Terciarni uporabniki 

letnih poročil pa so borzni posredniki, odvetniki, mediji, knjižnice, poslovne publikacije, 

poslovni pisci in kolumnisti, učitelji, predavatelji. To je seznam ciljnih javnosti, s katerimi 

komunicirajo vsa podjetja, pri čemer pa mora vsako podjetje oblikovati svoj seznam 

interesnih skupin in udeležencev (Gruban idr. 1990, 28). Seznam ni nikoli dokončen in se 

nenehno spreminja, kot se spreminjata podjetje in okolje. Naloga vodstva podjetja je, da 

vzpostavi ravnotežje med interesnimi skupinami, zagotoviti mora, da zadovoljevanje potreb 

enih ni v škodo drugih. Letno poročilo podjetja doseže verodostojnost in zaupanje le z 

uravnoteženim komuniciranjem. 

SRS delijo uporabnike računovodskih informacij na notranje in zunanje. 

Notranji uporabniki računovodskih informacij so (SRS 2006, 30.7): 

- zaposleni v podjetju; 

- poslovodstvo podjetja od najnižje ravni do uprave; 

- upravljalni in nadzorni organi v podjetju; 

- izvajalci posameznih nalog v podjetju, ki morajo odločati o podrobnostih izvajanja. 

Zunanji uporabniki računovodskih informacij pa so (SRS 2006, 30.8): 

- država; 
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- javnost (tudi tekmeci); 

- kupci (zlasti glavni stalni kupci); 

- lastniki podjetja, ki niso člani upravljalnih in/ali nadzornih organov podjetja; 

- posojilodajalci (dajalci dolgoročnih in kratkoročnih posojil); 

- dobavitelji (dajalci dolgoročnih, blagovnih in kratkoročnih kreditov). 

Računovodstvo ima določen namen in to je pomagati uporabnikom računovodskih informacij 

pri odločanju (Atrill in McLaney 2001, 2). Včasih dobimo vtis, da je namen računovodstva 

pripraviti računovodske izkaz na regulatorni osnovi, vendar je osnovni namen računovodstva 

vplivati na uporabnike računovodskih informacij in s tem interesentov podjetja. 

Vsaka interesna skupina ima svoje cilje, zato imajo računovodske informacije za posamezno 

interesno skupino naslednji pomen (Horvat 2000, 41–45): 

- Delničarji in potencialni vlagatelji. Cilj poslovanja z vidika delničarjev je dobiček 

oziroma povečanje tržne vrednosti njihovega kapitala oziroma maksimiranje tržne 

vrednosti enote navadnega lastniškega kapitala. Osnovne tri skupine vlagateljev so: 

institucionalni vlagatelji (banke, investicijske družbe, skladi, zavarovalnice, centralne 

banke, multiratelarne institucije), podjetja in posamezniki. Informacije, ki jih lastniki 

podjetja in potencialni vlagatelji iščejo v letnem poročilu, so: višina in ustaljenost deležev 

iz dobička, višina dividend, politika delitve čistega dobička, dolgoročna donosnost 

podjetja in kakovost poslovodstva. 

- Uprava. Cilj uprave je maksimiranje materialnih koristi podjetja: stalnost in udobnost pri 

vodenju podjetja ter maksimiranje ugleda. Uprava pričakuje visoke plače, dodatne 

prihodke, bonuse, spoštovanje in moč. Uprava ni neposreden uporabnik letnega poročila, 

saj sama zahteva obliko in vsebino računovodskih poročil. Od kakovosti informacij pa je 

odvisna kakovost poslovnih odločitev uprave, kar vpliva na poslovanje podjetja. 

- Zaposleni. Cilj zaposlenih je maksimiranje materialnih koristi podjetja: dobre delovne 

razmere in stalnost zaposlitve. Zaposleni pričakujejo od podjetja najustreznejšo 

kombinacijo med stalnostjo zaposlitve, plačo in zadovoljstvom z delom. Za zaposlene so 

zanimive zlasti donosnost poslovanja in s tem možnost zaslužkov ter socialnih 

prejemkov, dolgoročne možnosti zaposlovanja, kakovost poslovodstva, skrb podjetja za 

zdravstveno varstvo zaposlenih in varstvo pri delu ter dobro delovno okolje. 

- Posojilodajalci. Njihov cilj je dolgoročno stabilno in varno poslovanje podjetja in 

doseganje zadostne donosnosti za plačilo obresti in vračilo posojil. Posojilodajalci želijo 

stabilnost podjetja in od njega pričakujejo, da jim zagotovi varnost njihove naložbe. 

- Kupci in dobavitelji. Kupci pričakujejo kakovostne izdelke in storitve za ustrezno ceno, 

dobavitelji pa plačilo dobavljenega blaga. Kupci iščejo v letnem poročilu informacije o 

dolgoročni donosnosti, finančnem položaju in kakovosti poslovodstva, dobavitelji pa 

informacije o dolgoročni donosnosti, kakovosti poslovodstva ter o likvidnosti družbe. 

- Država in njeni organi. Cilj so čim višji prispevek podjetja k njenemu financiranju 

(plačilo davkov), čim več zaposlenih v podjetju in čim manjše obremenjevanje okolja.  
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- Druge javnosti. Sem prištevamo druge finančne javnosti, kot so: posredniki in analitiki 

(borznoposredniške hiše, bančni analitiki, medijski analitiki), banke, regulatorno orodje 

(Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Centralno-klirinško depotna družba, Agencija 

RS za trg vrednostnih papirjev, Ministrstvo RS za finance), novinarji in tuje regulatorno 

orodje (CEFTA,10 EU). Pomembna je tudi javnost v kraju, kjer podjetje deluje. Javnost 

zanima, ali podjetje ogroža človekovo okolje ter kakšne so ekonomske in finančne 

zmožnosti podjetja za pomoč pri reševanju krajevnih težav ter v povezavi z 

zaposlovanjem. Med druge interesne skupine sodijo še tekmeci. Zanima jih, kolikšna je 

zmožnost, da kupijo podjetje ali da podjetje kupi njih, iščejo informacije o ranljivosti 

podjetja. 

Letno poročilo je namenjeno različnim uporabnikom, vendar to še ne pomeni, da lahko v 

celoti zadovolji potrebe vseh interesnih skupin, saj so potrebe lahko zelo različne, včasih tudi 

med seboj nasprotujoče (Kavčič 1998, 11). Delničarji in potencialni vlagatelji so 

najpomembnejši uporabniki letnega poročila. Pravilne in pravočasne informacije v letnem 

poročilu, ki zadovoljujejo potrebe delničarjev in na podlagi katerih delničarji sprejemajo 

odločitve, običajno zadovoljijo tudi večino potreb drugih uporabnikov (Odar 2008, 8). 

2.6 Lastnosti kakovostnega letnega poročila 

Za letno poročilo, ki je dobro in kakovostno, ni značilno le, da prikazuje resnične ter poštene 

informacije o družbi, pomembno je tudi, da so informacije predstavljene na bralcu razumljiv 

način. Lastnosti dobrega letnega poročila po besedah Horvatove so (Marcon 2011): 

- pošteno, resnično, jedrnato in pregledno poročanje; 

- vključenost nerevidiranih razkritij; 

- glavne sestavine so uvod s poudarki, poslovno in računovodsko poročilo; 

- komentar kupcev, dobaviteljev, naročil, zalog; 

- komentar prostega denarnega toka; 

- razkrite spremembe načrtov; 

- natančno poročanje o tveganjih; 

- analiza bilanc in komentar kazalnikov; 

- večji poudarek na opisu poslovanja skupine in odnosov v skupini; 

- nezavajanje bralcev letnih poročil. 

Poleg vsebine letnega poročila sta pomembna tudi oblika, ki ne sme prevladovati nad vsebino, 

in način predstavitve podatkov. Kernelova (2006) meni, da je pri pripravi letnih poročil treba 

upoštevati tudi štiri zunanje zapovedi kakovostnih letnih poročil, in sicer: razlikovalno 

podobo, jasno sporočilo leta, pregledno ureditev ter zgoščen slog. Letno poročilo je treba 

skrbno pripraviti. Informacije morajo biti pripravljene in prikazane tako, da jih uporabnik 

                                                           
10 CEFTA je Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini (Central European Free Trade Agreement). 
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hitro najde. Zanesljivost in točnost informacij mora zagotoviti uprava. Pomembne stvari naj 

bodo poudarjene. Informacije naj bodo navedene, zaradi boljše preglednosti, v alinejah. 

Pomembno je, da so v poročilo vključeni tudi grafi in slike, saj včasih povedo več kot 

besedilo. Zasnova letnega poročila naj se prouči z vidika potreb uporabnikov informacij o 

poslovanju podjetja. 

Dejavniki kakovosti letnega poročila so (Horvat 2000, 54): 

- splošni vtis, s katerim ocenjujemo videz letnega poročila; 

- sestava letnega poročila je dobra, če v logičnem zaporedju prikazuje na začetku dosežke 

v preteklem letu, poročilo predsednika uprave z navedbo dejavnosti podjetja, zadnji del 

poročila pa sta poslovno in računovodsko poročilo; 

- naslovna stran naj bo zanimiva, opazna in privlačna. Na njej mora biti letnica, na katero 

se letno poročilo nanaša, jasno razvidna; 

- besedilo mora biti berljivo in slovnično pravilno. Fotografije morajo imeti spremno 

besedo, ki vsebujejo sporočilo; 

- tipografija naj omogoča bralcu, da na prvi pogled vidi hierarhijo besedila, z jasnimi 

ločnicami med poglavji in podpoglavji; 

- pri fotografijah in ilustracijah sta pomembna velikost ter razmerje. Postavljene naj bodo v 

zasnovo besedila; 

- pomembna sta slog in vsebina grafov ter dopolnjevanje grafov s sporočilom letnega 

poročila. Grafi naj bodo postavljeni poleg besedila, na katerega se nanašajo. Opremljeni 

morajo biti z napisi in naslovi, da jih lahko preberemo; 

- računovodski podatki naj si pravilno sledijo in ne smejo biti prenatrpani. 

Še posebej sta kakovost poročanja in razkritij pomembna v zdajšnjih negotovih ter zaostrenih 

gospodarskih razmerah, zato morajo gospodarske družbe zagotavljati pravočasne in pravilne 

informacije vsem deležnikom. Bošnjak (2009, 1–3) navaja naslednjih sedem smernic 

poročanja v gospodarski krizi: 

- poročati o tveganjih: povečuje se vloga razkritij upravljanja tveganj v družbah in ukrepov 

za njihovo obvladovanje; 

- poročati pogosteje: družbe naj v času gospodarske krize poročajo pogosteje in 

pravočasno. Pogostost informacij in razkritij je treba prilagoditi hitremu spreminjanju 

razmer; 

- razkriti negotova področja: družbe morajo zagotoviti primerna razkritja na negotovih 

področjih, z jasnimi informacijami in ključnimi ocenami ter analizami občutljivosti ali 

t. i. stres testi; 

- ne zavajati uporabnikov informacij: družba mora zagotoviti celostne in smiselne 

informacije, ki v celoti opisujejo finančni položaj družbe; 

- omogočiti primerjavo v času in med družbami: razkritja naj omogočajo primerjavo v času 

in med primerljivimi družbami; 
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- upoštevati nove smernice pri razkritjih: družba si mora prizadevati za uvajanje novih 

standardov razkritij in uvedbo najboljših praks pri poročanju, ki jih določa zakonodaja, 

regulatorji ter odbori za pripravo standardov; 

- opredeliti, kaj je bilo revidirano in kaj ne: družba, zavezana zunanji reviziji, mora jasno 

opredeliti, kateri podatki so bili revidirani in kateri ne. 
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3 VSEBINA LETNEGA POROČILA S POUDARKOM NA POSLOVNEM 

POROČANJU 

V tem poglavju bo na kratko predstavljena vsebina uvodnega dela letnega in računovodskega 

poročila. Večja pozornost bo namenjena poslovnemu poročilu in v okviru tega poročanju o 

analizi poslovanja, upravljanju s tveganji in trajnostnemu razvoju. 

Vsebina letnega poročila je v grobem predpisana v ZGD-1, oblika poročila pa ni predpisana, 

zato se gospodarska družba lahko sama odloči, kako bo letno poročilo oblikovano ter na 

kakšen način bodo uporabnikom predstavljene obvezne in druge neobvezne vsebine (Kavčič 

1998, 9).  

Vsebina letnega poročila družbe, ki je zavezana k reviziji, je prikazana na sliki 2. Sestavljeno 

je iz računovodskega poročila in prilog s pojasnili k izkazom ter poslovnega poročila. Če 

podjetje ni zavezano k reviziji, letno poročilo sestavljajo računovodski izkazi in priloge s 

pojasnili k izkazom. Ti sestavni deli kot celota tvorijo računovodsko poročilo in tem 

podjetjem ni treba sestavljati poslovnega poročila (Turk idr. 2004, 720). 

LETNO POROČILO

Letno računovodsko 
poročilo

Poslovno poročilo

Računovodski izkazi Pojasnila k 
računovodskim izkazom

 

Slika 2: Letno poročilo 

Vir: Mayr 2000, 4. 

Letno poročilo bi lahko razdelili tudi na tri sestavne dele, ki tvorijo celoto, in sicer (Dolinšek 

2010, 12): 

- uvodni del in 

- opisni del, ki skupaj tvorita poslovno poročilo, ter 

- računovodski del. 

Letna poročila gospodarskih družb morajo vsebovati obvezna razkritja, ki jih zahtevajo 

predpisi ter računovodski standardi, družbe pa se lahko odločijo tudi za dodatna razkritja, z 

njimi se osredotočijo na tiste interesne skupine, ki se ne zanimajo samo za računovodske 

informacije, ki so del obveznih razkritij.  
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Letna poročila so vse obsežnejša. Raziskava revizijskega podjetja Deloitte (2006, 1) z 

naslovom Pišite z razlogom - raziskava o analizi poslovanja in opisnem poročanju v letnih 

poročilih (Write to reason – surveying OFRs and narrative reporting in annual reports) je 

pokazala, da se je obseg letnih poročil v obdobju od 1996 do 2006 skoraj podvojil. Štiri 

največja revizijska podjetja (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG in Ernst & Young) se 

zavzemajo za spremembe modela poslovnega in računovodskega poročanja zaradi 

preobsežnih letnih poročil. Menijo, da je model poročanja treba prilagoditi informacijam o 

prihodnosti, za pretekle informacije je dovolj prostora na spletnih straneh podjetij. Raziskava 

je pokazala, da letna poročila vsebujejo premalo kazalnikov, podjetja ne razkrivajo informacij 

o tveganjih, prihodnjem poslovanju, komentarjev ciljev in strategiji podjetja. Horvatova 

(2006, 128) je mnenja, da bi poročanje moralo vsebovati več neračunovodskih informacij in 

bi moralo biti pogostejše ter prilagojeno uporabnikom letnih poročil.  

3.1 Uvodni del  

V uvodnem delu letnega poročila naj bo na kratko prikazana uspešnost podjetja. Bralcu je 

treba ponuditi samo izbrane podatke, pri čemer je treba paziti, da se ga ne zasuje z množico 

številk in dejstev. Uvod mora biti razumljiv in prepričljiv. Je najbolj splošen del letnega 

poročila in najmanj namenjen strokovnemu bralcu. Večji del pozornosti je namenjen 

nedenarnim kot denarnim informacijam.  

 Uvodni del letnega poročila zajema (Razpet, Tič Vesel in Verčič 2003, 106): 

- povzetek s finančnimi in drugimi poudarki, pomembnimi za podjetje v poslovnemu letu; 

- kazalo; 

- kratko uvodno predstavitev podjetja; 

- poročilo predsednika uprave; 

- poročilo predsednika nadzornega sveta. 

Povzetek s finančnimi in drugimi poudarki je smiselno predstaviti v vrsticah z nekaj 

besedami, številke pa v obliki grafikonov ali tabel, pri čemer je priporočljivo predstaviti 

podatke za obdobje od treh do petih preteklih let in za leto vnaprej. Med značilne finančne 

podatke sodijo: čisti dobiček, kapital, čisti prihodki iz prodaje, sredstva, dolgoročne 

obveznosti, obratna sredstva, denarni tok iz poslovanja, čisti dobiček na delnico, dividenda na 

delnico, knjigovodska vrednost delnice, tržna cena delnice, donosnost kapitala, naložbe, tržni 

delež in število zaposlenih (Razpet, Tič Vesel in Verčič 2003, 106). 

Če se podjetje odloči za kratko predstavitev, ima več možnosti, in sicer (Razpet, Tič Vesel in 

Verčič 2003, 106): 

- predstavi svoje osnovne podatke, kot so sedež podjetja, elektronska pošta, telefaks, 

telefon, osnovna dejavnost, število zaposlenih, davčna številka, transakcijski račun, 

matična številka, vpis v sodni register, kontaktna oseba in drugo; 
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- vključi zgodovinski pregled poslovanja po letih ali glavne mejnike v preteklem 

poslovanju; 

- na kratko predstavi svoje poslanstvo in vizijo ter najpomembnejše kratkoročne in 

dolgoročne cilje; 

- opiše, kako uspešno s svojimi proizvodi in storitvami zadovoljuje potrebe domačega in 

svetovnega trga, navede partnerje, s katerimi sodeluje, predstavi vpliv na širše naravno, 

kulturno, tehnološko in gospodarsko okolje, opiše pozitivne dejavnosti, kot so: vstop na 

nove trge, poslovne pridobitve, uvajanje novih proizvodov ter podobno. 

Poročilo predsednika uprave je zaradi pomembnosti umeščeno v začetku letnega poročila in v 

strnjeni obliki prikazuje poslovanje podjetja v preteklem letu. Pri pripravi je poleg vsebine 

pomemben tudi slog pisanja, oblika in dolžina. Običajno je poročilo napisano v obliki pisma, 

ki mora biti jedrnato in kratko, prijazno ter enostavno. Vsaka informacija predsednika uprave 

mora biti podrobneje pojasnjena v nadaljevanju letnega poročila. Poročilo predsednika uprave 

običajno vsebuje (Elliot in Elliot 2002, 203–204): 

- podrobnosti o osnovnih značilnostih poslovanja v preteklem letu in komentar poslovnih 

izidov; 

- pregled razvoja poslovanja podjetja med letom in stanje ob koncu leta; 

- informacije o gospodarskih gibanjih in dogajanju v širšem okolju ter njihov vpliv na 

poslovno uspešnost podjetja; 

- informacije o zadovoljstvu zaposlenih, dobaviteljev in kupcev; 

- informacije o spremembah pri naložbah podjetja med letom; 

- informacije o spremembah deležev lastništva v osnovnem kapitalu, vključno z nakupi 

lastnih delnic in delnic, ki so jih ali jih bodo kupili direktorji; 

- informacijo o dejavnosti podjetja v lokalni skupnosti in na področju družbenega 

delovanja; 

- komentar o vrednosti delnice in tržne kapitalizacije; 

- informacije o strateških povezavah; 

- primerjavo poslovanja s panogo; 

- politiko dividend ali informacijo o predlogu uprave, glede uporabe bilančnega dobička. 

Poročilo predsednika nadzornega sveta predstavlja mnenje nadzornega sveta k letnemu 

poročilu. Glede na to, da je namenjeno najširšemu krogu malih delničarjev, je dobro, da 

predsednik nadzornega sveta pojasni razdelitev dobička in dividend (Horvat 2000, 77). 

3.2 Računovodsko poročilo 

Računovodsko poročilo je jedro letnega poročila, zato ga je treba predstaviti suhoparno, brez 

grafičnih in likovnih poživitev. Računovodsko poročilo določajo standardi, zakoni in druga 

pravila, zato je to obvezni del letnega poročila. Zakonski okvir predstavlja predvsem osmo 
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poglavje ZGD-1. Podjetje izdela letna poročila ter vodi poslovne knjige v skladu z določbami 

navedenega zakona in drugih predpisov, ter ob upoštevanju SRS (Horvat 2000, 54) in MSRP. 

Računovodsko poročilo pomeni številčno predstavitev prvih dveh delov (uvoda in poslovnega 

poročila) letnega poročila. Namen računovodskega poročanja je dajati informacije o 

finančnem položaju in uspešnosti podjetja, ki so koristne pri odločanju širokega kroga 

uporabnikov. Dobra računovodska informacija mora imeti naslednje značilnosti (Hočevar 

2003, 5–6): 

- primernost – informacija mora biti prilagojena potrebam pri odločanju; 

- pravočasnost in točnost – uporabniki informacij morajo imeti točno informacijo 

pravočasno; 

- ustreznost – prave informacije morajo dobiti pravi ljudje (direktor podjetja potrebuje 

druge informacije kot druge podrejene ravni); 

- popolnost – informacija obsega vse podatke, ki so pomembni za poslovne odločitve. 

V SRS 30 – Računovodsko informiranje – je zapisano, da morajo biti računovodske 

informacije uporabnikom razumljive ter bistvene, zanesljive in primerljive. Na bistvenost 

vplivata njihova vrsta in pomembnost za posameznega uporabnika, stopnja bistvenosti iste 

informacije je lahko za različne uporabnike različna. Zanesljivost informacij je zagotovljena, 

če ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč ter se uporabniki lahko nanje 

zanesejo, ker zvesto predstavljajo pomembne pojave, biti morajo popolne in dovolj upoštevati 

potrebo po previdnosti. Da so informacije v letnih računovodskih poročilih zanesljivejše, jih 

je treba revidirati (SRS 2006). 

Računovodsko poročilo družb, zavezanih k reviziji,11 vsebuje (Odar 2007, 10–19): 

- bilanco stanja – je temeljni računovodski izkaz, v katerem je pošteno prikazano stanje 

sredstev in obveznosti do njihovih virov na koncu poslovnega leta ali medletnega 

obdobja, za katero se sestavi. Izkaz stanja po SRS 24 je sestavljen v dvostranski obliki ter 

je pri velikih in srednjih podjetjih razčlenjen na način, kot ga predpisuje 65. člen ZGD-1; 

- izkaz poslovnega izida – je lahko sestavljen v eni izmed dveh stopenjskih različic 

(različici I in II). Prednostno zaporedje v SRS 25 je enako zaporedju iz ZGD-1, podjetje 

sama izbere tisto različico, ki mu bolj ustreza. Predpisana oblika ustreza tudi zahtevam iz 

četrte direktive EU, pa tudi zahtevam iz MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov; 

- izkaz denarnih tokov – vsebuje pomembne informacije za odločanje pri poslovanju, 

financiranju in naložbenju. V izkazu so prikazani denarni tokovi pri poslovanju 

(podbilanca A), naložbenju (podbilanca B) in financiranju (podbilanca C). Denarni izid v 

obdobju ter začetno in končno stanje denarnih sredstev v obdobju so izkazani v 

podbilanci Č. Je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan 

poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja, za katero se sestavlja (SRS 2006, 

25); 

                                                           
11 Družbe zavezane k reviziji so opredeljene v točki 2.1.1 tega dela. 
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- izkaz gibanja kapitala – določen je s SRS 27 in je temeljni računovodski izkaz, v katerem 

so resnično in pošteno prikazane spremembe sestavin kapitala za poslovno leto ali 

medletna obdobja, za katera se sestavlja. Dodatek k izkazu je prikaz bilančnega dobička 

ali bilančne izgube; 

- pojasnila k računovodskim izkazom – praviloma mora biti vsaka postavka v bilanci 

stanja, izkazu poslovnega izida in izkazu denarnega toka navzkrižno povezana z ustrezno 

informacijo v pojasnilih (Odar 2002, 10). Pojasnila morajo vsebovati informacije o 

metodah vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, členitev sintetičnih podatkov iz 

izkazov in podatke o delu organizacijskih enot v tujini. 

Kakovost in obsežnost računovodskega poročila sta odvisni od organizacije ter celovitosti 

računovodske službe, strokovne usposobljenosti zaposlenih v računovodstvu, odnosa vodstva 

do računovodske službe in kakovosti notranje ter zunanje revizije. 

V računovodskem poročilu je predstavljeno tudi revizorjevo poročilo, ki ga morajo predložiti 

podjetja, zavezana k reviziji. 

3.3 Poslovno poročilo 

Poslovno poročilo je del letnega poročila in vsebuje neračunovodske informacije. Dolžne so 

ga sestaviti družbe, ki so po 57. členu ZGD-1 zavezane k revidiranju. Ta del je napisan 

podrobneje od uvoda in mora vsebovati razčlenitev poslovanja po posameznih poslovnih 

funkcijah in posameznih delih gospodarske družbe (Kavčič 1998, 10–11). Namen poročila je 

predstaviti poslovanje družbe in je namenjeno različnim uporabnikom, ki se želijo seznaniti s 

poslovanjem družbe v preteklem letu. S poslovnim poročilom uprava predstavi svoje delo, 

vizijo in uspešnost poslovanja. Družba mora pojasniti vse, kar je v svoji izjavi povzel 

predsednik uprave, in bralcu ponuditi tudi dodatne informacije. Poleg sestavin, ki so 

predpisane z ZGD-1, v ta del poročila družba vključi tudi prostovoljna razkritja. Oblika 

poslovnega poročila ni predpisana. Poslovno poročilo oziroma splošni del letnega poročila je 

mehki del poročila. Podjetje lahko uporabi svojo ustvarjalnost in inovativnost pri vsebini 

poročila. Bergant (2007, 35) poudarja, da je dobro poslovno poročilo odraz odličnosti 

poslovanja družbe. 

Raznovrstne informacije, ki jih v splošnem delu prikazuje družba, mora predstaviti čim bolj 

jasno in razumljivo, zato se v ta del poročila, poleg besedilne in številčne predstavitve 

informacij, vključijo tudi grafične ponazoritve, zaradi katerih je poročilo bolj privlačno in 

pregledno. Podatki so lahko predstavljeni z razpredelnicami, histogrami, tortnimi diagrami in 

fotografijami. 
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Sestavine poslovnega poročila, določene z ZGD-1 

Vsebina poslovnega poročila je okvirno predpisana v 70. členu ZGD-1, ki določa:  

- Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe 

ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki 

jim je družba izpostavljena. 

- Pošten prikaz mora biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja 

družbe ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in vsestranskosti njenega 

poslovanja. Analiza mora v obsegu, ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov 

poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vsebovati ključne računovodske, 

finančne, in če je potrebno, druge kazalce, kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo 

tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. Analiza vključuje ustrezno 

sklicevanje v računovodskih izkazih in potrebna dodatna pojasnila. V poslovnem poročilu 

morajo biti prikazani tudi: 

-  vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta, 

-  pričakovani razvoj družbe, 

-  aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja ter  

-  obstoj podružnic družbe. 

- Če je to pomembno za presojo premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega 

položaja ter poslovnega izida, morajo biti v poslovnem poročilu prikazani tudi cilji in 

ukrepi upravljanja finančnih tveganj družbe, vključno z ukrepi za zavarovanje 

najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se posli zavarovanja 

računovodsko posebej prikazujejo, ter izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim, 

likvidnostnim tveganjem in tveganjem, povezanim z denarnim tokom. 

- Poslovno poročilo vključuje tudi izjavo o upravljanju družb. Izjava vključuje navedbo, ali 

družba pri poslovanju uporablja kakšen kodeks, navedbo kodeksa, njegovo javno 

dostopnost ter navedbo določb kodeksa, ki jih družba ni upoštevala, z utemeljitvijo 

(Kocbek 2006, 467). 

- Poslovno poročilo družb, ki so zavezane k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, mora 

vsebovati tudi podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta in vsa potrebna pojasnila. 

Družba mora upoštevati tudi temeljni zahtevi ZGD-1 po resničnem, poštenem ter jasnem in 

preglednem prikazu poslovanja v letnem poročilu. V poročilo morajo biti vključene 

informacije, ki so tudi sicer vodstvu v pomoč pri usmerjanju poslovanja podjetja.  

Prostovoljna razkritja v poslovnem poročilu 

Prostovoljna razkritja se nanašajo na razkritja, ki so zunaj računovodskih izkazov in jih 

računovodski standardi, zakoni ali pravila borze vrednostnih papirjev in drugi predpisi ne 

zahtevajo in so v najširšem pomenu prikaz katerokoli informacije o gospodarski družbi 

(Horvat 2010b, 1). Razkritja so prostovoljne narave, kakovost razkritij pa je odvisna od tega, 
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katere informacije želijo družbe vključiti v poslovno poročilo. Družbe se za prostovoljna 

razkritja odločajo iz etičnih razlogov, pričakovanih sprememb v zakonodaji, največkrat pa 

prevladuje interes po dodatni predstavitvi prednosti in sposobnosti družbe ter želji po 

prepoznavnosti na trgu. Prostovoljna razkritja so tudi eden od načinov trženja družbe in 

vplivajo na podobo družbe v očeh javnosti. Družba se s prostovoljnimi razkritji odzove tudi 

na pritiske javnosti (Gray, Owen in Adams 1996, 82–83). 

Sestavine poslovnega poročila so lahko naslednje (Horvat 2003, 251–261): 

- gospodarska gibanja – prikažemo gospodarske vplive v ožjem in širšem okolju, ki so 

neposredno vplivali na poslovanje družbe. Prikažemo podatke o bruto družbenemu 

proizvodu, vrednosti uvoza in izvoza, višini inflacije ter vpliv teh dejavnikov na 

poslovanje družbe. Dejavniki, ki lahko vplivajo na podatke poslovanja, so: zakonodaja, 

vremenski in drugi sezonski vplivi, cena goriva, kupna moč, gibanje domačih in tujih 

obrestnih mer, obdavčenje, konkurenca, cene industrijskih proizvodov, ipd.; 

- prodaja in trženje – vsebino je priporočljivo vključiti med prve strani letnega poročila. 

Opišemo, kateri so prodajni programi, trgi prodaje, tržni deleži in blagovne znamke. 

Podatke prikažemo vrednostno, lahko pa tudi količinsko. Prikažemo donosnost 

programov, njegovo vrednost v tekočem letu v primerjavi z letom poprej. Oddelki 

družbe, panoga in poslovanje morajo biti jasno opisani; 

- analiza poslovanja – je analiza računovodskih in finančnih podatkov tekočega leta in leta 

poprej. Analizo komentiramo. Vsebuje gibanje glavnih postavk iz bilance stanja in izkaza 

uspeha, ki jih prikažemo z indeksi ali odstotki tako, da primerjamo tekoče leto s prejšnjim 

letom. Analiziramo naslednje postavke: čisti prihodki od prodaje, čisti dobiček, stroški po 

posameznih vrstah, stalna in gibljiva sredstva, kapital in dolgovi ter sestavo drugih 

postavk. Uprava lahko v tem delu predstavi inovacije in nove izdelke, pojasni vzroke za 

izgube ali negativna gibanja v poslovanju ter druge odmike. Družbe, ki poslujejo po več 

poslovnih programih in na različnih trgih, prikazujejo finančne podatke po različnih 

odsekih poslovanja (po trgih, poslovnih programih in podobno);  

- zaposleni – podatki o zaposlenih pridobivajo vse večji pomen. Najpomembnejše 

informacije so: število zaposlenih po enotah, lokacijah, sektorjih, gibanje skupnega 

števila zaposlenih, izobrazbena sestava, povprečna plača in primerjava s panogo, delež 

stroškov dela glede na stroške iz poslovanja, odsotnost, kadrovska politika, zaposlovanje, 

odpovedi, nagrajevanje, izobraževanje zaposlenih in stroški izobraževanja, starostna 

sestava, stranske dejavnosti zaposlenih, tožbeni postopki v povezavi z zaposlenimi, 

štipendiranje ter izkoriščanje delovnega časa, nadure in podobno; 

- kupci – zadovoljstvo kupcev in njihova zvestoba blagovnim znamkam, proizvodom in 

storitvam je ključnega pomena za ohranjanje tržnih deležev družbe. Družba mora 

spremljati zadovoljstvo kupcev in ugotavljati pričakovanja, želje in izkušnje kupcev v 

povezavi s proizvodi in storitvami ter oblikovati takšne predloge in ukrepe, da se čim bolj 

prilagaja kupcem ter ohranja konkurenčni položaj; 
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- dobavitelji – prikažemo število dobaviteljev po letih in spremembe v odstotkih, podatke, 

ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo in skupno število ter vrednost dobav po letih. 

Opišemo, kako spremljamo in ocenjujemo zadovoljstvo dobaviteljev. Predstavimo lahko 

nabavno službo, mrežo dobaviteljev, način izbiranja dobaviteljev in razloge za izbiro; 

- delničarji – podamo informacije o prometu z delnicami in informacije o gibanju tečaja 

delnice. Gibanje tržne cene delnice predstavimo na začetku letnega poročila, vsebovati 

mora kraj trgovanja, simbol delnice, podatek o njenem najvišjem in najnižjem tečaju ter 

gibanje razmerja med tečajem delnice in njeno dividendo. Vlagatelje zanima tudi 

dividendna politika, ki ima precejšen vpliv na dolgoročno poslovanje družbe, ker vpliva 

na likvidnost oziroma plačilno sposobnost družbe;  

- naložbe – opišemo sestavo naložb, njihove vrednosti in gibanja po letih. To so finančne 

naložbe predvsem v kapitalske deleže podjetij in naložbe v osnovna sredstva, ki jih 

predstavimo opisno in vrednostno; 

- raziskovanje in razvijanje ter kakovost – prikažemo vrednost vlaganj v raziskovanje in 

razvoj. Prikažemo informacije o novih proizvodih in novih blagovnih znamkah. 

Razvijanje vključuje tudi posodobitev ali postavitev informacijskega sistema, nazorno 

opišemo tudi standarde kakovosti; 

- okoljevarstvena dejavnost – poročanje o ravnanju z okoljem v Sloveniji ni predpisano, 

vendar se družbe odločajo tudi za tovrstno poročanje. Informacije v povezavi z 

okoljevarstvenim delovanjem bi lahko združili v štiri osnovne skupine vplivov: na 

naravo, povezano z vodo, zrakom, zemljo in odpadki. Podjetja lahko opišejo tudi politiko 

do okolja, okoljevarstveno delovanje po posameznih proizvodih podjetja in v proizvodnji 

na področju tehnologij, naložbe v varstvo okolja, cilje varstva okolja in drugo; 

- družbena odgovornost – podjetje si običajno izbere kulturne, izobraževalne, športne, 

humanitarne in zdravstvene dejavnosti, ki pripomorejo k razvoju družbenih vrednot ter so 

povezane z dejavnostjo družbe; 

- načrti – pripravi jih poslovodstvo. Treba je predstaviti ključne dejavnike, ki omogočajo 

uspešno uresničevanje načrtov in primerjanje dejanskega poslovanja družbe z 

načrtovanim. Na podlagi tega se interesne skupine odločijo, ali bodo z družbo še 

poslovale ali ne, ali bodo obdržale delnice ali ne. Pomembne so zlasti informacije o ciljih 

družbe, kako jih bodo uresničili, informacije o tveganjih in priložnostih ter kako se bodo 

z njimi spopadli; 

- obvladovanje tveganj – družba v poročilu navede tveganja, s katerimi se pri poslovanju 

srečuje, skupaj z načini njihovega obvladovanja.  

Opisni del letnega poročila lahko zajema tudi druga področja, od konkretnih razmer in 

značilnosti poslovanja družbe pa je odvisno, kaj lahko še dodajo in poudarijo v svojih letnih 

poročilih. 

Vezjakova (2011, 130) meni, da mora podjetje predstaviti tako pozitivne kot negativne 

okoliščine poslovanja, zakaj je do njih prišlo in morebitne posledice za prihodnost podjetja. 
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Tako je opredeljeno tudi v dokumentu IFRS12 (IASB 2010, 29–30). V poslovno poročilo naj 

bodo, v skladu s priporočili IFRS, vključene še naslednje informacije: 

- narava poslovanja podjetja; 

- njegovi cilji in strategije za doseganje teh ciljev; 

- ključni viri podjetja, odnosi in tveganja; 

- izidi delovanja in pričakovanja za prihodnje poslovanje; 

- ključna merila in pokazatelji poslovanja, ki se uporabljajo za ocenjevanje delovanja glede 

na zastavljene cilje. 

Prostovoljno razkritje informacij, ki so pomembne za podjetje, prinaša tako prednosti kot 

slabosti. Potencialne prednosti prostovoljnih razkritij so: spodbujanje zanimanja za 

združevanje, vpliv na potencialne investitorje, predstavitev poslanstva, povečanje lojalnosti 

delničarjev, povečanje možnosti nove izdaje delnic, manjši stroški kapitala, višja likvidnost 

delnic podjetja in nižji transakcijski stroški, na drugi strani pa s prostovoljnimi razkritji 

povzročimo tudi stroške (Vezjak 2008c, 54; Mandžuka 2008, 54). 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na tri glavne vsebine poslovnega poročila, ki so 

neposredno ali posredno obvezne po 70. členu ZGD-1, in sicer so to: analiza poslovanja 

podjetja, upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj. 

3.3.1 Analiza poslovanja podjetja 

Zakonski okvir poročanja 

ZGD-1 v 70. členu vsebino analize poslovanja v poslovnem poročilu predstavlja takole: 

- pošten prikaz13 mora biti uravnotežen in izčrpna analiza razvoja in izidov poslovanja 

družbe ter njenega finančnega položaja, ki ustreza kompleksnosti njenega poslovanja; 

- analiza mora v obsegu, ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov poslovanja družbe 

ter njenega finančnega položaja, vključevati ključne računovodske, finančne, in če je to 

potrebno, druge kazalnike, kazalce in druge pokazatelje povezane z varstvom okolja in 

zadevami zaposlenih; 

- zaradi zagotovitve analize poslovno poročilo vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v 

računovodskih izkazih in potrebna dodatna pojasnila. 

                                                           
12 Dokument ima naslov IFRS Practice Statement, Management Commentary, A Framework for 
presentation in ga je v letu 2010 izdala organizacija IASB, ki izdaja MSRP. 
13 Izhajamo iz predpostavke zveste predstavitve, ki pravi, da morajo računovodski izkazi zvesto 
predstavljati posle in druge poslovne dogodke, za katere trdijo, da jih predstavljajo, ali za katere se 
lahko domneva, da jih predstavljajo. To lahko prenesemo tudi na prikaz razvoja poslovanja in položaja 
družbe ob pomoči računovodskih in drugih podatkov o poslovanju (Horvat 2004, 112). 
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SRS v SRS 29 – Računovodsko poročanje (računovodsko analiziranje) – opredeljuje kazalnike 

in kazalce14 za zunanje poročanje. Podjetje oblikuje metodiko analiziranja samostojno, glede 

na posebnosti svojega poslovanja in objektivne možnosti merjenja, kar pomeni, da samo 

izbere tiste v standardu predstavljene računovodske kazalnike, za katere meni, da so 

najpomembnejši in imajo za podjetje največjo izrazno moč. Ker ZGD-1 jasno določa, da ne 

gre samo za računovodske kazalnike, ampak tudi za druge, predvsem finančne kazalce in 

kazalnike ter druge pokazatelje, mora podjetje v poslovnem poročilu posvetiti večjo pozornost 

neračunovodskim pokazateljem in informacijam (Odar 2011, 23). SRS 30 – Računovodsko 

informiranje pa v točki 30.28 določa kazalnike za zunanje poročanje (stopnja lastniškosti 

financiranja, stopnja dolgoročnosti financiranja, stopnja osnovnosti investiranja, stopnja 

dolgoročnosti investiranja, koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev, koeficient 

neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient), koeficient pospešene 

pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient), koeficient kratkoročne pokritosti 

kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient), koeficient gospodarnosti poslovanja, 

koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala in koeficient dividendnosti osnovnega kapitala). Ta 

standard sicer govori o kazalnikih kot prilogi k letnim računovodskim izkazom, vendar je 

razumljivo, da so kazalniki sestavni del računovodskega poročanja, ki pa mnenju Berganta 

(2007, 42) vsebinsko gledano sodijo v analizo poslovanja podjetja in je te kazalnike bolje 

obravnavati v poslovnem in ne v računovodskem poročilu podjetja. 

Opredelitev analize poslovanja  

Analiza poslovanja je zelo pomemben del poslovnega poročila. Splošno lahko analizo 

poslovanja opredelimo kot proces spoznavanja poslovanja konkretnega podjetja, ki služi za 

odločanje o izboljšanju ekonomske uspešnosti poslovanja podjetja z vidika uporabnika 

analize (Pučko 2006, 15) in ponuja odgovor na vprašanje, kako izboljšati uspešnost 

poslovanja. Informacije, oblikovane na podlagi analize, so osnova za odločanje (Turk idr. 

2004, 627). 

Pri analizi poslovanja lahko govorimo o treh vidikih (Pučko 2006, 11): 

- ekonomski vidik, ki je običajno v ospredju namena analize in temelji na doseganju 

maksimalne uspešnosti podjetja; 

- organizacijski vidik, ki omogoča dosegati smotrnost ciljev, ki si jih je podjetje zastavilo;  

- uporabniški vidik, od katerega je odvisen namen analize (notranji uporabniki, zunanji 

uporabniki). 

Analiza poslovanja ima naslednji namen (Horvat 2005, 8–9): 

- prikazati poslovanje podjetja skozi oči poslovodstva; 

                                                           
14 S kazalniki poslovanja razumemo relativna števila, ki jih dobimo s primerjavo dveh velikosti. 
Kazalniki so lahko indeksi, koeficienti ali deleži. Kazalci poslovanja predstavljajo širši pojem, saj 
vključujejo informacije o poslovanju, izraženi so absolutno (Možina idr. 2002, 666). 



 

 33 

- prikazati vsebine, pomembne za interesne skupine; 

- pogled v prihodnost in prepoznati dejavnike, pomembne za uporabnike pri oceni 

sedanjega in prihodnjega poslovanja ter finančnega položaja podjetja; 

- dopolniti računovodske izkaze z razkritji o poslovanju podjetja, ki niso vključeni v 

računovodskih izkazih; 

- podati pojasnila, v primeru, če so vrednosti postavk iz računovodskih izkazov v analizi 

poslovanja prilagojene.  

Pri analizi poslovanja naj podjetje upošteva naslednjih pet vsebinskih izhodišč (Bergant 2007, 

38–41): 

- prvo izhodišče izhaja iz opredelitve ZGD-1: »pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja 

družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom tveganj in negotovosti«. Iz 

tega sledi, da je potrebna primerjava v času, da dobi uporabnik vtis o dinamiki in smeri 

razvoja podjetja. Po drugi strani pa so navedeni izidi poslovanja družbe, ki jih vsebinsko 

ne moremo enačiti z računovodskimi izkazi, ker zajemajo širše področje in njen finančni 

položaj. Če želimo pošteno sliko o položaju podjetja, mora analiza zajemati vsa za 

podjetje pomembna področja, kot so: vizija, strategija, resursi, organiziranost ter procesi, 

ekonomika, finance, tveganja, in sicer z dolgoročnega, s srednjeročnega in kratkoročnega 

vidika; 

- drugo najpomembnejše vsebinsko izhodišče so uporabniki, ki jim je poslovno poročilo in 

s tem analiza poslovanja namenjena. Cilj je zadovoljiti potrebe interesnih skupin po 

informacijah, da bi ohranili in povečali njihovo zaupanje, pri čemer pa podjetje ne sme 

razkriti poslovnih skrivnosti; 

- tretje izhodišče je skladnost vseh podatkov in informacij v letnem poročilu. Informacije v 

poročilu uprave morajo biti skladne z računovodskimi izkazi in ostalimi informacijami o 

poslovanju podjetja. Skladnost z računovodskimi izkazi ne pomeni le formalne skladnosti 

(ujemanje številk), temveč morajo biti navedbe uprave skladne z ugotovitvami, ki 

izhajajo iz analize računovodskih izkazov, in ostalimi informacijami v poročilu. 

Pomembno vlogo pri tem ima tudi zunanji revizor, ki mora preveriti skladnost 

informacij; 

- četrto izhodišče predstavlja spoznanje, da ima objava letnega poročila tudi nevarnosti, ne 

le koristi. Če se nevarnosti zavedamo (razkritje poslovnih skrivnosti), se jim lahko 

izognemo in smo na njih pripravljeni; 

- peto izhodišče pa je pravilna opredelitev analize poslovanja. Analiza poslovanja v 

povezavi z letnim poročilom je nadgradnja računovodskih izkazov in računovodskih 

razkritij, ki jih vsebuje računovodsko poročilo. V poslovnem poročilu gre za analitično 

predstavitev določenih dejstev. 

Analiza poslovanja mora biti jedrnata in razumljiva, nevtralna in primerljiva skozi čas. V 

ožjem smislu je analiza poslovanja neke vrste finančna analiza, s katero proučimo finančne in 

računovodske podatke tekočega leta ter leta poprej in jih komentiramo. Opišemo gibanje 
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ključnih postavk iz bilance stanja in izkaza uspeha, prikažemo jih z indeksi oziroma odstotki, 

dodamo kazalnike, ki prikazujejo finančno moč, kapitalsko ustreznost, vodoravno in navpično 

analizo, analizo finančno-posredniškega položaja ter drugo. Med postavkami, ki jih 

analiziramo, so običajno: prihodki od prodaje na domačem in tujem trgu, stroški po vrstah, 

čisti dobiček, kapital in dolgovi, stalna in gibljiva sredstva, plačilna sposobnost, kapitalska 

ustreznost in drugo. Analiziramo finančni položaj podjetja, katerega glavni del je analiza 

sestave kapitala, ki vsebuje analizo razmerja med kapitalom in dolgom podjetja, analizo 

zapadlosti posojil, predstavitev finančnih instrumentov in tečajnih razlik ter analizo obrestnih 

mer. Pomemben del finančne analize je tudi analiza denarnega toka in likvidnosti. Podjetje v 

analizo vključi tiste kazalnike in tako, da bo analiza za uporabnike kar najbolj razumljiva 

(Horvat 2005, 9). Večje odmike pojasnimo in navedemo razloge zanje. V tem delu ima 

uprava možnost, da pojasni razloge za izgube, negativna gibanja v poslovanju ter druge 

nenavadne in velike odmike (Horvat 2000, 252–253). Pučko (2006, 36) poudarja, da se 

analiza poslovanja ne sme zadovoljiti le z računovodskimi podatki, njuno se naslanja tudi na 

druge podatke, ki se zbirajo v podjetju, kot so kadrovske evidence, tržne in prodajne evidence, 

proizvodne operativne podatke, podatke o pogojih financiranja in drugih. Številna podjetja 

poslujejo po več poslovnih programih in na različnih trgih, zato prikazujejo v poročilih tudi 

ključne finančne podatke po različnih odsekih (po trgih, poslovnih programih, poslovno-

izidnih enotah in podobnem). Podjetje bralca seznani, kako razvija svoje poslovanje, ali se 

finančni podatki izboljšujejo, ali se poslovanje širi in podobno (Horvat 2004, 116). 

Pomembno je, da zaradi preglednosti in razumljivosti kazalnike ter kazalce razvrstimo po 

vsebinskih področjih analize, kot so: učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost. Primer 

povezanosti pomembnejših kazalcev in kazalnikov je prikazan v preglednici 2. Horvatova 

(2005, 9) svetuje, naj podjetje vključi v analizo poslovanja oziroma finančno analizo tiste 

kazalnike in tako, da bo analiza za uporabnika letnega poročila razumljiva ter priporoča, da: 

- poleg vrednosti kazalnika podjetje razkrije tudi način njegovega izračuna; 

- opiše namen razkritja kazalnika; 

- razkrije predpostavke pri izračunu kazalnika;  

- razkrije, če so se vrednosti postavk v računovodskih izkazih spremenile za namene 

izračuna kazalnika; 

- so kazalniki primerljivi iz leta v leto in s tem v panogi, kjer deluje podjetja; 

- komentira izračunano vrednost kazalnikov. 
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Preglednica 2: Povezanost kazalcev in kazalnikov po posameznih področjih analize 

Kazalec Kazalnik Vsebina oziroma ime 

kazalnika 

Povezanost kazalnika 

Učinkovitost poslovanja 

Prihodki Prihodki / Odhodki 
 

Gospodarnost 
poslovanja 

 
Odhodki 
Zaposleni Prihodki / Št. zaposlenih Produktivnost 

poslovanja 
Stroški dela 

 
Dobiček 

Dobiček / Prihodki Dobičkovnost 
prihodkov 

 

Dobiček / (Povprečni kapital – 
Tekoči dobavitelji) 

Dobičkonosnost 
kapitala (ROE) 

Premerjanje s ceno 
kapitala 

(Dobiček + Obresti) / (Povprečni 
kapital + Dolgovi) 

Dobičkonosnost vseh 
sredstev (ROA) 

Premerjanje s tržno 
obrestno mero 

Prag 
dobičkonosnosti 

Stopnja poslovnega, finančnega in 
celotnega vzvoda 

Priložnosti in tveganja ROA in faktor 
finančnega vzvoda 

Kapital Lastniški kapital tek. leta / Lastniški 
kapital preteklega leta 

Stopnja rasti 
lastniškega kapitala 

Rast finančne moči 

Obratna sredstva  Prihodki od prodaje / Obratna 
sredstva 

Koeficient obračanja 
posameznih vrst 
obratnih sredstev 

Potreba po dolgoročnih 
virih financiranja 

Plačilna sposobnost podjetja 

Neto dolg (dolg – 
terjatve) 

Neto dolg / Materialna sredstva (MS) Stopnja neto 
zadolženosti 

Morebitna 
prezadolženost 

Neto terjatve 
(NT) 

NT / Kapital Stopnja plasmaja 
kapitala v okolje 

 

Neto kratkoročne 
terjatve (NKT) 

NKT / (Kratkoročne terjatve (KT) + 
Denar) 

Stopnja dolgoročnega 
financiranja KT 

Pospešeni koeficient 
(PK) – 1 / PK 

NKT = Obratni kapital 

– Zaloge 

Čisti denarni tok 
(ČDT) 

ČDT / Kratkoročne in/ali Dolgoročne 
obveznosti 

Stopnja pokritja 
obveznosti s finančnim 
izidom 

 

Obratni kapital 
(OBKdej) 

(Dolgoročni viri – Dolgoročne 
naložbe) / Obratna sredstva 

Stopnja dolgoročnega 
financiranja obratnih 
sredstev (K) 

Kratkoročni koeficient 
(KK) = 1 / (1 – K) 

 (Dolgoročni viri – Dolgoročne 
naložbe) / Zaloge 

Stopnja dolgoročnega 
financiranja zalog 

KK – 1 / KK – PK 

Ustrezni obratni 
kapital (OBKust) 

OBKust / Obratna sredstva Stopnja ustreznega fin. 
Obratnih sredstev 
 

Ustrezni (optimalni) 
kratkoročni koeficient 

OBKdej –

OBKust 

OBKdej – OBKust / Dolgoročni viri Stopnja presežka 
(primanjkljaja) 
dolgoročnih virov 

Kapitalska ustreznost 
podjetja 

Uspešnost poslovanja 

Vrednost delnice Vrednost delnice v tekočem letu / 
Vrednost delnice v preteklem letu 

Stopnja rasti vrednosti 
delnice 

 

Ekonomski 
dobiček 

Ekonomski dobiček / Poslovno 
investicijski kapital15 

Stopnja ekonomskega 
dobička 

Gibanje vrednosti 
delnice 

Poslovna 
odličnost 

Št. točk v tekočem letu / Št. točk v 
preteklem letu 

Stopnja rasti poslovne 
uspešnosti 

Nagrada RS za 
poslovno odličnost 

 Različni modeli spremljanja uspešnosti podjetja: uravnoteženi 
kazalniki, 20 ključev ipd. 

Strategija in vizija 
podjetja 

Vir: Bergant 2007, 42–43. 

                                                           
15 Poslovno-investicijski kapital ima naslednje osnovne sestavine: obratni kapital, dolgoročne naložbe 
in tržna vrednost poslovnih najemov. 
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Kakovost analiziranja je odvisna od tega, kako je organizirana in razvita analitska dejavnost v 

podjetju in kako usklajeno delujejo posamezne službe in koliko v podjetju posvečajo 

pozornosti tudi drugim, ne le računovodskim informacijam (Horvat 2005, 8). 

Modeli analize poslovanja v tujini 

Letna poročila v Združenih državah Amerike in Kanadi vsebujejo poglavje, imenovano 

analiza in razprava (ang. management discussion and analysis - MD&A), v letnih poročilih 

podjetij v Veliki Britaniji pa se vsebina tega poglavja imenuje poslovni in finančni pregled 

(ang. operating and financial review - ORF) in zajemata informacije, analize in komentarje 

računovodskih in finančnih podatkov. V Združenih državah Amerike in Kanadi je MD&A 

obvezna sestavina letnega poročila in bo v prihodnje vse bolj pomemben vir informacij za 

uporabnike letnih poročil. Namen MD&A in ORF je zagotoviti razlago poslovanja podjetja v 

preteklosti, razlago finančnega stanja in njegove prihodnje možnosti skozi oči uprave. Ta del 

vsebuje opis minulega poslovanja ter pošten in nepristranski pogled podjetja na preteklost, 

sedanjost ter prihodnost. Oba dokumenta sta priporočila dobre prakse in ne predstavljata 

morebitnih poglavij, ki bi jih poslovno poročilo moralo vsebovati, to je prepuščeno 

posameznemu podjetju in njegovim posebnostim (FASAB 1999, 1; Accounting Standards 

Board 2006, 13). 

MD&A naj zajema (FASAB 1999, 1): 

- organizacijsko strukturo in poslanstvo podjetja; 

- cilje, rezultate in uspešnost podjetja; 

- računovodske izkaze podjetja; 

- sisteme nadzora in skladnost z zakonodajo; 

- prihodnja tveganja, negotovosti, dogodke in trende. 

Okvir razkritij je moč predstaviti v petih delih, ki so (The Canadian Institute of Chartered 

Accountants 2009, 12): 

1. Temeljna strategija podjetja – vlagatelji morajo razumeti, kaj podjetje počne, strategijo, 

rast. Potrebujejo tudi oceno poslovodstva o pomembnih dejavnikih, trendih, priložnostih 

in nevarnostih (zunanjih in notranjih). 

2. Ključni dejavniki uspešnosti – vlagatelji morajo razumeti zunanje in notranje dejavnike 

uspešnosti, ki so ključni za izvajanje strategije ter doseganje zastavljenih ciljev podjetja. 

Podjetje prikaže ključne kazalnike uspešnosti, ki jih uporablja za spremljanje napredka 

podjetja, tako finančne kot nefinančne kazalnike. 

3. Sposobnost za doseganje rezultatov – v tem delu se prikaže vse vire, ki so potrebni, da 

podjetje izpolnjuje svojo strategijo in dosega načrtovane rezultate. Prikažejo so 

opredmetena in neopredmetena sredstva, obratni kapital in druge vidike likvidnosti, 

kapital, delovno silo, procesi, sistemi ipd. 
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4. Rezultati in napovedi – zagotoviti je treba pojasnila o uspešnosti podjetja in učinkovitosti 

uprave pri uporabi sredstev, ki jih ima na razpolago za doseganje zastavljenih ciljev. 

Navedejo se razlogi v primeru sprememb. Analizira se pretekle rezultate in obete za 

prihodnost. 

5. Nevarnosti – podjetje razkrije glavna tveganja, ki jim je izpostavljeno, strategijo za 

ublažitev tveganj ter vpliv tveganj na rezultate podjetja. 

Koristi MD&A (The Canadian Institute of Chartered Accountants 2009, 17): 

- uprava je v boljšem položaju in zagotavlja pomembne podatke o podjetju na kapitalskih 

trgih; 

- je močno orodje, s katerim uprava podjetja sporoča, kako je podjetje ustvarilo vrednost in 

kako namerava nadaljevati ta trend; 

- podjetje komunicira z vlagatelji in vlagatelji s pomočjo tega razumejo možnosti ter 

pričakovanja; 

- zadostne informacije in razkritja vodijo v nižje stroške kapitala ter nižjo premijo za 

tveganje; 

- boljše naložbene priložnosti; 

- informacije, ki jih potrebujejo vlagatelji, so zbrane na enem mestu. 

3.3.2 Upravljanje s tveganji  

Zakonski okvir poročanja o tveganjih 

ZGD-1 v 70. čl. določa, da je podjetje dolžno poročati o tveganjih v poslovnem poročilu, če je 

to pomembno za presojo premoženja in obveznosti, finančnega položaja ter poslovnega izida. 

Podjetje mora v poslovno poročilo vključiti: 

- cilje in ukrepe upravljanja finančnih tveganj, ter ukrepe za zavarovanje vseh 

pomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se zavarovalni posli računovodsko 

prikazujejo posebej ter 

- izpostavljenost cenovnim, kreditnim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z 

denarnim tokom. 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

(ZFPPIPP Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11 in 87/11)16 

določa pravila skrbnega finančnega poslovanja. Podjetje mora poslovati tako, da je v vsakem 

trenutku sposobno pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in da je trajno sposobno 

izpolniti vse svoje obveznosti. Zakon usmerja lastnike, nadzornike in upravo k obvladovanju 

tveganj. Uprava mora: 

- zagotavljati, da podjetje redno spremlja tveganja, ki jim je izpostavljeno pri poslovanju; 

                                                           
16 2. poglavje: Finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb (od 27. do 32. člena). 
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- sprejemati ukrepe za obvladovanje tveganj; 

- upoštevati vsa tveganja, zlasti pa kreditno, tržno, operativno in likvidnostno;  

- zagotavljati pogoje za skrbno finančno poslovanje in poslovanje v skladu z zakonom ter 

pravili poslovno-finančne stroke.  

Naloga nadzornega sveta pa je, da opravlja nadzor nad vodenjem poslov podjetja in preverja, 

ali je podjetje kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobno ter ali poslovodstvo upravlja 

tveganja. 

SRS
17 zahtevajo vrsto razkritij glede izpostavljenosti tveganjem, prav tako tudi obseg in vrste 

finančnih instrumentov za varovanje pred tveganji. Opisi tveganj in varovanja pred njimi naj 

ne bodo splošni, temveč morajo biti konkretni, ukrepi morajo biti predstavljeni tako, kot se 

izvajajo v podjetju. Upoštevajo naj se samo pomembna tveganja in način njihovega 

obvladovanja. Podjetje naj ne podvaja informacij o tveganjih – v računovodsko poročilo se 

vključi, kar zahtevajo SRS, v poslovnem poročilu pa se predstavi bistvena tveganja in 

ureditev njihovega obvladovanja, ter se sklicuje na dodatne informacije v računovodskem 

poročilu (Vezjak 2009a, 58–59). 

MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja – zahteva več razkritij o tveganjih in finančnih 

instrumentih. Družbe so začele uporabljati standard za poslovno leto, ki se je začelo 1. 

januarja 2007 ali pozneje. Standard je prinesel spremembe na štirih področjih: 

- razkritja o tveganjih z vidika poslovodstva; 

- razširjeno kvantitativno razkritje o tveganjih; 

- vpeljava analize občutljivosti; 

- dodatna razkritja o finančnem poslovanju in uspešnosti družbe. 

Po MSRP 7 mora podjetje zagotoviti zadostne informacije o obvladovanju tveganj, ki jih je 

mogoče preveriti. Uporabnikom računovodskih informacij morajo razkritja omogočiti, da 

ocenijo naravo in obseg tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov (količinska razkritja), 

ter način njihovega obvladovanja (kakovostna razkritja za posamezno tveganje vključujejo 

opis tveganja, način nastanka, strategijo in postopke, povezane s sprejetjem, oceno, nadzorom 

in obvladovanjem tveganja). Berk Skok (2006b, 1) je mnenja, da bo obvladovanje tveganja z 

uporabo mednarodnih računovodskih standardov obravnavano strokovnejše. Proces se je pri 

največjih slovenskih delniških družbah že začel in družbe, katerih vrednostni papirji so 

uvrščeni na katerega od organiziranih trgov v državah članicah EU in so zavezane 

konsolidaciji, pri letnem poročanju v skladu z omenjenimi standardi precej podrobneje 

razkrivajo svoje pristope ter aktivnosti pri obvladovanju tveganj. 

                                                           
17 SRS zahtevajo pojasnila o tveganjih za računovodsko poročanje (računovodsko poročilo). 
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Kodeks poslovno-finančnih načel (Slovenski inštitut za revizijo 2011, 9)18 navaja, da se v 

skladu s cilji finančne funkcije finančno odločanje v podjetju nanaša na: investiranje, 

financiranje, plačilno sposobnost podjetja, obvladovanje tveganj, poslovno neodvisnost in 

organiziranost finančne funkcije. Podjetje mora upoštevati naslednja tveganja:  

- tveganje pri investiranju: torej verjetnost, da bodo dejanski donosi drugačni od 

načrtovanih. Podjetje zmanjša to tveganje s skrbno izbiro in razpršenostjo naložb; 

- tveganje pri financiranju kot verjetnost, da bodo dejanski izdatki financiranja drugačni od 

načrtovanih. Podjetje zmanjša to tveganje z uporabo ustreznih finančnih instrumentov in 

z upoštevanjem strukture, rokov ter vrste naložb; 

- tveganje pri plačilni sposobnosti kot verjetnost, da podjetje ne bo sposobno poravnati 

zapadlih obveznosti. Podjetje zmanjša to tveganje z oblikovanjem ustrezne likvidnostne 

rezerve; 

- tveganju pri tekočem poslovanju je izpostavljeno podjetje pri vsakem sklepanju tekočih 

poslov. Podjetje lahko obvladuje to tveganje z nakupi in prodajami ustreznih finančnih 

instrumentov, zato je nujno tesno sodelovanje finančne in preostalih poslovnih funkcij. 

Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Ljubljanska borza 2011, 13–17)19 nalaga upravi, 

da s svojim delom, znanjem in izkušnjami vodi družbo ter zasleduje dolgoročni uspeh družbe 

in s tem zagotavlja optimalno vodenje ter ocenjevanje in obvladovanje tveganj. Uprava o vseh 

pomembnih zadevah redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet. Podjetje mora 

vzpostaviti učinkovit sistem notranjih kontrol upravljanja s tveganji, revizijska komisija 

nadzornega sveta pa sodeluje pri tekočem spremljanju upravljanj s tveganji.  

Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (AUKN RS 2011, 1–14)20
 določa 

načela, merila in postopke ravnanja agencije ter pričakovanja od družb, v katerih je RS 

družbenica ali delničarka. Kodeks v 67. točki določa, da mora družba, poleg zakonsko 

določenih finančnih in nefinančnih razkritij, v letno poročilo vključiti tudi razkritja o 

tveganjih ter sistemu obvladovanja tveganj. 

Opredelitev tveganja  

Zaradi čedalje večje nepredvidljivosti okolja so države začele posvečati vso večjo pozornost 

tveganjem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Holmes (2002, 20) meni, da se je 

zakonodaja spreminjala v smer zahtevanja večje discipline in kontrole na treh ključnih 

                                                           
18 Kodeks poslovno-finančnih načel je sprejel Slovenski inštitut za revizijo decembra 1997. 
19 Kodeks so oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Združenje nadzornikov Slovenije in 
Združenje Manager, dne 18. aprila 2004, ter spremenili in dopolnili dne 14. decembra 2005 in 5. julija 
2007, zadnja sprememba kodeksa je bila sprejeta 8. decembra 2009 in se je začela uporabljati s 1. 
januarjem 2010. 
20

 Kodeks je sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije 13. januarja 
20011, skladno z 10. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb RS (ZUKN, Uradni list RS, št. 
38/10, 18/11, 77/11 in 22/12). 
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področjih: uspešnosti in učinkovitosti poslovnih operacij, zanesljivosti finančnega poročanja 

in usklajenosti z zakonodajo. 

Tveganja so temeljna sestavina podjetništva in brez tveganj ni dobička (Peterlin 2010, 3). 

Tveganje lahko opredelimo na več načinov: kot nezmožnost, da bi pravilno napovedali 

prihodnji tok dogodkov (Milost 1997, 263), kot možnost, da se bodo dejanski rezultati 

razlikovali od pričakovanih (Mramor 1993, 99), kot verjetnost, da bo uresničitev neke 

poslovne odločitve drugačna od pričakovane in hkrati najbolj verjetne (Berk, Peterlin in 

Ribarič 2005, 25). Ključni značilnosti poslovanja družbe sta tveganje in negotovost, zato je 

potrebno njihovo razumevanje, da lahko temu ustrezno sprejmemo racionalne odločitve (Vose 

2003, 11).  

V literaturi obstaja veliko različnih opredelitev tveganja, za večino opredelitev pa sta značilni 

dve bistveni lastnosti (Vaughan 1997, 8–9): 

- tveganje je povezano z verjetnostno porazdelitvijo izidov poslovnih dejanj in 

- nekateri izidi poslovnih dejanj povzročajo podjetjem nezaželeno izgubo. Dorfman (1994, 

6–7) izgubo opredeli kot vsako nezaželeno zmanjšanje gospodarske koristi podjetja. 

V poslovnem svetu tvegamo, da se poslovna zamisel ne bo v celoti uresničila. Uspeh pa je 

odvisen od več dejavnikov, bolj ko dejavnike poznamo in predvidimo, večja je možnost, da 

bo poslovna odločitev v skladu s pričakovanji (Peterlin 2003, 45). Ko govorimo o tveganju, 

mislimo na verjetnost, da se bodo stvari odvile drugače, kot smo načrtovali. Tveganje se 

pojavlja na področju med gotovim in negotovim dogodkom. Kadar je nekaj gotovo, ne 

tvegamo, ampak gotovosti v poslovnem svetu ni več (Peterlin in Glavina 2009, 133). 

Dejavnike, ki vplivajo na nastanek tveganj, razdelimo na zunanje in notranje dejavnike 

(CSOTC 2004, 44–45). 21 

Zunanji dejavniki so: 

- gospodarski: pridobivanje posojil, razpoložljivost kapitala, koncentracija, likvidnost, 

nezaposlenost, finančni trgi, združitve in pripojitve; 

- naravno okolje: odpadki, izpusti, energija, naravne katastrofe, trajnostni razvoj; 

- socialni: obnašanje potrošnikov, družbena odgovornost, demografske spremembe, 

terorizem, zasebnost; 

- tehnološki: elektronska trgovina, zunanji podatki, prekinitve, nove tehnologije. 

Notranji dejavniki so: 

- infrastruktura: dostop do kapitala, razpoložljivost sredstev, sposobnost sredstev; 

- osebje: prevare, sposobnost zaposlenih, zdravje, varnost; 

                                                           
21 Organizacija The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) je 
leta 2004 razvila okvir za obvladovanje tveganj v podjetju - Enterprise Risk Management – Integrated 
Framework (ERM), imenovan COSO ERM. 
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- proces: oblikovanje, zmožnost, izvajanje, dobavitelji; 

- tehnologija: razpoložljivost podatkov, neoporečnost podatkov, razvoj, vzdrževanje. 

Vodstvo oziroma podjetje se lahko na preteča tveganja odzove različno: se jim izogne (se ne 

loteva dejavnosti, ki povzročijo tveganja), jih porazdeli (se zavaruje pred negativnimi 

dogodki) ali pa jih sprejme, ker ne presegajo ravni občutne škode. Podjetje največkrat 

obvladuje nevarnost v sprejemljivih mejah oz. dopušča, da se izkažejo kot priložnosti (Vezjak 

2008b, 7). 

Naloga poslovodstva je, da predvidi in upošteva vsa pomembna tveganja, ki jim je podjetje 

izpostavljeno, ter odražajo splošno poslovno strategijo in pričakovanja interesnih skupin, da 

predvidi njihov vpliv na uresničevanje poslovnega načrta ter da sprejme ustrezne ukrepe za 

zmanjšanje morebitnih škodljivih vplivov. Razumevanje tveganj in pogosto posodabljanje je 

bistvenega pomena, pretirana previdnost je tveganje samo po sebi. Vzpostaviti je treba 

mehanizem, ki bo v podjetju dovolj zgodaj odkrival nove, še neznane vrste tveganj oziroma 

zaznal zgodnje opozorilne znake, kar bo ob pravilnem obvladovanju teh dejavnikov 

preprečilo škodo. Bolj ko tveganje podjetje pozna, večje so možnosti, da bo poslovna 

odločitev v skladu s pričakovanji (Peterlin 2005, 18; Barfield 2011, 12–13). 

Tveganja lahko razdelimo v dve osnovni skupini (Vezjak 2008a, 12): 

- svojstvena tveganja (inherentna) so tista, ki obstajajo v podjetju, preden se z njimi 

kakorkoli ukvarjamo in  

- preostala tveganja (rizidualna), ki ostanejo po ukrepih za ublažitev teh tveganj. 

Lam (2003, 23) je tveganja združil v tri skupine, in sicer:  

- tržna tveganja (npr. tveganja padca prodajnih cen), 

- kreditna tveganja (npr. tveganja, da kupci, dobavitelji in drugi partnerji ne bodo sposobni 

izpolniti svojih obveznosti) in  

- operativna tveganja (npr. tveganja, povezana z neustreznim delovanjem osebja, procesov, 

sistemov in tveganja nastanka zunanjih dogodkov z negativnimi vplivi na delovanje 

podjetja).  

Ehrhardt in Brigham (2011, 914) sta tveganja razdelila v naslednje skupine:  

- čista tveganja so tveganja, ki ponujajo samo možnost izgube; 

- špekulativna tveganja so tveganja, ki ponujajo možnost za dobiček, lahko pa povzročijo 

tudi izgubo; 

- tveganja povpraševanja so povezana z izdelki in storitvami podjetja; 

- finančna tveganja so tveganja, povezana s finančnimi transakcijami; 

- vhodna tveganja so tveganja, povezana z vhodnimi stroški, vključno z delom in 

materialom; 

- okoljska tveganja so povezana z onesnaževanjem okolja; 

- odgovornostna tveganja so povezana z izdelki, storitvami, dejanji zaposlenih; 
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- lastninska tveganja so povezana z uničenjem proizvodnih sredstev;  

- tveganja, povezana z zaposlenimi, kot so goljufije, spolna in starostna diskriminacija. 

Avtorji raziskave z naslovom Risks that Matter – Sudden Increases and Decreases in 

Shareholder Value and the Inplications for CEOs, ki jo je izvedlo neodvisno svetovalno 

podjetje Oxford Metrica pod pokroviteljstvom podjetja Ernest&Young in je bila opravljena   

leta 2002 na vzorcu 1.000 največjih mednarodnih podjetij, so ugotavljali povezanost med 

tveganji ter zmanjšanjem in povečanjem vrednosti za delničarje. Tveganja so razvrstili v 

skupine, ki so prikazane v preglednici 3 (Jolly 2003, 7). 

Preglednica 3: Vrste tveganj 

F
In

an
čn

a 
tv

eg
an

ja
 

Trgi Povezana so s trgi za izmenjavo kapitala in blaga, kot so trgi 

vrednostnih papirjev, devizni trgi in blagovne borze. Zahtevajo 

strategije za ravnanje z valutami, blagom in obrestnimi merami. 

Likvidnostno/kreditno 

tveganje 

Likvidnostno tveganje je tveganje zamenjave sredstev za gotovino. 

Kreditno tveganje je tveganje prejema denarja, blaga ali storitev, 

nesposobnost izpolnitve pogodbe. 

Tveganje kapitalske 

strukture 

Tveganje je povezano s financiranjem podjetja z dolžniškim ali 

lastniškim kapitalom. 

Tveganje napačnega 

poročanja 

Tveganje se nanaša na proces zbiranja podatkov za pripravo 

ustreznih informacij za potrebe odločanja in zajema zakonitost ter 

pravilnost poslovanja, davčno poslovanje in računovodenje. 

O
p

er
at

iv
n
a 

tv
eg

an
ja

 Tveganje v procesu Zajema tveganja v procesih proizvodnje in nabave, raziskav in 

razvoja, marketinga, varnosti in zdravja, razvoja zaposlenih ter 

zaposlovanja, poslovanja z dobavitelji in kupci. Pomembna je 

ustrezna kombinacija zmogljivosti (ljudi, znanj, metod, opreme, 

sposobnosti) in delovnega okolja. 

Tveganje inovacij Tveganje je povezano z vsemi spremembami, ki predstavljajo 

izboljšanje poslovanja, delovanja. 

S
tr

at
eš

ka
 tv

eg
an

ja
 

Tveganje poslovnega 

okolja 

Tveganje se nanaša na poslovno okolje in zajema spremembe v 

ponudbi in povpraševanju, konkurenci, uvedbi novih proizvodov 

ter tehnologij. 

Tveganje transakcij Tveganje se nanaša na uvedbo pomembnih sprememb v strateški 

usmeritvi, npr. prerazporeditev sredstev s prevzemi in združitvami, 

ustanovitev novega podjetja, skupna vlaganja ipd. 

Tveganje v odnosih z 

javnostjo 

Tveganje zajema komuniciranje in poročanje. 

Vir: Jolly 2003, 7. 

V teoriji in praksi obstajajo različne razvrstitve tveganj. Za podjetje je pomembno, da uredi 

predvidevanja, prepoznavanja in zaznavanja tveganj, pa tudi, da je razumevanje skupin, v 

katere se tveganja združujejo, v podjetju enotno in pri poročanju ustrezno predstavljeno. 
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Modeli in standardi upravljanja s tveganji 

V svetu se je v zadnjih dveh desetletjih področje upravljanja s tveganji močno razvijalo. 

Zaradi potrebe po natančnejši strokovni opredelitvi in ureditvi te problematike ter pomoči 

podjetjem pri praktični uvedbi upravljanja s tveganji je to vodilo k pripravi standardov in 

modelov tudi na tem področju. 

Trije najpogosteje uporabljeni modeli oziroma standardi upravljanja s tveganji so navedeni in 

opisani v nadaljevanju. 

Model upravljanja s tveganji COSO ERM 

Model temelji na predpostavki, da vsako podjetje obstaja zato, da bi zagotavljajo vrednost 

svojim interesnim skupinam. Podjetja se soočajo z negotovostjo in izziv vodstva je določiti, 

koliko negotovosti (tveganja in priložnosti) sprejeti. Model upravljanje s tveganji definira kot 

proces, v katerega so vključeni poslovodstvo, upravni odbor in zaposleni. Uporablja se pri 

postavljanju strateških in drugih ciljev podjetja na vseh ravneh. Zasnovan je tako, da omogoča 

prepoznavanje možnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na podjetje, obvladuje tveganje znotraj 

nagnjenosti k tveganju in zagotavlja razumno zagotovilo, da bodo cilji podjetja doseženi 

(CSOTC 2004, 6). 

Model COSO ERM predstavlja svoj okvir obvladovanja tveganj v obliki kocke (CSOTC 

2004, 3–6): 

- štiri navpične sestavine, predstavljajo cilje podjetja: strateški cilji, učinkovitost in 

uspešnost procesov, zanesljivost poročanja, skladnost z zakoni in predpisi; 

- osem vodoravnih sestavin: spoznavanje in razčlenjevanje notranjega poslovnega okolja, 

opredelitev ciljev obvladovanja tveganja, prepoznavanje dejavnikov tveganja, ocena 

izpostavljenosti tveganju, opredelitev rezervnih načrtov in kontrolnih dejavnosti, 

vzpostavljanje in zagotavljanje učinkovite ter pregledne komunikacije, spremljanje 

doseženih rezultatov in povratne informacije; 

- tretja razsežnost pa so organizacijske ravni podjetja: posamezna enota, divizija, poslovna 

enota in odvisna družba.  
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Slika 3: Model COSO ERM (2004) 

Vir: CSOTC 2004, 5. 

Iz modela na sliki 3 je razvidna povezava med posameznimi sestavinami. Vsaka od osmih 

vodoravnih sestavin je povezana s štirimi navpičnimi sestavinami na vseh ravneh podjetja.  

Model je primeren za vse vrste podjetij in za vse ravni v podjetju. Na nekaterih področjih ga 

je možno uvesti zelo natančno in podrobno, na drugih pa manj. Stopnja njegove praktične 

uporabe pa je odvisna od mnogih dejavnikov: vrste podjetja, vrste tveganja, lastniške 

strukture, velikosti in kompleksnosti, stopnje reguliranja s strani okolja ter države, v kateri 

podjetje deluje.  

Standard AS/NZ ISO 31000:2009 

Standard AS/NT ISO 31000:2009 (ang. Australia/New Zealand Risk Managament – 

Principles and Guidelines) je standard, ki je bil leta 2009 prenovljen iz standarda AS/NZ 

4360:2004. Prvotni standard je predstavljal začetek ureditve tematike obvladovanja tveganj in 

so ga leta 1995 pripravili avstralski in novozelandski strokovnjaki. Standard obravnava 

celoten sistem upravljanja, ki zajema načrtovanje, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje 

procesov upravljanja s tveganji. Razdeljen je na tri dele (International Standard ISO 31000 

2009, 1–21): 

1. Načela in smernice upravljanja s tveganji. Podjetje mora izpolniti naslednja načela in 

smernice za doseganje učinkovitega obvladovanja tveganj:  

- upravljanje s tveganji ščiti in ustvarja vrednost, je sestavni del organizacijskih 

procesov ter pomemben del pri oblikovanju odločitev;  

- upravljanje s tveganji obravnava negotovosti, je sistematično, strukturirano in 

pravočasno, temelječe na najboljših razpoložljivih podatkih;  

- upravljanje s tveganji je prilagojeno organizaciji, upošteva človeške in kulturne 

dejavnike;  

- upravljanje s tveganji je pregledno, dinamično in dovzetno za spremembe ter 



 

 45 

- omogoča nenehne izboljšave in krepitve podjetja.  

2. Okvir upravljanja s tveganji. Okvir upravljanja s tveganji ima štiri glavne sestavine: 

oblikovanje okvira za upravljanje s tveganji, izvajanje upravljanja s tveganji, spremljanje 

in pregledovanje okvira ter nenehno izboljševanje okvira za obvladovanje tveganj. 

Vodstvo organizacije pa ima pri upravljanju s tveganji naslednje zaveze: opredeliti in 

podpreti mora politiko upravljanja s tveganji, zagotoviti usklajenost organizacijske 

kulture z upravljanjem s tveganji, uskladiti cilje za obvladovanje tveganj s cilji in 

strategijo podjetja, dodeliti mora odgovornosti na ustreznih ravneh znotraj podjetja, 

zagotoviti potrebna sredstva za upravljanje s tveganji, poudariti prednosti obvladovanja s 

tveganji za delničarje ter zagotavljati in preverjati, da je okvir obvladovanja tveganj 

primeren.  

3. Proces upravljanja s tveganji. Proces upravljanja s tveganji vpliva na okvir in mora biti 

sestavni del upravljanja v podjetju, vgrajen v kulturo podjetja ter prilagojen poslovnim 

procesom podjetja. Sestavine procesa so prikazane na sliki 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Proces obvladovanja tveganj 

Vir: International Standard ISO 31000 2009, vii. 

Standard AIRMIC, ALARM, IRM 

Standard AIRMIC, ALARM, IRM je dobil ime po organizacijah, ki so ga leta 2002 pripravile, 

in sicer so bile to: Zveza poslovodij s področja tveganj in zavarovanja (The Assoication of 

Insurance and Risk Managers – AIRMIC), Nacionalni forum za upravljanje tveganji v javnem 

sektorju (The national Forum for Risk Management in the Public Sector – ALARM) in 

Inštitut za upravljanje tveganj (The Institute of Risk Management – IRM). Pripravljavci 

standarda so ob njegovi izdaji poudarili, da standard predstavlja dobro prakso pri uvedbi 
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sistema upravljanja s tveganji in ne nek tog standard, ki bi vodil k certificiranju sistema 

(AIRMIC, ALARM, IRM 2002, 1).  

Sestavine standarda so prikazane na sliki 5. Standard predstavlja najboljše prakse upravljanja 

s tveganji in navaja, da je ocenjevanje tveganj proces, ki vključuje tako analiziranje kot 

ovrednotenje tveganj. Temu delu upravljanja s tveganji je namenjen precejšnji del standarda, 

ki je v primerjavi s standardom AS/NZS ISO 31000:2009 bolj konkreten, saj ponuja praktične 

primere, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

Prepoznavanje tveganj – pristop k prepoznavanju tveganj mora biti metodološki, vsako 

prepoznano tveganje je treba strukturirati. Priporočljiva je uporaba tabel, ki zagotavljajo 

prepoznavo, opis in ocenitev tveganj, primer je razviden iz preglednice 4. 
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Slika 5: Proces upravljanja s tveganji v standardu AIRMC, ALARM, IRM 

Vir: AIRMIC, ALARM, IRM 2002, 4. 
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Preglednica 4: Prepoznavanje tveganj 

Ime tveganja Opis in ocenitev tveganja 

Obseg tveganja   Kakovosten opis dogodkov, njihov obseg, vrste, števila in 

medsebojne odvisnosti. 

Narava tveganja    Strateško, finančno, operativno ... 

Nosilci interesov    Kateri so nosilci interesov podjetja in kakšna so njihova 

pričakovanja? 

Oštevilčenje tveganj   Pomembnost in verjetnost. 

Odnos do tveganja     Možna izguba in finančni vpliv tveganja, vrednost pri tveganju, 

obseg ter verjetnost izgube/koristi, cilj kontroliranja in želena 

raven tveganja. 

Obvladovanje tveganj, kontrolni 

mehanizmi 

Kako se trenutno obvladuje tveganje? Obseg zaupanja 

obstoječim kontrolam. Način nadzora in pregleda. 

Možne aktivnosti izboljševanja   Priporočila za znižanje tveganj. 

Razvoj strategij in usmeritev   Prepoznavanje funkcij, odgovornih za razvoj strategije in 

usmeritev. 

Vir: AIRMIC, ALARM, IRM 2002, 6. 

Ocenjevanje verjetnosti nastanka tveganja ali priložnosti je lahko: 

- številčno (posameznim ravnem verjetnosti in škode pripišemo absolutne vrednosti; ravni 

verjetnosti se nadomestijo s frekvenčno porazdelitvijo ali se izrazijo s finančno mero v 

absolutnih zneskih); 

- polkakovostno (opisnim ravnem škode in verjetnosti se doda številske količnike, s 

katerimi se prikaže razlika med posameznimi ravnmi);  

- kakovostno (splošna opisana ocena ravni izpostavljenosti posameznim tveganjem). 

Posledice, grožnje ali priložnosti ter verjetnosti so lahko visoke, srednje ali nizke 

(AIRMIC, ALARM, IRM 2002, 6–7). Podjetje za svoje potrebe izdela matriko verjetnosti, 

ki je odvisna od posebnih okoliščin podjetja. Primer matrike verjetnosti je prikazan v 

preglednici 5. 
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Preglednica 5: Matrika verjetnosti nastanka tveganja - grožnje 

Ocena Opis Indikatorji 

Visoko 

(verjetno) 

Možno, da se pojavi vsako leto oziroma 

25 % verjetnost. 

Verjetnost nastopa je možna 

največ znotraj 10 let. 

Srednje 

(možno) 

Možno, da se pojavi v 10-letnem obdobju, 

verjetnost manjša od 25 %. 

Lahko se pojavi enkrat znotraj 

10 let, težko bo kontrolirati. 

Nizko 

(nepomembno) 

Ni verjetno, da se pojavi v 10-letnem 

razdobju, verjetnost manjša od 2 %. 

Do sedaj se ni pojavilo. 

Vir: AIRMIC, ALARM, IRM 2002, 7. 

Oceno učinkov oziroma posledic tveganja lahko izrazimo številčno, opredeljena so kot 

(Keijzer 1999, 55): vrednost sredstev, izpostavljenih tveganju; dodatni stroški, ki so posledica 

nastanka tveganega dogodka; izguba prihodkov kot posledica nezadostnih proizvodnih 

zmogljivosti in škode tretjim osebam ali drugim, ki imajo lahko za posledico nadaljnje 

finančne izgube. Primer lestvice za določitev učinkov tveganja je prikazan v preglednici 6. 

Preglednica 6: Lestvica učinkov tveganja 

Učinek 

(razredi) 

Izguba oz. škoda 

(v EUR) 

1 < 1.000 

2 1.000 - 5.000 

3 5.000 - 50.000 

4 50.000 - 500.000 

5 500.000 - 1.000.000 

6 < 1.000.000 

Vir: Keijzer 1999, 55. 

Proces upravljanja s tveganji 

Celovito obvladovanje tveganj vsa področja upravljanja s tveganji v podjetju poveže v enoten 

proces upravljanja s tveganji. Upravljanje je del strategije in kulture podjetja, ki neprestano 

ocenjuje sposobnost celotnega podjetja pri ocenjevanju tveganj (Cowan 2005, 79). Celovito 

obvladovaje tveganj v podjetju se osredotoča na povezovanje tveganj z vsemi procesi v 

podjetju, medtem ko se je tradicionalno obvladovanje tveganj osredotočalo predvsem na 

finančna tveganja (DeLoach 2005, 1). Inštitut notranjih revizorjev22 opredeljuje celovito 

                                                           
22 Institute of Internal Auditors (IIA) s sedežem na Floridi, ki ima mednarodno veljavo.  
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obvladovanje tveganj kot usklajeno ocenjevanje in odzivanje na vsa tveganja, ki vplivajo na 

strateške ter finančne cilje podjetja. Ravnanje s tveganji zajema prepoznavanje, ocenjevanje in 

obvladovanje dogodkov ter ukrepanje za doseganje ciljev v podjetju.  

Učinkovito in celovito upravljanje s tveganji vključuje naslednje aktivnosti (Vose 2003, 6; 

Borge 2001, 65): 

- prepoznavanje tveganj, ki jih je treba nato analizirati in kontrolirati; 

- kvalitativen opis tveganj: zakaj nastanejo, kaj lahko podjetje stori za zmanjšanje tveganj, 

okoliščine, ki vplivajo na večje ali manjše vplive tveganj; 

- vrednostna analiza tveganj in instrumentov, ki so na razpolago za optimalno 

obvladovanje tveganj; 

- uvedba strategije varovanja pred tveganji; 

- komuniciranje z interesnimi skupinami: predstaviti je treba podlage za sprejete odločitve, 

jih informirati, zakaj in kako so bile izdelane ocene o tveganjih. 

Peterlin (2005, 64–65) navaja naslednje dejavnosti pri obvladovanju tveganj: 

- zaznati je treba vrste tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno oziroma dejavnike tveganja 

v poslovanju podjetja. Hkrati je treba določiti vrednost sredstev, kapitala in dolgov, ki so 

izpostavljeni tveganjem ter čas izpostavljenosti posameznemu tveganju; 

- ovrednotiti je treba vpliv ugotovljenih vrst tveganj na poslovanje podjetja in oceniti 

povezanost izpostavljene postavke (sredstva ali dolga) s spremembami obrestnih mer, 

deviznega tečaja, cene blaga na trgu in kako se te spremembe kažejo v spremembi 

vrednosti izpostavljene postavke; 

- odločiti se je treba o zmanjšanju vplivov znanih in ovrednotenih vrst tveganj na poslovni 

izid. 

Postopka obvladovanja tveganj ima lahko naslednje osnovne sestavine prikazane na sliki 6 

(Pustatičnik 2007, 49): 

 
  
     

       Določitev  
     vrst tveganj 

 
 Merjenje   

izpostavljenostiiti 

tveganjem 

 
      Izbira ukrepov 

varovanja 

pred tveganji 

Merjenje  
uspešnosti          
varovanja 

pred tveganji 

 
 

Slika 6: Postopek obvladovanja tveganj 

Vir: Pustatičnik 2007, 49. 

Ker je upravljanje s tveganji proces, ki mora biti vzpostavljen na vseh ravneh v podjetju, je 

Pustatičnik (2007, 54–55) mnenja, da je v podjetju smiselno ustanoviti poseben organ, svet za 

obvladovanje tveganj, ki se s tveganji aktivno ukvarja. V okviru sveta lahko delujejo različni 
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odbori: odbor za poslovna tveganja, odbor za finančna tveganja, odbor za tržna tveganja ipd. 

Osnovne naloge sveta so: 

- opredelitev tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno; 

- priprava ocene izpostavljenosti posameznim tveganjem; 

- oblikovanje usmeritev obvladovanja posameznih tveganj; 

- priprava predlogov izvajanja ukrepov za varovanje pred posameznimi tveganji; 

- izvajanje ostalih aktivnosti s ciljem obvladovanja tveganj, ki jim je podjetje 

izpostavljeno.  

Svet za obvladovanje tveganj je odgovoren upravi družbe, zato je smiselno, da so člani sveta 

odgovorni nosilci posameznih področij v družbi (izvršni direktorji ali direktor za prodajo, 

nabavo, finance ...). 

Cilj celovitega upravljanja s tveganji je povezan s sposobnostjo objektivnega presojanja 

tveganja in ocenjevanja nevarnosti z zdravo mero razuma ter pogumno izkoriščanje 

priložnosti, pri tem pa more poslovodstvo vedno iskati ustrezno ravnotežje med obema (Berk, 

Peterlin in Ribarič 2005, 53).  

Končni rezultat postopka obvladovanja tveganj je Katalog tveganj podjetja, ki vključuje 

(Pustatičnik 2007, 53–54): 

- uvod, ki vsebuje členitev tveganj, strateški zemljevid tveganj (prikazan na sliki 7) ter 

metodologijo in matriko merjenja izpostavljenosti tveganjem (prikazana na sliki 8), ki je 

lahko prikazana v obliki semaforja, kjer barva polja pomeni prednost, ki jo je treba 

nameniti posameznemu tveganju. Tveganja v rdečih poljih zahtevajo največjo pozornost; 

- katalog poslovnih tveganj, ki ga sestavlja analitično razčlenjen strateški zemljevid 

poslovnih tveganj in opis posameznih poslovnih tveganj; 

- katalog finančnih tveganj, ki ga sestavlja analitično razčlenjen strateški zemljevid 

finančnih tveganj in opis posameznih finančnih tveganj; 

- katalog tveganj delovanja, ki ga sestavlja analitično razčlenjen strateški zemljevid tveganj 

delovanja in opis posameznih tveganj delovanja. 
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majhna zmerna velika
zelo 

velika
visoka srednja nizka

zelo 

nizka
2011 2012 2013 2014 2015

prodajna rumena rumena rumena rumena rumena rumena rumena

nabavna rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča
produktna rumena rumena rumena rumena rumena

zakonodaja rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča
kadorvska 

poslovna zelena zelena zelena zelena zelena zelena

naložbena rumena rumena rumena rumena rumena

kreditna rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča
valutna rumena rumena rumena rumena rumena rumena rumena

obrestna zelena zelena zelena zelena zelena zelena zelena

proizvajalna rumena rumena rumena rumena

kadrovska t. 

delovanja zelena zelena zelena zelena zelena zelena

informacijska rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča rdeča
projektna zelena zelena zelena zelena zelena

požarna rumena rumena rumena rumena rumena rumena rumena

FINANČNA TVEGANJA

TVEGANJE DELOVANJA

Velikost škode
Vrsta tveganja

Verjetnost Pričakovani nastop tveganja

POSLOVNA TVEGANJA

 

Slika 7: Strateški zemljevid tveganj podjetja 

Vir: Prirejeno po Pustatičnik 2007, 52. 

VERJETNOST MAJHNA ZMERNA VELIKA ZELO VELIKA

izguba do 0,2 mio EUR izguba do 1 mio EUR  izguba do 2,5 mio EUR izguba več kot 2,5 mio EUR
VISOKA                                     

več kot 20 odstotna                   
več kot 50 krat na 250 
dogodkov

RDEČA RDEČA RDEČA RDEČA

SREDNJA                                     

od 10 do 20 odstotna                  

največ 50 krat na 250 
dogodkov

RUMENA RDEČA RDEČA RDEČA

NIZKA                                          

od 5 do 10 odstotna                  

največ 25 krat na 250 
dogodkov

ZELENA RUMENA RDEČA RDEČA

ZELO NIZKA                              

od 0 do 5 odstotna                  

največ 12 krat na 250 
dogodkov

ZELENA ZELENA RUMENA RDEČA

ŠKODA

 

Slika 8: Matrika merjenja izpostavljenosti tveganjem 

Vir: Pustatičnik 2007, 51. 

Raziskava Slovenskega inštituta za revizijo in Raziskovalnega centra Ekonomske fakultete, izvedena 

leta 2002 (Berk 2003, 17–44) je pokazala, da so slovenska podjetja glede celovitega 

obvladovanja tveganj šele na začetku svoje poti, ker je to področje eno izmed najmanj 

ustrezno obvladovanih področij v podjetju. Primerjava obvladovanja tveganj med 

slovenskimi, nemškimi in ameriškimi podjetji na področju dokumentiranosti obvladovanja 

tveganj, uporabe izvedenih finančnih instrumentov in ciljev obvladovanja tveganj, je 

pokazala, da slovenska podjetja precej zaostajajo na področjih, ki so povezana z 
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dokumentiranostjo politike obvladovanja tveganja in uporabo izvedenih finančnih 

instrumentov (Berk Skok in Peterlin 2007, 72; Berk Skok in Lončarski 2009, 102–105).  

Vloga posameznih skupin v podjetju pri upravljanju s tveganji 

Pri obvladovanju tveganj v podjetju sodelujejo različni organi in zaposleni, kar je razvidno iz 

slike 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9:  Vloge posameznih skupin pri obvladovanju tveganja 

Vir: Enhancing Shareholder Wealth by Better Managing Business Risk 1999, 30. 

Vloge in odgovornosti med skupinami so različne, in sicer (Berk 2005, 70–78): 

- nadzorni svet nadzira uspešnost in učinkovitost obvladovanja tveganja, nadzira, ali je 

poslovanje podjetja skladno s sprejetim odnosom do tveganja. Pri tem sodeluje z notranjo 

revizijo, zunanjimi revizorji in pravnimi svetovalci; 

- uprava je odgovorna za uspešno delovanje sistema obvladovanja tveganja z vodenjem in 

usmerjanjem podjetja. Uprava opredeli vrednote, izhodišča strategije za obvladovanje 

tveganj in cilje podjetja; 

- vodje organizacijskih enot razvijajo tehnike prepoznave in ovrednotenja tveganj ter 

njihovega obvladovanja za njihove organizacijske enote ter nadrejenemu vodji redno 

poročajo o izpostavljenosti tveganju in ukrepih za obvladovanje tveganj v njegovi enoti; 

- odbor za obvladovanje tveganj in upravitelj tveganja skrbita za zagotavljanje stalne 

komunikacije, ki je bistvenega pomena za uspešno obvladovanje tveganj v podjetju, na 

vseh ravneh podjetja, o bistvenih tveganjih, izpostavljenosti in sprejetih ukrepih za 

obvladovanje tveganj; 
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- finančni direktor sodeluje pri opredelitvi ciljev, izbiri strategije, analizi tveganja, 

odločanju o ukrepih pri obvladovanju tveganj in nadzoru pri izvajanju ukrepov; 

- notranja revizija pomaga vodilnim v podjetju odkrivati najboljše načine za odzivanje na 

tržne in druge hitro spreminjajoče se razmere. Naloga notranje revizije je tudi revidiranje 

procesa obvladovanja tveganj v podjetju, medtem ko je vodstvo podjetja odgovorno za 

sistem obvladovanja tveganj. Namen notranje revizije je oceniti uspešnost in učinkovitost 

obvladovanja tveganj in oblikovati predloge za izboljšavo. 

Odnos podjetja do upravljanja s tveganji 

Inovacije na finančnih trgih v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so prelomnica pri 

obvladovanju tveganj. Zaradi vse večje nestabilnosti poslovnega okolja v zadnjih letih je 

obvladovanje tveganj čedalje bolj pomembno. Družbe razvijajo različne pristope k 

obvladovanju tveganj, ki zagotavljajo gospodarsko varnost, stabilnost poslovanja in njihovo 

finančno učinkovitost. Družbe načrtujejo obvladovanje tveganj, ki vsebuje organizacijske 

rešitve, identifikacijo in analiziranje tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno pri poslovanju, 

strategijo in politiko obvladovanja tveganj, instrumente in politiko zaščite pred tveganji ter 

ukrepe spremljanja, poročanja in nadzora nad ukrepi ter aktivnostmi za uspešno obvladovanje 

tveganj. Obvladovanje tveganj bo tudi v prihodnosti zelo pomembno (Jus 2004, 17). 

Določitev načina obvladovanja tveganj v družbi ni lahka naloga. Podjetje mora analizirati 

velikost in vrsto tveganj, ki jim je izpostavljeno, ter se odločiti, kdo bo dogovoren za 

obvladovanje tveganj in na kakšen način bo dejavnost v družbi organizirana. Običajno so za 

doseganje ciljev svoje enote in obvladovanje tveganj odgovorni vodje na različnih nivojih. 

Vodja usmerja izvajanje sistema obvladovanja tveganj znotraj svojega mesta odgovornosti in 

tako skrbi tudi za sprejemljivo izpostavljenost tveganju na ravni celotne družbe. Vedno bolj 

pomembno je, da imajo velike družbe oblikovan oddelek za obvladovanje tveganj. Pred 

oblikovanjem organizacijske enote, ki se bo ukvarjala s tveganji, mora podjetje proučiti vse 

bistveno, kar določa odnos družbe ali poslovodstva do tveganj. Pomemben je vpliv različnih 

vrst tveganj na poslovanje in njihova velikost, da ugotovimo, ali je izpostavljenost tveganjem 

tolikšna, da zahteva posebno pozornost. Proučiti je treba tudi odnos konkurence do 

obvladovanja tveganj (Peterlin 2005, 61–62). 

Pomanjkljivosti pri vzpostavljanju ureditve obvladovanja tveganja (Vezjak 2008a, 15–16) v 

praksi so: 

- najvišje poslovodstvo ne sodeluje (dovolj); 

- cilji niso jasno opredeljeni; 

- zaposleni niso ustrezno seznanjeni z opravili in namenom; 

- vodenje projekta ni ustrezno; 

- v podjetju se osredotočajo na nevarnosti, ne pa tudi na priložnosti; 

- tveganja se popisujejo preveč podrobno; 
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- v podjetju se osredotočajo na tveganja na posameznih področjih, ne upoštevajo pa 

povezav in tveganj za celotno podjetje; 

- vložki podjetja pri obvladovanju tveganj presegajo njihove koristi; 

- podjetje se osredotoča le na tradicionalna tveganja, kot so finančna in tržna.     

Poročanje podjetij o tveganjih je zelo pomemben del nadzora nad obvladovanjem tveganj. Ko 

se opredeljuje politika obvladovanja tveganj, se jasno določi tudi obseg poročanja, pogostost 

poročanja, prejemnike informacij in vsebino, ki mora biti posredovana prejemnikom. Podjetje 

mora pri poročanju upoštevati zahteve ZGD-1 in ostale zakonodaje ter priporočila dobre 

prakse, med katere sodi tudi decembra 2010 sprejeti dokument o okviru in predstavitvi 

poslovnega poročila kot plod večletnega mednarodnega projekta IFRS.23 Okvir IFRS 

priporoča, da poslovno poročilo med drugim vključuje tudi informacije o tveganjih24 in 

priporoča, da podjetje težav ali slabosti v poslovanju ne zakriva, temveč predstavi, kako jih je 

odpravilo oziroma jih odpravlja. Vezjakova (2011, 133–134) navaja, da je pri pripravi 

poslovnega poročila o obvladovanju tveganj treba upoštevati naslednja opravila in vsebinska 

področja: 

- opredelitev tveganja (kot nevarnost ali kot priložnost za doseganje ciljev podjetja); 

- ključna tveganja podjetja in njihov vpliv na poslovanje; 

- načini obvladovanja ključnih tveganj, ki se izvajajo v podjetju (tudi notranje kontrole); 

- preverjanje obvladovanja tveganj in notranjih kontrol (notranja revizija, revizijska 

komisija in nadzorni svet, zunanji revizorji). 

Horvatova (2010a, 2–3) ugotavlja, da so razkritja v poslovnih poročilih slovenskih podjetij na 

področju tveganj obsežnejša in zahtevnejša, nobeno podjetje pa ne razkriva vsega, kar bi 

moralo. Manjkajo predvsem razkritja o politiki obvladovanja tveganja, cilji, usmeritve in 

postopki za obvladovanje tveganj, metode, ki se uporabljajo za merjenje tveganj, ter 

morebitna spremembe v predhodnem obdobju in iz predhodnega obdobja ali v primerjavi z 

načrtom. Podjetja tudi ne navajajo, da so se zavestno prepustila določenim tveganjem, ker je 

verjetnost dogodka majhna, ali pa so določena tveganja velika in so pri tem nemočni, zaradi 

česar zahtevajo oblikovanje rezervacij ali dodatnega kapitala, da bi ta tveganja pokrili. 

Koristi podjetja pri upravljanju s tveganji 

Sistem upravljanja s tveganji prinaša podjetju veliko koristi, med drugim: 

- del vrednot podjetja postanejo vrednote upravljanja s tveganji; 

                                                           
23IFRS - Practice Statement, Management Commentary, A Framework for presentation. IFRS 
Foundation, London, december 2010 (okvir IFRS). 
24 Poslovno poročilo naj vsebuje, v skladu s priporočili okvira IFRS, naslednje informacije: naravo 
poslovanja podjetja, njegove cilje in strategije za doseganje teh ciljev, ključne vire podjetja, tveganja 
in odnose, izide delovanja in pričakovanja za prihodnje poslovanje ter ključna merila in pokazatelje 
poslovanja, ki se uporabljajo za ocenjevanje delovanja, glede na zastavljene cilje (IASB 2010, 12–14). 
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- upravljanje s tveganji postane strateška aktivnost ter poveže nagnjenost k tveganju in 

strategijo podjetja; 

- zavedanje o tveganjih postane del vsakodnevnega sprejemanja poslovnih odločitev. 

Odločitve temeljijo na prepoznavanju tveganj in kontrolnih aktivnostih, kar povečuje 

verjetnost doseganja zastavljenih ciljev (Centre for Business Performance Thought 

leadership from the Institute 1999, 5); 

- upravljanje s tveganji poveže tveganje, rast in donos podjetja. Podjetje sprejme tveganje, 

kot del procesa ustvarjanja vrednosti, zato pričakuje donos, skladen s prevzetimi tveganji. 

Upravljanje s tveganji zagotavlja večjo sposobnost pri ocenjevanju in prepoznavanju 

tveganj ter pomaga pri določitvi stopnje tveganja skladno s cilji donosa in rasti; 

- upravljanje s tveganji izboljša odločitve o odzivih na tveganje. Odziv na tveganje zahteva 

natančne odgovore, kakšne aktivnosti je treba sprejeti, kdaj in kje, kdo jih bo sprejel ter 

kakšne zmogljivosti potrebujemo (Jeynes 2002, 92); 

- poveča konkurenčno prednost podjetja, prispeva k izboljšanju delovanja podjetja in 

obvladuje stroške obvladovanja tveganj s kontrolnimi aktivnostmi (DeLoach 2005, 2); 

- vpliva na ceno virov financiranja podjetja. Če posojilodajalci ugodno ocenijo sposobnost 

zaposlencev pri obvladovanju tveganj, praviloma oblikujejo nižjo ceno pri izposoji 

denarja (Korošec 2004, 66); 

- poveča se zaupanje v dolgoročni uspeh podjetja in v poslovodstvo. Deležniki se zavedajo, 

da bo poslovodstvo sproti prepoznalo nevarnosti v poslovanju in se uspešno odzivalo 

nanje; 

- pristop k obvladovanju tveganj pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja in 

finančne kazalce: donosnost, učinkovitost, produktivnost, sestavo kapitala, plačilno 

sposobnost (Berk Skok 2006a). Podjetja, ki bolje obvladujejo tveganja, so financirana z 

več dolga, večje potrebe po obvladovanju tveganj imajo podjetja v kapitalsko 

intenzivnejših panogah (Berk 2005, 70). 

Upravljanje s tveganji omogoča izkoristiti priložnosti. Podjetje lahko določene dogodke 

prepozna in izkoristi kot priložnosti, če pri prepoznavanju tveganj, poleg samih tveganj, 

upošteva tudi vse dogodke, ki vplivajo nanje. To bi moral biti najpomembnejši razlog za 

uvedbo sistema upravljanja s tveganji v podjetju.   

3.3.3 Trajnostni razvoj  

Zakonski okvir poročanja o trajnostnem razvoju 

ZGD-1 (70. čl.) določa, da naj bi podjetje okoljsko in socialno razsežnost poslovanja 

ovrednotilo ter povezalo z računovodskimi izkazi oziroma razkritji. Podjetja lahko objavijo 

redna letna poročila o trajnostnem, družbeno-odgovornem poslovanju, okoljska poročila, 

socialna poročila in poročila o zaposlenih. Če so ta poročila samostojna, se priporoča, da 
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ključne informacije povzamejo tudi v letnem poročilu ter se sklicujejo na podrobne 

informacije v ločenih poročilih. Podjetja lahko vključijo informacijo o trajnostnem razvoju v 

letno poročilo in ne izdelujejo ločenih poročil. Prikaz poslovanja podjetja naj da celotno sliko 

poslovanja podjetja na ekonomskem, okoljskem in socialnem področju (Vezjak 2009b, 61–

62).  

SRS zahtevajo, da se ovrednotijo potencialna okoljska tveganja na enak način kot katera koli 

druga tveganja. Negotovost glede okoljskih obveznosti daje upravi podjetja diskrecijsko 

pravico, kaj razkriti. 

Poleg ZGD-1 in SRS morajo podjetja pri izvajanju svoje dejavnosti spoštovati tudi:  

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 

49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), ki ureja varstvo 

okolja pred obremenjevanjem in nalaga podjetjem, da morajo pri sprejemanju kakršnih 

koli odločitev spodbujati gospodarski in socialni razvoj družbe, ki ohranja okolje ter 

razvoj tudi naslednjim generacijam; 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07, 

108/09, 79/10, 80/10 in 106/10), katerega namen je omogočiti skladen prostorski razvoj z 

usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja; 

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 

62/04, 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 2/10, 

20/11 in 57/12), ki ureja pogoje za graditev vseh objektov. Graditev objekta zajema 

projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. Zakon določa bistvene zahteve glede 

lastnosti objektov in izpolnjevanje teh zahtev, predpisuje način in pogoje opravljanja 

dejavnosti, ki se nanaša na graditev objektov, ter ureja organizacijo in delovno področje 

poklicnih zbornic in inšpekcijskega nadzorstva; 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 

43/12) ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 

področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11, 

72/11 in 43/12.), ki določata obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem 

naročanju blaga, gradenj in storitev. Naročnik je dolžan slediti načelom trajnostnega 

razvoja tudi v razpisnih pogojih pri javnem naročanju. 

Opredelitev trajnostnega razvoja 

Konec devetdesetih so v ospredje, poleg materialnega blagostanja, prišli tudi pristopi, 

naravnani k varovanju narave, socialni varnosti in pravičnosti. Poglobljeno se je začelo 

razmišljati o planetarno zasnovani razvojni strategiji. Različne skupine in civilne družbe, ki so 

imele različne interese, so se poenotile, da naš planet potrebuje uravnotežen razvoj. To je 

lahko le trajnosten in sonaraven razvoj, ki obravnava širše ekonomske, družbenopolitične in 

ekološke vidike razvoja (Plut 2002, 73–86; Plut 2004, 67–77). Z našim planetom moramo 
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ravnati odgovorno, njegovo izčrpavanje pomeni rast brez prihodnosti. Razmišljati je treba 

večdimenzionalno, kar poleg ekonomskih dejavnikov upošteva in vključuje tudi ekološke ter 

sociološke dejavnike razvoja. Prepričanje o neskončni in neomejeni rasti materialnih dobrin 

morata nadomestiti prizadevanje za kakovostno ter celostno dolgoročno načrtovanje. Cilj 

nove politike mora biti večja blaginja vseh ljudi (Bertoncelj idr. 2011, 14). 

Trajnost pomeni ohranjati in vzdrževati nekaj v daljšem časovnem obdobju. Udejanja se v 

povezanosti in prepletenosti ohranitve ekosistema in razvoja gospodarskega sistema (Smith 

1993, 25): ohranjanje ekosistema, zavarovanje genetske raznovrstnosti in omogočanje trajne 

rabe virov. Gospodarska dejavnost ne sme izčrpavati naravnih virov in uničevati naravnega 

okolja. Človeštvo mora dosegati materialno blagostanje brez uničevanja svojega naravnega 

okolja. Od prejšnje generacije smo v upravljanje prejeli naravni kapital, ki ga moramo predati 

prihodnji generaciji. Trajnost ni samo varovanje okolja, ampak obravnava tudi ekonomske, 

družbenopolitične in ekološke vidike razvoja. 

Trajnostni razvoj je mogoče definirati na več načinov. Najbolj preprosta je definicija 

Svetovne komisije za okolje in razvoj pri Združenih narodih iz leta 1987, ki je trajnostni 

razvoj opredelila kot »obliko razvoja ali napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi 

ogrožala prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb« (WCED 1987, 43). 

Trajnostni razvoj je (Loucks in Gladwell 1999, 28): razvoj, ki ne uničuje zraka, vode in prsti 

ter bioloških sistemov, razvoj, ki omogoča tok storitev in dobrin, ki izhajajo iz naravnih virov 

planeta, ter razvoj, ki zagotavlja razporeditev koristi proizvodnje dobrin in storitev pravično. 

Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj opredeljuje trajnostni razvoj kot nenehno 

zavezanost organizacije etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljšanju kakovosti 

življenja zaposlenih in njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe na splošno. Prednostna 

področja so: človekove pravice, pravice zaposlenih, varstvo okolja, vključevanje v skupnost 

in odnosi z dobavitelji (WBCSD 1999). 

Strategija trajnostnega razvoja obsega tri stebre (United Nations 2005, 12): gospodarski 

razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja. 
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Slika 10:  Trije stebri trajnostnega razvoja 

Vir: Adams 2006, 3. 
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Gre za koncept »trojnega izida«, ki mu rečemo tudi TBL25: ljudje, planet in dobiček. Leta 

1994 je koncept prvi uporabil John Elkington (1998, 397). Koncept trojnega izida poudarja, 

da se organizacija ne ukvarja le s tradicionalnim konceptom izida, ki je povezan z 

dobičkonosnostjo, ampak svoje cilje poveže s problemi družbe in varovanjem okolja (Utting 

2000, 5). Kitchen (1997, 129) poudarja, da organizacija lahko učinkuje na okolje, v katerem 

deluje na treh ravneh: na osnovni ravni, ki zajema plačevanje davkov in spoštovanje zakonov, 

organizacijski ravni, ki zajema zmanjšanje negativnih učinkov in delovanje v duhu 

zakonodaje, ter družbeni ravni, to je odgovornosti za zdravo družbo in pomoč pri odpravi 

družbenih problemov. Trajnost podjetja pomeni, da je ekološka učinkovitost enaka ekološki 

odgovornosti, spoštovanje temeljnih norm (boljše delovne razmere, zagotavljanje finančne 

pomoči ali ne najemanje otroške delovne sile) enako družbeni trajnosti in da se gospodarska 

trajnost razume kot dolgoročna dobičkonosnost podjetja (Tóth 2008, 29–30). Epstein (2008, 

37) navaja naslednja načela trajnostnega delovanja podjetja: etika, upravljanje, preglednost, 

poslovni odnosi, finančni odnosi, vključitev v skupnost in gospodarski razvoj, vrednost 

proizvodov ter storitev, ravnanje z zaposlenimi in varovanje okolja. 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, katere poslanstvo je spreminjanje načel 

trajnostnega razvoja v način življenja, stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalni 

politiki in vzpostavitvi ravnovesja med človekom ter naravo. Leta 1995 je v sodelovanju z 

drugimi nevladnimi organizacijami pripravila dokument z naslovom Agenda za Slovenijo, v 

katerem so načela trajnostne družbe povzeta takole (Umotera 2011): 

- spoštovanje občestva življenja in odgovornost zanj; 

- izboljšanje kakovosti človekovega življenja; 

- ohranjanje pestrosti in vitalnosti Zemlje; 

- korenito zmanjšanje izčrpavanja neobnovljivih virov; 

- upoštevanje nosilne sposobnosti Zemlje; 

- spreminjanje osebnega ravnanja in odnosa; 

- usposabljanje skupnosti za odgovorno in samostojno ravnanje z okoljem; 

- oblikovanje državnega okvira za povezovanje ohranitve in razvoja; 

- ustvarjanje svetovnega zavezništva. 

Evropska komisija je maja 2001 sprejela Strategijo trajnostnega razvoja, v kateri predstavlja 

dolgoročno politiko in ukrepe na ekonomskem, socialnem ter ekološkem področju. Strategija 

je bila predstavljena na Evropskem svetu junija 2001. V dokumentu26 so izpostavljene 

temeljne nevarnosti, ki pretijo našemu planetu, poleg tega je v njem poudarjeno, da morajo 

gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja delovati skladno.  

 

                                                           
25 Ang. triple bottom line. 
26

 Zelena knjiga o promoviranju in razvoju družbene odgovornosti v Evropi (Green Paper Promoting a 
European Framework for Corporate Social Responsibility). 
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Septembra 2002 je v Johannesburgu potekal drugi Vrh o trajnostnem razvoju.27 Obravnavali 

so naslednja področja (Umotera 2011): voda in izboljšanje zdravstvenih razmer; energija; 

segrevanje ozračja; naravni viri in biološka raznolikost; trgovina; človekove pravice in 

upravljanje ter zdravje. 

Slovenija ima svojo Strategijo razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta na 30. redni seji Vlade RS 

dne 23. junija 2005 in se nanaša na obdobje od leta 2006 do 2013 in jo vlada razume kot 

strategijo trajnostnega razvoja. Simoničeva (2006) meni, da je največja pomanjkljivost v 

opredelitvi definicije trajnostnega razvoja, kar kažejo tudi projekti v predlogu Resolucije o 

nacionalnih razvojnih projektih, ki temeljijo na tej strategiji. Koncept trajnostnega razvoja in 

njegovo razumevanje v teh dokumentih je napačno, ker je trajnostni razvoj v Sloveniji 

poimenovan preveč ekonomsko. Trajnostni razvoj je treba razumeti kot razvoj vseh treh 

stebrov, ekonomskega, družbeno-socialnega in okoljskega. Naši razvojni dokumenti pa 

postavljajo v ospredje ekonomski steber, ki je podpora drugima dvema, zato se trajnostni 

razvoj po teh dokumentih lahko enači le z ekonomskim stebrom, ne pa z vsemi tremi. Morda 

so nekateri ekonomski projekti dobri za gospodarstvo, vendar imajo lahko dolgoročno za 

družbo negativne posledice.  

V začetku leta 2010 je Evropska komisija sprejela krovno strategijo: Evropa 2020, Strategija 

za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki je nasledila Lizbonsko strategijo.28 Dokument 

predlaga sedem vodilnih pobud, pri katerih so določeni cilji, evropska raven delovanja in 

dolžnosti članic EU, in sicer: inovativna Evropa, mladi v gibanju, digitalno poslovanje, 

učinkovita raba virov, nova industrijska politika, novo znanje za nova delovna mesta in boj 

proti revščini (Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve 2012). V pripravi je tudi 

Strategija razvoja Slovenije 2013–2020, v kateri bo določeno, kje želimo biti leta 2020 in 

kako bomo do tja prišli. Dokument bi moral biti sprejet do konca leta 2012.  

V letu 2012 (od 20. do 22. junija) so Združeni narodi pripravili konferenco o trajnostnem 

razvoju Rio+20. Na konferenci so: 

- ocenili dosedanji napredek in prizadevanja mednarodnih okoljskih ter drugih konferenc 

na področju trajnostnega razvoja;  

- potrdili politične zaveze za nadaljnje temeljito in trajnostno soočanje z globalnimi 

okoljskimi vprašanji ter vprašanji trajnostnega razvoja;  

                                                           
27 Prvi Vrh o trajnostnem razvoju je potekal leta 1992 v Riu de Janeiru. Na konferenci je bila sprejeta 
listina z naslovom Agenda 21, v kateri so bile podrobneje opisane poti razvoja človeške družbe, ki bo 
trajen in bo ohranjal okolje. Agenda poudarja, da je treba spremeniti stare načine poslovanja v nove 
pristope, ki vključujejo medsektorsko usklajevanje in vključevanje okoljskih ter socialnih vprašanj v 
vse razvojne procese. Temeljni pogoj za doseganje trajnostnega razvoja je tudi sodelovanje širše 
javnosti pri odločanju (Allen 2012). 
28 Lizbonska strategija je bila sprejeta leta 2000 in je predstavljala razvojni načrt evropskega 
gospodarstva med letoma 2000 in 2010. Njen cilj je bil, da postane EU najbolj konkurenčno in 
dinamično na znanju temelječe gospodarstvo v svetu, sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in 
boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo.  
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- opredelili vrzeli in nove izzive ter predloge rešitev za soočanje z njimi.  

Glavna vsebinska dela konference sta bila: zeleno gospodarstvo v kontekstu trajnostnega 

razvoja in izkoreninjenje revščine ter institucionalni okvir za trajnostni razvoj (United Nations 

2012). 

Smernice za poročanje o trajnostnem razvoju 

Posebni standardi za pripravo trajnostnih poročil ne obstajajo. Različne organizacije so 

pripravile vrsto priporočil in smernic, s katerimi si podjetja lahko pomagajo pri pripravi 

tovrstnih poročil (Vezjak 2009b, 62). Začelo se je s standardom kakovosti ISO 9001, 

nadaljevalo z ISO 14001, standardom ravnanja z okoljem, in z njegovim evropskim dvojčkom 

EMAS - sistemom za okoljsko ravnanje in presojo. Standard OHSAS 18001 – sistem vodenja 

varnosti in zdravja pri delu (Occupational Health & Safety Advisory Services) je usmerjen v 

zdravje in varstvo pri delu, medtem ko standard AA 1000 – odgovornost 1000 

(AccountAbility) jamči za odgovornost in preglednost, namen standarda pa je zainteresirane 

udeležence vključiti v proces odločanja. Standard SA 8000 – družbena odgovornost (Social 

Accountability 8000) se osredotoča na zaželeno delovno okolje, standard pokriva tudi otroško 

in prisilno delo, zdravje in varnost, svobodo združevanja, diskriminacijo, nadomestila za delo 

ter delovni čas in trajnostna poročila GRI29 (Tóth 2008, 22). V letu 2010 je Mednarodna 

organizacija za standardizacijo30 objavila novi standard, imenovan ISO 26000 – Smernice za 

družbeno odgovornost. Standard vsebuje zgolj navodila, ne zahtev, ni standard upravljanja 

sistemov in certificiranja. Vsebuje najboljše prakse družbenega ravnanja in bo pomagal 

podjetjem, da od »dobrih namenov preidejo do dobrih dejanj« in naj bi jih vodil v trajnostni 

razvoj (Kaker 2007). 

Med standardi v sistemu okoljskega upravljanja sta najuglednejša standarda ISO 14001, ki je 

bil objavljen leta 1996, in shema Evropske komisije EMAS, ki ima nekoliko strožje zahteve 

(Tóth 2008 56), najbolj razširjen standard trajnostnega poročanja pa je mednarodni standard 

GRI G331 (Bertoncelj idr. 2011, 137). 

ISO 14001 in shema EMAS 

Standard ISO 14001 je univerzalno orodje, ki omogoča primerjavo ravnanja z okoljem ne 

glede na dejavnost in velikost organizacije. Standard deluje po principu Domingovega kroga, 

ki vsebuje naslednje faze: planiranje, izvedba, preverjanje in ukrepanje, kar je podlaga za 

neprekinjeno izboljšanje ravnanja z okoljem. Standard sam po sebi organizaciji ne postavlja 

                                                           
29 GRI - Global Reporting Initiative – Pobuda za globalno poročanje. 
30 Ang. International Organization for Standardization, kratica ISO. 
31 Smernice izdaja Global Reporting Initiative od leta 2000 dalje, trenutno je veljavna tretja različica 
smernic GRI G3 (G3 Guidelines), izdana oktobra 2006.  
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točno določenih zahtev glede njenega vpliva na okolje. Organizacija, ki želi obdržati 

certifikat, mora izpolnjevati vse zakonske zahteve s področja varovanja okolja, sprejeti mora 

svojo okoljsko politiko in jo nato izvajati tako, kot je načrtovano. Zahteva standarda je, da 

mora biti v okoljski politiki izražena zavezanost k neprestanemu izboljševanju varstva okolja, 

vendar ne postavlja nobenih meril, v kolikšni meri se mora varstvo okolja izboljševati. 

Standard je v zadnjem času v svetovnem merilu postal orodje, ki se ga da učinkovito uporabiti 

za obvladovanje vpliva ljudi na okolje. Hutchens (2011, 6–7) navaja naslednje koristi, ki jih 

prinaša standard organizaciji: znižanje stroškov in povečanje učinkovitosti, ustvarjanje novih 

tržnih priložnosti, povečanje ugleda pri kupcih in javnosti, racionalizacija in poenostavitev 

sistema ravnanja z okoljem, večja skladnost z zakonodajo ter zmanjšanje stroškov 

vsakokratne registracije ali certificiranja organizacije. 

Shema EMAS32 (SIQ 2011) je namenjena spodbujanju primernejšega ravnanja z okoljem in 

obveščanja javnosti o vplivih dejavnosti podjetja na okolje v EU. Je nadgradnja standarda ISO 

14001 in zagotavlja večjo odkritost, odprtost ter periodično objavljanje preverjenih okoljskih 

informacij. Dodatne zahteve se nanašajo na začetni okoljski pregled stanja, okoljsko 

poročanje, komuniciranje z javnostjo, dosledno izpolnjevanje zakonodaje, nenehno 

izboljševanje učinka ravnanja z okoljem in na zunanjo verifikacijo ter registracijo (Vujoševič 

2006, 259). V preglednici 7 so predstavljene zahteve standarda ISO 14001 in sheme EMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 EMAS – Environmental Management and Audit Scheme – Shema EU za ravnanje z okoljem in 
presojo vplivov podjetja nanj. 
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Preglednica 7: Primerjava zahtev standarda ISO 14001 in sheme EMAS  

Predmet/zahteva ISO 14001 EMAS 

Pravni status Standard Zakonska uredba/regulativa 

Področje veljavnosti 

(prostorsko) 

Po vsem svetu Evropska unija 

Področje dejavnosti 

(dejavnosti) 

Za vse dejavnosti Zahtevan za določene panoge; 

prevzamejo ga lahko tudi druge 

organizacije 

Skladnost z zakonodajo Zaželena Izrecno zahtevana 

Registracija Ni zahtevana Zahtevana – pri pooblaščenem 

organu, ki ga določi država 

Začetni okoljski pregled 

stanja 

Priporočen Izrecno zahtevan 

Okoljska izjava Ni zahtevana Zahtevana 

Objava okoljske izjave Ni zahtevana Zahtevana – mora biti validirana 

in javno objavljena 

Notranji pregledi sistema Interne presoje sistema Interne okoljske presoje 

obratovanja 

Zunanja presoja Nanaša se na sistem Nanaša se na sistem in nenehno 

izboljševanje učinka ravnanja z 

okoljem 

Pogostost zunanjih presoj Ni predpisano Predpisano (obratovanje se 

presoja letno, celotna presoja na 

3 leta) 

Informiranje javnosti o 

varstvu okolja 

Ni neposredno zahtevano Izrecno zahtevano 

Vsebinska zgradba Politika do okolja; cilji, planiranje, 

okoljski programi; vodenje 

dokumentov in zapisov; operativno 

vodenje; neskladnosti; izredne 

razmere; popravni in preventivni 

ukrepi; notranje presoje; vodstveni 

pregledi 

Enako kot pri ISO 14001 

Politika do okolja Obveza stalnega izboljševanja 

sistema 

Obveza stalnega izboljševanja 

sistema in učinka ravnanja z 

okoljem 

Merilo uspeha Nenehno izboljševanje sistema 

ravnanja z okoljem – prikazano 

interno s strani vodstva organizacije 

Nenehno izboljševanje učinka 

ravnanja z okoljem – prikazano 

v javno objavljenih poročilih 

Vir: Vujoševič 2006, 356. 

V Sloveniji vključevanje v shemo EMAS omogoča Agencija RS za okolje. Postopek 

verifikacije vsebuje pregled dokumentacije, certifikacijsko presojo in validacijo okoljske 
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izjave. Trenutno je v shemo EMAS v Sloveniji vključenih pet podjetij, in sicer: Gorenje, d. d., 

Gorenje I.P.C., d. o. o., Cinkarna Celje, d. d., Luka Koper, d. d., in Medium, d. o. o. (Agencija 

RS za okolje 2012).  

Smernice GRI G3 

Smernice GRI G333 so kompleksen sklop dokumentov34 za poročanje o trajnostnem razvoju, 

ki se zavzemajo za standardizacijo trajnostnega poročanja. Okvir poročanja vključuje načrte 

organizacije, dejavnosti iz področja vodenja in izvajanja del ter ponujajo nabor standardnih 

kazalnikov in meril za področje ekonomske, okoljske ter družbene uspešnosti. Standard 

temelji na načelih poročanja (slika 11) in seznamu vsebinskih kazalnikov. GRI navaja 35 

okoljskih, 13 gospodarskih in 54 družbenih kazalnikov. Podjetja morajo o njih poročati ali pa 

morajo zagotoviti razlago, zakaj so jih izpustila. Skladno s smernicami mora poročilo 

vključevati tudi izjavo, ki jo mora podpisati direktor. Zaželeno je, da podjetje pridobi 

neodvisno potrditev svojih trajnostnih poročil (Tόth 2008, 63–64). Smernice so v svetu zelo 

razširjene, uporablja jih skoraj 1.400 organizacij iz 77 držav (Global Reporting Initiative 

2010, 2–3). Število organizacij, ki uporabljajo smernice GRI, se iz leta v leto povečuje, saj 

smernice lahko uporabljajo vse vrste organizacij. GRI pripravlja nove smernice poročanja G4, 

katerih javna objava je predvidena v letu 2013.  

Vezjakova (2009b, 63) navaja naslednje osnovne zahteve smernic: 

- poročilo naj vključuje pomembne teme in pokazatelje; 

- jasno je treba navesti obdobje, na katerega se poročilo nanaša, kdaj bo izdano naslednje 

poročilo in kdaj je bilo izdano prejšnje; 

- poroča naj se redno, informacije morajo biti na razpolago pravočasno; 

- vključiti je treba vse bistvene informacije; 

- informacije naj bodo točne in podrobne, da uporabniki lahko ocenijo delovanje podjetja; 

- informacije naj bodo predstavljene na način, ki omogoča uporabnikom poročila analizirati 

spremembe v delovanju podjetja v daljšem obdobju in primerjavo z drugimi podjetji; 

- izogibati se je treba tehničnim izrazom, akronimom, nepotrebnim podrobnostim in 

zagotoviti, da uporabnik hitro najde želeno informacijo; 

- poročilo naj prikazuje pozitivne in negativne vidike poslovanja podjetja. 

                                                           
33 Pobudo za oblikovanje GRI sta leta 1997 sprožila CERES – Koalicija okoljsko odgovornih 
ekonomij in UNEP – Okoljski program OZN. Od leta 2002 ta okvir in trajnostno poročanje nadzira 
neodvisna organizacija Global Reporting Initiative (GRI) s sedežem v Amsterdamu. Prvotna različica 
je bila objavljena leta 2000, trenutno je v uporabi tretja različica iz leta 2006, imenovana GRI G3. 
34 Pri GRI G3 ne gre za kodeks (kot so na primer etični kodeksi), ne za managerski sistem (kot je na 
primer model uravnoteženih kazalnikov – balanced scorecard), ne za metodologijo priprave poročila 
(Vozel 2005a, 1). 
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Slika 11:  Načela poročanja 

Vir: Vozel 2005a, 1. 

Proces poročanja o trajnostnem razvoju 

Proces poročanja o trajnostnem razvoju je sestavljen iz petih korakov, in sicer (povzeto po 

WBCSD 2002, 35–40): 

- Postavitev ciljev poročanja. Določiti je treba obliko poročila in njegov namen. Podjetja 

poročajo o trajnostnem razvoju zaradi pritiskov poslovnega okolja, v katerem delujejo ali 

zaradi zahtev deležnikov podjetja. Spodbudo za poročanje lahko poda tudi vodstvo 

podjetja. Priprava in objava poročila zahteva vložek denarnih sredstev, bistveno je, da že 

na začetku vemo, kaj pričakujemo od poročanja, zato moramo vnaprej določiti cilje, ki jih 

želimo doseči. Proces poročanja začnemo z opredelitvijo področij, na katera se bo 

poročilo nanašalo. Na izbiro imamo celostno poročilo o trajnostnem razvoju, okoljsko 

poročilo, poročilo o zaposlenih, zdravju in varnosti pri delu ali kombinacije naštetih 

poročil. Da bo poročilo doseglo svoj namen, je treba opredeliti ciljne skupine, ki imajo 

vpliv in so zainteresirane za poslovanje podjetja. Poročila so lahko kratka in preprosta, 

samostojna trajnostna poročila, ki so običajno obsežnejša, ter poročanje o trajnostnem 

razvoju v okviru letnega poročila podjetja. Odločiti se je treba tudi za obliko poročila, 

običajno so to tiskana poročila, pojavljajo pa se tudi poročila na zgoščenkah in internetu. 

Začrtati si moramo meje oziroma okvire poročanja. Postavimo si geografske omejitve, v 

primeru, da ima podjetje več podružnic v različnih regijah in državah. Podjetja z več 
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dejavnostmi se opredelijo, o katerih dejavnosti bodo poročala v svojih poročilih. Podjetje 

si določi tudi časoven okvir, znotraj katerega bo poročalo ter smernice in načela, po 

katerih bo poročalo. Strokovnjaki priporočajo uporabo smernic GRI, poleg tega pa so 

pomembna tudi računovodska načela, ki jim bo podjetje sledilo pri razkrivanju informacij. 

V tej fazi se je treba odločiti, ali bodo pri pripravi poročila sodelovali tudi deležniki. 

Sodelovanje deležnikov pri pripravi poročila ima pozitivne učinke, saj podjetje dobi 

povratne informacije in zato pripravi preglednejše poročilo, deležnikom pa sodelovanje 

pri pripravi poročila pomaga pri razumevanju poročila. 

- Planiranje poročila. Izdelati je treba časovni načrt in določiti odgovorne osebe ter 

delovno skupino. Naloga delovne skupine je, da zbere in obdela informacije ter pripravi 

poročila. Znotraj delovne skupine se določijo odgovorne osebe, ki odgovarjajo za točnost 

informacij v poročilu. Podjetje določi obliko, vsebino in namen poročila, nato pa se loti 

zbiranja ter analiziranja informacij. Ta faza je dolgotrajna in naporna, iz velike količine 

informacij je treba poiskati tiste, ki so primerne in potrebne za pripravo poročila. Podatki 

v poročilu morajo biti verodostojni, popolni, točni, primerljivi in preverljivi. 

- Priprava poročila in njegova verifikacija. Podjetje lahko izdela več osnutkov poročila in 

se nato odloči za ustrezno različico. Poiskati je treba pravilno razmerje med strokovno-

tehničnim in berljivim poročilom, zato lahko podjetje tehnična dejstva uvrsti med priloge 

ob koncu poročila ter s tem zadosti potrebe različnih interesnih skupin. Pri digitalnih 

poročilih se uporabnikom omogoči enostavno navigacijo po različnih temah poročila. 

Poročilu naj bo priloženo tudi pismo uprave oziroma izvršilnega direktorja. Preglednost in 

jasnost podatkov izboljša tudi primerna ureditev poročila z uporabo grafov, tabel in 

slikovnega materiala. Vpliv na točnost, zanesljivost in popolnost informacij imajo tudi 

notranje kontrole, saj je ustrezna vzpostavitev notranjega kontrolnega sistema osnova za 

verodostojne podatke, ki jih imamo namen vključiti v letno poročilo. Vse več podjetij se 

zateka k neodvisnim strankam, da ocenijo njihova poročila, ker trenutno še ne obstajajo 

standardi ali globalno sprejete smernice za poročanje o trajnostnem razvoju. 

- Distribucija poročila o trajnostnem razvoju. Pripravijo se seznami prejemnikov poročila 

na lokalni ravni in na ravni podjetja. Tipični prejemniki so dobavitelji, kupci, mediji, 

politiki, nevladne organizacije, upravitelji premoženja, analitiki, predstavniki vlade in 

lokalna združenja. Izdaja poročila je učinkovit način povečanja ozaveščenosti o 

trajnostnem razvoju, ki vpliva na podjetniško kulturo, na inovacije in spodbujanje 

ustvarjalnosti. Za distribucijo poročila podjetje lahko uporabi različne poti: letne 

skupščine delničarjev, spletne strani, sporočila za javnost, tiskovne konference, 

elektronsko pošto in oglaševanje. 

- Zbiranje in analiziranje povratnih informacij. Povratne informacije, ki jih prejmejo iz 

notranjih in zunanjih virov, zberejo ter analizirajo in vključijo v proces poročanja 

prihodnje leto. To omogoča podjetju, da si zastavi nove cilje in izdela izpopolnjeno 

poročilo. Podjetja se odločajo tudi za ocenitev poročil, kar zaupajo zunanjim neodvisnim 
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organom (revizijski hišam, specializiranim svetovalnim podjetjem ali ustanovam za 

certificiranje). 

Kakovostne značilnosti trajnostnih poročil 

Trajnostna poročila naj bi, enako kot računovodska poročila, imela naslednje kakovostne 

značilnosti: popolnost, uravnoteženost, razumljivost, ustreznost in bistvenost, zanesljivost, 

dosledno predstavljanje ter primerljivost, točnost in pravočasnost. Po besedah Vezjakove 

(2009b, 64) so bistvenost, zanesljivost in primerljivost tri najbolj problematične značilnosti 

trajnostnih poročil. Smernice GRI G3 za bistvene informacije opredeljujejo tiste informacije, 

ki odražajo pomembne ekonomske, okoljske in socialne vplive podjetja, ki bi bistveno 

vplivali na odločitve deležnikov, ter informacije o trajnostnem poslovanju, in jih zahtevajo 

interesne skupine, da bi odločale, ocenjevale ter delovale. Zanesljiva informacija je tista, ki ne 

vsebuje bistvenih napak, pristranskih stališč in zvesto predstavljajo tisto, kar trdi, da 

predstavlja. Zanesljivost informacij je bistveno večja, če to potrdi revizor. Revidiranje poročil 

ni predpisano, ne obstajajo enotni standardi priprave poročil in revidiranja. Pri pripravi 

informacij je potrebna tudi doslednost, ki omogoča uporabnikom primerjati informacije istega 

podjetja v daljšem časovnem obdobju in informacije različnih podjetij med seboj.  

Slapničarjeva (2004, 520) ugotavlja, da organizacije z najbolj negativnimi vplivi na okolje in 

družbo, na primer naftna, kemijska, tobačna, farmacevtska industrija, pripravljajo 

najobsežnejša ter najbolj pozitivna poročila in le redko poročajo o nazadovanju na nekem 

področju ter ne razkrivajo slabih informacij (Zajec 2006, 1). Nasprotno pa Drevenšekova 

(2008, 1) razkriva rezultate raziskave britanskega svetovalnega podjetja Spada, ki so bili 

objavljeni konec novembra 2008 in kažejo, da največji onesnaževalci ne poročajo največ 

oziroma najbolj poglobljeno. Britanski strokovnjaki so ugotovili, da na vsebino in obliko 

trajnostnih poročil vplivajo različni dejavniki: raznolikost, ozaveščenost in zahtevnost 

deležnikov podjetja, poleg tega pa še zrelost, ambicioznost ter dolgoročna vizija podjetja. 

Leta 2011 je bila izdelana mednarodna raziskava KPMG International Survay of Corporate 

Responsibioity Reporting 2011 poročanja o odgovornosti podjetij, v katero je bilo vključenih 

3.400 podjetij iz 34 držav in 16 dejavnosti. Raziskava je pokazala, da imajo vodilno vlogo na 

tem področju podjetja iz informacijske, avtomobilske, rudarske, naftne, gozdarske, papirne in 

kemijske industrije ter podjetja s področja infrastrukturnih storitev (energetika, oskrba z vodo, 

ravnanje z odpadki). Pri raziskavi so upoštevali kakovost internih sistemov in procesov, 

komunikacijske poti, vključevanje deležnikov, uporabo smernic trajnostnega poročanja (GRI) 

ter vidik celovitosti poročanja, to je povezovanje in združevanje finančnih z nefinančnimi 

podatki o poslovanju (KPMG 2011, 2–7). 

Poročanje o trajnostnem razvoju bi moralo biti integrirano, povezovati in združevati je treba 

podatke o finančnem poslovanju s podatki o uresničevanju trajnostnih usmeritev podjetja. 

Takšno poslovno poročanje omogoča deležnikom podjetja razumeti njegovo dejansko 

poslovanje in dolgoročne posledice njegovih odločitev ter dejanj za družbo, okolje in 
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gospodarstvo. Pomeni tudi konec ločevanja na letna poročila in trajnostna poročila 

(Drevenšek 2012a, 1). 

Načela pri pripravi integriranega poročila so naslednja (IIRC 2011, 3): 

- strateško osredotočanje; 

- povezanost informacij; 

- usmerjenost v prihodnost; 

- odzivnost in vključevanje deležnikov; 

- jedrnatost, zanesljivost in pomembnost vsebin, o katerih podjetje poroča. 

Podjetja se za integrirano poročanje odločajo iz različnih razlogov, in sicer (Drevenšek in 

Vezjak 2011, 26–27): 

- vključevanje odgovornosti podjetja v temeljno poslovno dejavnost; 

- povečanje ugleda podjetja in gradnja blagovne znamke; 

- spodbujanje inovativnosti in učenja, lažji dostop do kapitala oziroma povečanje vrednosti 

za delničarje; 

- nižji stroški; 

- sledenje smernicam integriranega poročanja v svetu. 

Elektroenergetska podjetja so v trajnostnem poslovanju v posebnem položaju, saj je njihova 

temeljna dejavnost že samo po sebi družbeno koristna: zagotavlja proizvodnjo električne 

energije, njen prenos ter distribucijo do končnih uporabnikov in le kdo bi trdil, da te 

dejavnosti ne potrebuje. Izvajanje te dejavnosti pomeni večje ali manjše posege v prostor s 

pozitivnimi, pa tudi z negativnimi vplivi in različne oblike sodelovanja z lokalnimi 

skupnostmi, strokovno javnostjo, odločevalci na različnih ravneh, nevladnimi organizacijami 

in drugimi deležniki. Nizozemski Center za raziskovanje mednarodnih korporacij – Centre for 

Research on Multinational Corporations je izvedel mednarodno raziskavo, ki je pokazala, da 

so energetska podjetja dejavnejša v okoljskem segmentu, zapostavljajo pa družbenega in 

socialnega (Drevenšek 2012b, 90–91).  

Koristi in prednosti podjetja, ki poroča o trajnostnem razvoju 

Od podjetja se pričakuje, da bo delovalo v korist družbe, okolja in ljudi ter bo razkrivalo 

pozitivne in negativne vplive na deležnike ter naravno okolje. Podjetje, ki se vede odgovorno 

in o tem poroča, ima od tega veliko koristi. Koristi, ki jih podjetju prinese poročanje, so 

(McIntosh idr. 1998, 242): 

- pridobivanje informacij o dogajanju znotraj organizacije; 

- prepoznavanje deležnikov in sodelovanje z njimi; 

- povratne informacije deležnikov o dosežkih podjetja; 

- krepitev pripadnosti in lojalnosti med deležniki; 

- stalne ocene tveganj; 
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- izboljšanje vodstvenega nastopa s pomočjo informiranega odločanja; 

- združevanje dobičkonosnosti s skrbjo za družbo; 

- pridobivanje legitimnosti v družbi; 

- ciklično poročanje omogoča nenehne izboljšave; 

- poročanje krepi ugled podjetja v javnosti (Kukovič 2008, 1). 

Tudi Surdyk (b. l., 2) navaja prednosti poročanja o trajnostnem razvoju, ki so razvidne iz 

preglednice 8. 

Preglednica 8:  Prednosti poročanja o trajnostnem razvoju 

Delovno področje Zmanjševanje stroškov Dodana vrednost 

Dovoljenje za 

obratovanje 

Ugodnejši odnosi z vlado; zmanjšana 

aktivnost deležnikov; manjše tveganje 

tožb. 

Povečana podpora skupnosti za 

delovanje podjetja (ohranitev 

dobrega imena podjetja). 

Ugled kapitala Zmanjšanje negativnih aktivnosti; 

pozitivno medijsko poročanje 

(brezplačna reklama); pozitivno 

oglaševanje (oglaševanje od ust do 

ust). 

Povečano privabljanje novih 

strank; zadržanje obstoječih 

strank. 

Človeški viri Višja morala zaposlenih in nižja 

fluktuacija. 

Okrepljeno zaposlovanje in 

povečana produktivnost. 

Finance  Podjetja, ki so prepoznana kot 

dobri socialni izvajalci, bolj 

privlačijo investicijske sklade. 

Vir: Surdyk b. l., 2. 

Vozlova (2005b) navaja, da morajo organizacije, ki želijo imeti korist od poročanja, najti 

pravo mero obsega in izčrpnosti poročil. Pretirano poudarjanje dosežkov hitro postane 

neokusno in javnosti sporoča, da se za krinko družbene odgovornosti skriva skrbno 

načrtovana trženjska strategija.  

3.4 Pregled dosedanjih raziskav s področja letnih poročil 

V slovenskem prostoru je bilo opravljenih že več raziskav o letnih poročilih. Raziskave se 

nanašajo na določen del letnega poročila ali določeno organizacijsko obliko družbe:  

- Jermanova (2007) je raziskala poročanje o tveganjih v letnih poročilih sedmih izbranih 

slovenskih družb in štirih tujih družb. Avtorica ugotavlja, da slovenske družbe posvečajo 

obvladovanju tveganj različno pozornost, tveganjem pa posvečajo večjo pozornost banke. 

Ugotovljeno je še bilo, da tuja podjetja pri razkritju tveganj niso boljša od slovenskih; 
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- Jančičeva (2004) obravnava razkritja tveganj v letnih poročilih slovenskih bank. Banke v 

poprečju z 82-odstotno stopnjo razkritij izpolnjujejo priporočila in zahteve Banke 

Slovenije; 

- Jakopinova (2008) obravnava prostovoljna razkritja v letnih poročilih slovenskih 

zavarovalnic, za katera ugotavlja, da so približno enaka pri vseh zavarovalnicah. Avtorica 

pri vseh obravnavanih letnih poročilih pogreša razkritja o morebitnih poslovnih 

neuspehih in nevarnostih ter ugotavlja, da so letna poročila pripravljena za 

zadovoljevanje zakonskih podlag, ne pa za komuniciranje z različnimi interesnimi 

skupinami. Jakopinova je mnenja, da je nabor zakonskih podlag za razkritja velik in zato 

»duši« inovativnost pripravljavcev letnih poročil;  

- letno poročilo javnega zavoda obravnava Dolžanova (2007);  

- letno poročilo občine pa obravnava Skuber (2008).  

Krebeljeva (2009) je analizirala družbeno odgovornost v letnih poročilih slovenskih podjetij, 

ki kotirajo na borzi po naslednjih področjih družbene odgovornosti: ravnanje z okoljem, 

družbena odgovornost, zaposleni in dobavitelji. Avtorica ugotavlja, da obravnavana podjetja 

največ poročajo o zaposlencih, najslabše pa je poročanje o ravnanju z okoljem in družbeni 

odgovornosti. Valentinčičeva (2008) je raziskala poročanje o družbeni odgovornosti v letnih 

poročilih. Raziskava je pokazala, da se v Sloveniji povečuje obseg poročanja v letnih 

poročilih podjetij, ključni dejavniki, ki vplivajo na povečan obseg poročanja pa so priporočila, 

standardi in zakonodaja. Slapničarjeva (2004) je analizirala družbeno odgovornost s pomočjo 

indeksa poročanja o družbeni odgovornosti in indeksa poročanja o ravnanju z okoljem ter 

ugotovila, da panoga in kotacija na borzi pozitivno vplivata na oba indeksa (večja podjetja in 

podjetja iz panog z večjim okoljskim vplivom ter podjetja, uvrščena v borzno kotacijo, imajo 

večjo vrednost obeh indeksov). To tezo je v svoji raziskavi potrdila tudi Vnučec Špacapanova 

(2009). 

Zalarjeva (2002) je analizirala računovodske informacije iz letnih računovodskih izkazov za 

potrebe odločanja. Petrinja (2009) pa je analizirala poslovna poročila slovenskih delniških 

družb. Z analizo je bilo ugotovljeno, da uspešnost podjetja vpliva na informacijsko vrednost 

letnih poročil, letna poročila slovenskih podjetij ne zadovoljujejo interesa lastnikov in da 

imajo obsežnejša letna poročila višjo informacijsko vrednost. 

Celovito je proučila razkritja v letnih poročilih gospodarskih družb in finančnih ustanov 

Horvatova (2002) in pripravila model za ocenjevanje kakovosti letnega poročila, s pomočjo 

katerega se je ugotavljala kakovost slovenskih letnih poročil. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, 

da je kakovost letnih poročil najbolj odvisna od inovativnosti. Krebeljeva (2006) je analizirala 

letna poročila slovenskih podjetij na internetu. Analizirala je uvodni del, poslovno poročilo in 

računovodski del. Ugotovljeno je bilo, da se letna poročila v uvodnem in računovodskem delu 

bistveno ne razlikujejo, odstopanja pa so v poslovnem poročilu. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA  

4.1 Namen in cilji empirične raziskave 

Namen empirične raziskave je na podlagi vsebinske analize proučiti sestavini poslovnega 

poročila o upravljanju s tveganji in trajnostnemu razvoju za slovenska elektroenergetska 

podjetja ter ugotoviti, ali podjetja po posameznih indikatorjih poročanja v okviru 

obravnavanih sestavin dosegajo zadovoljiv nivo, ali se je kakovost obravnavanih sestavin (in 

področij) poslovnega poročila v letu 2010 povečala glede na leti 2009 in 2008 in ali uspešnost 

podjetja ter povprečno število zaposlenih vplivata na kakovost poročanja. Za vsebinsko 

analizo sestavin poslovnega poročila upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj smo se odločili 

zato, ker sta ti sestavini poslovnega poročila neposredno ali posredno, poleg analize 

poslovanja podjetja, ki je v poslovnih poročilih prisotna že dlje časa, obvezni po 70. členu 

ZGD-1. Neračunovodske informacije postajajo vse pomembnejše, vsebina poročanja o 

upravljanju s tveganji in trajnostnemu razvoju ni natančno predpisana, poleg tega pa je 

tovrstno poročanje vse pomembnejše, tudi podjetja temu delu namenjajo vsako leto več 

prostora in večjo pozornost v poslovnem poročilu. 

4.2 Opis vzorca in postopka 

4.2.1 Opis vzorca 

Za analizo smo izbrali gospodarske družbe s šifro dejavnosti D – oskrba z električno energijo, 

plinom in paro. V dejavnosti deluje 371 podjetij (Bisnode 2011), vendar je kar 334 mikro 

podjetij, zato smo se odločili, da bomo v okviru te dejavnosti analizirali letna poročila 

slovenskih elektroenergetskih podjetij. Po podatku Javne agencije RS za energijo (2010) v to 

skupino sodi 23 podjetij. Podjetja so udeležena na trgu z električno energijo kot proizvajalci, 

trgovci, dobavitelji električne energije ter sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 

omrežja, sistemski operater distribucijskih elektroenergetskih omrežjih in organizator trga z 

električno energijo. Vzorec predstavlja podjetja v RS, ki so pomembna na trgu z električno 

energijo. Vsa podjetja, razen dveh, sodijo po ZGD-1 med velike in srednje družbe in so v letu 

2009 (Infobon 2011) skupaj ustvarile 3.583,5 milijona evrov prihodkov in zaposlovala 6.809 

ljudi. Vir informacij so letna poročila obravnavanih podjetij, objavljena v bazi Gvin.com 

(Bisnode 2011). 

4.2.2 Opis postopka 

Podatke za raziskavo smo zbrali z metodo vsebinske analize. Analizirali smo sestavini 

poslovnega poročila upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj enaindvajsetih (21) slovenskih 

elektroenergetskih podjetij za leta 2008, 2009 in 2010. Z analizo dokumentov smo zbrali 
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kvantitativne podatke na naslednji način: za vsako obravnavano sestavino smo določili po pet 

(5) področij poročanja in v okviru posameznega področja poročanja indikatorje oziroma 

vsebine, ki naj bi jih vsebovali sestavini poslovnega poročila. Oblikovali smo dve merski 

lestvici, s katerima je bila vsem indikatorjem dana enaka utež. Nekateri indikatorji poročanja 

so opredeljeni kot dihotomna spremenljivka z vrednostma 0 in 3: 

- 0 pomeni, da vsebina ni omenjena,  

- 3 pa pomeni, da je vsebina omenjena opisno. Vrednost 3, in ne 1 kot običajno, smo 

določili zaradi primerljivosti oziroma enake uteženosti z ostalimi indikatorji, ki imajo 

ordinalno mersko lestvico.  

Ostali indikatorji imajo ordinalno mersko lestvico z vrednostmi od 0 do 3:  

- 0 – dodelili smo, če vsebina ni bila prisotna;  

- 1 – če je bila iskana vsebina prisotna opisno; 

- 2 – če je bila iskana vsebina opisana s kvantitativnimi podatki;  

- 3 – če je iskana vsebina prikazana s kvantitativnimi podatki in podana primerjava na 

preteklo ali prihodnje leto ali plan ipd. 

S pomočjo merske lestvice smo podatke in informacije predstavili s številskimi 

spremenljivkami v MS Excelovi tabeli. Na podlagi ocene indikatorjev posameznih področij 

poročanja smo predpostavili, da je kakovost posameznega obravnavanega področja (pet 

področij) relativizirano povprečje ocen posameznih indikatorjev in merske lestvice, izraženo 

absolutno. Posamezno področje je lahko ocenjeno največ s tremi (3) točkami, posamezna 

obravnavana sestavina pa je v najboljšem primeru ocenjena s petnajstimi (15) točkami (pet 

področij x tri točke za vsako področje). Predpostavili smo, da število točk predstavlja 

kakovost obravnavanih področij oziroma sestavin poslovnega poročila. Podatke smo nato 

prenesli v programsko orodje SPSS, s pomočjo katerega smo jih podrobno statistično 

analizirali. 

4.3 Analiza in interpretacija raziskave 

4.3.1 Ugotavljanje zadovoljivosti poročanja po izbranih indikatorjih 

Z raziskavo smo skušali dokazati, da podjetja znotraj izbranih sestavin poslovnega poročila, 

tj. upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj, po posameznih indikatorjih ter posameznih letih 

dosegajo zadovoljiv nivo. Zadovoljiv nivo doseže indikator, ki doseže vrednost 1 ali več. 

Preverjali smo spodaj navedeno hipotezo. 

Hipoteza 1: Slovenska elektroenergetska podjetja so znotraj izbranih sestavin poslovnega 

poročila (upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj) na podlagi posameznih indikatorjev 

dosegla zadovoljiv nivo.  
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Za vsako od obravnavanih sestavin poročanja (upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj) smo 

opredelili indikatorje, ki predstavljajo vsebino poročanja. Pri pripravi indikatorjev smo si 

pomagali s priporočili najnovejše literature s področja poslovnega poročanja, upoštevali smo 

zakonske zahteve in dobro poslovno prakso. Za vsako obravnavano sestavino poslovnega 

poročila smo oblikovali po pet področij poročanja in za vsako področje poročanja določili 

indikatorje, ki naj jih dobro poslovno poročilo vsebuje.  

Za sestavino poslovnega poročila upravljanje s tveganji smo v okviru petih (5) področij 

poročanja določili trinajst (13) indikatorjev poročanja, pri sestavini trajnostni razvoj pa smo v 

okviru petih (5) področij poročanja določili enaindvajset (21) indikatorjev poročanja. 

Indikatorje poročanja za upravljanje s tveganji smo določili s pomočjo literature in dobre 

poslovne prakse. Seznam indikatorjev je bil dopolnjen z vsebinami, ki se pogosto pojavljajo v 

najboljših letnih poročilih slovenskih podjetij. Pri pripravi indikatorjev poročanja o 

trajnostnemu razvoju pa smo si pomagali s predhodno raziskavo poročanja v srednjeevropskih 

državah (East West Management Institute 2009, 8) in kazalci GRI. Nekateri indikatorji so bili 

dodani na podlagi priporočil literature glede širine poročanja o trajnostnem razvoju, ki naj bi 

čim bolj celovito pokrivala vse interesne skupine. Opredeljena področja poročanja in 

indikatorji poročanja za obe sestavini poslovnega poročila so prikazani v preglednicah 9 in 

10.  

Vsebinsko smo analizirali obe obravnavani sestavini poslovnega poročila za leta 2008, 2009 

in 2010 za vseh enaindvajset (21) obravnavanih podjetij slovenskega elektroenergetskega 

sistema (podjetja so navedena v prilogi 1).  
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Preglednica 9:  Področja in indikatorji poročanja za sestavino UT 

Proučevana sestavina poslovnega poročila: UT Lestvica 

Področje poročanja 1: Politika, cilji in organizacija UT   

Politika in cilji UT  Podjetje navaja politiko/cilje UT. 0, 3 

Metodologija obvladovanja 

tveganj 

Podjetje navaja metodologijo/usmeritve/ postopke za UT 

(mednarodni standard …). 

0, 3 

Organizacija UT  Podjetje navaja organizacijo UT (navedbo oddelkov/oseb 

zadolženih za UT). 

0, 3 

Področje poročanja 2: Sistem prepoznavanja tveganj   

Dejavniki tveganja  Podjetje predstavi dejavnike tveganja, povezane z 

dejavnostjo podjetja. 

0, 3 

Način zaznavanja dejavnikov 

tveganja  

Podjetje predstavi način/sistem prepoznavanja, merjenja in 

obvladovanja dejavnikov tveganja (faze procesa UT). 

0, 3 

Ključna tveganja  Podjetje prikazuje ključna tveganja po skupinah. 0, 3 

Področje poročanja 3: Merjenje tveganj   

Opredelitev ključnih tveganj in 

njegov vpliv na poslovanje  

Podjetje navaja posamezna tveganja, stopnje tveganja in 

vpliv na poslovanje (na denarni tok, poslovni izid ...). 

0, 1, 2, 3 

Merjenja izpostavljenosti 

tveganjem  

Podjetje prikazuje pomembnejša tveganja,velikost 

posameznega tveganja, verjetnost nastanka. 

0, 1, 2, 3 

Neobvladovana tveganja  Podjetje navaja tveganja, ki jih ne obvladuje (tveganja, kjer 

je verjetnost dogodka majhna ali velika in je podjetje 

nemočno). 

0, 3 

Področje poročanja 4: Ukrepi za obvladovanje tveganj   

Ukrepi za obvladovanje tveganj  Za vsako vrsto tveganja podjetje navaja ukrepe, ki jih izvaja, 

da bi se izognilo oz. zmanjšalo tveganje. 

0, 3 

Uspešnost ukrepov za 

obvladovanje tveganj  

Podjetje razkriva vpliv tveganja na vrednost podjetja ipd. 0, 1, 2, 3 

Področje poročanja 5: Pričakovane aktivnosti pri UT v prihodnje   

Aktivnosti pri UT  Podjetje navaja pričakovane aktivnosti pri UT za prihodnost, 

z navedbo pričakovane verjetnosti in škode/velikostjo vpliva. 

0, 1, 2, 3 

Preverjanje UT  Podjetje navaja, da seznanja in kako seznanja ustrezne 

organe z UT (notranja revizija, revizijska komisija, nadzorni 

svet, zunanji revizorji). 

0, 3 
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Preglednica 10:  Področja in indikatorji poročanja za sestavino TR 
Proučevana sestavina poslovnega poročila: TR Lestvica 

Področje poročanja 1: Odgovornost do naravnega okolja   

Navedeni oddelki za okolje  Podjetje navaja oddelek ali imenuje osebo, ki je odgovorna za 
ravnanje z okoljem (področje, kontaktna oseba, e-naslov, telefon). 

0, 3 

Uporaba okoljskih standardov  Podjetje navaja mednarodne, nacionalne ali sektorsko specifične 
okoljske standarde, ki jih ima. 

0, 3 

Prikaz ključnih ciljev ravnanja z 
okoljem  

Podjetje prikazuje ključne cilje, uspešnost izvedbe in fazo, v 
kateri je izvedba posameznega cilja. 

0, 1, 2, 3 

Poročilo o rabi energije in vode  Podjetje poroča o rabi energije in vode. 0, 1, 2, 3 

Kazalci uspešnosti na področju 
ravnanja z okoljem  

Podjetje poroča o kazalcih na področju ravnanja z okoljem (o 
učinkovitosti izrabe virov, emisijah plinov, ravnanjem z odpadki 
in drugo). 

0, 1, 2, 3 

Področje poročanja 2: Odgovornost do družbenega okolja   

Navedena sponzorstva in 
donatorstva  

Podjetje poroča o sponzorstvih, donatorstvih in svoji vključenosti 
v lokalne / nacionalne projekte kulturne in družbene narave, 
vrednostno / po področjih. 

0, 1, 2, 3 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo  Vključenost programov podjetja v lokalno skupnost, poslovanje, 
ki ima potencialno negativni vpliv na lokalno skupnost, 
preventivna merila uporabljena za zmanjšanje potencialnih in 
dejanskih vplivov na skupnost. 

0, 1, 2, 3 

Področje poročanja 3: Odgovornost do zaposlenih   

Analiza strukture zaposlenih  Podjetje prikazuje: gibanje skupnega št. zaposlenih, število 
zaposlenih po sektorjih, enotah, lokacijah; izobrazbeno sestavo; 
zaposlitve za nedoločen in določen čas, pogodbeno delo ... 

0, 3 

Absentizem  Podjetje razkriva stopnjo absentizma, izgubljene dni dela, stroške 
bolniških odsotnosti, poškodbe pri delu. 

0, 1, 2, 3 

Varnost in zdravje pri delu ter 
zdravstveno varstvo  

Podjetje razkriva politiko varnosti in zdravja pri delu ter 
zdravstveno varstvo (cepljenje, aktiven oddih …). 

0, 3 

Zaposlitvena politika  Podjetje razkriva, kakšna je njegova zaposlitvena politika (nove 
zaposlitve, usmeritve pri zaposlovanju, prezaposlovanje v 
podjetju). 

0, 3 

Zadovoljstvo zaposlenih  Podjetje meri zadovoljstvo zaposlenih in razkriva rezultate anket. 0, 1, 2, 3 

Izobraževanje zaposlenih  Podjetje razkriva stroške izobraževanja, število ur in vrste 
izobraževanja zaposlenih, delež ljudi, ki so se izobraževali. 

0, 1, 2, 3 

Ugodnosti za zaposlene nad 
zakonsko določenimi  

Podjetje razkriva, kakšne dodatne ugodnosti imajo zaposleni: npr. 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ugodnosti ob upokojitvi ali 
nesrečah pri delu, športne dejavnosti, počitniške zmogljivosti itd.  

0, 1, 2, 3 

Področje poročanja 4: Odgovornost do dobaviteljev in kupcev   

Politika do dobaviteljev  Podjetje razkriva: metodo zbiranja dobaviteljev, največje 
dobavitelje, skupno število/vrednost nabav. 

0, 3 

Uporaba standardov kakovosti  Podjetje navaja mednarodne, nacionalne ali sektorske specifične 
standarde kakovosti, ki jih ima. 

0, 3 

Reklamacije  Podjetje razkriva deleže ali/in stroške reklamacij. 0, 1, 2, 3 

Zadovoljstvo kupcev  Podjetje razkriva rezultate anket zadovoljstva kupcev. 0, 1, 2, 3 

Področje poročanja 5: Raziskave in razvoj   

Naložbe v osnovna sredstva  Podjetje razkriva naložbe v osnovna sredstva. 0, 1, 2, 3 

Razvojni programi  Podjetje razkriva razvojni program, prenovo procesov, storitev, 
proizvodov. 

0, 3 

Spodbude/inovativnost  Podjetje navaja politiko spodbujanja inovativnosti. 0, 3 
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Za testiranje hipoteze smo uporabili univariatno analizo. Ker ne poznamo standardnega 

odklona populacije, smo uporabili T-test ene aritmetične sredine, s katerim smo ugotavljali, 

ali posamezni indikatorji v posameznih proučevanih letih dosežejo zadovoljiv nivo (vrednost 

1 ali več). 

Za vsa opazovana leta smo najprej naredili opisno statistiko indikatorjev poročanja. 

Nato smo pri stopnji tveganja α = 0,05 z dvostranskim T-testom preverili domnevo, ali 

indikator doseže povprečno vrednost 1. Za preverjanje hipoteze smo postavili naslednji 

domnevi: 

- ničelna domneva: Povprečna vrednost indikatorja je 1. H0: µ = 1;   

- alternativna domneva: Povprečna vrednost indikatorja je različna od 1. H1: µ ≠ 1.   

V naslednjem koraku smo s pomočjo enostranskega T-testa, za vse tiste indikatorje, ki imajo 

vrednost različno od 1, preverili, ali je njihova povprečna vrednost manjša ali večja od 1, s 

pomočjo testnega parametra t. V primeru, da je testni parameter t manjši od 0, to pomeni, da 

je povprečna vrednost indikatorja manjša od zadovoljive vrednosti 1, v nasprotnem primeru 

(testni parameter t je večji od 0) pa s pomočjo spodnjih domnev poiščemo indikatorje s 

povprečno vrednostjo 1 ali več. Ker nas zanimajo samo povprečne vrednosti indikatorjev, ki 

so višje od 1, smo za preverjanje hipoteze postavili naslednji domnevi: 

- ničelna domneva: Povprečna vrednost indikatorja je manjša oziroma enaka 1. H0: µ ≤ 1;    

- alternativna domneva: Povprečna vrednost indikatorja je večja od 1. H1: µ > 1. 
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Ugotavljanje zadovoljivosti poročanja po izbranih indikatorjih v letu 2008 

Preglednica 11: Opisna statistika za indikatorje poročanja – leto 2008 

 

 N Povprečje Std. odklon 

Std. napaka 

povprečja 

Politika in cilji UT 21 1,00 1,449 ,316 

Metodologija obvladovanja tveganj  21 1,00 1,449 ,316 

Organizacija UT  21 ,43 1,076 ,235 

Dejavniki tveganja  21 2,71 ,902 ,197 

Način zaznavanja dejavnikov tveganja  21 ,00 ,000a ,000 

Ključna tveganja  21 2,71 ,902 ,197 

Opredelitev ključnih tveganj in njihov vpliv na poslovanje  21 ,95 ,218 ,048 

Merjenja izpostavljenosti tveganjem  21 ,90 ,301 ,066 

Neobvladovana tveganja  21 ,14 ,655 ,143 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  21 2,86 ,655 ,143 

Uspešnost ukrepov za obvladovanje tveganj  21 ,76 ,436 ,095 

Aktivnosti pri UT  21 ,00 ,000a ,000 

Preverjanje UT  21 ,43 1,076 ,235 

Navedeni oddelki za okolje  21 ,43 1,076 ,235 

Uporaba okoljskih standardov  21 2,00 1,449 ,316 

Prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem  21 1,38 ,865 ,189 

Poročilo o rabi energije in vode  21 ,38 ,973 ,212 

Kazalci uspešnosti na področju ravnanja z okoljem  21 ,29 ,902 ,197 

Navedena sponzorstva in donatorstva  21 ,62 ,740 ,161 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo  21 ,33 ,577 ,126 

Analiza strukture zaposlenih  21 2,71 ,902 ,197 

Absentizem  21 1,05 1,359 ,297 

Varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno varstvo  21 2,14 1,389 ,303 

Zaposlitvena politika  21 1,29 1,521 ,332 

Zadovoljstvo zaposlenih  21 ,14 ,655 ,143 

Izobraževanje zaposlenih 21 1,48 ,981 ,214 

Ugodnosti za zaposlene nad zakonsko določenimi  21 ,52 ,814 ,178 

Politika do dobaviteljev  21 1,00 1,449 ,316 

Uporaba standardov kakovosti  21 1,71 1,521 ,332 

Reklamacije  21 ,48 1,078 ,235 

Zadovoljstvo kupcev  21 ,00 ,000a ,000 

Naložbe v osnovna sredstva  21 2,48 ,814 ,178 

Razvojni programi  21 2,86 ,655 ,143 

Spodbude/inovativnost  21 ,14 ,655 ,143 

a. T-statistika ni izračunana, ker je standardni odklon 0. 
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Preglednica 12: T-test indikatorjev poročanja – leto 2008 

 Testna vrednost = 1   

 

t Df 

Stopnja 

značilnosti 

(2-stranska) 

Razlika do 

povprečja 

Politika in cilji UT ,000 20 1,000 ,000 

Metodologija obvladovanja tveganj  ,000 20 1,000 ,000 

Organizacija UT  -2,434 20 ,024 -,571 

Dejavniki tveganja  8,706 20 ,000 1,714 

Ključna tveganja  8,706 20 ,000 1,714 

Opredelitev ključnih tveganj in njihov vpliv na poslovanje  -1,000 20 ,329 -,048 

Merjenja izpostavljenosti tveganjem  -1,451 20 ,162 -,095 

Neobvladovana tveganja  -6,000 20 ,000 -,857 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  13,000 20 ,000 1,857 

Uspešnost ukrepov za obvladovanje tveganj  -2,500 20 ,021 -,238 

Preverjanje UT  -2,434 20 ,024 -,571 

Navedeni oddelki za okolje  -2,434 20 ,024 -,571 

Uporaba okoljskih standardov  3,162 20 ,005 1,000 

Prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem  2,019 20 ,057 ,381 

Poročilo o rabi energije in vode  -2,914 20 ,009 -,619 

Kazalci uspešnosti na področju ravnanja z okoljem  -3,627 20 ,002 -,714 

Navedena sponzorstva in donatorstva  -2,359 20 ,029 -,381 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo  -5,292 20 ,000 -,667 

Analiza strukture zaposlenih  8,706 20 ,000 1,714 

Absentizem  ,161 20 ,874 ,048 

Varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno varstvo  3,771 20 ,001 1,143 

Zaposlitvena politika  ,861 20 ,400 ,286 

Zadovoljstvo zaposlenih  -6,000 20 ,000 -,857 

Izobraževanje zaposlenih 2,225 20 ,038 ,476 

Ugodnosti za zaposlene nad zakonsko določenimi  -2,682 20 ,014 -,476 

Politika do dobaviteljev  ,000 20 1,000 ,000 

Uporaba standardov kakovosti  2,152 20 ,044 ,714 

Reklamacije  -2,227 20 ,038 -,524 

Naložbe v osnovna sredstva  8,315 20 ,000 1,476 

Razvojni programi  13,000 20 ,000 1,857 

Spodbude/inovativnost  -6,000 20 ,000 -,857 
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Za indikatorje poročanja v letu 2008 smo naredili opisno statistiko (preglednica 11). Na 

podlagi vzorčnih podatkov in pri stopnji značilnosti α = 0,05 smo z dvostranskim T-testom 

(preglednica 12) ugotovili, da ničelno domnevo, ki pravi, da je povprečna vrednost indikatorja 

enaka 1, ne moremo zavrniti. Sklepamo torej lahko, da doseže vrednost 1 naslednjih osem (8) 

indikatorjev:  

- politika in cilji UT; 

- metodologija obvladovanja tveganj; 

- opredelitev ključnih tveganj in njihov vpliv na poslovanje; 

- merjenje izpostavljenosti; 

- prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem; 

- absentizem; 

- zaposlitvena politika;  

- politika do dobaviteljev.  

V nadaljevanju smo s pomočjo enostranskega T-testa in pri stopnji značilnosti α = 0,05 

ugotovili (preglednica 12), da lahko zavrnemo ničelno domnevo, ki pravi, da je povprečna 

vrednost indikatorja manjša ali enaka 1 in sprejmemo alternativno domnevo. Sklepamo torej 

lahko, da je vrednost naslednjih desetih (10) indikatorjev višja od 1:  

- dejavniki tveganja; 

- ključna tveganja; 

- ukrepi za obvladovanje tveganj; 

- uporaba okoljskih standardov; 

- analiza strukture zaposlenih; 

- varnost in zdravje pri delu in zdravstveno varstvo;  

- izobraževanje zaposlenih;  

- uporaba standardov kakovosti; 

- naložbe v osnovna sredstva; 

- razvojni programi.  

Ugotavljamo, da v letu 2008 od štiriintridesetih (34) obravnavanih indikatorjev osemnajst 

(18) indikatorjev doseže zadovoljiv nivo (vrednost 1 ali več), kar predstavlja 52,9 % vseh 

indikatorjev. 
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Ugotavljanje zadovoljivosti poročanja po izbranih indikatorjih v letu 2009 

Preglednica 13: Opisna statistika za indikatorje poročanja – leto 2009 

 

N Povprečje 

Std. 

odklon 

Std. napaka 

povprečja 

Politika in cilji UT 21 1,29 1,521 ,332 

Metodologija obvladovanja tveganj  21 1,29 1,521 ,332 

Organizacija UT  21 ,57 1,207 ,263 

Dejavniki tveganja  21 3,00 ,000a ,000 

Način zaznavanja dejavnikov tveganja  21 ,00 ,000a ,000 

Ključna tveganja  21 2,86 ,655 ,143 

Opredelitev ključnih tveganj in njihov vpliv na poslovanje  21 1,00 ,000a ,000 

Merjenja izpostavljenosti tveganjem  21 1,00 ,548 ,120 

Neobvladovana tveganja  21 ,14 ,655 ,143 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  21 3,00 ,000a ,000 

Uspešnost ukrepov za obvladovanje tveganj  21 ,86 ,359 ,078 

Aktivnosti pri UT  21 ,00 ,000a ,000 

Preverjanje UT  21 ,29 ,902 ,197 

Navedeni oddelki za okolje  21 ,43 1,076 ,235 

Uporaba okoljskih standardov  21 2,00 1,449 ,316 

Prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem  21 1,52 ,750 ,164 

Poročilo o rabi energije in vode  21 ,24 ,768 ,168 

Kazalci uspešnosti na področju ravnanja z okoljem  21 ,29 ,902 ,197 

Navedena sponzorstva in donatorstva  21 ,76 ,700 ,153 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo  21 ,48 ,602 ,131 

Analiza strukture zaposlenih  21 2,86 ,655 ,143 

Absentizem  21 ,95 1,322 ,288 

Varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno varstvo  21 2,14 1,389 ,303 

Zaposlitvena politika  21 1,29 1,521 ,332 

Zadovoljstvo zaposlenih  21 ,48 1,078 ,235 

Izobraževanje zaposlenih 21 1,52 ,928 ,203 

Ugodnosti za zaposlene nad zakonsko določenimi  21 ,57 ,811 ,177 

Politika do dobaviteljev  21 1,00 1,449 ,316 

Uporaba standardov kakovosti  21 1,86 1,493 ,326 

Reklamacije  21 ,48 1,078 ,235 

Zadovoljstvo kupcev  21 ,00 ,000a ,000 

Naložbe v osnovna sredstva  21 2,52 ,750 ,164 

Razvojni programi  21 2,86 ,655 ,143 

Spodbude/inovativnost  21 ,14 ,655 ,143 

a. T-statistika ni izračunana, ker je standardni odklon 0. 
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Preglednica 14: T-test indikatorjev poročanja – leto 2009 

 Testna vrednost = 1   

 

t Df 

Stopnja 

značilnosti 

(2-stranska) 

Razlika do 

povprečja 

Politika in cilji UT  ,861 20 ,400 ,286 

Metodologija obvladovanja tveganj  ,861 20 ,400 ,286 

Organizacija UT  -1,627 20 ,119 -,429 

Ključna tveganja  13,000 20 ,000 1,857 

Merjenja izpostavljenosti tveganjem  ,000 20 1,000 ,000 

Neobvladovana tveganja  -6,000 20 ,000 -,857 

Uspešnost ukrepov za obvladovanje tveganj  -1,826 20 ,083 -,143 

Preverjanje UT  -3,627 20 ,002 -,714 

Navedeni oddelki za okolje  -2,434 20 ,024 -,571 

Uporaba okoljskih standardov  3,162 20 ,005 1,000 

Prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem  3,202 20 ,004 ,524 

Poročilo o rabi energije in vode  -4,544 20 ,000 -,762 

Kazalci uspešnosti na področju ravnanja z okoljem  -3,627 20 ,002 -,714 

Navedena sponzorstva in donatorstva  -1,558 20 ,135 -,238 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo  -3,990 20 ,001 -,524 

Analiza strukture zaposlenih  13,000 20 ,000 1,857 

Absentizem  -,165 20 ,871 -,048 

Varnost in zdravje pri delu in zdravstveno varstvo  3,771 20 ,001 1,143 

Zaposlitvena politika  ,861 20 ,400 ,286 

Zadovoljstvo zaposlenih  -2,227 20 ,038 -,524 

Izobraževanje zaposlenih 2,586 20 ,018 ,524 

Ugodnosti za zaposlene nad zakonsko določenimi  -2,423 20 ,025 -,429 

Politika do dobaviteljev  ,000 20 1,000 ,000 

Uporaba standardov kakovosti  2,631 20 ,016 ,857 

Reklamacije  -2,227 20 ,038 -,524 

Naložbe v osnovna sredstva  9,316 20 ,000 1,524 

Razvojni programi  13,000 20 ,000 1,857 

Spodbude/inovativnost  -6,000 20 ,000 -,857 

Na podlagi vzorčnih podatkov in pri stopnji značilnosti α = 0,05 smo najprej s pomočjo 

opisne statistike (preglednica 13) ugotovili, da imajo nekateri indikatorji standardni odklon 0 

in povprečje 1 oz. 3, kar pomeni, da so vsi odgovori enaki. Hipotezo, da indikatorji dosegajo 

zadovoljiv nivo, lahko na podlagi opisne statistike potrdimo za naslednje tri (3) indikatorje: 
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- dejavniki tveganja; 

- opredelitev ključnih tveganj in njihov vpliv na poslovanje; 

- ukrepi za obvladovanje tveganj. 

V naslednjem koraku smo (preglednica 14) z dvostranskim T-testom ugotovili, da ničelno 

domnevo, ki pravi, da je povprečna vrednost indikatorja enaka 1, ne moremo zavrniti. 

Sklepamo torej lahko, da vrednost 1 doseže naslednjih devet (9) indikatorjev:  

- politika in cilji UT; 

- metodologija obvladovanja tveganj; 

- organizacija UT; 

- merjenje izpostavljenosti;  

- uspešnost ukrepov za obvladovanje tveganj;  

- navedena sponzorstva in donatorstva; 

- absentizem; 

- zaposlitvena politika;  

- politika do dobaviteljev.  

V zadnjem koraku pa s pomočjo enostranskega T-testa zavrnemo ničelno domnevo, ki pravi, 

da je povprečna vrednost indikatorja manjša ali enaka 1 in sprejmemo alternativno domnevo. 

Sklepamo torej lahko, da je vrednost naslednjih devetih (9) indikatorjev večja od 1:  

- ključna tveganja; 

- uporaba okoljskih standardov; 

- prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem;  

- analiza strukture zaposlenih;  

- varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno varstvo; 

- izobraževanje zaposlenih; 

- uporaba standardov kakovosti; 

- naložbe v osnovna sredstva;  

- razvojni programi.  

Ugotavljamo, da v letu 2009 od štiriintridesetih (34) obravnavanih indikatorjev enaindvajset 

(21) indikatorjev doseže zadovoljiv nivo (vrednost 1 ali več), kar predstavlja 61,8 % vseh 

indikatorjev. 
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Ugotavljanje zadovoljivosti poročanja po izbranih indikatorjih v letu 2010 

Preglednica 15: Opisna statistika za indikatorje poročanja – leto 2010 

 

N Povprečje 

Std. 

odklon 

Std. napaka 

povprečja 

Politika in cilji UT  21 1,43 1,535 ,335 

Metodologija obvladovanja tveganj  21 1,29 1,521 ,332 

Organizacija UT  21 ,86 1,389 ,303 

Dejavniki tveganja  21 3,00 ,000a ,000 

Način zaznavanja dejavnikov tveganja  21 ,00 ,000a ,000 

Ključna tveganja  21 2,86 ,655 ,143 

Opredelitev ključnih tveganj in njihov vpliv na poslovanje  21 1,00 ,000a ,000 

Merjenja izpostavljenosti tveganjem  21 1,00 ,548 ,120 

Neobvladovana tveganja  21 ,29 ,902 ,197 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  21 3,00 ,000a ,000 

Uspešnost ukrepov za obvladovanje tveganj  21 ,81 ,402 ,088 

Aktivnosti pri UT  21 ,00 ,000a ,000 

Preverjanje UT  21 ,14 ,655 ,143 

Navedeni oddelki za okolje  21 ,43 1,076 ,235 

Uporaba okoljskih standardov  21 1,86 1,493 ,326 

Prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem  21 1,52 ,750 ,164 

Poročilo o rabi energije in vode  21 ,24 ,768 ,168 

Kazalci uspešnosti na področju ravnanja z okoljem  21 ,29 ,902 ,197 

Navedena sponzorstva in donatorstva  21 ,90 ,831 ,181 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo  21 ,52 ,512 ,112 

Analiza strukture zaposlenih  21 3,00 ,000a ,000 

Absentizem  21 ,90 1,261 ,275 

Varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno varstvo  21 2,14 1,389 ,303 

Zaposlitvena politika  21 1,86 1,493 ,326 

Zadovoljstvo zaposlenih  21 ,29 ,784 ,171 

Izobraževanje zaposlenih 21 1,57 ,978 ,213 

Ugodnosti za zaposlene nad zakonsko določenimi  21 ,62 ,805 ,176 

Politika do dobaviteljev  21 1,00 1,449 ,316 

Uporaba standardov kakovosti  21 1,43 1,535 ,335 

Reklamacije  21 ,33 ,913 ,199 

Zadovoljstvo kupcev  21 ,00 ,000a ,000 

Naložbe v osnovna sredstva  21 2,48 ,814 ,178 

Razvojni programi  21 2,71 ,902 ,197 

Spodbude/inovativnost  21 ,29 ,902 ,197 
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Preglednica 16: T-test indikatorjev poročanja – leto 2010 

 Testna vrednost = 1   

 

t Df 

Stopnja 

značilnosti (2-

stranska) 

Razlika do 

povprečja 

Politika in cilji UT  1,279 20 ,215 ,429 

Metodologija obvladovanja tveganj  ,861 20 ,400 ,286 

Organizacija UT  -,471 20 ,642 -,143 

Ključna tveganja  13,000 20 ,000 1,857 

Merjenja izpostavljenosti tveganjem  ,000 20 1,000 ,000 

Neobvladovana tveganja  -3,627 20 ,002 -,714 

Uspešnost ukrepov za obvladovanje tveganj  -2,169 20 ,042 -,190 

Preverjanje upravljanja s tveganji  -6,000 20 ,000 -,857 

Navedeni oddelki za okolje  -2,434 20 ,024 -,571 

Uporaba okoljskih standardov  2,631 20 ,016 ,857 

Prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem  3,202 20 ,004 ,524 

Poročilo o rabi energije in vode  -4,544 20 ,000 -,762 

Kazalci uspešnosti na področju ravnanja z okoljem  -3,627 20 ,002 -,714 

Navedena sponzorstva in donatorstva  -,525 20 ,605 -,095 

Sodelovanje z lokalno skupnostjo  -4,264 20 ,000 -,476 

Absentizem  -,346 20 ,733 -,095 

Varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno varstvo  3,771 20 ,001 1,143 

Zaposlitvena politika  2,631 20 ,016 ,857 

Zadovoljstvo zaposlenih  -4,176 20 ,000 -,714 

Izobraževanje zaposlenih 2,677 20 ,015 ,571 

Ugodnosti za zaposlene nad zakonsko določenimi  -2,169 20 ,042 -,381 

Politika do dobaviteljev  ,000 20 1,000 ,000 

Uporaba standardov kakovosti  1,279 20 ,215 ,429 

Reklamacije  -3,347 20 ,003 -,667 

Naložbe v osnovna sredstva  8,315 20 ,000 1,476 

Razvojni programi  8,706 20 ,000 1,714 

Spodbude/inovativnost  -3,627 20 ,002 -,714 

Na podlagi vzorčnih podatkov in pri stopnji značilnosti α = 0,05 smo najprej s pomočjo 

opisne statistike (preglednica 15) ugotovili, da imajo nekateri indikatorji standardni odklon 0 

in povprečje 1 oz. 3, kar pomeni, da so vsi odgovori enaki. Hipotezo, da indikatorji dosegajo 

zadovoljiv nivo, lahko na podlagi opisne statistike potrdimo za naslednje štiri (4) indikatorje:  

- dejavniki tveganja; 

- opredelitev ključnih tveganj in njihov vpliv na poslovanje; 

- ukrepi za obvladovanje tveganj; 

- analiza strukture zaposlenih.  
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V naslednjem koraku smo z dvostranskim T-testom (preglednica 16) ugotovili, da ničelno 

domnevo, ki pravi, da je povprečna vrednost indikatorja enaka 1, ne moremo zavrniti. 

Sklepamo torej lahko, da vrednost 1 doseže naslednjih osem (8) indikatorjev:  

- politika in cilji upravljana s tveganji; 

- metodologija obvladovanja tveganj;  

- organizacija upravljanja s tveganji;  

- merjenje izpostavljenosti tveganjem; 

- navedena sponzorstva in donatorstva;  

- absentizem; 

- politika do dobaviteljev;  

- uporaba standardov kakovosti.  

V zadnjem koraku pa smo s pomočjo enostranskega T-testa zavrnili ničelno domnevo, ki 

pravi, da je povprečna vrednost indikatorja manjša ali enaka 1 in sprejeli alternativno 

domnevo. Sklepamo torej lahko, da je vrednost naslednjih osmih (8) indikatorjev večja od 1:  

- ključna tveganja; 

- uporaba okoljskih standardov;  

- prikaz ključnih ciljev ravnanja z okoljem; 

- varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno varstvo;  

- zaposlitvena politika; 

- izobraževanje zaposlenih; 

- naložbe v osnovna sredstva; 

- razvojni programi.  

Ugotavljamo, da v letu 2010 od štiriintridesetih (34) obravnavanih indikatorjev dvajset (20) 

indikatorjev doseže zadovoljiv nivo (vrednost 1 ali več), kar predstavlja 58,8 % vseh 

indikatorjev. 

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvideli, ali slovenska elektroenergetska podjetja znotraj obravnavanih 

sestavin poslovnega poročila (UT in TR) po posameznih indikatorjih dosegajo zadovoljiv 

nivo (vrednost 1 ali več). Na podlagi vzorčnih podatkov in pri stopnji značilnosti α = 0,05 

smo s pomočjo univariatne analize (opisna statistika, dvostranski in enostranski T-test) 

ugotovili, da so podjetja, na podlagi 34 izbranih indikatorjev, dosegla zadovoljiv nivo 

(vrednost 1 ali več) pri 18 indikatorjih v letu 2008, pri 21 indikatorjih v letu 2009 in pri 20 

indikatorjih v letu 2010.  
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4.3.2 Proučevanje kakovosti poslovnega poročanja  

Ob predpostavki, da se kakovost letnih poročil iz leta v leto povečuje, smo poskušali dokazati, 

da se je kakovost obravnavanih sestavin poslovnih poročil in izbranih področij poročanja v 

letu 2010 povečala, v primerjavi z letoma 2009 in 2008. Preverjali smo spodaj navedeno 

hipotezo. 

Hipoteza 2: Kakovost obravnavanih sestavin (in področij) poslovnih poročil se je v letu 2010 

povečala, v primerjavi z letoma 2009 in 2008. 

Za testiranje hipoteze smo uporabili bivariatno analizo – analizo variance. S testom ANOVA 

smo za vsako področje poročanja v okviru posamezne obravnavane sestavine poslovnega 

poročila (10 področij poročanja – za vsako obravnavano sestavino 5 področij poročanja) in 

nato še za obe obravnavani sestavini poslovnega poročila ugotavljali, ali obstaja statistično 

značilna razlika med povprečno oceno kvalitete po posameznih letih. Če bodo razlike 

obstajale, bomo naredili še test mnogoterih primerjav (Post hoc test), s katerim bomo 

ugotovili, ali je poročanje v letu 2010 res kakovostnejše od poročanja v letih 2009 in 2008.  

Pri stopnji tveganja α = 0,05 preverimo domnevo, ali so povprečja med leti enaka. Za 

testiranje hipoteze smo postavili naslednji domnevi:  

- ničelna domneva: Povprečja med leti so enaka. H0: µ2008 = µ2009 = µ2010;    

- alternativna domneva: Vsaj eno povprečje se razlikuje. Test izvajamo v dveh korakih, in 

sicer: 

1. Levenov test (Test of Homogeneity of Variances), s katerim ugotovimo, ali je osnovni 

pogoj za analizo variance, enakost varianc po skupinah, izpolnjen. 

- ničelna domneva: Variance skupin so enake.   H0:  = = ;
 

- alternativna domneva: Vsaj ena skupina se razlikuje. 

2. Če je pogoj izpolnjen, nadaljujemo z ANOVO, v nasprotnem primeru uporabimo 

neparametrične teste (Robust Welch test). 

- ničelna domneva: Povprečja so enaka. H0: µ2008= µ2009= µ2010; 

- alternativna domneva: Vsaj eno povprečje se razlikuje od ostalih. 

V primeru, da so povprečja enaka, ni potrebe za izvedbo nadaljnjih testov (Post hoc test). Če 

pa je vsaj eno povprečje različno, bomo naredili še Post hoc test, da ugotovimo, ali je 

opazovano leto 2010 res kakovostnejše od ostalih dveh let. 
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Ugotavljanje kakovosti posameznih področij poročanja 

Preglednica 17: Levenov test homogenosti varianc po področjih poročanja 

 

Področja poročanja 

Levenova 

statistika Df1 Df2 

Stopnja 

značilnosti 

Politika, cilji in organizacija UT ,635 2 60 ,533 

Sistem prepoznavanja tveganj 5,124 2 60 ,009 

Merjenje tveganj  1,407 2 60 ,253 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  3,222 2 60 ,047 

Pričakovane aktivnosti pri UT 2,288 2 60 ,110 

Odgovornost do naravnega okolja ,096 2 60 ,909 

Odgovornost do družbenega okolja  ,020 2 60 ,980 

Odgovornost do zaposlenih ,600 2 60 ,552 

Odgovornost do dobaviteljev in kupcev ,124 2 60 ,884 

Raziskave in razvoj ,411 2 60 ,665 

Preglednica 18: Test ANOVA po področjih poročanja 

 

Področja poročanja 

 Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

Politika, cilji in 

organizacija UT 

Med skupinami 1,556 2 ,778 1,317 ,276 

Znotraj skupin 35,429 60 ,590   

Skupaj 36,984 62    

Merjenje tveganj Med skupinami  ,095 2 ,048 ,506 ,606 

Znotraj skupin 5,651 60 ,094   

Skupaj 5,746 62    

Ukrepi za obvladovanje 

tveganj 

Med skupinami ,095 2 ,048 ,506 ,606 

Znotraj skupin 5,651 60 ,094   

Skupaj 5,746 62    

Pričakovane aktivnosti pri 

UT 

Med skupinami ,214 2 ,107 ,536 ,588 

Znotraj skupin 12,000 60 ,200   

Skupaj 12,214 62    

Odgovornost do naravnega 

okolja 

Med skupinami ,011 2 ,006 ,012 ,988 

Znotraj skupin 28,366 60 ,473   

Skupaj 28,377 62    

Odgovornost do 

družbenega okolja 

Med skupinami ,011 2 ,006 ,012 ,988 

Znotraj skupin 28,366 60 ,473   

Skupaj 28,377 62    

Odgovornost do zaposlenih Med skupinami ,194 2 ,097 ,217 ,805 
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Področja poročanja 

 Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

Znotraj skupin 26,861 60 ,448   

Skupaj 27,055 62    

Odgovornost do 

dobaviteljev in kupcev 

Med skupinami ,232 2 ,116 ,289 ,750 

Znotraj skupin 24,107 60 ,402   

Skupaj 24,339 62    

Raziskave in razvoj Med skupinami ,004 2 ,002 ,007 ,993 

Znotraj skupin 16,190 60 ,270   

Skupaj 16,194 62    

Preglednica 19: Robust Welch test 

 
Statistikaa Df1 Df2 

Stopnja 

značilnosti 

Sistem prepoznavanja 

tveganj 

Welch .737 2 37.372 .485 

Brown-Forsythe 1.200 2 34.884 .313 

a. Asimptotična F-porazdelitev. 

 

Na podlagi vzorčnih podatkov ničelne domneve, ki pravi, da so vsa povprečja enaka, pri 

stopnji tveganja α = 0,05 ne moremo zavrniti, zato sklepamo (preglednice 17, 18 in 19), da so 

vsa povprečja enaka, kar pomeni, da je kakovost posameznih področij poročanja med leti 

enaka. Teze (hipoteze), da je kakovost obravnavanih področij poslovnega poročanja v letu 

2010 večja, glede na leti 2009 in 2008, ne moremo potrditi. 

Ugotavljanje kakovosti obravnavanih sestavin poročanja 

Preglednica 20: Levenov test za obravnavani sestavini poslovnega poročila 

 
Levenova 

statistika Df1 Df2 

Stopnja 

značilnosti 

UT .591 2 60 .557 

TR .105 2 60 .901 
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Preglednica 21: Test ANOVA za obravnavani sestavini poslovnega poročila 

 
Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

UT Med skupinami 3.937 2 1.968 1.183 .314 

Znotraj skupin 99.865 60 1.664   

Skupaj 103.802 62    

TR Med skupinami 1.170 2 .585 .161 .852 

Znotraj skupin 218.167 60 3.636   

Skupaj 219.337 62    

Na podlagi vzorčnih podatkov ničelne domneve, da so vsa povprečja enaka, pri stopnji 

tveganja α = 0,05, ne moremo zavrniti, zato sklepamo (preglednici 20 in 21), da so vsa 

povprečja enaka, kar pomeni, da je kakovost obeh obravnavanih sestavin med leti enaka. Teze 

(hipoteze), da je kakovost obravnavanih sestavin poslovnega poročanja upravljanje s tveganji 

in trajnostni razvoj v letu 2010 večja, glede na leti 2009 in 2008, ne moremo potrditi. 

Ugotovitev 

S hipotezo smo preverjali, ali je kakovost obravnavanih sestavin in področij poslovnega 

poročila v letu 2010 boljša, glede na leti 2009 in 2008. Na podlagi vzorčnih podatkov in pri 

stopnji značilnosti α = 0,05 smo z bivariatno analizo (Levenov test in test ANOVE) ugotovili, 

da hipoteze, ki pravi, da je kakovost posameznih področij in sestavin poročanja v letu 2010 

boljša, kot v letih 2009 in 2008, ne moremo potrditi. Ugotavljamo, da je kakovost poročanja 

med posameznimi obravnavanimi leti enaka.  

4.3.3 Ugotavljanje odvisnosti kakovosti poročanja od uspešnosti podjetja  

Uspešnost35 poslovanja odgovarja na vprašanje, kako se uresničuje temeljno načelo 

gospodarjenja, to je t. i. minimax načelo, ki ga lahko izrazimo na dva načina: doseči dani 

rezultat (učinek) z minimalnimi žrtvami (z minimalno možno porabo sredstev) ali z danimi 

žrtvami (z danimi sredstvi) doseči maksimalni možni rezultat (Možina idr. 2002, 667). 

V povezavi z merjenjem in presojanjem uspešnosti poslovanja je ekonomsko-poslovna stroka 

razvila različne poglede. Anglosaksonska tradicija tem vprašanjem ni namenjala širše 

pozornosti in se je pri opredeljevanju merjenja ter presojanja uspešnosti poslovanja opirala 

predvsem na dobiček kot temeljni cilj poslovanja podjetij v razvitih tržnih gospodarstvih s 

prevladujočo zasebno lastnino nad proizvajalnimi sredstvi. Merjenje in preučevanje 

                                                           
35 Pojem uspešnost pomeni delati prave stvari in se razlikuje od pojma učinkovitost, ki pomeni delati 
stvari pravilno. Učinkovitost je notranja značilnost delovanja, zahtevana naloga se izpolni v 
določenem času. Merimo jo z ugotavljanjem, kolikšni vložki oz. potroški so potrebni, da pridemo do 
učinkov. Uspešnost pa je zunanja značilnost delovanja. Merimo jo z ugotavljanjem, kaj dosežemo z 
učinki glede na vložke oz. potroške (Turk idr. 2004, 668). 
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uspešnosti je vezala predvsem na profitno stopnjo (rentabilnost, donosnost), opredeljeno z 

razmerjem med dobičkom in kapitalom, ter nekatere z njo tesno povezane kratkoročne 

finančne kazalnike, kot na primer: dobiček na delnico, delež dividend v dobičku ter razmerje 

med ceno delnice in dobičkom, ki ga prinaša. Nasprotno pa je evropska tradicija pod 

prevladujočim germanskim vplivom, znotraj katerega se je razvijala tudi slovenska stroka, 

vprašanje uspešnosti poslovanja obravnavala bolj celovito. Razvila je delne kazalnike za 

merjenje uspešnosti poslovanja: produktivnost dela, ekonomičnost in rentabilnost (Možina 

idr. 2002, 666). 

Odločili smo se, da bomo uspešnost merili z naslednjimi kazalci ter kazalniki, in sicer: ROE, 

enostavni denarni tok, ekonomičnost in dodana vrednost na zaposlenega. 

Lastnike podjetja zanima predvsem donosnost ali rentabilnost, ki jo opredelimo s kazalnikom 

ROE - čista donosnost kapitala.36 Kazalnik je eden najpomembnejših kazalnikov uspešnosti 

poslovanja in pojasnjuje, kako uspešno upravlja poslovodstvo s premoženjem lastnikov. 

Pokaže, koliko dobička je podjetje doseglo na vsakih 100 enot vloženega kapitala. Delničarji 

vrednost izračunanega kazalnika lahko primerjajo s podjetji s podobnim tveganjem, da 

ugotovijo, ali je oziroma bo njihova naložba uspešna. Lastniki podjetja na podlagi tega 

kazalnika upravi postavijo ciljno donosnost kapitala. Če poslovodstvo ne zmore zagotoviti 

zahtevanega donosa, potem ne uresničuje cilja lastnikov. Podjetje je poslovno uspešnejše, če 

je vrednost tega kazalnika čim večja (pozitivna). Podjetja s podobno donosnostjo kapitala to 

dosegajo na različne načine. Po Du Pontovem sistemu povezanih kazalnikov je donosnost 

kapitala zmnožek treh kazalnikov: dobičkonosnosti prihodkov, obračanja vseh sredstev ter 

razmerja med sredstvi in kapitalom, ki izraža finančno tveganje. Če podjetje ni poslovalo 

pozitivno, če je podjetje ugotovilo čisto izgubo, ima vrednost tega kazalnika negativen 

predznak (Igličar in Hočevar 1997, 246–252). Pri razlagi kazalnika moramo biti previdni, saj 

je v imenovalcu kazalnika upoštevana knjigovodska vrednost kapitala, ki pa je lahko 

drugačna od tržne vrednosti. Poleg tega moramo vedeti, da (Benedik 2003, 43): 

- kazalnik prikazuje stanje za eno leto nazaj, to pomeni, da zanemarja uspešnost 

dolgoročnih odločitev. Določene odločitve dajejo pozitivne učinki šele po določenem 

času (na primer: pri uvajanju novega izdelka ali programa je vrednost kazalnika na kratek 

rok slabša, na daljše obdobje pa se njegova vrednost lahko izboljša); 

- kazalnik ne kaže poslovnega in finančnega tveganja, ki je povezano z doseganjem 

dobička. Podjetje lahko z zadolževanjem doseže visoko vrednost kazalnika, pri tem pa je 

poslovanje podjetja izredno tvegano, zaradi visoke vrednosti dolga. Na kazalnik ugodno 

vpliva tudi hitra rast podjetja, vendar podjetje lahko zaide v težave plačilne 

nesposobnosti, kar spet povečuje tveganje poslovanja podjetja. 

                                                           
36 Kazalnik čiste donosnosti kapitala (ROE – return on equity) je opredeljen kot razmerje med čistim 
dobičkom oziroma izgubo in povprečnim kapitalom. 
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Za vsako podjetje je velikega pomena tudi likvidnost. Na likvidnost oziroma plačilno 

sposobnost pa v veliki meri vpliva denarni tok. S spremljanjem denarnega toka spoznamo, 

kako denar priteka in kako odteka. Denarni tok sestavljajo prejemki oziroma prilivi in izdatki 

oziroma odlivi. Prejemki pomenijo priliv denarja v podjetje in so odsev udenarjanja terjatev 

oziroma prodaje plačilno sposobnim kupcem, izdatki pa odliv denarja iz podjetja in so odsev 

poravnavanja naših obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih ter drugih. Razlika med prejemki 

in izdatki je neto denarni tok. Idealno je, če so prejemki in izdatki čim bolj usklajeni (Peterlin 

2009, 1). Vsaka poslovna odločitev ima finančne posledice, zato se je treba zavedati ključnih 

dejavnikov denarnega toka: prodajna marža, obseg in rast prodaje, stalni stroški, kupci, 

dobavitelji, zaloge in naložbe. Ti dejavniki, ki niso edini in vsi enako pomembni za vsa 

podjetja, so strateško pomembni za razvoj podjetja ter usodni za njegovo preživetje (Peterlin 

2007, 1). Pri tem velja, da je podjetje v nekem trenutku, denimo na določen dan, likvidno 

oziroma plačilno sposobno, če lahko zapadle obveznosti poravna v tem istem trenutku. To 

pomeni, da njegova denarna sredstva na ta dan zadoščajo za poravnavo obveznosti, ki ta dan 

zapadejo v plačilo. Denarni tok (iz poslovanja) je po mnenju Turka, Kavčičeve in Kokotec 

Novakove (2003, 735) med sodili edino, ki meri uspešnost podjetja iz finančnega zornega 

kota in je posledica poslov s tretjimi osebami, in ga ni mogoče prilagajati. Denar je dejstvo, 

dobiček pa je mnenje, saj na slednjega lahko vplivajo računovodje s svojo izbiro 

računovodskih metod. Pri raziskavi bomo uporabili kazalnik enostavnega denarnega toka,37 ki 

kaže višino sredstev, ki jih je podjetje akumuliralo v poslovnem letu in je prosti denarni tok, 

ki ga podjetje lahko usmeri v različne investicije in druga plačila. 

Peljhan in Marc (2004, 31–33) opredelita ekonomičnost ali gospodarnost poslovanja kot 

kazalnik, ki vrednost proizvedenih poslovnih učinkov primerja z vrednostjo potrošenih 

poslovnih prvin, v praksi pa ekonomičnost običajno izračunamo z razmerjem med prihodki in 

odhodki. Podjetje je poslovno uspešnejše, če je vrednost tega kazalnika večja od 1, kar 

pomeni, da je na 100 denarnih enot skupnih odhodkov dosegla več kot 100 denarnih enot 

skupnih prihodkov. Rebernik (2008, 370) navaja, da ekonomičnost lahko izračunamo tudi kot 

količnik med poslovni prihodki in poslovni odhodki. V SRS 2938 so prikazana še številna 

druga izražanja gospodarnosti, kot so stopnja kosmate dobičkonosnosti poslovnih 

prihodkov,39 stopnja dobičkonosnosti poslovnih prihodkov,40 stopnja dobičkonosnosti 

prihodkov41 ali stopnja čiste dobičkonosnosti prihodkov.42 

                                                           
37 Kazalnik enostavnega denarnega toka podjetja je izračunan kot seštevek čistega poslovnega izida 
obračunskega obdobja, amortizacije, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih. 
38 SRS 29 – Računovodsko proučevanje (računovodsko analiziranje): uporablja se pri proučevanju 
računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot podlage za odločanje. 
39 Stopnja kosmate dobičkonosnosti poslovnih prihodkov je količnik med kosmatim dobičkom in 
poslovnimi prihodki. 
40 Stopnja dobičkonosnosti poslovnih prihodkov je količnik med poslovnim dobičkom in poslovnimi 
prihodki. 
41 Stopnja dobičkonosnosti prihodkov je količnik med dobičkom (pred obdavčitvijo) in prihodki. 
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Dodana vrednost je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti 

ter uspeha. Pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo podjetje proizvede v enem letu. Dodana 

vrednost na zaposlenega
43 oziroma produktivnost prikazuje, kolikšna dodana vrednost je bila 

ustvarjena povprečno na zaposlenega. Podjetje je poslovno uspešnejše, če je ugotovilo čim 

večji znesek dodane vrednosti na zaposlenega in če je ugotovilo čisti dobiček. 

Z raziskavo bomo poskušali dokazati, da podjetja, ki so uspešnejša, pripravijo kakovostnejše 

poročilo o obravnavanih sestavih (upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj) in področjih 

poročanja. Preverjali bomo spodaj navedeno hipotezo. 

Hipoteza 3: Uspešnost podjetja pozitivno vpliva na kakovost obravnavanih sestavin (in 

področij) poslovnega poročila. 

Za testiranje hipoteze smo uporabili test razlike aritmetičnih sredin, pri katerem smo 

spremenljivke, ki opisujejo kakovost poslovnih poročil, testirali glede na skupine podjetij, ki 

imajo različno uspešnost (povprečna uspešnosti, nadpovprečna uspešnost, podpovprečna 

uspešnost).  

Najprej smo z metodo glavnih komponent (principal component analysis, metoda PCA) 

ustvarili spremenljivko, ki meri uspešnost podjetij. Ustvarjena je iz naslednjih kazalcev in 

kazalnikov: 

- dodana vrednost na zaposlenega, 

- ekonomičnost, 

- ROE in  

- enostavni denarni tok. 

Ker so vsi kazalci in kazalci iz prejšnjega odstavka zajeti za obdobje treh let bomo metodo 

uporabili 3-krat, za vsako leto posebej. Tako ustvarjeno spremenljivko bomo imenovali 

»uspešnosti podjetja«. 

Metoda PCA je statistična tehnika, ki analizira medsebojno soodvisnost spremenljivk z 

namenom, da se število spremenljivk zmanjša. Pri tem osnovni nabor spremenljivk 

preslikamo v množico spremenljivk, ki jih imenujemo glavne komponente (Košmelj 2007, 

159). Glavne komponente se izražajo kot linearna kombinacija osnovnih spremenljivk in 

ohranjajo njihovo skupno variabilnost (vpliv). Metoda je uspešna, ko izbrane glavne 

komponente pojasnijo velik del celotne variance osnovnih spremenljivk (nad 60 %).  

                                                                                                                                                                                     
42 Stopnja čiste dobičkonosnosti prihodkov je količnik med čistim dobičkom in prihodki. 
43 Dodana vrednost na zaposlenega se izračuna na naslednji način: (kosmati donos od poslovanja - 
sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje – stroški blaga, materiala in 
storitev – drugi poslovni odhodki) / povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju. 
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Ugotoviti je treba, ali je povezanost spremenljivk dovolj velika, da je smiselno izhodiščne 

spremenljivke zamenjati z glavnimi komponentami. Povezanost preverimo z Barlettovim 

testom, s katerim preverimo, ali je korelacijska matrika enotska. Če je stopnja značilnosti 

Barlettovega testa manjša od 0,05, potem lahko rečemo, da matrika ni enotska, kar pomeni, da 

so podatki ustrezni. Poleg Barlettovega testa se uporablja še Kaiser-Meyer-Olkinova statistika 

(KMO). Čim večja je mera KMO-testa, bolj so podatki primerni za analizo. Če je mera KMO 

večja od 0,8, govorimo o optimalni primernosti podatkov, spodnja meja pa je 0,5 (Bastič 

2006, 44). Preglednice komunalitet pa nam povedo, ali dobljene komponente dobro 

predstavljajo vhodne komponente (komunaliteta nam pove odstotek pojasnjene variance 

posamezne spremenljivke, pojasnjene z dobljenimi glavnimi komponentami). Če se redukcija 

izkaže za uspešno, analizo nadaljujemo na glavni komponenti. 

Metoda PCA se še posebej izkaže za koristno pri določenih metodah (multipla regresija, 

diskriminantna analiza), če (Košmelj 2007, 170): 

- imamo veliko število spremenljivk za relativno majhno število enot. Če lahko osnovne 

spremenljivke uspešno nadomestimo z manj glavnimi komponentami, ta problem odpade; 

- so osnovne spremenljivke visoko korelirane (problem multikolinearnosti). Tedaj pride do 

numeričnih problemov, ki se jim na ta način izognemo. 

Največ pazljivosti je potrebne pri izbiri matrike. V našem primeru je to korelacijska matrika, 

kajti spremenljivke so na različni merski lestvici, zato jih je treba predhodno standardizirati. 

To pomeni, da vsem kazalcem in kazalnikom uspešnosti pripisujemo enak pomen.  

Iz vrednosti glavne komponente se izračuna nova spremenljivka »uspešnost podjetja«, kot 

tehtana aritmetična sredina: 
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Ker je nova spremenljivka standardizirana, jo bomo prikazali kot spremenljivko s tremi 

kategorijami: 

- podpovprečna uspešnost (z < -0,25); 

- povprečna uspešnost (- 0,25 < z < 0,25); 

- nadpovprečna uspešnost (z > 0,25). 

Imenovali jo bomo »razredi uspešnosti podjetja«. 
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Ugotavljanje povezanosti spremenljivk za leto 2008 

Preglednica 22: KMO in Bartlettov test za leto 2008 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera ustreznosti vzorca ,843 

 

Bartlettov test sferičnosti 

 

Približni Hi2 

 

12,239 

Df 6 

Stat. značilnost ,000 

 

Preglednica 23: Prikaz komunalitet za leto 2008 

Kazalniki in kazalci uspešnosti 
Vhodni 

parameter 

Ekstrahirani 

parameter 

ROE  1,000 ,910 

Dodana vrednost na zaposlenega 1,000 ,831 

Ekonomičnost  1,000 ,521 

Enostavni denarni tok 1,000 ,611 

Metoda redukcije: PCA. 

 

Preglednica 24: Prikaz deležev skupne pojasnjene variance za leto 2008 

Komponente 

Inicialna lastna vrednost Ekstrhirana vsota kvadratov  

Skupaj % variance 

Kumulativa 

v % Skupaj 

% 

variance 

Kumulativa 

v % 

1 1,813 45,319 45,319 1,813 45,319 45,319 

2 1,061 26,519 71,838 1,061 26,519 71,838 

3 ,799 19,967 91,805    

4 ,328 8,195 100,000    

Metoda redukcije: PCA. 

Enačba za spremenljivko »uspešnost podjetja« za leto 2008: 

1 21,813 1,061

1,813 1,061

i i

i
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Preglednica 25: Opisna statistika, ki prikazuje, kako uspešno je metoda PCA ločila 

podjetja v letu 2008 

Razredi uspešnosti podjetja v letu 2008 N Povprečje 

Pod povprečna uspešnost ROE 11 2,800909 

 Dodana vrednost na zaposlenega 11 65222,90 

Ekonomičnost  11 1,033 

Enostavni denarni tok 11 12386143,00 

Povprečna uspešnost ROE  5 11,214000 

Dodana vrednost na zaposlenega 5 135810,40 

Ekonomičnost  5 1,122 

Enostavni denarni tok 5 19241400,00 

Nad povprečna uspešnost ROE  5 28,886000 

Dodana vrednost na zaposlenega 5 629351,80 

Ekonomičnost  5 1,266 

Enostavni denarni tok 5 29632650,60 

   

Ugotavljanje povezanosti spremenljivk za leto 2009 

Preglednica 26: KMO in Bartlettov test za leto 2009 

Kaiser – Meyer - Olkinova mera ustreznosti vzorca 

 

,857 

Bartlettov test sferičnosti Približni Hi2 16,125 

Df 6 

Stat. značilnost ,000 

Preglednica 27: Prikaz komunalitet za leto 2009 

Kazalniki in kazalci uspešnosti 
Vhodni 

parameter 

Ekstrahirani 

parameter 

ROE  1,000 ,980 

Dodana vrednost na zaposlenega 1,000 ,817 

Ekonomičnost  1,000 ,536 

Enostavni denarni tok 1,000 ,714 

Metoda redukcije: PCA. 
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Preglednica 28: Prikaz deležev skupne pojasnjene variance za leto 2009 

Komponente 

Inicialna lastna vrednost Ekstrahirana vsota kvadratov 

Skupaj 

% 

variance 

Kumulativa

v % Skupaj 

% 

variance 

Kumulativa 

v % 

1 2,038 50,957 50,957 2,038 50,957 50,957 

2 1,009 25,232 76,190 1,009 25,232 76,190 

3 ,649 16,234 92,423    

4 ,303 7,577 100,000    

Metoda redukcije: PCA. 

Enačba za spremenljivko »uspešnost podjetja« za leto 2009: 

1 22,038 1,009

2,038 1,009

i i
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Preglednica 29: Opisna statistika, ki prikazuje, kako uspešno je metoda PCA ločila 

podjetja v letu 2009 

Razredi uspešnosti podjetja leta v letu 2009 N Povprečje 

Podpovprečna uspešnost ROE 9 1,974 

Dodana vrednost na zaposlenega 9 63470,77 

Ekonomičnost  9 1,03 

Enostavni denarni tok 9 11104471,89 

Povprečna uspešnost ROE  8 9,433 

Dodana vrednost na zaposlenega 8 103720,37 

Ekonomičnost  8 1,122 

Enostavni denarni tok 8 19444805,75 

Nadpovprečna uspešnost ROE  4 36,98 

Dodana vrednost na zaposlenega 4 847587,00 

Ekonomičnost  4 1,28 

Enostavni denarni tok 4 39194756,25 

Ugotavljanje povezanosti spremenljivk za leto 2010 

Preglednica 30: KMO in Bartlettov test za leto 2010 

Kaiser - Meyer - Olkinova mera ustreznosti vzorca 

. 

,737 

Bartlettov test sferičnosti Približni Hi2 16,136 

Df 6 

Stat. značilnost ,000 
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Preglednica 31: Prikaz komunalitet za leto 2010 

Kazalniki in kazalci uspešnosti 
Vhodni 

parameter 

Ekstrahirani 

parameter 

ROE  1,000 ,812 

Dodana vrednost na zaposlenega 1,000 ,858 

Ekonomičnost  1,000 ,446 

Enostavni denarni tok 1,000 ,764 

Metoda redukcije: PCA. 

Preglednica 32: Prikaz deležev skupne pojasnjene variance za leto 2010 

Komponente 

Inicialna lastna vrednost  Ekstrahirana vsota kvadratov 

Skupaj 

% 

variance 

Kumulativa 

v % Skupaj 

% 

variance Kumulativa v % 

1 1,806 45,145 45,145 1,806 45,145 45,145 

2 1,074 26,851 71,996 1,074 26,851 71,996 

3 ,884 22,106 94,102    

4 ,236 5,898 100,000    

Metoda redukcije: PCA. 

Enačba za spremenljivko »uspešnost podjetja« za leto 2010: 

1 21,806 1,074

1,806 1,074

i i
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Preglednica 33: Opisna statistika, ki prikazuje, kako uspešno je metoda PCA ločila 

podjetja v letu 2010 

Razredi uspešnosti podjetja v letu 2010 N Povprečje 

Pod povprečna uspešnost ROE 10 1,75 

Dodana vrednost na zaposlenega 10 69501,60 

Ekonomičnost  10 1,02 

Enostavni denarni tok 10 15899227,60 

Povprečna uspešnost ROE  5 10,26 

Dodana vrednost na zaposlenega 5 130447,20 

Ekonomičnost  5 1,06 

Enostavni denarni tok 5 18609379,20 

Nad povprečna uspešnost ROE  6 24,46 

Dodana vrednost na zaposlenega 6 402016,83 

Ekonomičnost  6 1,23 

Enostavni denarni tok 6 27404805,00 

Vsi pogoji za uspešno redukcijo so bili izpolnjeni: 
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- KMO-mera nad 0,6: v letu 2008 je KMO-mera 0,843 (preglednica 22), v letu 2009 je 

KMO-mera 0,857 (preglednica 26) in v letu 2010 je KMO-mera 0,737 (preglednica 30). 

- Komunalitete nad 0,5; v letu 2008 so komunalitete od 0,521 do 0,910 (preglednica 23), v 

letu 2009 so komunalitete od 0,536 do 0,980 (preglednica 27) in v letu 2010 od 0,446 do 

0,858 (preglednica 31). 

- Odstotek skupne pojasnjene variance nad 60 %: odstotek pojasnjene variance za našo 

novo spremenljivko »razredi uspešnosti« je 71,838 v letu 2008 (preglednica 24), 76,190 v 

letu 2009 (preglednica 28) in 71,996 v letu 2010 (preglednica 32). 

Nove spremenljivke razdelijo podjetja v razrede, ki se zelo razlikujejo po uspešnosti, kar je 

razvidno iz opisnih statistik za posamezna leta (preglednice 25, 29 in 33). 

Ker bomo opazovali vzorec za vsako leto posebej, postane vzorec zelo majhen in 

predvidevamo, da ni normalno porazdeljen, zato naredimo test normalnosti porazdelitve, tj. 

Kolmogorov–Smirnov test. Test primerja vrednosti proučevane spremenljivke z vrednostmi 

normalno porazdeljene spremenljivke z enako aritmetično sredino in standardnim odklonom, 

kot ga ima proučevana spremenljivka. Če je test statistično neznačilen (stopnja značilnosti je 

večja od 0,05), potem se porazdelitev proučevane spremenljivke bistveno ne razlikuje od 

normalne porazdelitve. Proučevana spremenljivka ni normalno porazdeljena, ko je test 

statistično značilen, stopnja značilnosti je manjša od 0,05 (Bastič 2006, 21). 

Preglednica 34: Kolmogorov–Smirnov test normalne porazdelitve za področja in 

sestavini poročanja  

 

N 

Normalni parametria,b 

Kolmogorov

–Smirnov Z 

Asimp. znač. 

(2-stranska) 

 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Politika, cilji in organizacija UT 63 1,0159 ,77235 1,640 ,009 

Sistem prepoznavanja tveganj 63 1,9048 ,34614 4,199 ,000 

Merjenje tveganj  63 ,7143 ,30443 3,706 ,000 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  63 1,8810 ,30736 3,653 ,000 

Pričakovane aktivnosti pri UT 63 ,1429 ,44385 4,215  ,000 

Odgovornost do naravnega okolja 63 ,8857 ,67653 1,294 ,070 

Odgovornost do družbenega okolja  63 ,6032 ,54000 1,850 ,002 

Odgovornost do zaposlenih 63 1,4059 ,66374 1,003 ,267 

Odgovornost do dobaviteljev in kupcev 63 ,7738 ,62655 1,533 ,018 

Raziskave in razvoj 63 1,8307 ,51107 2,435 ,000 

UT (sestavina poročanja) 63 5,6587 1,29392 1,041 ,228 

TR (sestavina poročanja) 63 5,4993 2,20495 1,255 ,086 

a. Porazdelitev je normalna. 
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Kolmogorov–Smirnov test (preglednica 34) nam pokaže, da sta samo dve področji poročanja 

normalno porazdeljeni (stopnja značilnosti je večja od 0,05), ostala področja poročanja (tista, 

ki imajo stopnjo značilnosti nekoliko nad 0,05, tj. 0,07 in 0,086, in tista, ki imajo stopnjo 

značilnosti manjšo od 0,05) pa so nenormalno porazdeljena. Zaradi nenormalne porazdelitve 

vzorca bomo za test aritmetične sredine uporabili neparametnični test. 

Neparametrični test, imenovan Kruskal–Wallisov test, naredimo v dveh korakih. Najprej 

bomo naredili test za sestavini upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj, nato pa bomo 

naredili test še za vsa področja poročanja v okviru obeh sestavin poročanja. S testom bomo 

preverjali naslednji domnevi: 

- ničelna domneva: Vsi povprečni rangi so enaki. 

- alternativna domneva: Vsaj en povprečni rang se razlikuje. 

Preglednica 35: Kruskal–Wallisov test po razredih uspešnosti za leto 2008, za sestavini 

poročanja 

Sestavini poročanja UT TR 

Hi2 1,842 ,215 

Df 2 2 

Asimp. značilnost ,398 ,898 

Iz preglednice 35 je razvidno, da na podlagi vzorčnih podatkov, ničelne domneve, da so vsi 

povprečni rangi enaki, pri stopnji tveganja α = 0,05, ne moremo zavrniti, zato sklepamo, da so 

vsa povprečja enaka in se ne razlikujejo glede na razdre uspešnosti podjetja. To pomeni, da je 

kakovost obeh obravnavanih sestavin v letu 2008 enaka, ne glede na to, v katerem razredu 

uspešnosti je podjetje. 

Preglednica 36: Kruskal–Wallisov test po razredih uspešnosti za leto 2009, za sestavini 

poročanja 

Sestavini poročanja UT TR 

Hi2 1,216 2,815 

Df 2 2 

Asimp. značilnost  ,545 ,245 

Iz preglednice 36 je razvidno, da na podlagi vzorčnih podatkov, ničelne domneve, da so vsi 

povprečni rangi enaki, pri stopnji tveganja α = 0,05, ne moremo zavrniti, zato sklepamo, da so 

vsa povprečja enaka in se ne razlikujejo glede na razred uspešnosti podjetja. To pomeni, da je 

kakovost obeh obravnavanih sestavin v letu 2009 enaka, ne glede na to, v katerem razredu 

uspešnosti je podjetje. 
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Preglednica 37: Kruskal–Wallisov test po razredih uspešnosti za leto 2010, za sestavini 

poročanja 

Sestavini poročanja UT TR 

Hi2 2,711 ,155 

Df 2 2 

Asimp. značilnost  ,258 ,925 

Iz preglednice 37 je razvidno, da na podlagi vzorčnih podatkov, ničelne domneve, da so vsi 

povprečni rangi enaki, pri stopnji tveganja α = 0,05, ne moremo zavrniti, zato sklepamo, da so 

vsa povprečja enaka in se ne razlikujejo glede na razrede uspešnosti podjetja. To pomeni, da 

je kakovost obeh obravnavanih sestavin v letu 2010 enaka, ne glede na to, v katerem razredu 

uspešnosti je podjetje. 

Preglednica 38: Kruskal–Wallisov test po razredih uspešnosti za leto 2008, za področja 

poročanja 

Področje poročanja 

Hi2 Df 

Asimp. 

značilnost 

Politika, cilji in organizacija UT ,542 2 ,763 

Sistem prepoznavanja tveganj 3,142 2 ,208 

Merjenje tveganj  2,863 2 ,239 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  2,107 2 ,349 

Pričakovane aktivnosti pri UT v prihodnje 1,051 2 ,591 

Odgovornost do naravnega okolja 1,101 2 ,577 

Odgovornost do družbenega okolja  3,987 2 ,136 

Odgovornost do zaposlenih 2,790 2 ,248 

Odgovornost do dobaviteljev in kupcev ,067 2 ,967 

Raziskave in razvoj 5,584 2 ,061 

Iz preglednice 38 je razvidno, da na podlagi vzorčnih podatkov, ničelne domneve, da so vsi 

povprečni rangi enaki, pri stopnji tveganja α = 0,05, ne moremo zavrniti, zato sklepamo, da so 

vsa povprečja enaka in se ne razlikujejo glede na razrede uspešnosti podjetja. To pomeni, da 

je kakovost vseh obravnavanih področij v letu 2008 enaka, ne glede na to, v katerem razredu 

uspešnosti je podjetje. 
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Preglednica 39: Kruskal–Wallisov test po razredih uspešnosti za leto 2009, za področja 

poročanja  

Področje poročanja 

Hi2 Df 

Asimp. 

značilnost 

Politika, cilji in organizacija UT ,338 2 ,845 

Sistem prepoznavanja tveganj 1,625 2 ,444 

Merjenje tveganj  1,940 2 ,379 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  4,444 2 ,108 

Pričakovane aktivnosti pri UT v prihodnje ,504 2 ,777 

Odgovornost do naravnega okolja ,881 2 ,644 

Odgovornost do družbenega okolja  2,597 2 ,273 

Odgovornost do zaposlenih 6,461 2 ,040 

Odgovornost do dobaviteljev in kupcev 1,152 2 ,562 

Raziskave in razvoj 3,460 2 ,177 

Preglednica 40: Rang za področje poročanja odgovornost do zaposlenih – leto 2009 

 

Področje poročanja Razredi uspešnosti podjetja N Povprečni rang 

Odgovornost do 

zaposlenih 

Podpovprečna uspešnost 9 14,83 

Povprečna uspešnost 8 7,31 

Nadpovprečna uspešnost 4 9,75 

Skupaj: 21  

 

Na podlagi vzorčnih podatkov, ničelne domneve, da so vsi povprečni rangi enaki, pri stopnji 

tveganja α = 0,05, ne moremo zavrniti, zato sklepamo, da so vsa povprečja, razen enega, 

enaka (preglednica 39) in se ne razlikujejo glede na razdre uspešnosti podjetja. To pomeni, da 

je kakovost večine obravnavanih področij v letu 2009 enaka, ne glede na to, v katerem 

razredu uspešnosti je podjetje. Razliko opazimo samo pri področju poročanja odgovornost do 

zaposlenih. Test pokaže (preglednica 40), da imajo podjetja, ki so povprečno uspešna, 

največjo odgovornost do zaposlenih, podjetja v razredu nadpovprečno uspešni, imajo 

nekoliko slabšo odgovornosti do zaposlenih, najslabšo odgovornost do zaposlenih pa imajo 

podjetja, ki so v razredu podpovprečno uspešni. 
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Preglednica 41: Kruskal–Wallisov test po razredih uspešnosti za leto 2010, za področja 

poročanja  

Področje poročanja 

Hi2 Df 

Asimp. 

značilnost 

Politika, cilji in organizacija UT 1,036 2 ,596 

Sistem prepoznavanja tveganj 3,200 2 ,202 

Merjenje tveganj  7,199 2 ,027 

Ukrepi za obvladovanje tveganj  ,029 2 ,985 

Pričakovane aktivnosti pri UT v prihodnje 1,100 2 ,577 

Odgovornost do naravnega okolja 2,167 2 ,338 

Odgovornost do družbenega okolja  2,623 2 ,269 

Odgovornost do zaposlenih 1,267 2 ,531 

Odgovornost do dobaviteljev in kupcev ,120 2 ,942 

Raziskave in razvoj 1,895 2 ,388 

Preglednica 42: Rang za področje poročanja merjenja tveganj – leto 2010 

 

Področje poročanja Razredi uspešnosti podjetja N Povprečni rang 

 Merjenje tveganj  Podpovprečna uspešnost 10 9,60 

Povprečna uspešnost 5 8,70 

Nadpovprečna uspešnost 6 15,25 

Skupaj: 21  

Na podlagi vzorčnih podatkov, ničelne domneve, da so vsi povprečni rangi enaki, pri stopnji 

tveganja α = 0,05, ne moremo zavrniti, zato sklepamo, da so vsa povprečja, razen enega, 

enaka (preglednica 41) in se ne razlikujejo glede na razred uspešnosti podjetja. To pomeni, da 

je kakovost večine obravnavanih področij v letu 2010 enaka, ne glede na to, v katerem 

razredu uspešnosti je podjetje. Razliko opazimo samo pri področju poročanja merjenje 

tveganj. Test pokaže (preglednica 42), da imajo podjetja, ki so povprečna, najboljše poročanje 

o merjenju tveganj, podjetja v razredu podpovprečni, imajo nekoliko slabše poročanje, 

najslabše poročanje pa imajo podjetja, ki so v razredu nadpovprečno uspešni.  

Ugotovitev 

S hipotezo smo preverjali, ali uspešnost podjetja, merjena s kazalniki in kazalci uspešnosti 

ROE, dodana vrednost na zaposlenega, ekonomičnost in enostavni denarni tok, vplivajo na 

kakovost poročanja. Na podlagi vzorčnih podatkov in pri stopnji značilnosti α = 0,05 smo z 

analizo (PCA-analiza, Kruskal–Wallisov test) ugotovili, da hipoteze, ki pravi, da uspešnost 
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podjetja pozitivno vpliva na kakovost poročanja, ne moremo potrditi in ugotavljamo, da 

uspešnost podjetja ne vpliva na kakovost poročanja. 

4.3.4 Ugotavljanje odvisnosti kakovosti poročanja od števila zaposlenih 

Ugotavljali smo, ali obstaja povezava med povprečnim številom zaposlenih in kakovostjo 

obravnavanih sestavin poslovnega poročila (upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj) ter 

posameznih področij poročanja. Poskušali smo dokazati, da podjetja, ki imajo več zaposlenih, 

pripravijo kakovostnejše vsebine poslovnega poročila za obravnavani sestavini in posamezna 

področja poslovnega poročanja. Preverjali smo spodaj navedeno hipotezo. 

Hipoteza 4: Povprečno število zaposlenih pozitivno vpliva na kakovost obravnavanih sestavin 

(in področij) poslovnega poročila. 

Hipotezo smo testirali z bivariatno regresijsko analizo. Regresijska analiza je statistična 

analiza, ki jo uporabljamo za napovedovanje. Analiza oceni razmerje med spremenljivkama, 

iz česar sledi, da je mogoče napovedati vrednost ene spremenljivke pri določenih vrednostih 

drugih spremenljivk (Microsoft Office 2010, 1). Z bivariatno regresijsko analizo ugotovimo 

medsebojno odvisnost med dvema spremenljivkama, odvisno in neodvisno spremenljivko, 

omogoča pa tudi ugotavljanje vzročnosti. 

Splošni bivariatni regresijski model ima naslednjo enačbo: yi = α + βxi + εi. Enačba prikazuje 

povezanost med spremenljivkama tako, da lahko za poljubno vrednost neodvisne 

spremenljivke y iz njenega definicijskega območja ugotovimo vrednost odvisne 

spremenljivke x, pri tem pa seveda ne upoštevamo slučajnih in drugih vplivov (Artenjak 

2003, 146).  

Za neodvisno spremenljivko smo določili povprečno število zaposlenih v posameznem letu, 

za odvisno spremenljivko pa kakovost obravnavanih sestavin poslovnih poročil oz. 

posamezna področja poročanja.  

S pomočjo testa ANOVE smo najprej ugotovili, ali obstaja povezava med odvisno in 

neodvisno spremenljivko (preizkus neodvisnosti je dvostranski in testira naslednji domnevi: 

H0: β = 0 ter H1: β ≠ 0, kar pomeni, da povezava med odvisno in neodvisno spremenljivko 

obstaja v primeru, če na podlagi vzorčnih podatkov pri zanemarljivi stopnji tveganja α = 0,05 

zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je povezava med odvisno in neodvisno 

spremenljivko). Če povezava obstaja, smo prikazali oceno regresijske premice44 in prikazali 

(Bajt in Štiblar 2002, 111):  

- regresijsko konstanto α, ki nam pove, kolikšna je vrednost odvisne spremenljivke, če je 

neodvisna spremenljivka 0; 
                                                           
44 Ocena regresijske premice za vzorec ima naslednjo obliko: y״ = a + bx. 
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- regresijski koeficient β, ki nam pove, kolikšna je povprečna sprememba odvisne 

spremenljivke y, če se neodvisna spremenljivka x poveča za 1 enoto; 

- determinacijski koeficient ( , ki nam pove, kolikšen delež razlik v vrednosti 

odvisne spremenljivke y lahko pojasnimo z neodvisno spremenljivko x. Zgornja meja 

koeficienta je 1, spodnja pa 0. Če je vrednost koeficienta 1, to pomeni, da je ena 

spremenljivka popolno pojasnjena z drugo spremenljivko, pri vrednosti koeficienta 0 pa 

nakazuje odsotnost kakršne koli povezave med spremenljivkama x in y (Bajt in Štiblar 

2002, 130) in  

- korelacijski koeficient ( , ki meri stopnjo in smer linearne korelacije med 

spremenljivkama x in y. Vrednosti koeficienta se gibljejo med -1 in 1, zveze pa ni, če je 

njegova vrednost 0, pri vrednosti 1 pa je povezanost popolna. Pozitivni koeficient 

pomeni, da večanju vrednosti ene spremenljivke sledi večanje vrednosti druge 

spremenljivke, negativni koeficient pa pomeni, da večanju vrednosti ene spremenljivke 

ustreza zmanjšanje vrednosti druge spremenljivke. 

V primeru, da test ANOVE ne bo pokazal povezave med odvisno spremenljivko y in 

neodvisno spremenljivko x (stopnja značilnosti je večja od 0,05 – ničelne domneve ne 

moremo zavrniti), testiranje zaključimo.  

Hipotezo smo testirali v dveh korakih. Najprej smo testirali odvisnost med kakovostjo 

posamezne obravnavane sestavine poslovnega poročila (UT in TR) in povprečnim številom 

zaposlenih v posameznem letu, nato pa smo testirali še odvisnost posameznih področij 

poročanja (10 področij poročanja) od povprečnega števila zaposlenih po letih. 
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Odvisnost kakovosti sestavin poslovnega poročila (UT in TR) od povprečnega števila 

zaposlenih v posameznem letu 

Prva sestavina poročanja: Upravljanje s tveganji (UT) 

Preglednica 43: Analiza variance ANOVA – Upravljanje s tveganji 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

2008 1 Regresija ,674 1 ,674 ,281 ,602a 

Ostanke 45,620 19 2,401   

Skupaj 46,294 20    

2009 1 Regresija 1,358 1 1,358 1,214 ,284a 

Ostanek 21,261 19 1,119   

Skupaj 22,619 20    

2010 1 Regresija 1,738 1 1,738 1,131 ,301a 

Ostanek 29,214 19 1,538   

Skupaj 30,952 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Iz preglednice 43 je razvidno, da test ANOVE pokaže (stopnja značilnosti je večja od 0,05), 

da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne vpliva na 

kakovost poročanja o UT (odvisna spremenljivka). 

Druga sestavina poročanja: Trajnostni razvoj (TR) 

Preglednica 44: Analiza variance ANOVA – Trajnostni razvoj 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

2008 1 Regresija 14,632 1 14,632 3,259 ,087a 

Ostanek 85,298 19 4,489   

Skupaj 99,931 20    

2009 1 Regresija 14,063 1 14,063 3,167 ,091a 

Ostanek 84,362 19 4,440   

Skupaj 98,425 20    

2010 1 Regresija 10,315 1 10,315 2,134 ,160a 

Ostanek 91,834 19 4,833   

Skupaj 102,149 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 
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Iz preglednice 44 je razvidno, da test ANOVE pokaže (stopnja značilnosti je večja od 0,05), 

da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne vpliva na 

kakovost poročanja o TR (odvisna spremenljivka). 

Odvisnost kakovosti posameznih področij poročanja od povprečnega števila zaposlenih v 

posameznem letu 

Prvo področje poročanja: Politika, cilji in organizacija UT 

Preglednica 45: Analiza variance ANOVA – Politika, cilji in organizacija UT 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

2008 1 Regresija ,050 1 ,050 ,084 ,775a 

Ostanek 11,189 19 ,589   

Skupaj 11,238 20    

2009 1 Regresija ,724 1 ,724 1,346 ,260a 

Ostanek 10,228 19 ,538   

Skupaj 10,952 20    

2010 1 Regresija ,445 1 ,445 ,661 ,426a 

Ostanek 12,793 19 ,673   

Skupaj 13,238 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Testa ANOVA, kakor je to razvidno iz preglednice 45, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne 

vpliva na kakovost poročanja o politiki, ciljih in organizaciji UT (odvisna spremenljivka).  
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Drugo področje poročanja: Sistem prepoznavanja tveganj 

Preglednica 46: Analiza variance ANOVA – Sistem prepoznavanja tveganj 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

2008 1 Regresija ,369 1 ,369 1,440 ,245a 

Ostanek 4,869 19 ,256   

Skupaj 5,238 20    

2009 1 Regresija ,019 1 ,019 ,387 ,541a 

Ostanek ,933 19 ,049   

Skupaj ,952 20    

2010 1 Regresija ,022 1 ,022 ,441 ,515a 

Ostanek ,931 19 ,049   

Skupaj ,952 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Testa ANOVA, razvidno iz preglednice 46, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 0,05), da 

povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne vpliva na 

kakovost poročanja o sistemu prepoznavanja tveganj (odvisna spremenljivka).  

Tretje področje poročanja: Merjenje tveganj 

Preglednica 47: Analiza variance ANOVA – Merjenje tveganj 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

2008 1 Regresija ,030 1 ,030 ,373 ,549a 

Ostanek 1,526 19 ,080   

Skupaj 1,556 20    

2009 1 Regresija ,041 1 ,041 ,500 ,488a 

Ostanek  1,578 19 ,083   

Skupaj 1,619 20    

2010 1 Regresija ,207 1 ,207 1,730 ,204a 

Ostanek 2,270 19 ,119   

Skupaj 2,476 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Test ANOVA, kakor je to razvidno iz preglednice 47, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne 

vpliva na kakovost poročanja o merjenju tveganj (odvisna spremenljivka).  
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Četrto področje poročanja: Ukrepi za obvladovanje tveganj 

Preglednica 48: Analiza variance ANOVA – Ukrepi za obvladovanje tveganj 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

2008 1 Regresija ,609 1 ,609 3,191 ,090a 

Ostanek 3,629 19 ,191   

Skupaj 4,238 20    

2009 1 Regresija ,112 1 ,112 4,027 ,059a 

Ostanek  ,530 19 ,028   

Skupaj ,643 20    

2010 1 Regresija ,051 1 ,051 1,271 ,274a 

Ostanek ,759 19 ,040   

Skupaj ,810 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Test ANOVA, kakor je to razvidno iz preglednice 48, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne 

vpliva na kakovost poročanja o ukrepih za obvladovanje tveganj (odvisna spremenljivka).  

Peto področje poročanja: Pričakovane aktivnosti pri UT v prihodnje 

Preglednica 49: Analiza variance ANOVA – Pričakovane aktivnosti pri UT v prihodnje 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Stopnja 

značilnosti 

2008 1 Regresija ,268 1 ,268 ,923 ,349a 

Ostanek 5,518 19 ,290   

Skupaj 5,786 20    

2009 1 Regresija ,008 1 ,008 ,035 ,853a 

Ostanek 4,064 19 ,214   

Skupaj 4,071 20    

2010 1 Regresija ,014 1 ,014 ,125 ,727a 

Ostanek 2,129 19 ,112   

Skupaj 2,143 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Test ANOVA, kakor je to razvidno iz preglednice 49, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne 
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vpliva na kakovost poročanja o pričakovanih aktivnostih pri UT v prihodnje (odvisna 

spremenljivka).  

Šesto področje poročanja: Odgovornost do naravnega okolja 

Preglednica 50: Analiza variance ANOVA – Odgovornost do naravnega okolja 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

vrednosti od 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Statistična 

značilnost 

2008 1 Regresija 2,021 1 2,021 5,434 ,031a 

Ostanek 7,068 19 ,372   

Skupaj 9,090 20    

2009 1 Regresija 1,478 1 1,478 3,540 ,075a 

Ostanek 7,932 19 ,417   

Skupaj 9,410 20    

2010 1 Regresija 1,441 1 1,441 3,249 ,087a 

Ostanek  8,426 19 ,443   

Skupaj 9,867 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Preglednica 51: Determinacijski koeficient za odvisno spremenljivko  

Letno 

poročilo Model R R2 Prilagojeni R2 

Stand. napaka 

ocene 

2008 1 ,472a ,222 ,181 ,60992 

* Odvisna spremenljivka: odgovornost do naravnega okolja. 

Preglednica 52: Koeficient regresijskega modela 

Letno 

poročilo Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

Statistična 

značilnost B 

Standardna 

napaka Beta 

2008 1 (Konstanta) ,572 ,192  2,980 ,008 

Povp._št._zap. v 

letu 

,001 ,000 ,472 2,331 ,031 

* Odvisna spremenljivka: odgovornost do naravnega okolja. 

S pomočjo testa ANOVE (stopnja značilnosti je 0,031 in je manjša od 0,05), na podlagi 

vzorca ocenjujemo, da je kakovost področja odgovornost do naravnega okolja v letu 2008 

odvisna od povprečnega števila zaposlenih v tem letu (preglednica 50).  
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Ocena enačbe regresijske premice za leto 2008 je naslednja: 

Povp._št._zap. v letu 0,001 + 0,572 =״ * Odgovornost do naravnega okolja 

Regresijski koeficient β nam pokaže spremembo kakovosti odgovornost do naravnega okolja, 

če se povprečno število zaposlenih poveča za enega zaposlenega. Na podlagi ocenjenega 

determinacijskega koeficienta iz preglednice 50, ki je  = 0,222, ocenjujemo, da lahko 

približno 22 % variabilnosti v kakovosti področja poročanja o odgovornosti do naravnega 

okolja pojasnimo z linearnim vplivom (odvisnostjo) od povprečnega števila zaposlenih v letu 

2008. Preostalih 78 % variabilnosti pa povzročajo neznani, med njimi tudi naključni 

dejavniki. Na podlagi korelacijskega koeficienta (preglednica 51), ki je  = 0,472, in 

predznaka regresijskega koeficienta (preglednica 52), pa ocenjujemo, da je povezanost 

(odvisnost) med kakovostjo področja odgovornost do naravnega okolja in povprečnim 

številom zaposlenih v letu 2008 pozitivna in srednje močna. 

Za leti 2009 in 2010 pa s pomočjo testa ANOVE ugotovimo (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih (neodvisna spremenljivka) ne vpliva na kakovost 

poročanja o odgovornosti od naravnega okolja (odvisna spremenljivka). 

Sedmo področje poročanja: Odgovornost do družbenega okolja 

Preglednica 53: Analiza variance ANOVA – Odgovornost do družbenega okolja 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Statistična 

značilnost 

2008 1 Regresija ,025 1 ,025 ,084 ,775a 

Ostanek 5,713 19 ,301   

Skupaj 5,738 20    

2009 1 Regresija ,004 1 ,004 ,013 ,911a 

Ostanek 5,449 19 ,287   

Skupaj 5,452 20    

2010 1 Regresija ,065 1 ,065 ,198 ,662a 

Ostanek 6,221 19 ,327   

Skupaj 6,286 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Test ANOVA, kakor je to razvidno iz preglednice 53, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne 

vpliva na kakovost poročanja o odgovornosti do družbenega okolja (odvisna spremenljivka).  
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Osmo področje poročanja: Odgovornost do zaposlenih 

Preglednica 54: Analiza variance ANOVA – Odgovornost do zaposlenih 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Statistična 

značilnost 

2008 1 Regresija 1,230 1 1,230 2,623 ,122a 

Ostanek 8,906 19 ,469   

Skupaj 10,136 20    

2009 1 Regresija 1,668 1 1,668 4,071 ,058a 

Ostanek 7,786 19 ,410   

Skupaj 9,454 20    

2010 1 Regresija ,699 1 ,699 1,955 ,178a 

Ostanek 6,790 19 ,357   

Skupaj 7,489 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Testa ANOVA, kakor je to razvidno iz preglednice 54, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne 

vpliva na kakovost poročanja o odgovornosti do zaposlenih (odvisna spremenljivka).  

Deveto področje poročanja: Odgovornost do dobaviteljev in kupcev 

Preglednica 55: Analiza variance ANOVA – Odgovornost do dobaviteljev in kupcev 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Statistična 

značilnost 

2008 1 Regresija 1,580 1 1,580 4,369 ,050a 

Ostanek 6,872 19 ,362   

Skupaj 8,452 20    

2009 1 Regresija 1,415 1 1,415 4,215 ,054a 

Ostanek 6,377 19 ,336   

Skupaj 7,792 20    

2010 1 Regresija ,834 1 ,834 2,255 ,150a 

Ostanek 7,029 19 ,370   

Skupaj 7,863 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Testa ANOVA, kakor je to razvidno iz preglednice 55, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne 



 

 111 

vpliva na kakovost poročanja o odgovornosti do dobaviteljev in kupcev (odvisna 

spremenljivka).  

Deseto področje poročanja: Raziskave in razvoj 

Preglednica 56: Analiza variance ANOVA – Raziskave in razvoj 

Letno 

poročilo Model 

Vsota 

kvadratov Df 

Povprečje 

kvadratov F 

Statistična 

značilnost 

2008 1 Regresija ,039 1 ,039 ,154 ,699a 

Ostanek 4,765 19 ,251   

Skupaj 4,804 20    

2009 1 Regresija ,013 1 ,013 ,054 ,819a 

Ostanek 4,569 19 ,240   

Skupaj 4,582 20    

2010 1 Regresija ,267 1 ,267 ,776 ,389a 

Ostanek 6,537 19 ,344   

Skupaj 6,804 20    

a. Prediktor: (konstanta), povp._št._zap. v letu. 

Test ANOVA, kakor je to razvidno iz preglednice 56, pokaže (stopnja značilnosti je večja od 

0,05), da povprečno število zaposlenih v posameznem letu (neodvisna spremenljivka) ne 

vpliva na kakovost poročanja o raziskavah in razvoju (odvisna spremenljivka).  

Ugotovitev 

S hipotezo 4 smo preverjali, ali na kakovost obravnavanih sestavin in področij poslovnega 

poročila vpliva povprečno število zaposlenih v posameznem letu. Na podlagi vzorčnih 

podatkov in pri stopnji značilnosti α = 0,05 smo z bivariatno regresijsko analizo ugotovili, da 

povprečno število zaposlenih ne vpliva na kakovost poročanja obravnavanih sestavin (UT in 

TR). Pri analizi posameznih področij poročanja pa je bilo ugotovljeno, da povprečno število 

zaposlenih vpliva samo na področje poročanja o odgovornosti do naravnega okolja. Glede na 

ugotovitve lahko hipotezo v celoti zavrnemo. Dokazali smo, da na kakovost poročanja 

povprečno število zaposlenih ne vpliva. 
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5 MODEL VSEBINE RAZKRITIJ SESTAVIN POSLOVENGA POROČILA  

Analiza poslovanja, upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj so, v zaostrenih gospodarskih 

razmerah, ki smo jim priča, vse bolj pomembne sestavine vsakega letnega poročila. Na 

podlagi teoretičnih izhodišč in empirične analize smo pripravili model razkritij, ki naj jih 

obravnavane sestavine zajemajo. Pri pripravi razkritij smo si pomagali tudi s priporočili 

najnovejše literature s področja poslovnega poročanja, upoštevali smo zakonske zahteve in 

dobro poslovno prakso, seznam pa je dopolnjen tudi z vsebinami, ki se pogosto pojavljajo v 

najboljših letnih poročilih slovenskih podjetij.  

5.1 Analiza poslovanja 

V poslovnem poročilu, ki govori o analizi poslovanja podjetje, je treba prikazati: 

a) Gospodarska gibanja: 

- vpliv makrookolja na poslovanje podjetja. Podjetje predstavi vpliv makrookolja na 

svoje poslovanje s poudarkom na vplivu na poslovanje podjetja, ne le na opisu 

makroekonomskih razmer v prejšnjem letu; 

- vpliv gospodarske krize na poslovanje podjetja; 

- ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov okolja na poslovanje podjetja; 

- podatke o bruto družbenem proizvodu; 

- vrednost uvoza in izvoza; 

- višino inflacije; 

- vpliv dejavnikov na poslovanje podjetja. 

b) Prodaja in trženje: Podjetje prikaže podatke o prodaji in trženju vrednostno in količinsko, 

v primerjavi z preteklim letom, planom ter podobno, in sicer: 

- prodajne programe, 

- trge prodaje, 

- tržne deleže, 

- blagovne znamke, 

- donosnost programov ipd. 

c) Analiza poslovanja: Podjetje analizira uspešnost in premoženjsko-finančni položaj 

podjetja ter sestavo financiranja, in sicer: 

- v primerjavi s preteklim letom (če je podjetje v prejšnjem letnem poročilu predstavilo 

načrte za prihodnja leta, naj predstavi tudi njihovo uresničitev in pojasni razloge za 

morebitne odmike. Uravnoteženo naj predstavi dobre in slabe informacije); 

- v primerjavi z načrtom; 

- opisno, grafično in z zneski; 
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- s ključnimi pokazatelji delovanja (key performance indicators, KPI), ki jih vodstvo 

uporablja pri spremljanju poslovanja in uresničevanju ciljev ter s pojasnili, kako so 

izračunani;45 

- s sklici na informacije v računovodskem poročilu. (informacije naj bodo dopolnitev 

informacij v računovodskem delu, ne njihovo podvajanje). 

d) Kazalci in kazalniki, ki jih podjetje predstavi v analizi poslovanja so predvsem:  

- prihodki po vrstah, 

- odhodki po vrstah, 

- stalna in gibljiva sredstva, 

- obratni kapital, 

- ekonomski dobiček, 

- neto dolg, 

- neto terjatve, 

- čisti denarni tok, 

- čisti dobiček, 

- dodana vrednost na zaposlenega, 

- stopnja lastniškosti financiranja,  

- stopnja dolgoročnosti financiranja,  

- stopnja osnovanosti investiranja,  

- stopnja dolgoročnosti investiranja,  

- koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev,  

- koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti,  

- koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti,  

- koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti,  

- koeficient gospodarnosti poslovanja, 

- koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala,  

- kapital in spremembe v kapitalu podjetja: nerazdeljeni dobiček ali izguba. 

e) Informacije za delničarje: Podjetje prikaže naslednje informacije za delničarje (opisno, 

vrednostno, grafično, v primerjavi s preteklim letom):  

- simbol delnice, 

- kraj trgovanja, 

- gibanje tečaja delnice,  

- tržna cena delnice,  

- promet z delnico, 

- tržna kapitalizacija, 

- dividendna politika,  

- dobiček na delnico,  

- višina dividende,  

                                                           
45 Priporoča se, da je predstavljeno, katere vrednosti so upoštevane pri izračunu, ker so možne 
različice izračunov kazalnikov in drugih pokazateljev. 
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- sprememba knjigovodske vrednosti delnice, 

- razmerje med tržno in knjigovodsko ceno delnice, 

- gibanje razmerja med tečajem delnice in njeno dividendo (P/E), 

- izdane in umaknjene delnice. 

f) Obstoj podružnic: 

- navedba podružnic v tujini (naslov, število zaposlenih, telefonska številka ...) in  

- opis njihovega delovanja (dejavnost, navedba poslov, s katerimi se ukvarjajo). 

g) Prikaz razvoja in napovedi prihodnjega poslovanja: 

- predvideni vplivi makrookolja na podjetje v prihodnje; 

- nadaljevanje smeri razvoja iz preteklih let ali njihov pomemben preobrat; 

- cilji in strategije prihodnjega poslovanja; 

- ključna tveganja in ocene negotovosti, povezane s prihodnjim poslovanjem; 

- zagotavljanje neomejenosti delovanja; 

- zagotavljanje likvidnosti in ustreznih finančnih virov; 

- vpliv morebitnih težav pri poslovanju ključnih partnerjev na doseganje ciljev podjetja; 

- ključni pokazatelji prihodnjega delovanja (KPI); 

- predstavitev predpostavk, na podlagi katerih so osnovane napovedi vodstva za 

prihodnje poslovanje; 

- predstavitev dejavnikov, ki lahko ogrozijo poslovanje v prihodnje: makroekonomske 

okoliščine, nadaljevanje smeri razvoja iz preteklih let ali njihov pomemben preobrat, 

izkoriščanje novih priložnosti, predvideno poslovanje kupcev in dobaviteljev, možnosti 

zagotavljanja finančnih virov ipd.  

5.2 Upravljanje s tveganji 

Podjetje v poslovnem poročilu pri poročanju o upravljanje s tveganji predstavi naslednje 

vsebine in razkritja: 

Politika, cilji in organizacija upravljanja s tveganji: 

- politika in cilji upravljanja s tveganji – podjetje opiše sprejeto politiko in cilje upravljanja 

s tveganji; 

- metodologija obvladovanja tveganj – podjetje predstavi metodologijo, usmeritve in 

postopke, s katerimi obvladuje tveganja (mednarodni standard ipd.); 

- organizacija upravljanja s tveganji – podjetje opiše, kako je organizirano upravljanje s 

tveganji, navede oddelke in osebe ter kontaktne podatke oseb (telefonska številka, 

funkcija v podjetju, elektronski naslov ipd.), ki so zadolžene za upravljanje s tveganji. 

Sistem prepoznavanja tveganj: 

- dejavniki tveganja – podjetje predstavi dejavnike tveganja, ki so povezani z dejavnostjo 

podjetja; 
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- način zaznavanja dejavnikov tveganja – podjetje predstavi na kakšen način, kakšen 

sistem oziroma mehanizem ima za prepoznavanje in odkrivanje novih vrst tveganja, 

merjenje in obvladovanje dejavnikov tveganja, navede faze procesa upravlja s tveganji; 

- ključna tveganja – podjetje prikaže ključna tveganja po skupinah (cenovno, kreditno, 

likvidnostno, operativno tveganje, tveganje v zvezi z denarnim tokom itd.).  

Merjenje tveganj: 

- vpliv ključnih tveganj na poslovanje podjetja – podjetje navede posamezna tveganja, 

stopnjo tveganja, vpliv posameznega tveganja na poslovanje (vpliv na denarni tok, 

poslovni izid ipd.); 

- merjenje izpostavljenosti tveganjem – podjetje prikaže pomembnejša tveganja, zaznano 

velikost posameznega tveganja in verjetnost nastanka škode (matrika tveganja); 

- neobvladovana tveganja – podjetje navede tveganja, ki jih ne obvladuje, vzrok zakaj teh 

tveganj ne obvladuje (verjetnost dogodka je majhna ali pa je tveganje veliko in je podjetje 

nemočno) ter morebitne rezervacije oziroma dodatni kapital, ki ga je podjetje oblikovalo 

za pokritje teh tveganj. 

Ukrepi za obvladovanje tveganj: 

- ukrepi za obvladovanje tveganj – podjetje, za vsako vrsto tveganja, navede ukrepe, ki jih 

izvaja, da bi se tveganju izognilo ali ga zmanjšalo; 

- uspešnost ukrepov za obvladovanje tveganj – uspešnost obvladovanja tveganj je merljiva, 

zato podjetje razkrije (vrednostno) vpliv tveganja npr. na vrednost podjetja. 

Pričakovane aktivnosti pri upravljanju s tveganji v prihodnje: 

- aktivnosti pri upravljanju s tveganji – podjetje navede pričakovane aktivnosti pri 

upravljanju s tveganji za prihodnost, z navedbo pričakovane verjetnosti in škode 

(vrednostno); 

- preverjanje upravljanja s tveganji – podjetje navede, na kakšen način in kako pogosto 

seznanja ustrezne organe (notranja revizija, revizijska komisija, nadzorni svet, zunanji 

revizorji) z upravljanji s tveganji.  

5.3 Trajnostni razvoj 

V sestavini poslovnega poročila trajnostni razvoj podjetje prikaže naslednje vsebine: 

a) Odgovornost do naravnega okolja: 

- oddelki za okolje ali poimensko navedeni okoljski managerji – podjetje navede 

oddelek ali imenuje managerja, ki je odgovoren za ravnanje z okoljem (področje, 

kontaktna oseba, elektronski naslov, telefon …); 

- okoljski standardi – podjetje navede, katere mednarodne, nacionalne ali sektorsko 

specifične okoljske standarde ima; 
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- ključni cilji ravnanja z okoljem – podjetje prikaže ključne cilje, uspešnost izvedbe in 

fazo, v kateri je izvedba posameznega cilja; 

- poročilo o rabi energije in vode – podjetje poroča o rabi energije in vode, in sicer 

vrednostno, količinsko, s primerjavo med leti; 

- kazalci in kazalniki uspešnosti na področju ravnanja z okoljem – podjetje poroča o 

kazalcih in kazalnikih na področju ravnanja z okoljem, npr. o učinkovitosti izrabe 

virov, emisiji plinov, ravnanjem z odpadki ipd., s primerjavo med leti. 

b) Odgovornost do družbenega okolja: 

- sponzorstva in donatorstva – podjetja poroča o sponzorstvih, donatorstvih, o 

vključenosti v lokalne, nacionalne projekte, projekte kulturne in družbene narave, in 

sicer vrednostno, po posameznih področjih, s primerjavo med leti, grafično; 

- sodelovanje z lokalno skupnostjo – podjetje poroča o vključenosti programov 

podjetja v lokalno skupnost, poroča o poslovanju, ki ima potencialno negativni vpliv 

na lokalno skupnost, preventivna merila uporabljena za zmanjšanje dejanskih 

negativnih vplivov na lokalno skupnost. 

c) Odgovornost do zaposlenih: 

- analiza strukture zaposlenih – podjetje prikazuje gibanje skupnega števila 

zaposlenih, število zaposlenih po sektorjih, enotah, lokacijah, izobrazbeno sestavo, 

starostno sestavo, odpovedi, zaposlitve za nedoločen čas, za določen čas, pogodbeno 

delo, povprečna plača in primerjava s panogo, delež stroškov dela glede na stroške 

poslovanja, nadure, tožbeni prispevki v povezavi z zaposlenimi …(vrednostno, s 

primerjavo na pretekla leta, grafično); 

- absentizem – podjetje razkrije stopnjo absentizma, izgubljene dni dela, stroške 

bolniških staležev, število poškodb pri delu …(vrednostno, s primerjavo na pretekla 

leta, grafično); 

- varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno varstvo – podjetje razkrije politiko 

varnosti in zdravja pri delu ter zdravstveno varstvo (cepljenje, aktivni oddih ...); 

- politika zaposlovanja – podjetje predstavi, kakšna je njegova politika zaposlovanja, 

štipendiranja, načrtovane nove zaposlitve, usmeritve pri zaposlovanju, možnost 

prezaposlovanja v podjetju …; 

- zadovoljstvo zaposlenih – podjetje meri zadovoljstvo zaposlenih in razkriva rezultate 

anket; 

- izobraževanje zaposlenih – podjetje razkriva stroške, število ur, vrste izobraževanja, 

delež ljudi, ki so se izobraževali (vrednostno, grafično, v primerjavi s preteklimi 

leti); 

- dodatne ugodnosti za zaposlene – podjetje navaja, kakšne dodatne ugodnosti imajo 

zaposleni, npr. prostovoljno pokojninsko zavarovanje, ugodnosti ob upokojitvi ali 

nesrečah pri delu, športne dejavnosti, ki jih podjetje podpira, počitniške zmogljivosti, 

ki jih nudi podjetje itd. 

d) Odgovornost do dobaviteljev in kupcev: 



 

 117 

- politika do dobaviteljev – podjetje prikaže število (vrednostno, grafično) 

dobaviteljev po letih in spremembe v odstotkih, metodo zbiranja dobaviteljev ter 

razloge za njihovo izbiro, največje dobavitelje, skupno število nabav, vrednost 

nabav, podatke, ki vplivajo na zadovoljstvo dobaviteljev ipd.; 

- standardi kakovosti – podjetje navede mednarodne, nacionalne ali sektorsko 

specifične standarde kakovosti, ki jih ima; 

- reklamacije – podjetje razkrije delež in stroške reklamacij v poslovnem letu ter 

prikaže primerjavo s preteklimi leti; 

- zadovoljstvo kupcev – podjetje spremlja in razkrije rezultate anket zadovoljstva 

kupcev. 

e) Raziskave in razvoj: 

- naložbe v osnovna sredstva – podjetje razkriva sestavo naložb, njihovo vrednost in 

gibanje po letih (opisno in vrednostno, s primerjavo na pretekla leta); 

- raziskave in razvojni programi – podjetje predstavi vrednost vlaganj (primerjava 

med leti) v raziskovanje in razvoj, predstavi nove proizvode ter blagovne znamke, 

vključno s posodobitvami informacijskega sistema, prenovo procesov, storitev, 

proizvodov itd.; 

- inovacije – podjetje navede, kakšna je politika, s katero spodbuja inovativnost: 

število inovacij, število inovatorjev, prihranke, ki jih je podjetje doseglo z 

inovacijami, nagrajevanje inovatorjev ipd. 
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6 SKLEP 

V sklepnem delu magistrske naloge smo povzeli teoretični in empirični del raziskave. 

Zaključki teoretičnega dela izhajajo iz proučevane literature domačih in tujih avtorjev s 

področja letnih poročil, upravljanja s tveganji in trajnostnega razvoja. Povzeli smo zaključke 

empirične raziskave o zadovoljivosti indikatorjev poročanja, kakovosti poročanja med 

obravnavanimi leti, ugotavljanju ali uspešnost podjetja in povprečno število zaposlenih 

vplivata na kakovost poročanja. V naslednjem podpoglavju smo se osredotočili na prispevek 

k znanosti, v nadaljevanju pa podali še omejitve in predpostavke, s katerimi smo se soočili pri 

raziskavi. Na koncu so predstavljeni predlogi za nadaljnje raziskovanje.  

6.1 Povzetek bistvenih ugotovitev 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili letno poročilo, kot najpomembnejšo periodično 

listino, s katero uprava podjetja komunicira z lastniki in drugimi deležniki podjetja. Prikazali 

smo zakonske osnove za sestavo letnega poročila v Sloveniji, ki so opredeljene v osmem 

poglavju ZGD-1, v SRS in MSRP. Podjetja pripravljajo letna poročila, ker jih k temu 

zavezuje zakonodaja, poleg tega pa želijo s svojimi poročili pokazati prednosti in sposobnosti 

ter kulturo in filozofijo podjetja. Podjetje mora pripraviti takšno letno poročilo, ki zadovolji 

potrebe vseh interesnih skupin podjetja. Najpomembnejši interesni skupini so delničarji in 

potencialni vlagatelji, informacije v letnem poročilu, ki zadovoljijo ti skupini, pa običajno 

zadovoljijo tudi ostale interesne skupine podjetja. Glede na to, da se okolje, v katerem deluje 

podjetje, nenehno spreminja, ja naloga podjetja, da vzpostavi ravnotežje med interesnimi 

skupinami in zagotovi, da zadovoljevanje potreb enih ni v škodo drugih. Priprave letnega 

poročila zahtevajo veliko časa, zato se je treba priprav lotiti dovolj zgodaj. Priporoča se, da 

podjetje sestavi projektni tim in določi vodjo projekta, pomembno vlogo pri končni vsebini ter 

podobi letnega poročila pa imajo še revizija, uprava, nadzorni svet, revizijska komisija in 

skupščina. Letna poročila morajo podjetja predložiti v objavo AJPES-u, ki je pooblaščen za 

objavljanje in obdelavo tovrstnih podatkov. Pomembno je, da podjetja pripravijo kakovostno 

letno poročilo, za katero je poleg vsebine pomembna tudi oblika, ki pa ne sme prevladovati 

nad samo vsebino. Priprava kakovostnih letnih poročil je še posebej pomembna v trenutno 

negotovih, zaostrenih gospodarskih razmerah, podjetja morajo večjo pozornost nameniti 

tveganjem, uporabi novih smernic pri razkritjih, pogostosti poročanja, negotovim področjem, 

točnosti informacij, primerjavi v času in med podjetji ter navedbam, kaj je bilo revidirano in 

kaj ne.  

V nadaljevanju je predstavljena vsebina letnega poročila s poudarkom na poslovnem 

poročanju. Vsebino letnega poročila okvirno določa osmo poglavje ZGD-1. Letno poročilo 

družb, ki so zavezana k reviziji, običajno sestavljajo trije deli, in sicer uvod, poslovno in 

računovodsko poročilo s pojasnili računovodskih izkazov. Medtem ko je vsebina 

računovodskega poročila dokaj natančno določena, pa uvod in poslovno poročilo 
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predstavljata t. i. mehki del poročila. Podjetja so prepuščena lastni ustvarjalnosti in 

inovativnosti pri pripravi teh dveh delov letnega poročila. Predvsem so pomembna 

prostovoljna razkritja, ki predstavljajo vse informacije, ki jih zakoni, računovodski standardi 

ali drugi predpisi ne zahtevajo, vendar pa so te informacije zelo pomembne, podjetja jih 

vključijo v poročila zaradi različnih razlogov (etični razlogi, pričakovane spremembe v 

zakonodaji, dodatna predstavitev prednosti in sposobnosti podjetja, prepoznavnost na trgu, 

trženja podjetja). 

Analiza poslovanja je ena od bistvenih sestavin poslovnega poročila, zaradi vse večje 

nepredvidljivosti pa se tudi poročanju o upravljanju s tveganji posveča vse večja pozornost. 

Zakonsko podlago za razkritja o tveganjih predstavljajo ZGD-1, ZFPPIPP, SRS, MSRP, 

Kodeks poslovno-finančnih načel, Kodeks upravljanja javnih delniških družb in Kodeks 

upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Pojem tveganja avtorji opredeljujejo 

različno, za vse opredelitve sta značilni dve bistveni lastnosti: tveganje je povezano z 

verjetnostno porazdelitvijo izidov poslovnih dejanj in nekateri izidi poslovnih dejanj 

povzročajo podjetjem nezaželeno izgubo. Tveganja lahko razvrstimo v različne skupine, za 

podjetje je pomembno, da razvrsti tveganja v skupine tako, da je razumevanje skupin v 

podjetju enotno. Za upravljanje s tveganji obstajajo različni modeli in standardi, trije 

najpomembnejši so: model upravljanja s tveganji COSO ERM, standard AN/NZ ISO 

31000:2009 in standard AIRMI, ALARM, IRM. Upravljanje s tveganji je stalno ponavljajoči 

se proces, sestavljen iz načrtovanja, implementacije, spremljanja in kontroliranja že uvedenih 

kontrol. V podjetju je treba vzpostaviti celovito obvladovanje tveganj, ki vsa področja v 

podjetju poveže v enoten proces upravljanja s tveganji, s sodelovanjem vseh zaposlenih v 

podjetju, od posameznika, vodij, notranje revizije, odbora za obvladovanje tveganj, uprave 

podjetja ter nadzornega sveta. Upravljanje s tveganji mora biti del strategije in kulture 

podjetja. Vsekakor je pomemben tudi odnos podjetja do obvladovanja tveganj, saj sistem 

prinaša podjetju tudi veliko koristi.  

V poslovnih poročilih podjetja se vse več prostora namenja tudi poročilu o trajnostnem 

razvoju. Zakonski okvir poročanja je določen v ZGD-1 in SRS, podjetja pa morajo pri svojem 

delovanju spoštovati še ZVO-1, ZUreP-1, ZGO-1, ZJN-2 in ZJNVETPS. Trajnostni razvoj 

mora temeljiti na treh stebrih, ki so: gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja. 

Posebnih standardov za pripravo trajnostnih poročil ni, obstajajo pa različna priporočila in 

smernice, s katerimi si podjetja lahko pomagajo pri pripravi tovrstnih poročil. 

Najpomembnejša so ISO 14001, shema EMAS in GRI G3. Proces poročanja o trajnostnem 

razvoju je lahko sestavljen iz postavitve ciljev poročanja, planiranja poročila, priprave 

poročila in verifikacije, distribucije poročila in zbiranja ter analiziranja povratnih informacij. 

Trajnostna poročila morajo imeti enake kakovostne značilnosti kot računovodska poročila 

(popolnost, uravnoteženost, razumljivost, ustreznost, bistvenost, zanesljivost, točnost, 

pravočasnost). Podjetje, ki poroča o trajnostnem razvoju, ima tudi določene koristi in 
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prednosti, vendar mora najti pravo mero med obsegom ter izčrpnostjo poročil, kajti pretirano 

poudarjanje dosežkov hitro postane neokusno in pri javnosti doseže nasprotni učinek.  

Sledi predstavitev zaključkov empirične raziskave poslovnih poročil slovenskih 

elektroenergetskih podjetij v obdobju od 2008 do 2010 za sestavini (in področja) poročanja o 

upravljanju s tveganji in trajnostnem razvoju. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali 

obravnavana podjetja po posameznih indikatorjih poročanja v okviru obravnavanih sestavin 

dosegajo zadovoljiv nivo, ali se je kakovost obravnavanih sestavin (in področij) poslovnega 

poročila v letu 2010 povečala glede na leta 2009 in 2008 in ali uspešnost podjetja ter 

povprečno število zaposlenih vpliva na kakovost poročanja. Testirali smo naslednje hipoteze: 

- H1: Slovenska elektroenergetska podjetja so znotraj izbranih sestavin poslovnega poročila 

(upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj) na podlagi posameznih indikatorjev dosegla 

zadovoljiv nivo.  

- H2: Kakovost obravnavanih sestavin (in področij) poslovnih poročil se je v letu 2010 

povečala, v primerjavi z letoma 2009 in 2008. 

- H3: Uspešnost podjetja pozitivno vpliva na kakovost obravnavanih sestavin (in področij) 

poslovnega poročila. 

- H4: Povprečno število zaposlenih pozitivno vpliva na kakovost obravnavanih sestavin (in 

področij) poslovnega poročila. 

Na podlagi vzorčnih podatkov in pri stopnji značilnosti α = 0,05 smo s pomočjo obdelave 

zbranih podatkov s statističnim orodjem SPSS ugotovili naslednje: 

- H1: Na podlagi opisne statistike, enostranskega in dvostranskega T-testa so podjetja na 

podlagi 34 izbranih indikatorjev dosegla zadovoljiv nivo (vrednost 1 ali več) pri več kot 

polovici indikatorjih v opazovanih letih. V letu 2008 so podjetja dosegla zadovoljiv nivo 

pri 18 indikatorjih, v letu 2009 pri 21 indikatorjih in v letu 2010 pri 20 indikatorjih.  

- H2: Pri preverjanju kakovosti poslovnega poročanja o UT in TR smo s pomočjo 

bivariatne analize – analize variance ugotovili, da se kakovost poslovnega poročanja med 

obravnavanimi leti ne spreminja, kakovost je enaka, zato naše hipoteze ne moremo 

potrditi.  

- H3: Z metodo PCA in Kruskal–Wallisovim testom smo ugotovili, da uspešnost podjetja, 

merjena s kazalniki in kazalci uspešnosti (dodana vrednost na zaposlenega, ROE, 

enostavni denarni tok in ekonomičnost), ne vpliva na kakovost poročanja, zato hipoteze, 

da uspešnejša podjetja pripravljajo kakovostnejše poročilo, ne moremo potrdili.  

- H4: Z bivariatno regresijsko analizo smo ugotavljali, ali obstaja povezava med 

povprečnim številom zaposlenih in kakovostjo poročanja. S testom ANOVE smo 

dokazali, da povezave med spremenljivkama ni, torej povprečno število zaposlenih ne 

vpliva na kakovost poročanja, zato naše hipoteze ne potrdimo.  



 

 121 

Na podlagi teoretičnega proučevanja letnih poročil in analize poslovnih poročil smo v petem 

poglavju predstavili model razkritij za sestavine letnega poročila: analiza poslovanja, 

upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj. 

6.2 Prispevek k znanosti 

Z magistrsko nalogo smo opozorili, da je letno poročilo ogledalo podjetja in najpomembnejši 

dokument, ki vpliva na vse interesne skupine podjetja ter na uspešnost poslovanja vsakega 

podjetja. 

Iz izsledkov teoretičnega dela in na podlagi analize poslovnih poročil slovenskih 

elektroenergetskih podjetij smo izdelali model vsebin razkritij bistvenih sestavin poslovnega 

poročila, in sicer so to: analiza poslovanja, upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj, ki bo 

odgovornim osebam za pripravo letnega poročila v pomoč pri izdelavi poslovnega poročila, 

prav tako pa bodo priporočila prispevala h kakovostnejši in bolj homogeni vsebini 

obravnavanih sestavin poslovnih poročil slovenskih elektroenergetskih in ostalih podjetij. 

6.3 Omejitve in predpostavke 

Omejitve in predpostavke raziskave so predvsem: 

- literatura in viri, v slovenskem in angleškem jeziku, so izbrani subjektivno; 

- analizirali smo dve sestavini (upravljanje s tveganji in trajnostni razvoj) poslovnega 

poročila, ki je del letnega poročila; 

- v raziskavo je bila vključena majhna populacija za empirično raziskavo (N = 21). 

Vključena so bila podjetja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki so po ZGD–1 

zavezana k reviziji in s tem dolžna izdelati poslovno poročilo; 

- v raziskavo so bila vključena poslovna poročila za triletno obdobje (2008–2010). 

6.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja  

Pri nadaljnjem raziskovanju poročanja o upravljanju s tveganji in trajnostnega razvoja bi bilo 

smiselno izbrati številčnejšo populacijo. V raziskavo bi lahko vključili podjetja 

elektrogospodarstva, ki imajo podobno organiziranost, na širšem območju Evrope, po 

posameznih državah EU. Tako bi dobili primerjavo med slovenskimi elektroenergetskimi 

podjetji in drugimi podobnimi podjetji v širšem prostoru Evrope. S podatki, ki bi jih pridobili 

z analizo poslovnega poročanja na širšem evropskem območju, bi lahko nadgradili in 

dopolnili model poročanja o upravljanju s tveganji ter trajnostnem razvoju v poslovnih 

poročilih podjetij. 
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Zakon o revidiranju (ZRev-2). Uradni list RS, št. 65/08. 

Zakon o upravljanju kapitalskih naložb (ZUKN). Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11 in 
22/12. 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07, 108/09, 
79/10, 80/10 in 106/10. 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 
66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12. 
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PRILOGA 

Priloga 1:  Seznam podjetij vključenih v analizo 

 





Priloga 1 

 

 

Seznam podjetij, vključenih v analizo: 

Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o., Ljubljana 

Dravske elektrarne Maribor, d. o.o., Maribor 

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Celje 

Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ljubljana 

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Maribor 

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Nova Gorica 

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Kranj 

Elektro-Slovenija, d. o. o., Ljubljana 

GEN energija, d. o. o., Krško 

GEN–I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., Krško 

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o., Brežice 

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Ljubljana 

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Krško 

PETROL ENERGETIKA, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d. o. o., Ravne na 

Koroškem 

Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Ljubljana 

Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., Nova Gorica 

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Maribor 

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA, d. o. o., Ljubljana 

Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., Brestanica 

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, d. o. o., Šoštanj 

Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o., Trbovlje 

 

 


