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Uvodnik

ALI VESTE, S KOM POSLUJETE?

Poslanstvo vsake družbe je poleg uresničevanja poslovnih ciljev 
tudi delovati transparentno, kredibilno, etično ter odgovorno. 
Skladnost in etika imata danes v družbah strateško vlogo, ki 
zajema obvladovanje in upravljanje tveganj v skladu z 
zakonodajo in internimi akti družbe, in tveganj, ki izvirajo iz 
poslovnih razmerij. Skladnost ni le 'buzzword', temveč na 
poslovnem parketu postaja zahteva, ki jo z Zakonom o 
preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma narekuje 
tudi slovenska zakonodaja.

Kdo ne bi še pred začetkom sodelovanja želel vedeti, s 'kom' 
posluje, kdo so lastniki in kakšna tveganja prevzamemo pri 
poslovanju z njimi? S pomočjo D & B Onboard, nove spletne 
rešitve našega globalnega partnerja Dun & Bradstreet za 
spremljanje in preverjanje zanesljivosti vaših partnerjev, njihovih 
vodstev ter lastnikov, lahko identificirate katerokoli podjetje na 
svetu in hitro ter preprosto preverite njegovo ozadje. Z njim 
izvedete KYC(V)* proces: identifikacija, zbiranje vseh relevantnih 
informacij, ocena tvegan in dokumentacija.

V središče smo tokrat postavili trgovino. Ta je v vsakem 
gospodarstvu med ključnimi dejavnostmi, pa naj bo to po številu 
subjektov, ustvarjenih prihodkih ali kateremkoli drugemu 
kazalniku. Trgovska dejavnost v Sloveniji je v zadnjih letih v 
ekspanziji – to še posebej velja za trgovino z vozili, ki sicer po 
obsegu zaostaja za trgovino na debelo in drobno. Katere so 
najuspešnejše trgovske dejavnosti pri nas, preberite v temi 
meseca. V njej boste izvedeli še,  kakšne posledice bi lahko imel 
morebitni propad Agorkorja na gospodarstvo v regiji.  

* KYC(V) – Know your Customer (Vendor)

Business Solutions Manager, 
Bisnode Southern Markets

Skladnost ni le 'buzzword', 
temveč na poslovnem parketu 
postaja zahteva, ki jo narekuje 
tudi slovenska zakonodaja.

Marko Srabotnik

https://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/dun--bradstreet/db-onboard


Vir: www.bisnode.si
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Tema meseca

NAJUSPEŠNEJŠA TRGOVINA NA DEBELO S FARMACEVTSKIMI IZDELKI TER MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
Trgovina je v vsakem gospodarstvu med ključnimi dejavnostmi, pa naj bo to po številu subjektov, ustvarjenih prihodkih ali kateremkoli drugemu kazalniku. Zato smo pod drobnogled vzeli trgovsko dejavnost in ugotavljali uspešnost poslovanja v tej panogi 
v zadnjih letih. Analiza je bila pripravljena na osnovi agregatnih finančnih podatkov za gospodarske družbe (d.d.-ji in d.o.o.-ji) v obdobju 2013–2015. Zanimalo nas je več, kot le to, ali ta dejavnost v Sloveniji raste oz. se krči, ali bolje posluje trgovina na drobno, 
na debelo ali prodaja avtomobilov; osredotočili smo se na vprašanje, katere dejavnosti znotraj trgovine so gonilo razvoja te dejavnosti.

5 DEJSTEV O TRGOVINSKI DEJAVNOSTI V SLOVENIJI V 2015, KI JIH MORATE POZNATI:
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15.354 družb 79.770 zaposlenih 27,9 mrd € celotnih prihodkov 39.081 € dodane vrednosti
na zaposlenega521,3 mio € dobička 

KLJUČNI SEGMENTI 
TRGOVSKE DEJAVNOSTI 
V LETU 2015

CAGR
2013-
2015

Št. vključenih podjetij

Št. zaposlenih

Sredstva (v mrd €)

Kapital (v mrd €)

Celotni prihodki (v mrd €)

Dobiček (v mio €)

Dodana vrednost na 
zaposlenega (v €)

Učinkovitost, merjena 
skozi obrat sredstev

Dobičkonosnost 
kapitala (ROE)

Dobičkonosnost 
sredstev (ROA)

Stabilnost – lastniško 
financiranje

Bisnode ugotavlja

Bisnode ugotavlja VOZILA

Po obsegu sredstev, kapitala in zaposlenih 
je šibkejša, a je njena vloga glede na višino 
prihodkov in njihovo rast v zadnjih letih že 
bistveno bolj pomembna. Lastniški viri 
predstavljajo nižji delež v celotnih sredstvih, 
dosega pa ta segment izjemno visok obrat 
sredstev. Dobičkonosnost kapitala in 
sredstev je med najvišjimi in najbolj 
stabilnimi v trgovski dejavnosti.

33 %

CAGR
2013-
2015

TRGOVINA NA DEBELO

Vanjo je vloženega največ kapitala, kjer se obrača največ sredstev in se ustvarjajo 
najvišji prihodki. Dosega najvišjo dodano vrednost na zaposlenega, čeprav ne 
zaposluje največ oseb. Ta segment trgovine dosega vse višjo učinkovitost ob vse 
bolj stabilnih finančnih virih, je pa dobičkonosnost lahko zelo volatilna.

42 %

CAGR
2013-
2015

TRGOVINA NA DROBNO

Po višini vloženih sredstev, kapitalu in ustvarjenih prihodkih ne 
zaostaja bistveno za trgovino na debelo. Po številu zaposlenih 
je najpomembnejši segment trgovske dejavnosti, se pa tu 
ustvarja najnižja dodana vrednost. Dobičkonosnost je nekoliko 
bolj stabilna kot pri trgovini na debelo, a tudi nižja. Trgovina na 
debelo in drobno sta si zelo podobni po obratu sredstev ter 
stabilnosti finančnih virov.

Trgovina na drobno zaposluje več kot 1/2 vseh zaposlenih v 
dejavnosti. 

Skoraj 1/2 sredstev in kapitala se vrti v trgovini na debelo.

Po prihodkih sta najmočnejši trgovina na debelo in drobno. V trgovini 
z vozili je v obdobju 2013-2015 zabeležena največja rast prihodkov.

V 2015 je trgovina na debelo prispevala skoraj 1/2 dobička 
celotne dejavnosti.

Vsi segmenti beležijo rast dodane vrednosti na zaposlenega; 
najvišjo dosega trgovina z vozili.

Vsi ključni segmenti dejavnosti izboljšujejo svojo učinkovitost 
skozi leta.

Najvišjo dobičkonosnost kapitala in sredstev je v letu 2015 
dosegla trgovina z vozili, kjer je tudi najbolj stabilna.

Stabilnost financiranja v trgovini na drobno in debelo se je 
med leti 2013-2015 bistveno izbolšala. Prisotnega je več 
lastniškega kapitala, kar branži daje večjo trdnost.

41 %

LEGENDA: = 1.000 podjetij = 10.000 zaposlenih = 1 mrd € = 1 mrd € = 2 mrd € = 50 mio € = 10.000 € = 100 % *  CAGR (ang. Compounded Annual Growth Rate) je izračun povprečne letne stopnje rasti, v našem primeru od leta 2013 do 2015.

1.803

8.833

1,7

0,5

4,3

75,3

39.830

254 %

13,4 %

4,5 %

9.710

30.606

7,5

3,1

12,5

243,3

46.458

167 %

7,8 %

3,2 %

3.841

40.331

6,8

2,8

11,1

202,7

33.319

164 %

7,3 %

3,0 %
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TOP 10 TRGOVSKIH DEJAVNOSTI

V LETU 2015 SO GOSPODARSKE DRUŽBE V TRGOVINI NA DEBELO S FARMACEVTSKIMI 
IZDELKI TER MEDICINSKIMI POTREBŠČINAMI IN MATERIALI:

1. Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki ter medicinskimi
potrebščinami in materiali

2. Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki

3. Trgovina z drugimi motornimi vozili

4. Trgovina na debelo s pisarniškim
pohištvom

5. Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živih živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov

6. Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji

7. Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili

8. Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo

9. Trgovina na debelo z drugimi napravami
in opremo

10. Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci

upravljale skoraj 790 mio € 
sredstev in 345 mio € kapitala

ustvarile preko 1,6 mrd € prihodkov 
ali 5,8 % vseh prihodkov v celi dejavnosti

čisti dobiček je znašal preko 
40 mio € so zaposlovale več kot 2.700 oseb

je bila dodana vrednost skoraj 
70.000 € na zaposlenega učinkovitost panoge je bila 205 %

med finančnimi viri je bilo 44 % 
lastniškega kapitala ROE je znašala 12,5 %, ROA pa 5,5 %

10 TRGOVSKIH DEJAVNOSTI USTVARI GLAVNINO PRIHODKOV V TRGOVINI
2/3 vseh prihodkov v trgovini je leta 2015 ustvarilo top 10 trgovskih dejavnosti. Da bi ugotovili, katere dejavnosti v trgovini 
so v absolutnem vrhu po večini kazalnikov, smo vsako od pod-dejavnosti rangirali po številu doseženih točk glede na 
naslednje postavke: višina prihodkov, rast prihodkov, dodana vrednost na zaposlenega, višina plače, učinkovitost 
poslovanja, stabilnost poslovanja, dobičkonosnost kapitala in dobičkonosnost sredstev. 

Vir: www.bisnode.si

Vir: www.bisnode.si
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AGROKOR: V NEVARNOSTI SO 4 % DELOVNIH MEST V REGIJI
Agrokor, največja prehrambeno-trgovska veriga v regiji, se je po visokem zadolževanju za potrebe agresivnega širjenja 
znašla v likvidnostnih težavah. Preko 3 mrd evrov dolga do bank in preko 2 mrd evrov dolga do dobaviteljev vzbuja skrb 
pred nezmožnostjo poplačila. Koncern je strateškega pomena v prvi vrsti za Hrvaško. Njegov morebiten propad pa bi imel 
pomembne posledice na vsa gospodarstva v regiji. 

Skupina Agrokor predstavlja izredno pomemben delež v trgovski dejavnosti v regiji, trgovska dejavnost pa predstavlja 
dobro 1/3 vseh prihodkov gospodarstev v regiji. V letu 2015 je skupina:

IMA V LASTI 
VEČ KOT 100 
REGIJSKO 
PRIZNANIH 
ZNAMK

imela
7 mrd €
sredstev

imela
1 mrd €
kapitala

ustvarila
6,6 mrd €

celotnih
prihodkov

ustvarila
158 mio €

ali 1/10 dobička
v trgovini
regijsko

v regiji
zaposlovala

60.000+ ljudi
ali 12 %

zaposlenih
v trgovini

Bisnode ugotavlja: 
Končnega rezultata ni mogoče napovedati, ocenjujemo pa, da je v povprečju v nevarnosti približno 4 % delovnih 
mest in izpad 2,5 % prihodkov na gospodarstvo v regiji. Reševanje Agrokorja zato ne bo prepuščeno trgu, 
temveč se vanj aktivno vključujejo banke upnice, nepoplačani dobavitelji in tudi hrvaška vlada.

49 % Hrvaška

20 % Slovenija

19 % Srbija

9 % Bosna in Herzegovina

3 % druge države

Vir: www.bisnode.si

Struktura
zaposlenih
v Agrokorju
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Mag. Edita Krajnović

UPORABITE PODATKE IN ZASLUŽITE VEČ 
»Podatki so nova nafta.« Clive Humby, britanski matematik in arhitekt programa kartic Tesco, je s to izjavo sprožil val
novega pogleda na kapital, na katerem sedijo podjetja. Podatki, ustrezno obdelani in uporabljeni, danes podjetjem vseh
velikosti nudijo obilje možnosti, kako prodati več, lažje in z manj tveganja.

Po raziskavah IBM-a je le 20 % svetovnih informacij shranjenih na internetu. Večina, kar 80 % informacij, je v zasebni lasti 
podjetij in drugih organizacij. To je nafta, ki brbota pod površjem. Podjetja, ki znajo pravilno zavrtati vrtino in izkoristiti 
vrelec nafte, bodo v veliki prednosti pred svojimi tekmeci. 

S podatki do višje donosnosti in nasledstva
Med tistimi, ki moč podatkov že izkorišča za dvig dobičkonosnosti poslovanja, je srednje veliko trgovsko podjetje v 
Sloveniji. Ustanovitelj se je pred dvema letoma soočil z izzivom: kako svoje znanje, ki je raslo in nastajalo več kot dve 
desetletji, varno in učinkovito prenesti na naslednika? Družbi Bisnode je zaupal svoj problem in od tu naprej so ga reševali 
skupaj. In ne le tega: vzporedno so vzpostavili model, ki je podjetju dvignil donosnost poslovanja. 

Podjetje je poslovnim analitikom zaupalo dostop do vseh podatkov: računov, naročilnic itn., ki jih je skozi dve desetletji 
zajemalo preko sistema podpore poslovanju (ERP). S temi in podatki iz lastnih baz so analitiki izdelali modele, ki razkrivajo 
nakupne značilnosti kupcev. Izkaže se, na primer, da kupec, ki kupuje paradižnik, praviloma kupi tudi rukolo. Poznavanje 
teh značilnosti je osnova, da podjetje lahko oblikuje na nakupnih navadah utemeljene ´košarice´ ponudbe, hkrati pa lahko 
izboljšuje tudi ekonomiko na nabavni strani, saj ve, kako se bo gibalo povpraševanje in temu ustrezno prilagodi čas 
nabave ter znižuje stroške zalog. 

Rast, če želi biti donosna, zahteva analitiko
Če ima podjetje 20 ali 50 kupcev, so ti uvidi obvladljivi in jih je mogoče upravljati z občutkom. Z rastjo poslovanja pa 
količina podatkov in poslovnih razmerij zahteva avtomatizacijo in informacijsko podporo odločanju. V konkretnem primeru 
je z uvedbo modela znanje ustanovitelja postalo ´sistemsko´ in na voljo podjetju in ne le posamezniku. Pametna uporaba 
podatkov je tudi omogočila, da je podjetje izboljšalo svoje procese in z danimi sredstvi danes zasluži bistveno več kot prej. 

Dodatno so podatki podjetja omogočili dvig dobičkonosnosti kupcev. Podjetje namreč dobavlja svoje izdelke po celi 
Sloveniji. Geo-lokacijska shema je v povezavi z logističnimi podatki o stroških prevoza omogočila izračun, v katere kraje 
se podjetju splača dobavljati, v katerih primerih pa strošek logistike preseže ekonomsko smiselnost prodaje.  

Podatki brez pravih vprašanj ne dajejo odgovorov
S pomočjo podatkov lahko podjetje bolje razume lastne poslovne procese, svoje okolje in panogo, v kateri deluje, zlasti 
pa svoje kupce, kar mu omogoča izboljševati poslovanje. Ne obstajajo pa številke, ki same po sebi dajejo odgovore. 
Manager ali poznavalec v podjetju je tisti, ki zastavi pravo vprašanje. Kaj je tisto, kar želimo iz podatkov, izvedeti? Kateri 
problem rešujemo? Robert Petrič, direktor razvoja v družbi Bisnode Southern Markets, ki se ukvarja s poslovno analitiko, 
potegne vzporednico: »Poslovna analitika je kot vremenska postaja. Mornar bo od nje potreboval podatek o jakosti vetra, 
vrtnarja z rastlinjaki ali gradbenike zanima vlaga, sprehajalca po parku pa, ali bo jutri deževalo. Torej, gre za iste podatke, ki 
jih obdelamo na različne načine, da odgovorimo na zastavljena vprašanja ali rešimo problem, ki ga ima podjetje.« 

Vsaka stvar dobi za nas uporabno vrednost šele takrat, ko imamo oblikovan namen, za kaj bomo določeno stvar uporabili. 
»Pomislite, da pridete v knjižnico in rečete: želim knjigo. Če ne veste, kaj iščete, ali vas zanima leposlovje ali strokovna
literatura, vam knjižničar ne more kaj dosti pomagati: potrebuje vašo usmeritev, kaj naj išče,« še dodaja Petrič.

Preverite, ali že izkoriščate podatke za poslovni razvoj:

1. Lahko v realnem času oblikujete ponudbe, storitve in obravnave, ki so kupcem pisane na kožo ali vezane na
določeno lokacijo?

2. Lahko prepoznate signale s trga in se hitro odzivate?
3. Ste sposobni uporabljati podatke, pridobljene s pomočjo naprav, da bi izboljšali učinkovitost delovanja podjetja?
4. Ste sposobni optimizirati logistične operacije s pomočjo geo-lokacijskih podatkov?
5. Lahko sproti odkrivate prevare?

Članek je bil objavljen tudi v reviji InStore. 



SKUPAJ
RASTEMO GLOBALNO.
Bisnode v strateškem partnerstvu z globalnim ponudnikom 
Dun & Bradstreet ponuja poslovne informacije o več kot 
250 MILIJONOV PODJETIJ IZ 220 DRŽAV SVETA.

Bisnode D&B Southern market d.o.o.
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, T: 080 39 03  
www.bisnode.si

KAKO DO GLOBALNIH
DUN & BRADSTREET POSLOVNIH POROČIL?
Zagotovite si uporabniško ime za DBAI - Dun & Bradstreet Access for Internet in pridobite dostop do:

Business Information Reports (BIR): profil tveganosti podjetja, dobičkonosnost, finančna stabilnost 
in plačilna sposobnost;

Country Risk Reports: ocena tveganja, ki predstavlja splošno politično, gospodarsko in trgovinsko  
delovanje države;

Know Your Customer Report: nagrajena mednarodna poročila zagotavljajo, da izpolnjujete zakonske  
zahteve glede zakona o pranju denarja;

Monitoring ključnih sprememb statusa domačih ali mednarodnih organizacij, ki bi lahko vplival na 
njihov profil tveganja. Te informacije so lahko dostavljene v e-poštni nabiralnik, zato ste lahko 
prepričani, da boste v primeru kritične spremembe takoj obveščeni, ne da bi se morali prijaviti na 
platformi.

Več na www.bisnode.si/dnb
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Intervju s Simonom Tantegelom, direktorjem Službe skladnosti poslovanja, NKBM

UČINKOVIT PROGRAM SKLADNOSTI JE 
KONKURENČNA PREDNOST DRUŽBE

Skladnost (ang. Compliance) je zaveza družb k upoštevanju in sledenju notranjim ter zunanjim pravilom 
z namenom zmanjševanja potencialnih izgub. Ali kot je to slikovito povzel ameriški mogotec Warren 
Buffett: “Za gradnjo ugleda porabiš 20 let, za njegovo uničenje 5 minut.” O tem, zakaj je program 
skladnosti danes nujno imeti ter kaj s tem družbe pridobijo in čemu se ognejo, smo se pogovarjali s 
Simonom Tantegelom, direktorjem Službe skladnosti poslovanja v NKBM.

Odličnost v obvladovanju tveganj skladnosti je nov standard profesionalnosti, kredibilnosti in 
konkurenčnosti, po novem pa tudi obveza. Kaj ZPPDFT-1 nalaga družbam? 
Zahteve so precej obsežne: od izdelave ocene tveganja za različne 'grožnje', ki družbi pretijo,  kot 
sta na primer pranje denarja in financiranja terorizma. V povezavi s tem je treba izvesti vrsto nalog 
od vzpostavitve politike, nadzora in postopka za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj, do 
izvajanje ukrepov za poznavanje oz. pregled stranke na način, da omogoča obvladovanje 
tveganj. Potem je tukaj še zahteva po vnaprej pripravljenem seznamu indikatorjev za 
prepoznavanje 'sumljivih' strank in transakcij, ki bi lahko vodile do pranja denarja ali financiranja 
terorizma, izdelava analize tveganja, postavitev pooblaščenca itd. Banka torej mora zagotoviti 
učinkovit sistem notranjih kontrol in procesov, ki bodo zadostile zahtevam zakona.

Kakšne koristi družbi prinaša dober in učinkovit program skladnosti? 
Koristi so raznovrstne  in odvisne od dejavnosti družbe oz. trga, na katerem je prisotna. Menim, 
da je učinkovit program konkurenčna prednost družbe, čeprav ne ustvarja prihodkov. Neskladno 

poslovanje družbo izpostavlja tveganju, da se povzroči precej velika škoda, ki jo lahko po najbolj črnogledem scenariju celo uniči. Po mojih 
izkušnjah program izboljšuje upravljanje tveganj, zlasti zmanjšuje organizacijsko in posamično tveganje, prav tako pa izboljšuje odnose z 
deležniki ter krepi zavzetost zaposlenih. 

Kako učinkovit program skladnosti vzpostaviti? Kje začeti? 
Pristopov je več. Prevladujoče mnenje je, da je najprimernejši prvi korak izvedba ocene tveganja, ki je dober pokazatelj dejanskega stanja, 
torej kje družba sploh stoji. Ta zahteva namreč, da se ugotovi oz. identificira tveganja skladnosti, ki jim je družba pri svojem poslovanju 
izpostavljena. Naslednji korak je običajno ocena verjetnosti in resnosti neskladnosti na ugotovljenih področjih, kar v nadaljevanju omogoči 
razvoj ustreznega in družbi prilagojenega programa. In nenazadnje, program je treba na primeren način predstaviti zaposlenim v družbi. 
Pomembno je, da skladnosti zaposleni ne razumejo zgolj kot skupek pravil, temveč kot nujno potrebno in učinkovito pot za doseganje ciljev 
družbe, pri čemer želijo sami dejavno sodelovati. Na podoben način smo skladnosti lotili tudi v Novi KBM. 

Kakšna je vloga strokovnjakov za skladnost poslovanja? 
Odvisno od poslanstva, ki si ga ekipa skladnosti v posamezni družbi zastavi. Osebno menim, da je  vloga strokovnjakov za skladnost v prvi 
vrsti doseganje poslovnih ciljev družbe na pravi, tj. skladen, način ter zagotavljanju, da družba deluje v skladu z vsemi nacionalnimi in 
mednarodnimi zakoni ter drugimi predpisi, ki se nanašajo na njeno področje dela, kot tudi s strokovnimi standardi in dobrimi praksami. Da 
družba dosega cilje na tak način, je potrebno skladno delovanje vseh zaposlenih v družbi, zato je pomembna naloga strokovnjaka za 
skladnost tudi zagotoviti dejavno osveščanje vseh zaposlenih o pomenu skladnosti. 

Kako optimalno slediti celotni verigi dobaviteljev? 
Na to vprašanje težko odgovorim na splošno, torej kaj je optimalno za vse družbe, lahko pa povem lastno izkušnjo. V Novo KBM glede 
zunanjih izvajalcev oz. dobaviteljev še preden z njimi sklenemo pogodbo opravimo skrbni pregled (t. i. due-diligence), nato pa konkretno 
spremljamo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti dobavitelja in dobavitelja sproti, periodično preverjamo in ocenjujemo. Za izvedbo 
skrbnega pregleda smo pridobili tudi posebno orodje D & B Onboard, ki je zelo ciljno usmerjeno, koristno in nam omogoča natančen skrbni 
pregled potencialnih zunanjih izvajalcev oz. dobaviteljev.  

Strokovnjaki ocenjujejo, da za razvoj in implementacijo dobrega programa skladnosti in etike poslovanja potrebujemo do tri leta. Se strinjate s tem? 
Načeloma da, vendar je program vedno odvisen od več dejavnikov, kot so npr.: struktura družbe, industrija, v kateri deluje ter stopnje njene 
reguliranosti, nenazadnje pa tudi od vodstva družbe – koliko pozornosti in virov je temu pripravljeno nameniti. Vsi ti dejavniki v veliki meri 
vplivajo na čas, potreben za razvoj in implementacijo programa. 

Je tveganje oz. izgubo ugleda kot posledico neskladnega delovanja sploh mogoče ovrednotiti in kako? 
To seveda ni enostavno, a tudi ne nemogoče. Pred kratkim sem se seznanil z raziskavo 2017 EMEA&APAC Culture and Compliance 
Benchmark Report, v kateri je so izpostavili, da preprečevanje resnih primerov kršitev skladnosti poslovanja zmanjšuje verjetno sankcij in 
glob, pač pa tudi ščiti ugled družbe. Ugotovili so, da 'premoženje', kot je intelektualna lastnina, baza strank ter blagovna znamka družbe 
danes predstavljajo več kot 80 % celotne skupne vrednosti podjetja. Pred 40. leti je ta delež znašal le 20 %. Iz tega izhaja, da se stroški 
neskladnega delovanja družbe bistveno povečajo, ko nastopi situacija tveganja ugleda. Prav tako rezultati te raziskave in druge izkušnje 
potrjujejo, da družbe, ki investirajo v razvoj skladnosti, dejansko investirajo v izgradnjo dobrih odnosov z vsemi deležniki, krepitev ugleda 
in svoje poslovne uspešnosti. 

https://www.bisnode.si/produkti-in-resitve/dun--bradstreet/db-onboard


Odstotek anketiranih, ki se fokusirajo na posamezno področje tveganja.

KIBERNETSKA VARNOST

SKLADNOST

UPRAVLJANJE S PODATKI 

VODENJE

ČLOVEŠKI VIRI  IN HR

V Dun & Bradstreet so med finančnimi vodji izvedli raziskavo, da bi odkriti trende, kako upravljajo podjetniška 
tveganja s podatki. Rezultat? Večina jih te aktivno uporablja. Kljub temu pa so odnosi med njimi oz. povezljivost 
podatkov tisti element tveganja, ki ga je študija prepoznala kot največji izziv. 

SLABO UPRAVLJANJE S TVEGANJI 
ZARADI SLABEGA POZNAVANJA POVEZAV MED 
NJIMI
Raziskava je pokazala še, da komaj petina finančnih vodij ocenjuje, da uspešno 
uporabljajo podatke za upravljanje povezav med tveganji. In morda je prav to 
nepoznavanje tisti 'manjkajoči člen' za učinkovito upravljanje podjetij s tveganji.

PET TVEGANJ, 
ZARADI KATERIH FINANČNIKI NE SPIJO
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GLAVNA PODROČJA TVEGANJ, 
NA KATERA SE PODJETJA NAJBOLJ FOKUSIRAJO:

50 %

50 %

40 %

40 %

30 %

Celoten prispevek si lahko podrobno preberete TUKAJ.

Dun & Bradstreet je strateški partner skupine Bisnode.

http://www.dnb.com/perspectives/finance-credit-risk/5-emerging-enterprise-risk-trends.html?linkId=36062100
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BDP, STOPNJA BREZPOSELNOSTI, INFLACIJA

RAST

PADEC

STOPNJA BREZPOSELNOSTI

INFLACIJA

BDP€€
€€
€€
€
€

NIČELNA RAST

Vir: www.bisnode.si

V četrtem četrtletju 2016 je bila gospodarska rast najvišja na HRVAŠKEM, in sicer 3,4 ODSTOTKA, sledita ji SLOVENIJA ter 
BOSNA IN HERCEGOVINA z 2,6 ODSTOTKA in SRBIJA z 2,5 ODSTOTKA. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je gospodarska 
rast zvišala na HRVAŠKEM ter v BOSNI IN HERCEGOVINI – v prvi za 0,5, v drugi pa za 0,2 ODSTOTNE TOČKE. V Sloveniji in Srbiji 
se je gospodarska rast znižala – v SLOVENIJI za 0,1, v SRBIJI pa za 0,3 ODSTOTNE TOČKE.

Februarja 2017 je HRVAŠKA beležila 15,3-ODSTOTNO brezposelnost, SLOVENIJA pa 10,9-ODSTOTNO. V primerjavi z januarjem 
se je stopnja brezposelnosti znižala v obeh državah – v SLOVENIJI za 0,3, na HRVAŠKEM pa le za 0,1 ODSTOTNE TOČKE. SRBIJA 
je po podatkih ILO v četrtem četrtletju 2016 beležila 13,6-ODSTOTNO brezposelnost, BOSNA IN HERCEGOVINA pa je po ILO za 
leto 2016 beležila 22,9-ODSTOTNO brezposelnost.  

Cene življenjskih potrebščin so se v marcu 2017 na letni ravni v povprečju najbolj zvišale v SRBIJI, in sicer za 3,6 ODSTOTKA, 
sledita ji SLOVENIJA z 1,9 ODSTOTKA ter HRVAŠKA z 1,1 ODSTOTKA, v BOSNI IN HERCEGOVINI pa so se zvišale le za 0,1 
ODSTOTKA. V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so se cene na letni ravni v povprečju najbolj zvišale prav v 
SRBIJI, in sicer za 3 ODSTOTNE TOČKE. Sledita SLOVENIJA in HRVAŠKA, kjer so se cene na letni ravni v povprečju zvišale za 
2,8 ODSTOTNE TOČKE.

SLOVARČEK:

BDP ali bruto domači proizvod je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem 
letu. Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za četrtletno obdobje. Infografika prikazuje rast za 4. 
ČETRTLETJE 2016  in primerjavo z 3. četrtletjem 2016.

STOPNJA BREZPOSELNOSTI prikazuje delež oseb v aktivnem prebivalstvu, ki niso v delovnem razmerju. Izračunana je po dveh 
metodologijah: anketna brezposelnost (ILO) in registrirana brezposelnost. Za Slovenijo in Hrvaško je podan podatek za registrirano 
brezposelnost, za Bosno in Hercegovino ter Srbijo pa ILO, ker ni podatka o registrirani brezposelnosti. Infografika prikazuje podatek za 
FEBRUAR 2017 ter trend gibanja glede na predhodni mesec.

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnjo rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen (letni indeks). Infografika prikazuje 
podatek o letni inflaciji za MAREC 2017 ter trend gibanja glede na enako obdobje leto prej.

SLO

1,9%2,6 %

€€
€

10,9%

RS

2,5% 13,6%* 3,6%

€
€

HR

3,4% 1,1%15,3%

€
€
€

BIH

0,1%22,9%**

€€
€

2,6%
podatek je za 4Q – 2016                                 

podatek za leto 2016

za izbrano obdobje ni podatkan/a
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MIKRO
PREGLED GOPODARSTVA - JUŽNI TRGI

DELEŽ NOVOUSTANOVLJENIH PODJETIJ – MAREC 2017
Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost. Infografika prikazuje delež vseh manj kot mesec dni starih podjetij glede na vse aktivne 
gospodarske subjekte na Južnih trgih na mesečni ravni.

Tudi marca 2017 je najvišji delež novoustanovljenih podjetij imela SLOVENIJA – 1,34 ODSTOTKA, najnižjega pa ponovno 
HRVAŠKA – 0,06 ODSTOTKA. To pomeni, da se je eno novo podjetje v SLOVENIJI ustanovilo na vsakih 75, na HRVAŠKEM pa na 
vsakih 1.700 podjetij.

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR, BIH in SR. 

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR in SR. Za BIH ni podatka.

1,34%

DELEŽ
NOVOUSTANOVLJENIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,23% 0,06%

DELEŽ IZBRISANIH PODJETIJ – MAREC 2017
Infografika prikazuje delež izbrisanih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik, v katerih se 
izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, na Južnih trgih na mesečni ravni.

Marca je najvišji delež izbrisanih podjetij imela HRVAŠKA – 1,35 ODSTOTKA, najnižjega pa SRBIJA – 0,14 ODSTOTKA. Na 
HRVAŠKEM se je tako izbrisalo eno podjetje na vsakih 75, v SRBIJI pa le na vsakih 700 podjetij.

DELEŽ
IZBRISANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE0,14%0,71%1,35%

0,67%
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0,15%0,27%

DELEŽ INSOLVENČNIH POSTOPKOV – MAREC 2017
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu začeli enega od 
insolvenčnih postopkov (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija). 

DELEŽ BLOKAD – MAREC 2017
Infografika prikazuje delež gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in ostalih pravnih oblik na Južnih trgih, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost, glede na vse aktivne gospodarske subjekte, ki so v prikazanem mesecu na odprtih TRR 
beležili blokado najmanj en dan.

DELEŽ
INSOLVENČNIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Marca je najvišji delež novih insolventnih podjetij ponovno beležila SLOVENIJA – 0,29 ODSTOTKA, najnižjega pa BOSNA IN 
HERCEGOVINA - 0,14 ODSTOTKA.  Tako se je v SLOVENIJI en novi insolvenčni postopek začel na vsakih 340 podjetij, v BOSNI 
IN HERCEGOVINI pa na vsakih 710 podjetij.

Vir: www.bisnode.si

30,46% 24,93% 10,05% 5,55%

DELEŽ
BLOKIRANIH
PODJETIJ GLEDE
NA VSE AKTIVNE
GOSPODARSKE
SUBJEKTE

Tudi marca je najvišji delež blokiranih podjetij imela BOSNA IN HERCEGOVINA – 30,46 ODSTOTKA, najnižjega pa SLOVENIJA – 
5,55 ODSTOTKA. To pomeni, da je v BOSNI IN HERCEGOVINI blokado beležilo vsako TRETJE podjetje, v SRBIJI vsako ČETRTO, 
na HRVAŠKEM vsako DESETO, v SLOVENIJI pa vsako OSEMNAJSTO podjetje.

Vir: www.bisnode.si
Preliminarni podatki za HR, BIH in SR.

0,29% 0,14%



DAVČNI NEPLAČNIKI – MAREC 2017
Davčni neplačniki so davčni zavezanci z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred 
mesecem objave presegajo 5.000 evrov ter so starejše od 90 dni.
* Davčni neplačniki: družbe, samostojni podjetnike in zadruge. Ob tem pa se upošteva samo neplačnike FURS-a. 

Datum zajetja podatkov: 25. 4. 2017

TRANSAKCIJE V TUJINO – MAREC 2017
Zajete so transakcije nad 30.000 evrov, ki so potekale preko transakcijskih računov v tujino. Upoštevane so tiste države, 
v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti 
ne izvajajo v zadostni meri, iz objave podatkov o transakcijah, ki jih Uradu RS za preprečevanje pranja denarja posredujejo 
organizacije na podlagi drugega odstavka 38. člena ZPPDFT (seznam držav po 22. a členu in 38. členu ZPPDFT).
Datum zajetja podatkov: 25. 4. 2017

SKLENJENA JAVNA NAROČILA – MAREC 2017
Podatki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije.
Datum zajetja podatkov: 25. 4. 2017

OCENA LIKVIDNOSTI – MAREC 2017
Bisnode ocena likvidnosti podaja verjetnost, da bo pri subjektu v naslednjih 12 mesecih prišlo do blokada vseh odprtih 
TRR- jev za več kot 60 dni. Ocena je podana na nivoju gospodarstva. Izpostavljamo povprečne vrednosti za nelikvidna 
podjetja z 75-odstotno verjetnostjo blokade.
Datum zajetja podatkov: 25. 4. 2017

MIKRO SLOVENIJA - IZPOSTAVLJAMO

Število neplačnikov skupaj: 5.727
Število neplačnikov z dolgom nad 1 mio €: 82
Delež insolventnih neplačnikov: 25,9 %  

Skupni znesek transakcij v €: 53.506.639,81
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z mesecem prej: -23,80 %
Gibanje skupnega zneska transakcij v primerjavi z letom prej: +0,60 %
Država z najvišjim deležem transakcij v tujino: BOSNA IN HERCEGOVINA (30.496.725,75 €)

Skupno število javnih naročil: 434 
Skupni znesek javnih naročil v €: 318.898.465,67
Gibanje skupnega zneska javnih naročil  v primerjavi z mesecem prej: +228,90 %   
Izdajatelj javnega naročila z najvišjo vrednostjo: NEK D.O.O. - IZGRADNJA STAVBE ZA SUHO SKLADIŠČENJE
IZRABLJENEGA GORIVA IN DOBAVA VSE POTREBNE OPREME ZA IZVEDBO FAZE I - PRESTAVITEV DO 592 
IZRABLJENIH GORIVNIH ELEMENTOV IN FAZO II (PRESTAVITEV NASLEDNJIH 592 IZRABLJENIH GORIVNIH 
ELEMENTOV) (68.365.856,00 €)

€

Delež podjetij: 15,9 %
Dejavnost z najvišjim deležem podjetij: GRADBENIŠTVO (3,8 %)  
Kategorija z najvišjim deležem podjetij po velikosti: MIKRO (12,7 %) 
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MIKRO PREGLED GOSPODARSTVA - SLOVENIJA

Število novoustanovljenih podjetij zajema gospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih 
se izvaja gospodarska dejavnost. V grafikonu je prikazano število novoustanovljenih podjetij v Sloveniji v tekočem in 
predhodnem letu po mesecih.

IZBRISI PODJETIJ
Grafikon prikazuje gibanje izbrisov gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih organizacij, v katerih se izvaja 
gospodarska dejavnost. Prikazani so izbrisi v Sloveniji v tekočem in predhodnem letu.

NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA

V marcu 2017 se je v Sloveniji ustanovilo 1.911 gospodarskih subjektov, kar je le za 1,1 ODSTOTKA več kot v enakem 
obdobju lani, ko se jih ustanovilo 1.891. V primerjavi s februarjem pa se jih je ustanovilo za 14,4 ODSTOTKA več.

Marca 2017 se je v Sloveniji izbrisalo 1.010 gospodarskih subjektov, kar je le za 0,2 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju 
lani. V primerjavi s predhodnim mesecem, ko se jih je izbrisalo 899, pa za kar 12,3 ODSTOTKA več. 

Vir: www.bisnode.siŠtevilo 
novoustanovljenih 
podjetij v Sloveniji

2017 

gibanje glede na leto prej

Mesec v letu

Novoustanovljena 2016

Novoustanovljena 2017

januar

1.949 1.670

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

-6,8%

1,1%
-9,5%
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2016

Vir: www.bisnode.si

gibanje glede na leto prej

2017 

Mesec/leto

Izbrisi 2016

Izbrisi 2017

januar

1.745 899

februar marec april maj julij septemberjunij avgust oktober november december

Izbrisi podjetij
v letu 2017

46,7%

-38,3%
-0,2%
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Vir: www.bisnode.si

gibanje glede na leto prej

gibanje glede na leto prej

2017 

2017 

Mesec/leto

Blokade 2016

Blokade 2017

januar

7.899 7.784

februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Mesec/leto

Naroki 2016

Naroki 2017

januar

537 487

februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Blokade podjetij v letu 2017
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-10,3% -18,3% -18,4%
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670
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2016

BLOKADE
Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega 
razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila 
blokado najmanj 1 dan. Grafikon prikazuje blokade podjetij po mesecih v tekočem in predhodnem letu.

NAROKI
Narok pomeni sodelovanje strank s sodiščem, razpisano v postopku za določen čas in kraj oziroma srečanje ali obravnavo 
sodišča ali drugega organa in strank, na katerem se opravljajo določena procesna dejanja. Grafikon prikazuje število 
podjetij, za katera so bili v tekočem mesecu razpisani novi naroki.

Marca letos je bilo blokiranih 7.904 subjektov, kar je za dobrih 18,4 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo 
blokiranih 9.682 subjektov. V primerjavi s februarjem 2017, ko je bilo blokiranih 7.784 subjektov, pa samo za 1,5 ODSTOTKA 
več. 

Marca je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani razpisanih 40 narokov manj, v primerjavi s predhodnim mesecem pa je 
bilo razpisanih 183 narokov več.
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ALI STE VEDELI ... 

2,7 %
rast v 2017

3 %
rast v 2018
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417 460 462 231 220 362 332 398 397

INSOLVENČNI POSTOPKI
Insolvenčni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so 
dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolvenčne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in 
likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu začeli enega od stečajnih postopkov.

V marcu 2017 je bilo v Sloveniji oklicanih 416 novih insolventnih postopkov – to je za kar 19,9 ODSTOTKA več kot v 
predhodnem mesecu in le za 1,2 ODSTOTKA manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo oklicanih 421.

… da je stečajev vse manj, čeprav se gospodarska rast umirja?

Analiza Dun & Bradstreeta, ki je vključevala 38 držav po svetu, je pokazala, da so se stopnje 
stečajev znižale v večini razvitih držav, kakor tudi v državah v razvoju. Regionalno gledano so 
se znižale v kar 16 od 23 evropskih državah, kar je, ugotavljajo, dober znak v obdobju 
upočasnjujoče se gospodarske rasti.  

Kakšni so obeti na globalni ravni?                                                              Globalno rast zavirajo:

deglobalizacija 

razpad EU 

zaostrovanje denarne politike. 

-11,7%

-1,2%

-15,4%

Vir: www.bisnode.si

Prispevek je povzetek članka Oane Aristide, senior ekonomistke v
Dun & Bradstreetovi ekipi naprednih analitikov. Celoten prispevek si preberite

TUKAJ.

Pozitiven znak: splošni padec stečajev po svetu.

http://www.dnb.com/content/dam/english/economic-and-industry-insight/global-bankruptcy-report-2017.pdf
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Skladnost (ang. Compliance) je zaveza družb k upoštevanju in sledenju notranjim ter zunanjim pravilom 
z namenom zmanjševanja potencialnih izgub. Ali kot je to slikovito povzel ameriški mogotec Warren 
Buffett: “Za gradnjo ugleda porabiš 20 let, za njegovo uničenje 5 minut.” O tem, zakaj je program 
skladnosti danes nujno imeti ter kaj s tem družbe pridobijo in čemu se ognejo, smo se pogovarjali s 
Simonom Tantegelom, direktorjem Službe skladnosti poslovanja v NKBM.

Odličnost v obvladovanju tveganj skladnosti je nov standard profesionalnosti, kredibilnosti in 
konkurenčnosti, po novem pa tudi obveza. Kaj ZPPDFT-1 nalaga družbam? 
Zahteve so precej obsežne: od izdelave ocene tveganja za različne 'grožnje', ki družbi pretijo,  kot 
sta na primer pranje denarja in financiranja terorizma. V povezavi s tem je treba izvesti vrsto nalog 
od vzpostavitve politike, nadzora in postopka za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj, do 
izvajanje ukrepov za poznavanje oz. pregled stranke na način, da omogoča obvladovanje 
tveganj. Potem je tukaj še zahteva po vnaprej pripravljenem seznamu indikatorjev za 
prepoznavanje 'sumljivih' strank in transakcij, ki bi lahko vodile do pranja denarja ali financiranja 
terorizma, izdelava analize tveganja, postavitev pooblaščenca itd. Banka torej mora zagotoviti 
učinkovit sistem notranjih kontrol in procesov, ki bodo zadostile zahtevam zakona.

Kakšne koristi družbi prinaša dober in učinkovit program skladnosti? 
Koristi so raznovrstne  in odvisne od dejavnosti družbe oz. trga, na katerem je prisotna. Menim, 
da je učinkovit program konkurenčna prednost družbe, čeprav ne ustvarja prihodkov. Neskladno 

poslovanje družbo izpostavlja tveganju, da se povzroči precej velika škoda, ki jo lahko po najbolj črnogledem scenariju celo uniči. Po mojih 
izkušnjah program izboljšuje upravljanje tveganj, zlasti zmanjšuje organizacijsko in posamično tveganje, prav tako pa izboljšuje odnose z 
deležniki ter krepi zavzetost zaposlenih. 

Kako učinkovit program skladnosti vzpostaviti? Kje začeti? 
Pristopov je več. Prevladujoče mnenje je, da je najprimernejši prvi korak izvedba ocene tveganja, ki je dober pokazatelj dejanskega stanja, 
torej kje družba sploh stoji. Ta zahteva namreč, da se ugotovi oz. identificira tveganja skladnosti, ki jim je družba pri svojem poslovanju 
izpostavljena. Naslednji korak je običajno ocena verjetnosti in resnosti neskladnosti na ugotovljenih področjih, kar v nadaljevanju omogoči 
razvoj ustreznega in družbi prilagojenega programa. In nenazadnje, program je treba na primeren način predstaviti zaposlenim v družbi. 
Pomembno je, da skladnosti zaposleni ne razumejo zgolj kot skupek pravil, temveč kot nujno potrebno in učinkovito pot za doseganje ciljev 
družbe, pri čemer želijo sami dejavno sodelovati. Na podoben način smo skladnosti lotili tudi v Novi KBM. 

Kakšna je vloga strokovnjakov za skladnost poslovanja? 
Odvisno od poslanstva, ki si ga ekipa skladnosti v posamezni družbi zastavi. Osebno menim, da je  vloga strokovnjakov za skladnost v prvi 
vrsti doseganje poslovnih ciljev družbe na pravi, tj. skladen, način ter zagotavljanju, da družba deluje v skladu z vsemi nacionalnimi in 
mednarodnimi zakoni ter drugimi predpisi, ki se nanašajo na njeno področje dela, kot tudi s strokovnimi standardi in dobrimi praksami. Da 
družba dosega cilje na tak način, je potrebno skladno delovanje vseh zaposlenih v družbi, zato je pomembna naloga strokovnjaka za 
skladnost tudi zagotoviti dejavno osveščanje vseh zaposlenih o pomenu skladnosti. 

Kako optimalno slediti celotni verigi dobaviteljev? 
Na to vprašanje težko odgovorim na splošno, torej kaj je optimalno za vse družbe, lahko pa povem lastno izkušnjo. V Novo KBM glede 
zunanjih izvajalcev oz. dobaviteljev še preden z njimi sklenemo pogodbo opravimo skrbni pregled (t. i. due-diligence), nato pa konkretno 
spremljamo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti dobavitelja in dobavitelja sproti, periodično preverjamo in ocenjujemo. Za izvedbo 
skrbnega pregleda smo pridobili tudi posebno orodje D & B Onboard, ki je zelo ciljno usmerjeno, koristno in nam omogoča natančen skrbni 
pregled potencialnih zunanjih izvajalcev oz. dobaviteljev.  

Strokovnjaki ocenjujejo, da za razvoj in implementacijo dobrega programa skladnosti in etike poslovanja potrebujemo do tri leta. Se strinjate s tem? 
Načeloma da, vendar je program vedno odvisen od več dejavnikov, kot so npr.: struktura družbe, industrija, v kateri deluje ter stopnje njene 
reguliranosti, nenazadnje pa tudi od vodstva družbe – koliko pozornosti in virov je temu pripravljeno nameniti. Vsi ti dejavniki v veliki meri 
vplivajo na čas, potreben za razvoj in implementacijo programa. 

Je tveganje oz. izgubo ugleda kot posledico neskladnega delovanja sploh mogoče ovrednotiti in kako? 
To seveda ni enostavno, a tudi ne nemogoče. Pred kratkim sem se seznanil z raziskavo 2017 EMEA&APAC Culture and Compliance 
Benchmark Report, v kateri je so izpostavili, da preprečevanje resnih primerov kršitev skladnosti poslovanja zmanjšuje verjetno sankcij in 
glob, pač pa tudi ščiti ugled družbe. Ugotovili so, da 'premoženje', kot je intelektualna lastnina, baza strank ter blagovna znamka družbe 
danes predstavljajo več kot 80 % celotne skupne vrednosti podjetja. Pred 40. leti je ta delež znašal le 20 %. Iz tega izhaja, da se stroški 
neskladnega delovanja družbe bistveno povečajo, ko nastopi situacija tveganja ugleda. Prav tako rezultati te raziskave in druge izkušnje 
potrjujejo, da družbe, ki investirajo v razvoj skladnosti, dejansko investirajo v izgradnjo dobrih odnosov z vsemi deležniki, krepitev ugleda 
in svoje poslovne uspešnosti. 


