
pregledno, notranje in zunanje vsebinsko povezano. Gre za preusme-
ritev koncepta korporativnega poročanja od podrobnega poročanja 
o preteklih poslovnih (predvsem finančnih) rezultatih v poročanje o 
ustvarjanju trajnostno naravnane vrednosti za delničarje, investitorje 
in druge deležnike – včeraj, danes in, na podlagi celovitih in medse-
bojno povezanih informacij o obvladovanju tveganj, tudi jutri.

Finančno in nefinančno v enem poročilu
Celovito poročanje je predvsem managerska, takoj za tem pa tudi 
računovodska in komunikacijska praksa v nastajanju oziroma priha-
janju. Gre za trend, ki ga je v svetu doslej uporabilo le nekaj najbolj 
naprednih in odgovornih podjetij, poenostavljeno povedano pa 
pomeni združevanje (integriranje) oziroma povezovanje podatkov 
o finančnih in nefinančnih (okoljskih, družbenih in upravljavskih) 
rezultatih poslovanja. Je pristop k poslovnemu poročanju, ki omo-
goča deležnikom podjetja razumeti njegovo dejansko delovanje ter 
dolgoročne posledice njegovih odločitev in dejanj za družbo, okolje 
in gospodarstvo. Predpostavlja tudi konec ločevanja na (poslovno, 
računovodsko resna) letna poročila in (predvsem lepo oblikovana, a 
vsebinsko pogosto prazna in na nemerljivih informacijah temelječa) 
trajnostna poročila oziroma poročila o (družbeni) odgovornosti.
IIRC kot vodilna načela za pripravo integriranega poročila predlaga:
•	 strateško osredotočenje (fokus),
•	 povezanost informacij,
•	 usmerjenost v prihodnost,
•	 odzivnost in vključevanje deležnikov ter
•	 jedrnatost, zanesljivost in pomembnost vsebin, o katerih pod-

jetje poroča.

Vplivi, cilji in rezultati iz poročil (še) niso razvidni
Kako pa je s poročanjem v slovenskih podjetjih? Poglejmo zakon-
ski ovir: EU je že z direktivo o poročanju gospodarskih družb vsaj 
okvirno predpisala celovito trajnostno poročilo. Pri nas je zahteva 
neposredno vključena v zakon o gospodarskih družbah, in sicer v 
določbe o poslovnem poročilu v okviru letnega poročila. Tako zakon 
gospodarskim družbam nalaga, da mora letno poročilo vsebovati 
pošten prikaz poslovanja, opis bistvenih tveganj in druge informacije, 
pomembne za razumevanje poslovanja družbe in njenega razvoja. Pri 
tem posebej poudarja, da so to tudi informacije, povezane z varstvom 
okolja in delavci. Zakonski okvir torej zahteva, da družba ne poroča le 
o ekonomski uspešnosti, temveč tudi o drugih vidikih, ki vplivajo na 
njene izide in razvoj. 
 Tako lahko opazimo, da veliko slovenskih podjetij v svoja letna 
poročila že vključuje tudi poročilo o svojem trajnostnem poslova-
nju oziroma družbeni odgovornosti, bodisi kot sestavni del letnega 
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KONEC LOČEVANJA LETNIH IN 
TRAJNOSTNIH POROČIL?

Svet se spreminja in z njim korporativno poročanje. V prvo vrsto stopajo: izkazovanja 
transparentnosti, odgovornosti in trajnostna naravnanost delovanja, z njimi pa celovito 
poročanje. | Mojca Drevenšek, Blanka Vezjak

G lobalizacijski procesi, vse tesnejša in kompleksnejša preple-
tanja dobaviteljskih verig in gospodarstev, hiter tehnološki 
napredek, strma rast svetovnega prebivalstva, naraščajoča 

poraba na globalni ravni: vse to po eni strani močno vpliva na kako-
vost, dostopnost in ceno virov (voda, hrana, energija itd.), po drugi 
strani pa čedalje bolj pritiska na le omejeno zmogljive ekosisteme, brez 
katerih naša družba in gospodarstvo ne moreta delovati. Družbene, 
gospodarske in politične posledice so očitne, čutimo pa jih po vsem 
svetu, vse bolj.
 Navedeni uvod je povzet po spletno prosto dostopnem dokumentu 
»Celovitemu poročanju naproti: Komuniciranje vrednosti v 21. sto-
letju« (angl. Towards integrated reporting: Communicating Value in 
the 21st Century), ki ga je septembra 2011 objavila organizacija IIRC 
– International Integrated Reporting Committee. Ta spodbuja celovito 
poročanje podjetij, njen namen pa je utemeljiti potrebo po novi poti v 
korporativnem poročanju, imenovani celovito (integrirano) poročanje. 
Prav poročanje podjetij o poslovanju (korporativno poročanje) postaja 
namreč v času zloma finančnih sistemov in svetovne gospodarske krize 
ter vse bolj žgočih okoljskih izzivov (podnebne spremembe, varovanje 
virov pitne vode, odgovorno ravnanje z odpadki, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti itd.) čedalje pomembnejši dejavnik izkazovanja pregle-
dnosti in odgovornosti ter trajnostne naravnanosti njihovega delovanja.
 Omenjeni dokument »Celovitemu poročanju naproti: 
Komuniciranje vrednosti v 21. stoletju« je osnutek strateških usme-
ritev, katerih ambicija je vzpostavitev skupnega imenovalca, to je 
ogrodja za poslovno poročanje podjetij, ki bo izpolnjevalo pričakova-
nja današnjega (in jutrišnjega) časa. Takšno poročanje naj bo celovito, 
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Če želite biti na tekočem z novostmi korporativnega poročanja, povežite finančne 
rezultate podjetja z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi vplivi.  



poročila bodisi kot njegovo (bolj ali manj samostojno) prilogo. Iz 
predstavljenega pa ni vedno razvidno, ali družbeno odgovornost v 
resnici razumejo kot prispevek k trajnostnemu razvoju in ali tako tudi 
delujejo. 
 Trajnostna so namreč prizadevanja za dolgoročno ekonomsko 
uspešnost, ki pa ne sme biti dosežena v škodo drugih; gre torej za 
hkratno odgovorno ravnanje do zaposlenih, poslovnih partnerjev, 
širše družbene (lokalne, regionalne, nacionalne ali globalne) skupnosti 
ter naravnega okolja. Odgovornost se nanaša tako na neposredne kot 
posredne vplive poslovanja. Opredeljevanje teh vplivov, njihovo mer-
jenje, določanje ciljnih vrednosti in spremljanje doseganja rezultatov 
pa v marsikaterem letnem in/ali trajnostnem poročilu slovenskih 
podjetij (še) ni razvidno.
 Običajna praksa je predstavitev trajnostne naravnanosti v posebnem 
poglavju, njena omemba v nagovoru predsednika uprave ter v viziji, 
poslanstvu in strateških usmeritvah. V opisu poslovnega modela, pred-
stavitvi upravljanja podjetja in tveganj (nevarnosti in priložnosti) pa so 
trajnostni vidiki preveč splošno zajeti ali povsem odsotni. V trajnostnih 
poročilih manjka tudi predpisano sklicevanje informacij na zneske v 
računovodskih izkazih. Po drugi strani pa je zelo pogosto poročanje o 
aktivnostih oziroma denarnih zneskih (na primer v sklopu poročanja 
o sponzorstvih ali donacijah), ki bi jih le težko imeli za pomembne z 
vidika trajnostnega in dolgoročno odgovornega ravnanja podjetja.

Kako narediti prve korake?
Kako torej zastaviti resnično trajnostno usmerjeno držo, ki bo vpeta 
prav v jedro vizije in poslovne strategije? Temeljni koraki, ki vodijo do 
celovitega poročanja, so:
•	 zaveza k trajnostnemu poslovanju,
•	 opredelitev trajnostnega poslovanja in zagotovitev enotnega 

razumevanja,
•	 opredelitev neposrednih in posrednih vplivov poslovanja in pre-

soja stanja,
•	 določitev ciljev, strategije in usmeritev trajnostnega delovanja,
•	 prepoznavanje priložnosti in nevarnosti trajnostnega delovanja 

ter določitev odzivov nanje,
•	 določitev vodstvenih informacij za trajnostno odločanje in nači-

nov pridobivanja potrebnih podatkov,
•	 celovito poročanje za notranje in zunanje uporabnike,
•	 notranje revidiranje trajnostnega poslovanja in zunanje revidira-

nje poročil.
Pri prvih korakih v svet celovitega poročanja so oziroma bodo nedvo-
mno v prednosti tista podjetja, ki so s svojo dosedanjo prakso letnega 
in trajnostnega poročanja že zaorala ledino spoznavanja tesne pove-
zanosti med finančnimi in nefinančnimi vidiki svojega poslovanja. 
Zdaj pa prihaja čas za nove, odločnejše korake na tem področju. Za 
podjetja, ki stopajo ali so že stopila na pot celovitega poročanja, ima 
to (vsaj) dvojen pozitivni učinek: po eni strani s celovitim poročanjem 
izkazujejo trajnostno usmerjenost in celovito odgovornost do svojih 
deležnikov, po drugi strani pa je celovito poročanje za podjetje vodilo, 
da med vodstvom in zaposlenimi vzpostavi in vzdržuje, predvsem pa 
nenehno preverja in izboljšuje svojo celovito, dolgoročno trajnostno 
naravnanost. þ
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Mag. Mojca Drevenšek, svetovalka in partner pri Consensus – Komunikacije 
za odgovorno družbo.
Mag. Blanka Vezjak, je prokuristka pri Vezjak svetovanje – Svetovanje pri 
obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja.

IZ PRVE ROKE

Jože Kaligaro, pomočnik predsednika Uprave za korporacijske storitve, Gorenje
»Poročanje razumemo predvsem kot 
posledico dejstev in njihovega celovitega 
in poštenega razkrivanja deležnikom. V 
Gorenju spremljamo ter merimo učin-
kovitost in vplive svojega podjetja zunaj 
ozkih okvirjev finančnih kazalnikov; tudi 
v odnosu do kupcev in poslovnih partner-
jev, zaposlenih in družbe. Pri ocenjevanju 
vplivov na okolje in tveganj upoštevamo 

neposredne vplive, to so posledice naših dejavnosti, in imamo nad 
njimi neposreden nadzor, in tudi posredne vplive, ki jih povzroča-
jo drugi, vendar pa lahko naše dejavnosti vplivajo na njihov pojav, 
obseg oziroma naravo onesnaževanja. Sem sodijo na primer prido-
bivanje električne energije, logistika, uporaba naših proizvodov in 
podobno. V skladu s tem tudi poročamo.« þ

Darinka Pavlič Kamien, vodja službe za korporativno komuniciranje, 
Telekom Slovenije

»Celovito poročanje, ki povezuje finančne 
in nefinančne podatke o poslovanju, zago-
tavlja ciljni javnosti zgoščeno in popolno 
informacijo o poslovanju. Zato pomeni 
razvojni korak v korporativnem poročanju 
in zagotavlja večjo preglednost. Vendar se 
v podjetjih pri uvajanju celovitega poro-
čanja soočamo z nekaterimi ovirami. 
Ključne med njimi so v doslej utečenih 

sistemih poročanja, obstoječih računovodskih standardih, zago-
tovo pa tudi v različnih korporativnih kulturah, ki pošteno in 
odkrito poročanje razumejo različno.« þ

Dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo
»Tudi zaradi krize in potrebe po povečanju 
transparentnosti v strokovnih krogih že 
nekaj časa poteka široka strokovna razprava 
o izboljšanju kakovosti poročanja družb. 
Ena od rešitev je tudi integrirano poro-
čanje, ki lahko prispeva k celovitejšemu 
in kakovostnejšemu poročanju v velikih 
družbah in korporacijah. 
Še tako obsežno poročanje, ki poleg raču-

novodskih zajema še neračunovodske informacije, povezane z 
okoljem, družbenimi oziroma socialnimi vsebinami in drugimi 
področji trajnostnega razvoja, pa ne more nadomestiti resničnih in 
poštenih podatkov, ki jih zagotavljajo računovodski izkazi, skupaj 
z vsemi razkritji in zunajbilančnimi podatki ter informacijami.« þ
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Zbrali smo nekaj izjav o tem, kako o pomenu celovitega poročanja 
razmišljajo predstavniki trajnostno usmerjenih slovenskih podjetij 
in organizacij.


