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KONTROLERJEV GLASNIK

VSEBINA:

Upravljanje delovnega kapitala oz. lahka bilanca 
Uspešna sodobna podjetja spoznavajo, da se eden od ključnih pogojev za visoko uspešnost skriva tudi v 
pravilnem upravljanju in optimiziranju delovnega kapitala. Management se zaradi različnih vzrokov vse 
prevečkrat osredotoča predvsem na doseganje zadanih ciljev doseganja dobička ter rasti prodaje, ob 
tem pa zanemari obratni kapital, ki je bistven za dolgoročno uspe-
šnost in povečevanje vrednosti podjetja. Tukaj pa lahko kontroling 
odigra pomembno vlogo >>>

Srečanje kontrolerjev 2007
Samo še nekaj dni nas loči od tradicionalnega srečanja kontroler-
jev, osrednjega letnega dogodka za slovenske kontrolerje,ki bo v 
Portorožu, 27. in 28. septembra. Preberite si povzetke letošnjih 
prispevkov in ugotovili boste, da tokrat res ne smete manjkati! >>>

Šola za usposabljanje kontrolerjev 2008, 
objavljeni aktualni termini 
V tokratni številki boste izvedeli tudi termine, v katerih bodo pote-
kala usposabljanja kontrolerjev v letu 2008 >>>







O pojmu „globalizacija” ne razmišlja-
mo več, sprejemamo jo kot dejstvo. 
Preseliti ali prenesti, poenostaviti, 
prečrtati ali odpustiti? Svet je postal 
ena sama vas, eno samo tržišče, kar 
omogočajo visoko tehnološke ko-
munikacije, nizki transportni stroški 
in brezmejna svobodna trgovina. To 
ustvarja globalno konkurenco, tudi 
na trgu delovne sile. Globalizacija pa 
ne prinaša samo pozitivnih učinkov in 
koristi. Prepad med svetovi narašča, 
socialne razlike se stopnjujejo. Kako 

na delo kontrolerja vpliva globalizaci-
ja, v katere pasteh smo se znašli vsi 
skupaj in kaj lahko naredi za rešitev 
problemov, v katere nas je pahnila? 
Odgovore na taka in še na mnoga 
druga vprašanja bomo dobili na leto-
šnjem srečanju kontrolerjev, katere-
ga moto je »Uspešen kontroling 
– uspešno podjetje«. Največkrat 
se pokaže, da prav kontroler pozna 
vse procese, zna postaviti pravilne 
kazalce za spremljanje poslovanja in 
najti učinkovite izboljšave.

Samo še 7 dni nas loči od 7. sreča-
nja kontrolerjev, kjer bodo pred-
stavljeni različni prispevki iz prakse. 
V tokratni številki Kontrolerjevega 
glasnika lahko preberete enega 
izmed njih, ki nosi naslov Upravljanje 
delovnega kapitala. Vabim vas, da si 
preberite tudi povzetke preostalih le-
tošnjih prispevkov in ugotovili boste, 
da tokrat res ne smete manjkati!

Zato, nasvidenje v Portorožu!
Dragica Erčulj

Spoštovani,
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segmente prodaje modnih oblačil in 
obutve.
Načrti za naprej so ambiciozni. V 
naslednjih treh letih bomo odpirali 
eno novo trgovino na vsakih pet 
dni, obenem pa vstopamo z lastno 
maloprodajo na trge Bolgarije, 
Romunije, Avstrije, Makedonije in 
Črne Gore.

2. Organizacija 
kontrolinga v podjetju
Kontroling na ravni skupine deluje 
kot strateški kontroling in kontroling 
povezanih podjetij oz. kontroling 
skupine. V odvisnih družbah se 
sektor kontrolinga deli na finančni 
in komercialni kontroling. Podrejeni 

Uspešna sodobna podjetja spo-
znavajo, da se eden od ključnih 
pogojev za visoko uspešnost skriva 
tudi v pravilnem upravljanju in 
optimiziranju delovnega kapitala. 
Management se zaradi različnih 
vzrokov (objave četrtletnih rezulta-
tov, pridobitev bonusov, vezanih na 
cilje, pritiski lastnikov) vse pre-
večkrat osredotoča predvsem na 
doseganje zadanih ciljev doseganja 
dobička in rasti prodaje, ob tem 
pa zanemari obratni kapital, ki je 
bistven za dolgoročno uspešnost 
in povečevanje vrednosti podjetja. 
Kontroling kot funkcija, ki upravlja 
planiranje v podjetju in analizira ter 
nudi pregled uspešnosti, mora ime-
ti bistveno vlogo pri optimiziranju, 
načrtovanju in zaznavanju pro-
blemov, ki lahko nastanejo zaradi 
nepravilnega upravljanja obratnega 
kapitala.

1. Sportina Group
Sportina Group je skupina osem-
najstih gospodarskih družb na trgih 
bivše Jugoslavije, ki pokrivajo 
veleprodajo, maloprodajo in izvoz 
modnih izdelkov. Skupina deluje 
predvsem na področju centralne, 
južne in vzhodne Evrope. Blago 
izvaža v šestnajst držav in ima več 
kot 130 lastnih maloprodajnih enot. 
Skupina v letu 2007 zaposluje preko 
900 zaposlenih in bo realizirala 
nekaj nad 130 milijonov prometa. V 
zadnjih petih letih beležimo pov-
prečno 46 odstotno rast prodaje. 
Sportinin portfelj obsega več kot 
30 priznanih blagovnih znamk, ki jih 
prodaja ali distribuira na domačem 
in tujih trgih. Z njimi pokriva vse 

Upravljanje obratnega kapitala in kontroling
Goran Kristan, Sportina d.o.o.

Goran Kristan je član poslo-
vodstva in odgovoren za finance, 
računovodstvo in kontroling sku-
pine Sportina Bled. V podjetju se 
je zaposlil leta 1995 in je aktivno 
sodeloval pri razvoju Sportine 
Group iz družinskega podjetja v 

mednarodno skupino z 12 podjetji. 
V svoji karieri je sodeloval pri več 
projektih reorganizacij, cenitev 
podjetij, vpeljevanju ERP sistemov 
in postavitvah kontroling sektorjev. 
V podjetju vodi interna izobraže-
vanja ekonomike in uporabe analiz 
za poslovne odločitve. Redno se 
udeležuje strokovnih specializacij 
na svojem področju v tujini.
Svoje znanje in izkušnje pa pre-
naša tudi na bodoče kontrolerje v 
Šoli za usposabljanje kontrolerjev, 
kjer predava aktualne teme zlasti s  
področja prodajnega kontrolinga.

O upravljanju delovnega kapitala 
(ali lahki bilanci) in vplivu le tega 
na uspešnost podjetja bo govoril 
na letošnjem Srečanju kontrolerjev 
v Portorožu. Na programu bo v 
petek ob 11.30 uri.
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Slika 1: Plan rasti prometa in dobička do leta 2010
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so direktorju odvisne družbe in s 
svojim delom usmerjeni k upravi 
lokalnega podjetja, medtem ko so 
funkcijsko podrejeni kontrolingu 
skupine.
V organizaciji je kontroling samo-
stojna štabna služba, ki odgovarja 
direktno upravi. Glede na to, da 
Sportina izvira iz podjetništva in je 
kljub rasti v njej še vedno prisoten 
močan podjetniški duh, se daje 
komercialnemu oz. prodajnemu 
kontrolingu veliko težo.

2.1.  Odgovornosti in naloge 
kontrolinga v podjetju

Kontroling je v Sportini v celoti 
odgovoren za:
– zagotavljanje transparentnosti 

in kredibilnosti podatkov za 
interno poročanje,

– izbiro in izvedbo statističnih 
metod internega poročanja in 
analiziranja,

– vzpostavitev in izvajanje proce-
sov planiranja in standardizacije 
normativov,

– podporo in svetovanje upravi in 
komerciali pri odločitvah,

– odkrivanje in analiziranje kritič-
nih točk poslovanja,

– kalkulacije,
– izobraževanja ekonomike in 

uporabe analiz za poslovne 
odločitve.

3. Obratni kapital
3.1.  Kaj je obratni kapital in 

njegov pomen
Med obratni kapital štejemo po-
stavke zalog, terjatev, obveznosti in 
denarnih sredstev.
Podjetje lahko kljub izjemni uspe-
šnosti bankrotira zaradi pomanj-
kanja denarnih sredstev in slaba 
likvidnost je največkrat razlog za 
bankrot. Sama uspešnost oz. do-
biček podjetja še ne pomeni, da je 
podjetje tudi likvidno in da posluje 
dejansko uspešno, saj se lahko 
kljub prikazanemu dobičku v bilanci 
kopičijo zaloge, neplačane terjatve, 

ki eventuelno privedejo do nelikvi-
dnosti in propada podjetja …
Vsako podjetje mora težiti k temu, 
da ima čim nižje terjatve, obvezno-
sti in zaloge, ter obenem čim višja 
denarna sredstva, ki ga varujejo 
v slabših časih. Seveda pa je v 
trenutnem trendu zasledovanja čim 
boljših četrtletnih rezultatov zaradi 
pritiskov delničarjev, visokih bonusov 
za doseganje dobrih letnih bilančnih 
rezultatov, velikokrat lahko pospe-
šiti dobiček na račun višjih terjatev 
in zalog. Toda dolgoročno se tako 
poslovanje vrne kot bumerang in 
povzroči velike težave v poslovanju.
Po drugi strani pa omogoča spro-
stitev denarnih sredstev iz zalog in 
terjatev oz. optimizacija obratnega 
kapitala podjetju visoke dodatne 
investicije in naložbe, hitrejšo rast 
in večjo fleksibilnost na trgu, kar 
dolgoročno prinaša boljšo konku-
renčnost in uspešnost.
Moderna uspešna podjetja spozna-
vajo pomen obratnega kapitala in mu 
posvečajo veliko pozornosti. Mnogo-
krat je med tekmeci, ki operirajo na 
istih trgih z istimi produkti in enakimi 
maržami, razlika med uspešnimi in 
neuspešnimi predvsem v načinu 
upravljanja z obratnim kapitalom.

Strateški 
kontroling

Kontroling 
povezanih 

podjetij

Kontroling 
Srbija

Kontroling 
Hrvaška

Kontroling 
BIH

Kontroling 
Slo

Finančni 
kontroling

Komercialni 
kontroling

Slika 2: Organizacija 
kontrolinga v skupini

Aktivnosti 
naročanja

Predprodaj-
ne aktivnosti

Upravljanje 
zalog

Poprodajne 
aktivnosti

-  Vnosi 
naročil

- Procedure
-  Generiranje 

dokumentov
-  Pravilno 

naročanje

- Politika cen
-  Politika 

distribucije
-  Marketing 

strategija
-  Pogoji doba-

viteljev
-  Hiter prejem 

in evedenti-
ranje blaga

-  Politika 
zalog

-  Nadzor nad 
zalogami

-  Upravljanje 
zalog

-  Hitri pre-
miki med 
skladišči in 
prodajnimi 
mesti

-  Bestsellerji/ 
slowsellerji

-  Diskonti in 
popusti

-  Prepozna 
plačila

-  Hitro pobira-
nje prilivov

-  Cash mana-
gement

-  Kontrola 
terjatev

Slika 3: Procesi in aktivnosti, ki vplivajo na obratni kapital
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3.2.  Preučimo postavke delov-
nega kapitala

Razumevanje obratnega kapitala bi 
bilo povsem napačno, če bi ga gle-
dali samo iz statičnega in finančne-
ga aspekta. Potrebno se je zavedati, 
da v realnem poslovanju vplivajo na 
obratni kapital predvsem dnevni po-
slovni procesi, ki jih opravlja srednji 
in nižji management. Višji mana-
gement lahko vpliva na postavke 
predvsem s politikami izvajanja 
poslovnih procesov ter izobraževa-
njem srednjega managementa o 
pomembnosti obratnega kapitala in 
poslovnih procesov, ki vplivajo nanj.
Vsekakor bi bilo popolnoma napač-
no, če bi razumeli, da je upravljanje 
obratnega kapitala finančna funk-
cija, saj dosežemo najbolj optimalni 
obratni kapital le, če se vrnemo 
v dnevno poslovanje in izboljša-
mo osnovne procese, ki tečejo v 
podjetju, ki vplivajo na postavke 
zalog, obveznosti in terjatev. Torej, 
v kolikor hočemo izboljšati obratni 
kapital, je potrebno angažirati ves 
management in večino funkcij v 
podjetju.

3.3.  Vloga kontrolinga pri obra-
tnem kapitalu

V kolikor sprejmemo stališče, da na 
obratni kapital vplivajo predvsem 

poslovni procesi, ki se izvajajo v 
podjetju, hitro pridemo do zaključ-
ka, da je kontroling kot funkcija, ki 
pozna večino procesov v podjetju in 
je obenem še finančno izobražena, 
ena od bistvenih funkcij, ki mora 
spremljati uspešnost poslovanja 
podjetja in s tem tudi obratnega 
kapitala.
Kontroling lahko s postavitvijo pra-
vilnih finančnih kazalcev, izdelavo 
pravih poročil in analiz ter kon-
troliranjem posameznih procesov, 
spremlja uspešnost upravljanja 
obratnega kapitala in ugotavlja 
morebitno problematiko. Predvsem 
pa lahko predlaga izboljšanja pro-
cesov, ki lahko vplivajo na boljše 
upravljanje obratnega kapitala. 
Vsekakor mu je pri tem prvi 
sodelavec finančni direktor, ki ima 
večinoma moč ukrepanja in seveda 
tudi uprava. Prav selitev poročanja 
o postavkah obratnega kapitala iz 
financ v kontroling lahko prinese 
pravilno razumevanje procesov, ki 
vplivajo nanj in na boljše predloge 
za ukrepe.
Glede na postavke bi lahko odgovor-
nost kontrolinga razdelili:
– Terjatve
 – Politika terjatev
 –  Določiti optimalne obrate
 –  Spremljanje obrata terjatev

– Obveznosti
 –  Spremljanje obrata obveznosti
– Zaloge
 –  Politika in standardi obrata 

zalog
 –  Nadziranje zalog (stare, neku-

rantne, optimalne)
 –  Budžetiranje in planiranja
– Denar
 –  Ocenjevanje smiselnosti in 

učinkovitosti naložb
 –  Pripraviti kazalce spremljanja 

obratnega kapitala (Du Poin-
tov model)

 –  Reagirati in opozarjati na pro-
blematiko in iskati optimalne 
rešitve

Poznamo več kazalcev, ki nam kaže-
jo uspešnost podjetja pri upravlja-
nju obratnega kapitala. V tabeli 1 
navajam nekaj najbolj razširjenih in 
v praksi priljubljenih kazalcev.

3.4.  Podjetja, ki znajo upravljati 
obratni kapital

Na trgu obstaja veliko podjetij, ki 
služijo za primer uspešnih podjetij 
na področju upravljanja obratnega 
kapitala in vsa so med vodilnimi na 
svojem področju. Če omenimo Dell 
v IT industriji, Zaro v modni indu-
striji, Amazon v internetni prodaji 
produktov končnim potrošnikom, 
Cisco …

Obrat gibljivih sredstev
Prihodki

Koliko prihodkov je generiral vsak evro sredstev
Gibljiva sredstva

Obrat zalog
Nabavna vrednost prodaje

Kolikokrat obrnemo zaloge v letu
Končne (povprečne) zaloge

Obrat terjatev
Povprečne terjatve

Čas od prodaje do priliva denarja
Neto prodaja

Obrat obveznosti
Povprečne obveznosti

Čas od nabave do plačila obveznosti
Nabava  

Cash conversion cikel
Terjatve/povp. dnevne prodaje +

Razloži,zakaj se CF izboljša ali poslabšazaloge/ povp. dnevne prodaje -
Obveznosti/povp. dnevne prodaje

Working capital turnover
Prihodki

Razloži, kolikokrat se obrne delovni kapital
Delovni kapital

Tabela 1: Kazalci spremljanja obratnega kapitala
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Posebej aktualno postaja upravlja-
nje podjetja, da ima t.i. »balance 
sheet light as air«, kjer podjetje pre-
prosto minimizira potrebna osnovna 
sredstva, terjatve in zaloge in jih 
pretvarja v denar. Eden najboljših 
primerov je Dell, ki ima neskončni 
obrat sredstev in neskončni donos 
na kapital. Vse to podjetju dopušča 
visoko profitabilnost, visoka denar-
na sredstva, ki se lahko vlagajo v 
še hitrejši razvoj in konkurenčnost. 
V tem prispevku ne bi diskutiral o 
smiselnosti razbremenitve podjetja 
osnovnih sredstev (na račun raznih 
operativnih leasingov opreme, 
stavb, voznega parka, strojev …) na 
račun višjih vloženih denarnih sred-
stev za osnovno poslovanje, s čimer 
se popolnoma strinjam, vsekakor 
pa se moramo zavedati, da je del 
takega poslovanja tudi čim optimal-
nejši obratni kapital in čim nižji neto 
obratni kapital.
Verjetno pa ima ta trenutek najbolj 
optimalno razvit proces upravljanja 
obratnega kapitala avtomobilska 
industrija, ki je s pomočjo informa-
cijske tehnologije razvila enkraten 
poslovni model.
Zagovarjam stališče, da mora 
podjetje kljub zaprtosti slovenskega 
trga v primeru vstopa v globalno 
konkurenčno okolje pristopiti k temu 
čim bolj pripravljeno in del tega je 
tudi pravilno upravljanje obratnih 
sredstev.

4. Upravljanje z 
obratnim kapitalom 
v Sportini
4.1. Zgodovina
Sportina je mlado podjetje, ki se 
agresivno razvija na področju malo-
prodaje – prodaje modnih izdelkov 
oblačil in obutve. Zaradi hitre rasti 
je značilnost takega poslovanja ne-
prestano visoko investiranje v nove 
maloprodajne prostore in visoke 

konstantne zaloge na prodajnih 
mestih. Osnovni poslovni model 
maloprodaje načeloma predvideva 
financiranje novih investicij in zače-
tnih zalog. Pri naši rasti imamo na 
izbiro ali rastemo s pomočjo kredi-
tov, kar pa je nevarno, ali pa izjemno 
hitro pobiranje denarja iz osnovnega 
poslovanja, ki ga nato lahko preu-
smerjamo v rast.
Podjetje izvira iz ene same trgovine, 
je v privatni lastnini in goji močan 
podjetniški duh, kar praktično pome-
ni, da se ceni visoko prodajo in do-
bičkonosnost. Ko smo dodali temu 
še pravilno upravljanje obratnega 
kapitala, ki ne dovoli kopičenja 
previsokih zalog in terjatev, pa smo 
sprostili ogromen potencial, ki ga 
sedaj lahko usmerjamo v še hitrejšo 
širitev in poleg tega tudi dodatne 
naložbe.

 4.1.1. Politike, cilji, standardi 
in poslovni procesi

Kot prvi korak smo začeli posta-
vljati politike, standarde in cilje, 
ki jih hočemo doseči na nivoju 
strateških usmeritev. Pri tem smo 
se naslonili predvsem na naše 
principale in poizkušali prevzeti nji-
hove standarde, poslovne modele 
in procese, ter jih dodatno izpopol-
niti in izboljšati.
Kot primer: za vsako blagovno 
znamko smo vzeli obrat zaloge, ki 
ga dosega z njo naš principal in si 
postavili naše cilje, ki so bili enaki 
kot dobaviteljevi ali celo boljši in 
usmerili vse sile v izpolnitev teh 
ciljev.
Nato smo revidirali procese budžeti-
ranja, naročanja, nabave in dostave 
v trgovine. Z dobavitelji smo vzpo-
stavili avtomatske prenose EDIFACT 
datotek, ki so izjemno pospešile 
pretok robe od dobavitelja do naše 
maloprodajne lokacije.
Obenem smo začeli ustvarjati nove 
poslovne modele v maloprodaji, 
ki nam omogočajo razbremenitev 

financiranja zalog in nam omogo-
čajo priliv denarja iz prodaje veliko 
hitreje, kot je potrebno zalogo 
plačati.
Na vse to smo začeli skrbno izbi-
rati investicije v nove prostore in 
začeli investirati v trgovine, ki imajo 
izjemno visoke donose na investicijo 
(ROI in ROIC med 35 % in 65 %).

 4.1.2. Plačni sistem / motiva-
cija

Ko smo imeli postavljene standarde, 
pravilne željene poslovne procese, 
smo s primernimi kazalci poizku-
sili vse to vplesti v plačni sistem 
direktorjev tržišč in jih ne stimuli-
rati samo na doseganje dobička, 
temveč tudi na kazalce, postavljene 
na temelju optimalnega obratnega 
kapitala.
Plačni sistem direktorja nagradi ob 
preseganju določene EBITDA marže, 
rasti prodaje in donosnosti, izplačilo 
nagrade pa se lahko izvede samo, 
v kolikor sidra to dovoljujejo. Sidra 
pa so določen obrat zaloge, obrat 
terjatev, maksimalne stare zaloge in 
zaloge na kvadratni meter ter ustre-
zna denarna sredstva in investicije 
na m2 v predpisanem rangu. Vsa ta 
tako imenovana sidra potrjujejo, da 
je bil dobiček dosežen s kvalitetnim 
poslovanjem.
Da direktorji to dosežejo, morajo 
vpeljati optimalne poslovne procese 
ter prenesti pritisk in fokus upra-
vljanja obratnega kapitala tudi na 
srednji management in posredno na 
vse zaposlene v podjetju.
V skupini smo način prenosa tega 
prepustili posameznemu direktorju 
tržišča, tako, da so se oblikovali 
različni sistemi in načini. Posamezni 
direktor je vpletel kazalce v plačni 
sistem celotnega srednjega ma-
nagementa, medtem ko je drugi 
postavil samo redno poročanje in 
spremljanje kontrolinga in nato sam 
operativno in dnevno dela s svojim 
managementom.
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 4.1.3. Kontroling planira, 
nadzira in analizira vse 
tokove

Pobudnik procesa optimiranja obra-
tnega kapitala je bil sicer finančni 
direktor, toda kmalu po začetku se 
je izkazal kot ključen nosilec celo-
tnega procesa prav kontroler, ki je 
imel pregled nad celotnim poslo-
vanjem podjetja. Pokazalo se je, da 
prav kontroler pozna vse procese, 
zna postaviti pravilne kazalce za 
spremljanje poslovanja in najti 
učinkovite izboljšave.
Tako je kontroling poleg svojega 
dela prevzel še mesečno poročanje 
in pregled nad terjatvami, obve-
znostmi in zalogami. Poleg poro-
čanja sodeluje tudi z direktorjem 
tržišča in finančnim direktorjem pri 
ukrepih, kaj, kje in kako izboljšati 
obratni kapital.
Pri procesih smo kontroling vpletli 
v potrjevanje budžetov za naroči-
la, saj tako vsebinsko vidi možne 
napake prodajnikov, predno gredo 
na naročila. Prav tako planira in 
kontrolira optimalno zalogo in obrat 
terjatev.
Ko so izdelani operativni plani 
gibanja zalog, naročanja in nabave, 
kontroling spremlja prodajo, nabavo 
in zalogo glede na plan in usklajuje 
te postavke med seboj. Primer: če je 
zaloga previsoka, je potrebno naba-
vo zaustaviti, če je prodaja visoka, 
je potrebno nabavo povišati, itd
Obenem spremlja tudi distribucijo: 

odprte terjatve kupcev in jih združu-
je z zalogami in naročili za stranke. 
Stranka lahko prevzame robo samo, 
če ima zaprte terjatve, nabava za 
stranko se izvaja, če jo na velepro-
daji ne čaka roba in nima odprtih 
predračunov …
Kot nadgradnja vsega tega pa smo 
začeli pripravljati močne program-
ske module, ki zaposlenim poma-
gajo izračunati potrebne budžete in 
optimalne zaloge ter nudijo pregled 
nad robo za stranke … Kontro-
ling je zaradi svojega poznavanja 
ključen pri načrtovanju in imple-
mentaciji teh programov kot tudi 
pri izobraževanju uporabnikov za 
njihovo uporabo.

 4.1.4. Kazalci obratnega 
kapitala ki jih uporabljamo

V Sportini uporabljamo vse aktual-
ne finančne kazalce in poročila, ki 
kažejo uspešnost upravljanja obra-
tnega kapitala, kot smo tudi sami 
prišli do tega, da so se nam razvili 
neke vrste improvizirani kazalci 
BSC. Obenem močno priporočam 
spremljanje tako imenovanega Du 
Pointovega sistema kazalnikov, ki 
je močno orodje, s katerim lahko 
kontroling pokaže managementu, 
kako pomembne so posamezne 
postavke obratnega kapitala kot 
tudi vse ostale postavke v bilanci 
stanja za uspeh podjetja in njihov 
dejanski vpliv.

5. Zaključek
V podjetju gradimo uspešen kontro-
ling že dolgo časa in njegova vloga 
v upravljanju obratnega kapitala je 
le nadgradnja obstoječega sistema. 
Začeli smo s finančnim kontrolin-
gom, ki je izvajal kontroling rezul-
tata po profitnih centrih in postavil 
interno organizacijo (STM, profitne 
centre, blagovne skupine), dodali 
stroškovni kontroling in to nadgradili 
s prodajnim kontrolingom, ki poiz-
kuša aktivno vplivati na čim boljšo 
prodajo.
Izhajamo iz stališča, da imamo 
urejen, moderen kontroling, ki 
izvaja svoje osnovne funkcije brez 
zastojev. Vse to smo nadgradili še 
s kontrolingom, ki obvladuje zaloge, 
terjatve, obveznosti, investicije in 
predvsem tudi poslovne procese. 
Tako smo zgradili sistem kontro-
linga, ki izvaja svoje aktivnosti 
na celotnem področju poslovanja 
podjetja in res lahko ustvari dodano 
vrednost pri čim boljšem rezultatu 
in dolgoročnem razvoju uspešnosti 
podjetja.
Pomembno je predvsem, da je 
kontroler proaktiven v iskanju poti 
do čim boljšega rezultata in upra-
vljanja podjetja ter da nenehno 
išče rezerve v podjetju. Tako bo 
prej ali slej prišel do točke, ko ga 
standardno poročanje o stroških in 
prodaji ne bo več zadovoljilo in bo 
za doseganje čim boljših rezultatov 
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začel iskati skrite rezerve v obra-
tnem kapitalu in se ukvarjati tudi z 
naložbami.
Rezultati tega dela v Sportini so 
vidni v uspehu naših podjetij, ki 
rastejo izjemno hitro in obenem po-
slujejo izjemno uspešno, poleg tega 
pa se nam sprošča dovolj denarnih 
sredstev, da smo zagnali še turi-
stično divizijo, presežke pa vlagamo 

tudi v dobre finančne in nepremič-
ninske naložbe. Kot največji dokaz 
uspešnosti pa so:
1. ponudba enega od naših princi-

palov, ki ima več kot 5 milijard 
evrov prometa, da zaradi naše 
uspešnosti prevzamemo še 
upravljanje avstrijskega tržišča

2. ponudba drugega principala, da 
se naredi novo podjetje za nje-

gov brand, kjer ima on 24,9 % 
delež, na ta račun pa prevzame-
mo celotno tržišče Jugovzhodne 
Evrope in

3. ponudba našega ponudnika 
lokacij v boljših trgovskih cen-
trih, ki nam ponuja vstop na že 
obstoječe lokacije njegovih cen-
trov na tržiščih Avstrije, Češke, 
Madžarske in Slovaške. 

Dogodki
Vljudno vas vabimo, da uvrstite strokovno in stanovsko srečanje kontrolerjev v svoj koledar in se nam za 
2 dni pridružite v Portorožu.

 osrednji dogodek kontrolerjev Slovenije
izkušnje najboljših
 bogat dvodnevni program
prijetno druženje
 edinstvena priložnost v letu
čas za kontroling













Srečanje kontrolerjev 2007
»Uspešen kontroling – uspešno podjetje«.
Portorož, 27. in 28. september 2007

Srečanje slovenskih kontrolerjev je 
strokovno posvetovanje, ki nudi ve-
liko priložnosti vsem udeležencem. 
Na srečanju se družijo kontrolerji, 
ljubitelji kontrolinga in vsi, ki jih 
strokovne teme z obsežnega podro-
čja kontrolinga zanimajo. Srečanje 
je namenjeno tako pridobivanju 
novih znanj na področju kontrolinga, 
izmenjavi izkušenj in novih idej kot 
tudi spoznavanju najboljših praks. 

Moto letošnjega srečanja je »Uspe-
šen kontroling – uspešno podjetje«; 

navdihnila ga je raziskava, ki je poka-
zala, da obstaja močna korelacija med 
razvitostjo kontrolinga in uspešnostjo 
podjetja: uspešno razvit kontroling 
prispeva k uspešnosti podjetja. 

7. srečanje kontrolerjev je 
osredotočeno na dobre prakse in 
uspešne metode, poleg osnovne 
korelacije med uspešnostjo podjetja 
in kontrolingom pa se bomo ukvarja-
li še z mnogimi drugimi temami; za-
nimiva bo tudi okrogla miza, kjer 
boste izvedeli odgovore na vpra-

šanje Kaj vodstvo pričakuje od 
kontrolinga? Okroglo mizo smo 
pripravili v sodelovanju z Združe-
njem Manager, v razgovoru pa bodo 
sodelovali vidni slovenski managerji.

Nasvidenje v Portorožu
Letno stanovsko srečanje je odlična 
priložnost, da obnovite stare in 
navežete nove stike ter se prijetno 
družite s kolegi. Preberite si povzet-
ke letošnjih prispevkov (s klikom na 
naslov) in ugotovili boste, da tokrat 
res ne smete manjkati! 
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Pokrovitelji Srečanja kontrolerjev 2007:

Četrtek, 27. september 2007

08:30 Prijava
09:00 Otvoritev Srečanja kontrolerjev 2007

MIK Slovenija, nagovor organizatorja 
09:15 Kontroler v pasteh globalizacije

Joža Železnikar 
09:55 Doktrina kontrolinga in osebne lastnosti 

kontrolerja
Dr. Franc Koletnik, EF, UNI MB 

10:35 Odmor 
11:05 Zamaknjenost ob branju, zamaknjenost ob 

poslovanju?
Sava Zibler, MKZ d.d. 

11:45 Uvedba koncepta kontrolinga v hotelsko 
podjetje Laguna, d.d., Novigrad
Branko Breglec, Kontroler d.o.o. 

12:25 Uspešen kontroling v dobrem bančnem 
poslovanju
mag. Jerneja Jeranko, Abanka d.d. 

13:05 Kosilo 
14:35 Kako uveljaviti kontroling v neprofitni(e) 

organizaciji(e)?
mag. Špela Režun, VDC Zagorje ob Savi 

15:15 Primer implementacije BSC v zdravstveno 
organizacijo
mag. Ana Gračner, dr.med., Splošna bolnišnica 
Trbovlje 

15:55 Odmor 
16:25 Naprednejša uporaba preglednic za uspe-

šnejši kontroling
mag. mag. Jože Andrej Čibej, EF, UNI LJ 

17:15 Ustanovitev delovne skupine v okviru Inter-
national Controller Association
Dragica Erčulj, MIK Slovenija d.o.o.

17:40 Zaključek dnevnega programa  
19:00 Družabni večer 

Petek, 28. september 2007

09:00 Vloga kontrolinga - dodana vrednost v 
poslovnem procesu
mag. Rafko Medved, RMC

09:40 Uporaba zmogljivosti organizacije za več 
dobička
Sebastijan Piskar, MIK Slovenija d.o.o. 

10:20 Odmor 
10:50 Kontroling dobičkovnih mest odgovornosti 

(profitnih centrov)
Dr. Marko Hočevar, EF, UNI LJ 

11:30 Upravljanje delovnega kapitala oz. Lahka 
bilanca
Goran Kristan, Sportina Bled d.o.o. 

12:10 Kontroling in podporne tehnologije
Slavko Kastelic, crmT d.o.o. 

12:50 Odmor 
13:35 Okrogla miza: Kaj vodstvo pričakuje od 

kontrolinga?
Odgovore bomo izvedeli na okrogli mizi, ki smo 
jo pripravili v sodelovanju z Združenjem Ma-
nager; v razgovoru sodelujejo vidni slovenski 
managerji

14:35 Zaključek srečanja 

Več o programu srečanja in informacije o prijavi si pre-
berite na http://2007.mik.si/

Program

Organizator srečanja kontrolerjev je MIK Slovenija, ki želi z vsakoletnimi srečanji kontrolerjev spodbuditi izmenjavo izkušenj in 
druženje med slovenskimi kontrolerji in drugimi, ki imajo podobna profesionalna znanja in interese.

http://www.mik.si
http://www.mik.si
http://www.crmt.si/web/
http://www.zdruzenje-manager.si/
http://2007.mik.si/prijava.html
http://2007.mik.si/povzetek.html
http://2007.mik.si/predavatelji.html
http://2007.mik.si/povzetek.html
http://2007.mik.si/povzetek.html
http://2007.mik.si/predavatelji.html
http://2007.mik.si/povzetek.html#sava_zibler
http://2007.mik.si/povzetek.html#sava_zibler
http://2007.mik.si/povzetek.html#sava_zibler
http://2007.mik.si/povzetek.html#Branko_Breglec
http://2007.mik.si/povzetek.html#Branko_Breglec
http://2007.mik.si/predavatelji.html#branko_breeglec
http://2007.mik.si/povzetek.html#jerneja_jeranko
http://2007.mik.si/povzetek.html#jerneja_jeranko
http://2007.mik.si/predavatelji.html#jerneja
http://2007.mik.si/povzetek.html#spela_rezun
http://2007.mik.si/povzetek.html#spela_rezun
http://2007.mik.si/predavatelji.html#spela
http://2007.mik.si/povzetek.html#ana_gracner
http://2007.mik.si/povzetek.html#ana_gracner
http://2007.mik.si/predavatelji.html#ana
http://2007.mik.si/povzetek.html#Joze_cibej
http://2007.mik.si/povzetek.html#Joze_cibej
http://2007.mik.si/predavatelji.html
http://2007.mik.si/povzetek.html#dragica
http://2007.mik.si/povzetek.html#dragica
http://2007.mik.si/predavatelji.html#dragica_erculj
http://2007.mik.si/povzetek.html
http://2007.mik.si/povzetek.html
http://2007.mik.si/predavatelji.html#rafko
http://2007.mik.si/povzetek.html
http://2007.mik.si/povzetek.html
http://2007.mik.si/predavatelji.html#seba
http://2007.mik.si/povzetek.html#marko_hocevar
http://2007.mik.si/povzetek.html#marko_hocevar
http://2007.mik.si/predavatelji.html#marko
http://2007.mik.si/povzetek.html#goran_kristan
http://2007.mik.si/povzetek.html#goran_kristan
http://2007.mik.si/predavatelji.html#goran
http://2007.mik.si/povzetek.html#slavko_kastelic
http://2007.mik.si/predavatelji.html#slavko
http://www.zdruzenje-manager.si/
http://www.zdruzenje-manager.si/
http://2007.mik.si/
http://www.mik.si


KONTROLERJEV GLASNIK  ŠT. 17    Stran 9 od 9    MIK SLOVENIJA D.O.O.    WWW.MIK.SI

KONTROLERJEV GLASNIK   ŠTEVILKA 17 SEPTEMBER 2007

Kontrolerjev glasnik je brezplačna strokovna publikacija, ki jo izdaja MIK Slovenija, 
ponudnik informacijskih sistemov za analize, poročanje in planiranje, organizator Šole za 
usposabljanje kontrolerjev in drugih izobraževanj za učinkovitejše vodenje in kontroling.

Kontrolerjev glasnik izhaja v nakladi 3500 izvodov.

© 2007 MIK Slovenija d.o.o. - Management Informacije Komunikacije
Uredila: Dragica Erčulj

MIK Slovenija d.o.o.
Peričeva 23
1000 Ljubljana
01 236 36 36
info@mik.si
www.mik.si

Udeleženci se na seminarjih 
temeljito seznanijo s siste-
mom kontrolinga in spoznajo 
praktično uporabnost metod in 
orodij kontrolerja v praksi. V šoli 
prejmejo podrobne metodološke 
napotke in jih utrdijo s pridoblje-
nimi izkušnjami pri izdelavi vaj in 
seminarskih nalog. Ob zaključku 
prejmejo certifikat in pridobijo 
naziv certificirani kontroler.

Šola je sestavljena modularno 
in vsak udeleženec ima možnost, 
da si sistematično in strukturirano 
gradi svoje znanje kontrolinga od 
osnovnega do naprednega in zah-
tevnejšega. Modularno sestavljen 
program šole pa ima še to pred-
nost, da si lahko udeleženec izbere 
module, ki bodo zgradili njemu 
ustrezne kompetence. S tem pa je 
tudi podjetjem omogočena vzposta-
vitev tistega znanja, ki je v podjetju 
dejansko potrebno.

Program šole izvajajo stalni pre-
davatelji, ki prihajajo iz prakse in 
se s kontrolingom ukvarjajo že vrsto 
let. Slušateljem prenašajo praktična 

znanja in metode, ki bi lahko nosile 
etiketo »preizkušeno v praksi«. 
Vsako leto pa povabimo, pri vsakem 
modulu, k sodelovanju tudi druge 
zunanje sodelavce, ki predstavijo 
konkretno rešitev v svojem podje-
tju, torej primer dobre prakse 
kontrolinga v različnih gospodarskih 
dejavnostih (trgovska, proizvodna, 
bančna, ipd). 

Udeležbo priporočamo sedanjim 
in bodočim kontrolerjem, pa tudi 
vsem ostalim, ki želite pridobiti ali 
nadgraditi svoje znanje z znanjem 
obsežnega področja kontrolinga.
V šoli si pridobite stanovske kolege 
tudi za bodočo izmenjavo izkušenj. 
In tudi to nekaj šteje, ne?

Kako poteka delovni dan in 
usposabljanje v šoli? Vabim vas, 
da si preberete kratek prispevek 
in mnenja udeležencev v 14. števil-
ki Kontrolerjevega glasnika ali na 
www.kontroling.si

Zaradi večje učinkovitosti predavanj 
in vaj ter bolj poglobljene medseboj-
ne komunikacije je število udeležen-
cev omejeno na 18.

Vabimo vas, da se čimprej odločite 
in koristite ugodnosti predprijave. 

Novice

Šola za usposabljanje 
kontrolerjev®

V letu 2008 bo že 18-tič odprla svoja vrata in usposobila novo generacijo 
slovenskih kontrolerjev. Vabimo Vas, da se jim pridružite tudi Vi!

Aktualni termini 2008
Celovit izobraževalni program je razvit po vzoru Controller Akademie iz 
Nemčije in obsega štiri vsebinsko povezane module, ki bodo izvedeni v 
naslednjih terminih:

1.  Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov (12.–14. marec 2008)
2.  Poslovni izid po profitnih centrih (9.–11. april 2008)
3.  Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah (14.–16. maj 2008)
4.  Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja (11.–13. junij 2008)

Mnenje udeleženke:

Če želiš svojo konkurenco 
preseči z boljšim poslovanjem, 
je ta šola pravi naslov …

Helen Brandner, 
vodja štabne službe za kontroling 

in strateški razvoj 
Elektro Maribor, d.d.

Informacije in prijave
www.kontroling.si

tel.: 01 236 36 36
email: info@mik.si.
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