Критериуми за избор на компанија со добро корпоративно управување 2010
Бр.

Критериуми за евалуација

1.
1.1

Како менаџментот ги спроведува своите активности?
Дали во компанијата се донесени, се спроведуваат бизнис
планови на среден рок/ годишни?
Дали компанијата корити/ангажира независни ревизорски
услуги за контрола на финансиското работење?
Дали ревизорските извештаи се објавуваат јавно?
Дали менаџментот на компанијата имал обуки, стручно
усовршување или специјализација во последните три години?
во РМ
во странство
во РМ и странство
Дали во последните три години компанијата го подобрила
квалитетот на работење со водедување ISO- HASAP или
други сертифицирани страндарди за квалитет?
-започната постапка
-сертификација
- одржување
Како се однесувате со своите вработени
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Дали директорите се придржуваат кон Меѓународната
декларација за човекови права?
Дали компанијата е потписник на Колективен договор?
Дали во компанијата постои лице или единица задолжена за
човечки ресурси на вработените?
Дали постои систем на обука (интерна и надворешна,
формална и неформална)?
Дали во компанијата постои подеднаков пристап до
работните места за сите категории на граѓани?
Дали компанијата имала судски спорови или решенија на
трудовата инспекција во врска со спроведувањето на
прописите од работното законодавство?
Комуникација со потрошувачите/ клиентите?

Со колку клиенти компанијата има континуирана
соработка во последните пет години?
Дали производството/услуги за одреден временски
период се планира врз основа на барањата на
купувачите?

3.3

Дали компанијата врши испитувања на мислењето на
потрошувачите/клиените?

4
4.1

Како се однесувате со вашите снабдувачи
Дали спецификациите на производство се во согласност со
пропишаните етички стандарди? (дали содржат
целосни/вистинити податоци?)

4.2

Колку рекламации и судски спорови сте имале со
добавувачите во последните пет години?
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5.3

Како влијаете врз заедниците и околината во
различни локации на кои дејствувате?
Дали се придржувате кон пропишаните стандарди за заштита
на животната средина, индустриски стандарди, дали се
почитува Еколошката декларација
Дали се даваат средства во вид на донации (согласно
покажаните финансиски резултати) за различни хуманитарни
активности?
Дали компанијата е отворена за комуникација со сите
надлежни органи, социјални, јавни и интересни групи?
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