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UVOD 
 
Pojem poštene vrednosti se nanaša na zahtevo računovodskih standardov, da se finančno 
premoženje meri po tržnih vrednostih oziroma z modeli vrednotenja, če ni aktivnega trga. V 
obeh primerih se vsak nerealiziran dobiček (ali izguba) pri finančnih instrumentih, ki jih ima 
poročevalec, prevede v povečanje (ali zmanjšanje) njegovega kapitala in posledično izboljša 
ali poslabša stopnjo kapitalizacije ter druge finančne kazalce (Magnan, 2009, str. 2).  

Zaradi močne povezanosti finančnih trgov in svetovnega gospodarstva v mednarodnem okolju 
že dlje obstajajo težnje po poenotenju računovodskih pravil. Tako so se razvili Mednarodni 
standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP). Te danes dovoljuje ali 
predpisuje preko sto držav. Značilnost srednjeevropske računovodske šole je poudarek na 
spoštovanju predpostavke previdnosti, anglosaksonska šola pa temelji na prikazovanju 
gospodarskih kategorij po pošteni vrednosti (Odar, 2003, str. 16). Ker Mednarodni standardi 
temeljijo predvsem na anglosaksonskih načelih, zelo poudarjajo uporabo poštenih vrednosti 
kot osnovo za merjenje postavk. V Združenih državah Amerike le-ti še vedno niso v veljavi, 
vendar so rešitve glede poštene vrednosti v ameriških splošno sprejetih računovodskih načelih 
praktično enake kot v mednarodnih računovodskih standardih. To prinaša uveljavitev poštene 
vrednosti v zelo širokem svetovnem okviru, saj so se pred tem v nacionalnih pravilih 
pojavljale precej različne metode vrednotenja (McCollum, 2008, str. 13).  

O pristopih merjenja računovodskih kategorij so strokovnjaki pričeli bolj poglobljeno 
razpravljati v začetku dvajsetega stoletja, saj pred tem računovodska pravila niso bila strogo 
predpisana. Ideja o pošteni vrednosti v računovodskih izkazih ni nova, saj so se prevrednotenja 
na tržne vrednosti pojavljala že pred letom 1920. Razprava v stroki se vse od takrat vrti okoli 
zanesljivosti in primernosti merjenja po pošteni vrednosti v primerjavi z merjenjem po izvirnih 
vrednostih (Choy, 2006, str. 7; Plantin, Sapra & Shin, 2008, str. 10). Medtem ko poštena 
vrednost ni vedno povsem objektivna in zanesljiva, pa izvirna vrednost sredstva v naslednjih 
presečnih obdobjih ni nujno več aktualna oziroma primerna. Merjenje po pošteni vrednosti 
bolj služi interesom lastnikov, merjenje po izvirnih vrednostih pa bolj interesom 
posojilodajalcev (Korn, 2006, str. 3). Preveliko poudarjanje predpostavke previdnosti lahko 
vodi do tega, da je pri izhajanju iz izvirnih vrednosti ugotovljeni dobiček podjetij v manjši od 
dejanskega, posledično pa so manjši tudi čisti dobiček in dividende oziroma delež v dobičku; 
informacije o poslovanju podjetja pa tako ne kažejo tržnih vrednosti (Odar, 2003, str. 16). 

Zgodovina različnih rešitev v praksi je pokazala, da imata obe metodi svoje prednosti in 
slabosti ter različno informacijsko vrednost za končne uporabnike računovodskih izkazov. Že 
po veliki gospodarski krizi v 1920-ih letih je bila v stroki poudarjena možnost zlorab pri 
vrednotenju po poštenih vrednostih, zaradi česar so prevrednotenje na poštene vrednosti 
prepovedali (Choy, 2006, str. 7-9). Po letu 1945 pa je z razvojem finančnih trgov spet prišlo 
do močno izraženega interesa lastnikov, da bi v računovodskih izkazih videli realno vrednost 
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svojega kapitala. S tem je ponovno na površje prišla potreba po predstavitvi bilančnih postavk 
po nekih njihovih trenutnih oziroma poštenih vrednostih.  

Leta 2007 se je iz bančnega sektorja Združenih držav Amerike pričela širiti posojilna finančna 
kriza, ki se je zelo hitro razprostrla na celoten svet in vse sektorje v gospodarstvu. Bančniki in 
politiki so za hitro širjenje krize in vsesplošno razvrednotenje premoženja obtožili 
računovodski princip poštene vrednosti. Po njihovem mnenju so predhodni sistemi merjenja 
pomenili boljše blažilce podobnih šokov. Finančna kriza je pred koncept merjenja po poštenih 
vrednostih postavila vrsto vprašanj.   

Vzroki nastale krize pa so bili precej bolj kompleksni. Zajemali so vse od premalo 
konzervativnega odobravanja posojil bank gospodarstvu in gospodinjstvom, netransparentno 
trgovanje z zapletenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, katerih vsebine so bile premalo 
preučene, prezadolženost gospodarstva in prenizke deleže kapitala v bankah, do nastanka 
finančnega mehurčka na svetovnih borzah po večletni rasti borznih indeksov. Vzroke in 
kronologijo krize pojasnjujejo številni avtorji, kot na primer Van Deventer (2008, str. 3-4), 
Huian (2009, str. 2-4), Wallace (2009a, str. 10-14) in Ryan (2008, str. 1607-1622).  

Tveganje sekundarnih hipotekarnih posojil se je v zadnjih letih povečevalo, ni pa bilo 
primerno predstavljeno, ovrednoteno in razkrito v računovodskih izkazih. Masovno listinjenje 
drugorazrednih hipotekarnih posojil je še povečalo to težavo, saj so bile bonitetne ocene tako 
izdanih vrednostnih papirjev previsoke. Ko je na plan prišlo dejansko tveganje neplačil, je 
cena teh finančnih instrumentov padla. Posledično je padlo povpraševanje po njih in tako 
primarni posojilodajalci niso mogli več izvajati masovnega listinjenja. Zaostrili so se pogoji za 
nova hipotekarna posojila, povpraševanje po nepremičninah je padlo in sprožilo začaran krog 
padanja cen in plačilne nesposobnosti (Wallace, 2009a, str. 10-14). Kriza je prišla v štirih 
razpoznavnih valovih. Po prvem spoznanju, da so verjetne izgube pri sekundarnih 
hipotekarnih posojilih višje od pričakovanih, je drugi val zajel poroke in investitorje v vezane 
izvedene finančne instrumente tako imenovanih »junior« pozicij, tretji val investitorje 
»senior« pozicij instrumentov, četrti val pa je presegel meje sekundarnih posojil in vplival že 
na cene delnic na borzi (Ryan, 2008, str. 1619-1620).  

Kriza je prinesla stečaje mnogih finančnih inštitucij in drastično znižanje cen ter likvidnosti 
vseh finančnih instrumentov. Zmanjšano je zaupanje v delovanje finančnega sektorja in 
zaupanje v računovodsko poročanje, saj je javnost pod vtisom, da so bile vrednosti sredstev v 
izkazih napihnjene, za to pa naj bi bilo krivo predvsem računovodenje po poštenih (tj. tržnih) 
vrednostih.  

Med glasnimi kritiki poštene vrednosti najdemo zelo ugledne strokovnjake kot na primer: 
Abernathya, izvršnega podpredsednika Združenja bančnikov ZDA za finančne inštitucije in 
pravne zadeve (Berman, 2008); Yinglinga, predsednika Združenja bančnikov ZDA (Leone, 
2008); Isaaca, bivšega predsednika FDIC (Katz, 2008); Forbesa, glavnega urednika časnika 
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Forbes (Forbes, 2009); Wallisona, raziskovalca inštituta AEI (American Enterprise Institute 
for Public Policy Research) (Wallison, 2009). Wallison na primer trdi, da izvirnih 500 milijard 
ameriških dolarjev slabih hipotekarnih dolgov brez merjenja po pošteni vrednosti ne bi moglo 
povzročiti dolgotrajne krize s sesutjem finančnega trga, ki obsega sredstva v višini 140 
bilijonov ameriških dolarjev. 

Prvi očitek kritikov se nanaša na določanje in ugotavljanje poštene vrednosti. Ta presega 
okvire trenutne finančne krize in se dotika vseh situacij, ko trgi ne zadoščajo ekonomski 
predpostavki popolne učinkovitosti. Kako naj poročevalci objektivno ugotavljajo, kakšna je 
poštena cena nekega instrumenta za »obveščenega« kupca na trgu, če je jasno, da trg ni 
popoln, da se na njem pojavljajo anomalije in špekulacije in neracionalno vedenje 
investitorjev?  

Drugi očitek pravi, da je poštena vrednost kriva za verižno reakcijo padanja cen na trgu. Kakor 
naj bi verižno napihovala bilančne vrednosti v razmerah prosperitete, naj bi poglobila in 
podaljšala cikel gospodarske recesije zaradi podcenjene vrednosti sredstev glede na njihove 
realne vrednosti v normalnih razmerah. Sinn (2008, str. 60-61) kot zagovornik nemške 
računovodske šole pravi, da je sistem določanja nižje izmed izvirne ali iztržljive vrednosti v 
primerjavi s sistemom poštene vrednosti bolj stabilen za gospodarstvo in da bolj spodbuja 
poslovodstva k dolgoročnemu ravnanju v korist družbe. Vpliv poštene vrednosti na stabilnost 
in nestanovitnost finančnega sistema so že pred izbruhom krize preučevali strokovnjaki 
Evropske centralne banke in opozorili, da ima na bančni sektor prociklični učinek (Enria et al., 
2004, str. 45).  

Če ostanemo zgolj pri najpomembnejših očitkih pošteni vrednosti, je tu tudi nezanesljivost 
merjenja v primerih, ko se jo namesto s tržno vrednostjo ugotavlja z modeli vrednotenja. 
Takšni modeli naj bi se glede na Mednarodne standarde računovodskega poročanja uporabili v 
vseh primerih, ko za neko sredstvo niso na razpolago podatki z delujočega trga (MRS 39, člen 
AG71 do AG82), niso pa predpisani. To daje uporabnikom možnosti prilagajanja v praksi in 
povzroča nekonsistentno poročanje med različnimi poročevalci v gospodarstvu.  

Kritiki poštene vrednosti so bili tako prepričljivi, da je ameriški kongres oktobra 2008 v 
Zakonu o nujni gospodarski stabilizaciji pooblastil Ameriško komisijo za trg vrednostnih 
papirjev (angl. United States Securities and Exchange Commission, v nadaljevanju: US SEC), 
da preuči in po potrebi umakne računovodski standard za merjenje postavk po poštenih 
vrednostih. Nezaupanje v računovodsko stroko je šlo tako daleč, da je US SEC dobil tudi 
nalogo, da preuči procese sprejemanja ameriških računovodskih standardov pri Odboru za 
finančno računovodske standarde (angl. Financial Accounting Standards Board, v 
nadaljevanju: FASB) (Trussel & Rose, 2009, str. 27). Evropska komisija pa je v pismu 
Mednarodnemu odboru za računovodske standarde (angl. International Accounting Standards 

Board, v nadaljevanju: IASB) zahtevala, da se omogoči premestitev sredstev, merjenih po 
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pošteni vrednosti, v druge skupine sredstev in da se prilagodijo pravila slabitev za sredstva, 
razpoložljiva za prodajo (Holmquist, 2008, str. 1-2).  

Zgodovina računovodstva kaže na to, da so v različnih gospodarskih situacijah prišle do izraza 
različne prednosti možnih metod vrednotenja in da so se računovodski standardi in zakonodaja 
prilagajali prostoru in času. Na to so vplivali na primer raven inflacije, stabilnost gospodarstva 
v nacionalnem in svetovnem okviru, struktura financiranja družb (pretežno dolžniška ali 
lastniška), lastniška struktura gospodarstva (zasebna ali javna) in ostale posebnosti v danem 
trenutku. Slovenija je poučen primer države, ki je v obdobju od leta 1993 do leta 2006 
zamenjala tri koncepte vrednotenja in se tako prilagajala spreminjajočem se okolju. Finančna 
kriza predstavlja zgolj eno od gospodarskih situacij, ki se v svetu v različnih oblikah in 
intenzitetah pojavijo vsake nekaj let. Postavlja se vprašanje, ali je poštena vrednost tista 
metoda vrednotenja, ki lahko premosti razlike v prostoru in času ter nudi primerljive 
računovodske izkaze med svetovnimi poročevalci. Razlike med državami so zaradi 
kulturnega, političnega in gospodarskega okolja kljub globalizaciji svetovnega gospodarstva 
močno prisotne. 

Kot odgovor na kritike so se pojavile številne študije s strani računovodskih strokovnjakov, ki 
so dokazovale primernost merjenja po pošteni vrednosti. Po mnenju drugih avtorjev je poštena 
vrednost zgolj pokazatelj realne slike in ni pravih razlogov za njeno ukinitev (Plantin, Sapra & 
Shin, 2008, str. 10; Novoa, Scarlata & Sole, 2009, str. 27). Še več, tudi merjenje po izvirnih 
vrednostih je podvrženo slabitvam in odpisom, tako da bi odziv na padce cen bil podoben tudi 
brez standardov o pošteni vrednosti (Ryan, 2008, str. 1608). Ti avtorji sicer imajo predloge za 
izboljšave v implementaciji poštene vrednosti, niso pa privrženci ukinitve.  

Zakonodajne inštitucije so se že odzvale s predlaganimi rešitvami za izboljšave v obstoječem 
računovodskem sistemu, v katerem pa ohranjajo pošteno vrednost v jedru poročanja. Ugotovili 
so, da je bilo v sedanjih računovodskih rešitvah obravnavanje finančnih instrumentov 
prezapleteno in premalo življenjsko. S tem ni bil dosežen osnovni namen računovodstva. V 
sedaj veljavnih standardih namreč obstaja preveč različnih rešitev in načinov vrednotenja, da 
bi lahko govorili o konsistentnem računovodskem poročanju med gospodarskimi subjekti.  

Moja razprava o pošteni vrednosti je namenjena temu, da jo utemelji v strokovnem pogledu in 
poda odgovore na ugotovljene pomanjkljivosti s strani kritikov poštene vrednosti, posebej v 
razmerah finančne krize. Če koncept poštene vrednosti zadošča osnovnim računovodskim 
merilom (namenu in temeljnim računovodskim načelom) ter najbolje služi potrebam ključnih 
uporabnikov, potem moramo le še dognati, ali tu izvirajo tako pomembne prednosti, da 
pretehtajo pomanjkljivosti koncepta. Zdi se, da so nekatere izmed kritik vsaj nekoliko 
pretirane, saj so se poki špekulativnih mehurčkov s posledično recesijo dogajali v zgodovini 
tudi v sistemih drugačnega merjenja vrednosti.  
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Moj cilj v nalogi je postaviti v teoretsko in časovno perspektivo koncept poštene vrednosti ter 
ga presoditi v razmerah finančne krize. V svoji nalogi bom argumentirala, zakaj je teoretičen 
pristop poštene vrednosti v današnjih gospodarskih razmerah boljši od pristopa izvirne 
vrednosti in drugih alternativ. Moj namen v tej smeri je predstavitev različnih mnenj 
strokovnjakov in znanstvenikov ter dokazati, zakaj je kljub svojim pomanjkljivostim merjenje 
po pošteni vrednosti primerno. Želim pokazati možnosti, kako preseči omejitve nelikvidnosti s 
ciljem poročanja poštene vrednosti neto aktive. Cilj te naloge je tudi oblikovanje tehtnih 
predlogov za izboljšanje trenutno predpisanih računovodskih standardov oziroma rešitev.  
 
Preučila bom dane predloge finančnih regulatorjev, ki so jih do danes izdali kot odziv na 
finančno krizo in odzive strokovne javnosti nanje, saj so predlogi šele v oblikovanju.  
 
Za preučevanje primarnih in sekundarnih virov podatkov bom uporabila metodo zbiranja 
podatkov, analize vsebine in deskripcije. V ta namen bom gradivo zbrala, sistematično uredila 
in primerjala obstoječa dognanja v literaturi. Preučevala bom objave v znanstveni in strokovni 
literaturi in člankih, revijah, raziskovalnih študijah in gradivih različnih institucij iz njihovih 
spletnih strani. Uporabila bom predvsem tujo strokovno literaturo, ki se ukvarja z obravnavano 
problematiko. Po preučitvi različnih strokovnih stališč, teorij in raziskav bom uporabila lastno 
znanje in izkušnje iz preteklega in sedanjega dela v reviziji, financah in računovodstvu. V 
zadnjem delu naloge bom uporabila metodo zbiranja in analize podatkov o borznih gibanjih, ki 
bo pridobljena iz spletnih strani različnih borz in finančnih inštitucij.   
 
Z metodami primerjave, ovrednotenja, izločanja podatkov in sinteze bom prišla do zaključka 
in predlogov.   

 
Ta naloga je zastavljena tako, da bo v začetnem delu predstavila koncept poštene vrednosti in 
njegovo zgodovino. V nadaljevanju bo opisala nastanek posojilne finančne krize v letu 2007 
ter njen potek, da bi lahko razumeli, kakšno vlogo v njej naj bi imelo vrednotenje po poštenih 
vrednostih. Iz tega bodo izpeljani najbolj tehtni očitki pošteni vrednosti, ki so se množično 
začeli pojavljati ob izbruhu in eskalaciji krize. V utemeljitvenem delu naloge bodo 
predstavljene ključne prednosti poštene vrednosti, ki jih prinaša za uporabnike računovodskih 
izkazov. Posebej bodo proučeni očitki o procikličnosti, odvračanju podjetij od dolgoročnega 
razvoja in težkem merjenju na nelikvidnih trgih. Nadalje bo naloga predstavila predlagane 
spremembe zakonodajnih inštitucij glede standardov poštene vrednosti, ki so se pojavile v 
letih 2008 in 2009 po ugotovljenih pomanjkljivostih ter zaključila s predlogi za izboljšave 
glede poštene vrednosti v računovodskih izkazih.  
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1 OPREDELITEV POŠTENE VREDNOSTI 
 

1.1 Kaj je poštena vrednost 
 

V računovodskih izkazih lahko merimo postavke na več različnih podlagah. Te so odvisne od 
lastnosti posameznih merjenih postavk in primernosti za čim bolj učinkovito računovodsko 
poročanje. Poštena vrednost je ena od računovodskih ocen, tako kot so to na primer 
popravki terjatev in nekatere časovne razmejitve ali rezervacije. Njen koncept je širši kot pri 
drugih podlagah za merjenje, saj se v različnih primerih ugotavlja na razli čne načine. 

V računovodstvu se praviloma začetno pripoznanje postavk izmeri po njihovi izvirni 
vrednosti. Ta pri sredstvih pomeni vrednost denarnega ali drugačnega nadomestila, ki jo je 
pridobitelj plačal za sredstvo. Pri obveznostih je to ravno obratno in pomeni vsoto prejetih 
nadomestil za vzpostavitev obveznosti. Kasneje so postavke lahko predmet prilagoditev ali 
prevrednotenj glede na dogovorjena pravila o merjenju v računovodskih standardih. Podlag za 
merjenje je veliko, najpomembnejše pa so poleg izvirne vrednosti še dnevna ali tržna 
vrednost, poravnalna vrednost, sedanja vrednost (kot diskontirana vrednost pričakovanih 
denarnih tokov) in tako dalje (povzeto po Odarju, 2003, str. 103 – 110). 

Adam Smith je leta 1776 zapisal, da ima beseda »vrednost« dva različna pomena: lahko izraža 
uporabnost nekega objekta ali pa izraža možnost, da s posedovanjem tega objekta lahko 
kupimo druge dobrine. Prva možnost se imenuje »uporabna vrednost«, druga pa »menjalna 
vrednost« objekta (Vehmanen, 2007, str. 161). Na razširjeni osnovi Smithovega pojmovanja 
vrednosti lahko razvijemo tri alternativne osnove za merjenje trenutne vrednosti sredstva: 
vstopna vrednost (nadomestitveni strošek), izstopna vrednost (iztržljiva vrednost) in 
vrednost sredstva v uporabi (sedanja vrednost denarnih tokov). Te tri osnove opisujejo 
dejstvo, da je sredstvo lahko kupljeno, prodano ali uporabljano (Wilson, 2007, str. 200). 
Alexander (2007, str. 78) je podlage za merjenje gospodarskih kategorij prikazal v shemi, ki jo 
predstavljam v nadaljevanju. 

Slika 1: Podlage za merjenje, vključujoč pošteno vrednost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: D.  Alexander, Recent history of fair value, 2007, str. 78. 
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Vrednotenje po izvirnih vrednostih je zanesljivo, dokazljivo, zanemarja pa spremembe 
vrednosti teh sredstev v obdobju po nakupu. Vrednotenje po poštenih vrednostih premaguje to 
nepopolnost cene, vendar pa ima tudi samo kot posledico spreminjanje cen na trgu. Torej 
imamo možnost vrednotenja po zastarelih podatkih ali po nekih tako ali drugače popačenih 
trenutnih cenah. Idealne nepopačene trenutne cene, ki bi odražale resnično stanje v 
gospodarstvu, je nemogoče pridobiti (Plantin, Sapra in Shin, 2008, str. 6). 

Zaradi širokih možnosti interpretacij podlag za merjenje je ključnega pomena, da se poštena 
vrednost natančno in nedvoumno opredeli. Sama beseda »poštena« ne pove dovolj, ker je po 
svetu razumljena zelo različno, zato je potrebno natančno vedeti, kaj naj meri. Le tako bo 
dosežena enaka obravnava pri vseh uporabnikih.  Glede na veljavne Slovenske računovodske 
standarde je poštena vrednost znesek, za katerega je mogoče zamenjati sredstvo ali s katerim 
je mogoče poravnati obveznosti ali za katerega je mogoče zamenjati podeljen kapitalski 
instrument med dobro obveščenima in voljnima strankama v poslu, v katerem sta medsebojno 
neodvisni in enakopravni. Borzna cena za finančni instrument, ki kotira na delujočem trgu, če 
so kotirane cene takoj in redno na voljo na borzi (pri trgovcu, borznem posredniku, službi za 
cene,…), najbolje priča o sprotni pošteni vrednosti. Če za kak finančni instrument trg ni 
dejaven, lahko družba ugotovi pošteno vrednost z uporabe metode vrednotenja. Metode 
vrednotenja temeljijo na zadnjem poslu med obveščenima in voljnima strankama, če so na 
voljo, na primerjavi s trenutno pošteno vrednostjo drugega instrumenta, ki ima podobne 
bistvene značilnosti, na proučitvi diskontiranih denarnih tokov in na modelih za določanje 
cene opcij (Odar, 2006b, str. 104).  
 

1.2 Zgodovina poštene vrednosti 
 
V zgodovini računovodskega poročanja sta se razvili dve skrajni veji zagovornikov merjenja 
finančnih kategorij, in sicer po pošteni ali izvirni vrednosti. Primerjamo dva temeljno različna 
pogleda na računovodske izkaze: enega preko ustvarjenih prihodkov in odhodkov in drugega 
preko vrednosti sredstev in obveznosti (Wilson, 2007, str. 197).  

Diskusija o tem se je pričela že v začetku dvajsetega stoletja, razprava pa se vselej osredotoča 
na zanesljivost in relevantnost obeh merjenj. Srednjeevropska šola je tradicionalno bolj 
nagnjena k previdnosti in izvirnim vrednostim, anglosaksonska pa je nagnjena k prikazovanju 
premoženja po realnih, oziroma »poštenih« vrednostih (Odar, 2003, str. 16). Računovodski 
standardi so se sčasoma prilagajali in med tema dvema skrajnostma iskali kompromisne 
rešitve, ki so najbolj ustrezale gospodarski situaciji v določenem trenutku. Nanje so vplivali 
različni dejavniki, kot na primer inflacijske razmere v gospodarstvu, razvitost finančnih trgov 
in nastanek različnih izvedenih finančnih instrumentov, želja po preprečevanju prevar v 
računovodskem poročanju in podobno. Pomembno se je zavedati, da gre za živ proces in da ni 
univerzalnih rešitev za vse čase.  
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Predpisani računovodski standardi so se v svetu pojavili šele po obdobju velike ameriške krize 
v začetku dvajsetega stoletja. Pred tem so družbe imele dokaj svobodne roke pri oblikovanju 
svojih računovodskih postopkov in usmeritev in obstajajo dokazi, da so se že v začetku 
dvajsetega stoletja pojavljale prevrednotene vrednosti sredstev (US SEC, 2008, str. 34). 
Današnja razprava o vrednotenju po pošteni ali izvirni vrednosti v računovodskih izkazih je 
sprva zadevala predvsem prakso krepitev vrednosti sredstev, kot so oprema, nepremičnine, 
investicije in neopredmetena sredstva. 

Choy (2006, str. 7-9) navaja, da je bilo v 1920-ih in zgodnjih 30-ih za ameriške družbe 
povsem običajno, da so sredstva prevrednotovale navzgor ali navzdol, z namenom prikazati 
njihovo trenutno vrednost. Po ustanovitvi US SEC v letu 1934 je bila ta praksa neformalno 
prepovedana, saj so v primerih prevrednotenj iz izvirne vrednosti zahtevali številne dodatne 
informacije. Ta proces je pogosto vodil v zamude pri registraciji, zato je večina podjetij raje 
uporabila izvirne vrednosti. Do leta 1938 so ameriške bančne inštitucije zaradi kontrole morale 
prikazovati finančne naložbe v delnice po njihovih tržnih vrednostih. Tega leta je to bilo 
ukinjeno zaradi skrbi zakonodajalcev, da ta sistem preveč vpliva na poslovne rezultate bank 
(US SEC, 2008, str. 34). 

Do leta 1940 je le peščica družb prevrednotovala sredstva, nekatere pa so podatke o trenutnih 
vrednostih sredstev zgolj razkrivala v pojasnilih k izkazom. Po neformalni prepovedi 
prevrednotenja je merjenje po izvirnih vrednostih postalo prevladujoče. Stroka je podpirala to 
metodo, ker je menila, da je v njej manj človeškega dejavnika in da je manj verjetnosti, da 
bi bila zlorabljena s strani poslovodstva. Skrb o zlorabah je bila rezultat dejanj nekaterih 
javnih podjetij v poznih 1920-ih, ki so oblikovane popravke danih posojil odpisovala v breme 
postavk kapitala, nastalih iz prevrednotovalnih presežkov, namesto v breme odhodkov preko 
poslovnega izida (Choy, 2006, st. 8). Nasploh je obdobje po veliki finančni krizi prineslo večji 
konzervativizem v računovodstvo, kar je pomenilo tudi odpravo vsakršnih prevrednotenj na 
tržne vrednosti. Veliki zagovornik merjenja po izvirni vrednosti v tem obdobju je bil Robert E. 
Healy, prvi glavni računovodja US SEC (US SEC, 2008, str. 34). 

Leta 1965 je bilo prevrednotenje tudi formalno prepovedano, tako pozna prepoved pa je 
menda bila posledica nestrinjanj znotraj osebja US SEC. Tudi v akademskih krogih so bila 
stališča različna. Choy (2006, str. 7-9) je iz različnih virov prišla do ugotovitve, da so 
zagovorniki izvirne vrednosti (Daniels 1934, Paton & Littleton 1940) poudarjali, da 
prevrednotenje temelji na arbitrarnih vrednostih, ki lahko služijo za zavajanje investitorjev. Na 
drugi strani pa je Weston (1953) odsvetoval uporabo izvirne vrednosti, ker zavaja uporabnike 
računovodskih izkazov s tem, ko ne predstavi sprememb trenutne vrednosti.  

V 1960-ih in 1970-ih se je stroka posvetila razvoju različnih metod merjenja. Ko so razmišljali 
o kritikah subjektivnega prevrednotenja, so predlagali številne nove metode merjenja trenutne 
vrednosti za osnovna sredstva, kot so na primer nadomestljiva vrednost, izhodna vrednost 
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(angl. exit value), sedanja vrednost in tržna vrednost. V razpravi o prednostih teh metod so bili 
osredotočeni bolj na to, kako inflacija vpliva na prikazane poslovne rezultate, kot pa na 
vrednotenje sredstev. Poznamo tri različna pojmovanja ohranjanja vrednosti kapitala: 
ohranjanje denarnega kapitala (izvirnega stroška), realnega fizičnega kapitala (kupne moči) in 
operativne zmogljivosti (toka prihodkov). V tem obdobju so bili osredotočeni na ohranitev 
kupne moči kapitala. Zelo so poudarjali ločevanje prihodkov, ustvarjenih z držanjem sredstev, 
od prihodkov iz poslovanja, da ne bi zavajali uporabnikov računovodskih izkazov (povzeto po 
Choy, 2006, str. 7-9).  

Sprouse in Moonitz sta v letu 1962 zagovarjala uporabo tržne vrednosti s stališča, da najbolje 
odraža »žrtvovanje« ali »izgubljeno priložnost«, ki nastane zaradi drugačne uporabe sredstva. 
Poštena vrednost, ki je posledica informacij s trga, je postala najbolj podprta metoda 
vrednotenja s strani nasprotnikov izvirne vrednosti. Ijiri (1980) je bil pristaš izvirne vrednosti 
in se je spraševal, ali je primerno »zanesljivost in objektivnost« zamenjati za »uporabnost, 
primernost in pravočasnost«. Razprava o pošteni in izvirni vrednosti je postala razprava o 
namenu računovodskih izkazov. Ali je to nuditi primerno informacijo o gospodarski substanci 
družbe (cilj informiranja) ali pa obračun med poslovodstvom in lastniki (cilj obračuna) (v 
Choy, 2006, str. 7-9). 

Ijiri je leta 1980 tudi pri obstoju cene na delujočem trgu zagovarjal metodo izvirne vrednosti z 
vidika tega, da sam obstoj neke vrednosti na trgu še ni verodostojen vir prihodkov. Njegov 
zadnji argument za izvirno vrednost je bil ta, da vsebuje koristne informacije o fizičnem 
gibanju virov v preteklosti, ki ni vsebovano v ceni na trgu. Kakorkoli že, podporniki poštene 
vrednosti niso dokazali povezave med tržno vrednostjo sredstev družbe in gospodarskim 
stanjem družbe in/ali napovedne moči tega vrednotenja (v Choy, 2006, str. 10-11).  

V 1970-ih je bila v gospodarstvu prisotna inflacija in SEC je iskal bolj zanesljivo vrednotenje, 
ki bi preprečilo ustvarjanje lažnih dobičkov na račun inflacije. V tem obdobju se je pojavila 
revalorizacija z zelo široko zastavljenim indeksom rasti cen, ki naj bi omogočila ohranjanje 
vrednosti premoženja. Leta 1986 so ZDA prenehale s splošno revalorizacijo, saj so študije 
dokazale, da vodi do napak v merjenju sredstev pri vseh panogah in da ne doprinese k kvaliteti 
računovodskih informacij (Choy, 2006, str. 13). 

Med zgodnjimi dokazi, da je poštena vrednost ustrezno merilo sredstvom, je študija Barthove 
iz leta 1991 (sedanje članice odbora za Mednarodne računovodske standarde). Carroll (2003) 
je dokazal, da je poštena vrednost pri zaprtih vzajemnih skladih ustrezna tudi v primeru plitkih 
kapitalskih trgov (Choy, 2006, str. 13-15).  

Kriza s podjetjem Enron je močno prizadela ameriško gospodarstvo v začetku leta 2000. 
Posledično se je v ZDA koncept poštene vrednosti zdel najboljša rešitev, ki bi prinesla bolj 
relevantno in uporabno poročanje ter povrnila zaupanje investitorjev v finančne trge (Huian, 
2009, str. 1).  V Združenih državah Amerike je bil leta 2006 v okviru US GAAP izdan 
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standard SFAS 157 – Merjenje po pošteni vrednosti. Ta standard sam ne vpeljuje obvezne 
uporabe poštene vrednosti, razlaga pa, kako naj bi se ugotavljala v primerih, ko drugi standardi 
navajajo nanjo. Pred tem standardom poštena vrednost ni bila konsistentno definirana in je 
vodila do različnih interpretacij v praksi (US SEC, 2008, str. 22). 
 

1.2.1 Vpeljava MSRP in poštene vrednosti v Evropo 
 
V Evropi so se nagnjenja k enotnim pravilom računovodskega poročanja pričela pojavljati v 
1970-ih, konkretno s četrto in sedmo direktivo Evropske Unije. Do leta 1990 je raslo 
nezadovoljstvo z obstoječim sistemom nacionalnih računovodskih standardov, saj so se ti po 
posameznih državah še vedno zelo razlikovali. Mednarodni finančni trgi so potrebovali čim 
bolj enotno računovodsko poročanje med različnimi državami. Do leta 1995 je Evropska 
komisija sklenila, da bi bili Mednarodni računovodski standardi (v nadaljevanju: MRS) možna 
rešitev za odpravo te težave. Vpeljali naj bi jih vsaj za tista podjetja v Evropski uniji, ki 
kotirajo na organiziranih trgih (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 
2007, str. 11-12).  

Mednarodni standardi računovodskega poročanja so računovodska pravila, ki jih izdaja IASB. 
To je neodvisna organizacija s sedežem v Londonu v Veliki Britaniji, ki pod tem imenom 
obstaja od leta 2001, njegov predhodnik pa se je imenoval Komite za mednarodne 
računovodske standarde (angl. International Accounting Standards Committee, v 
nadaljevanju: IASC). IASC je leta 1973 prvič objavil MRS, njegovi ustanovni člani pa so bili 
revizorji iz Avstralije, Kanade, Francije, Nemčije, Japonske, Mehike, Nizozemske, Velike 
Britanije, Irske in Združenih držav Amerike. Do leta 2000 so se standardi imenovali 
Mednarodni računovodski standardi, po tem letu pa Mednarodni standardi računovodskega 
poročanja (http://www.iasb.org). 

Leta 1998 je bil objavljen Mednarodni računovodski standard 39 – Finančni instrumenti 
(merjenje in pripoznavanje). V njem se je pojavila jasna zahteva po vrednotenju po pošteni 
vrednosti, ki pa je bila v nasprotju s četrto in sedmo direktivo EU. V letu 2000 je bil objavljen 
namen Evropske Unije, da bodo morala biti vsa konsolidirana računovodska poročila družb, ki 
kotirajo na organiziranem trgu, pripravljena po MRS.  

Šele takrat je Evropska komisija ugotovila, da se direktive ne bodo mogle vsebinsko 
razlikovati od MRS-jev, ker sistem ne bo vzdržen, in je pričela popravljati svoje direktive. V 
sklopu uskladitve vsebin v MRS-jih in EU računovodskih direktivah je bila sprejeta Direktiva 
o pošteni vrednosti (2001/65/ES, UL Evropske unije L 283, 27.10 2001, str. 28-32), ki se 
nanaša na četrto in sedmo direktivo in direktivo o bančnih računovodskih izkazih. 
Najpomembnejše za pričujočo tematiko je, da od članic zahteva, da dovolijo ali zahtevajo 
uporabo poštenih vrednosti v računovodstvu za nekatera finančna sredstva in obveznosti tako 
v konsolidiranih kot posamičnih računovodskih izkazih. To velja tako za družbe, ki kotirajo 
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kot tiste, ki ne kotirajo. Ta zahteva je pričela za zakonodajo držav članic EU veljati 1.1.2004 
(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2007, str. 12).  

Ko je postalo jasno, da MSRP ne bodo obvezni za vse poročevalce, se je pričel razvoj dveh 
vzporednih vej računovodskega poročanja. Prva je pomenila poročanje po MSRP, za preostala 
podjetja pa je bilo potrebno uvesti poročanje, ki bo v skladu z računovodskimi direktivami 
Unije. Drugi sklop poročanja omogoča državam, da ohranjajo svoj nabor računovodskih 
standardov, jih prilagodijo glede na svoje potrebe, hkrati pa so v najpomembnejših točkah 
enaki Mednarodnim računovodskim standardom (The Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales, 2007, str. 12).  

V letu 2002 je Evropska Unija vpeljala zahtevo po poročanju po Mednarodnih standardih 
računovodskega poročanja za družbe, uvrščene na borzah, in sicer prvič z letom 2005. Temu 
so od takrat sledile tudi druge države in danes okoli 113 držav po svetu dovoljuje ali zahteva 
uporabo MSRP. Med njimi sta poleg Evropske Unije tudi Avstralija in Izrael; Brazilija in 
Kanada pa sta napovedali uporabo MSRP. Kapitalizacija na borzah vseh teh držav pomeni 
okoli 31 % vse svetovne. Poleg tega se tudi ZDA približujejo s svojimi standardi MSRP, saj je 
bil leta 2002 podpisan Norwalkški sporazum, kjer so se pisci obojih standardov (tj, US GAAP 
in MSRP) zavezali k odpravi medsebojnih razlik (US SEC, 2008, str. 20).  

Mednarodni standardi računovodskega poročanja vsebujejo načelo poštene vrednosti pri 
postavkah zemljišč, zgradb in opreme, neopredmetenih sredstev, finančnih instrumentov, 
varovanih postavk (hedging), izplačil v delnicah, deležev manjšinskih lastnikov,… (Ball, 
2006, str. 19).  

Uvedba MSRP ima tako prednosti kot slabosti. Ball (2006, str. 2) opaža: »Velik uspeh MSRP 
je v tem, da predstavljajo obširen nabor standardov visoke kvalitete, ki jih uporablja (v času 
izdaje tega članka) skoraj 100 držav. Med njihovimi slabostmi je možnost, da bo kvaliteta 
poročanja med državami zelo različna, ker so neizogibne razlike med državami po svetu 
odrinjene na stran, in prikrite z masko enotnosti. Naivno je razmišljati, da bodo zgolj enotni 
standardi prinesli enotno računovodsko poročanje, pa četudi zgolj zato, ker ignorirajo globoko 
ukoreninjene politične in gospodarske faktorje, ki vplivajo na spodbude na pripravljavce 
računovodskih izkazov in ki neizogibno oblikujejo dejansko prakso finančnega poročanja. 
Vidim težave pri trenutnem navdušenju odbora IASB nad vrednotenjem po pošteni vrednosti.«  
 

1.2.2 Vrednotenje po poštenih vrednostih v Sloveniji 
 
V Sloveniji je za razvoj računovodskih standardov zadolžen Slovenski inštitut za revizijo in 
Slovenski računovodski standardi pod tem imenom obstajajo vse od leta 1993. Na uporabo 
računovodskih standardov navaja Zakon o gospodarskih družbah in z njim naj bi bili 
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(vsakokrat) usklajeni. SRS so obvezna pravila o strokovnem ravnanju na področju 
računovodenja (Uvod k SRS 2002, str. 11).  

Z ugotavljanjem »poštene vrednosti« sredstev so se tudi v slovenski stroki ukvarjali že veliko 
pred tem, preden so to uradno poimenovali tako. V letu 1993, ko so pričeli veljati prvi 
Slovenski računovodski standardi, so le-ti obdržali sistem tako imenovane revalorizacije, ki je 
nastal kot posledica razmer visoke inflacije v 1970- ih in 1980-ih letih. Določena sredstva in 
obveznosti so prevrednotovali s splošnim indeksom inflacije, rezultat, ki je iz tega nastajal, pa 
se je navadno kot pozitivni revalorizacijski presežek prikazoval kot posebna postavka kapitala. 
Šlo je za poskus ohranitve realne vrednosti kapitala in premoženja, z leti pa je prvotni namen 
nekoliko zvodenel ravno zaradi uporabe splošnega indeksa za vsa sredstva. Vrednost 
nepremičnin je na primer v resnici rasla drugače kot na primer vrednost zalog in z leti uporabe 
so se akumulirale tudi precej velike razlike v vrednosti sredstev glede na njihove realne 
(poštene, tržne) vrednosti. 

V obdobju 1. 1. 2002 do 31. 12. 2005 so bili veljavni Slovenski računovodski standardi 2002 
(v nadaljevanju: SRS 2002), od 1. 1. 2006 pa veljajo Slovenski računovodski standardi 2006 
(v nadaljevanju: SRS 2006). Poleg tega so od 1. 1. 2006 z zakonom določene družbe dolžne 
svoje uskupinjene ali posamične računovodske izkaze pripravljati po MSRP. Za ostale je to 
dopustna izbrana računovodska usmeritev, ki je ne smejo spremeniti vsaj 5 let po Zakonu o 
gospodarskih družbah. Kakorkoli že, so v vseh pomembnejših točkah SRS 2006 usklajeni z 
MSRP in tudi v primerih, kjer pride do dvomov, napotujejo na neposredno uporabo določb 
MSRP.  

V spodnjih točkah so predstavljene razlike med računovodskimi standardi, ki se nanašajo na 
obravnavano temo te naloge – predvsem z vidika finančnih naložb.  
 

Slovenski računovodski standardi 2002 
Z uvedbo novih računovodskih standardov v letu 2002 se je kapital prenehal prevrednotovati z 
indeksom rasti cen. Od njihove uvedbe se ves ustvarjen bilančni dobiček lahko izplačuje 
lastnikom in ni zagotovila, da bo kapital skozi leta ohranjal svojo realno vrednost (Kraljič, 
2004, str. 30 - 40).  

Standardi so uvedli novosti v sistemu prevrednotenja in prinesli nove načine evidentiranja 
poslovnih dogodkov zaradi približevanja k pravilom MSRP. Splošno prevrednotenje je bilo 
predvideno v primeru, če bi se tečaj evra do tolarja povečal za 5,5 odstotka ali več in v praksi 
od 1.1.2002 ni bilo več potrebno.  

Najbolje pravila vrednotenja sredstev, med njimi tudi finančnih, pojasnjuje naslednji izsek iz 
sedme točke Uvoda k SRS 2002 (str. 19): »Sredstva so na začetku tako v računovodskih 
razvidih kot v računovodskih izkazih ovrednotena po izvirnih vrednostih. Kasneje velja pri 
sredstvih ob predpostavki previdnosti manjša vrednost od dveh možnih: izvirne in tržne.«  
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Prvič je bilo nakazano, da izvirna vrednost merjenih sredstev ni edina možnost, čeprav je le 
malokateri uporabnik v praksi uporabil prevrednotenje navzgor. Kljub navedenemu načelu so 
standardi uvedli možnost okrepitve sredstev, in sicer s stavkom, da je oslabitev sredstev nujna, 
okrepitev pa dopustna. Okrepitev se lahko pojavi, če obstajajo utemeljeni tržni podatki, ki jo 
omogočajo. Za znesek okrepitve se poveča posebni prevrednotovalni popravek kapitala. Pri 
oslabitvah se ta popravek (če je bil predhodno oblikovan za zadevno sredstvo) najprej črpa do 
konca, nato pa se pripoznajo prevrednotovalni odhodki. Po SRS 2002 posebni 
prevrednotovalni popravek kapitala ne more biti negativen.  

Finančne naložbe so v SRS 2002 obravnavane v dveh standardih, in sicer dolgoročne v 
tretjem standardu, kratkoročne pa v šestem. Finančne naložbe so v obeh standardih razvrščene 
na (SRS 3.2 (2002) in SRS 6.2 (2002)): 
 
- finančne naložbe v kapital drugih podjetij in 
- finančne naložbe v dolgove drugih podjetij, države, območja, 
- med kratkoročnimi finančnimi naložbami pa so dodatno navedena finančna sredstva druge 

kratkoročne narave, ki niso vezana na proizvajanje ali opravljanje storitev v podjetju 
naložbeniku.  

 
Finančna naložba se je po začetem pripoznanju ovrednotila po nabavni vrednosti (oziroma 
plačanemu znesku v primeru dolgov), povečani za stroške, ki jih je bilo mogoče neposredno 
pripisati naložbi (SRS 6.16 (2002) in SRS 3.18 (2002)). Finančne naložbe se zaradi okrepitve 
lahko prevrednotilo, če je bilo mogoče povečano pošteno vrednost dokazati z (SRS 3.25 
(2002) in 6.24 (2002)): 
 
- objavljeno ceno na delujočem borznem trgu vrednostnih papirjev, 
- modelom vrednotenja, pri katerem so vložki podatkov vanj dokazani, ker prihajajo z 

delujočega trga in 
- zgolj v primeru dolgoročnih finančnih naložb tudi če denarne tokove utemeljeno lahko 

oceni neodvisna ocenjevalna agencija. 
 

Slovenski računovodski standardi 2006 
Ena bistvenih novosti glede na SRS 2002 je, da naj bi se spremembe v pošteni vrednosti vseh 
tistih finančnih sredstev, ki so razvrščena v finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti, 
poračunavale prek finančnih prihodkov in odhodkov. Slovenski računovodski standard 3 – 
Finančne naložbe je pri prenovi doživel največ sprememb in dopolnitev, razlog pa je v 
spremembah in dopolnitvah mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 32 in 39 (Odar, 
2006b, str. 100).  

SRS 3 (2006) – Finančne naložbe - drugače kot njegova predhodnika in zgledujoč se po 
MSRP razvršča finančne naložbe v naslednje skupine: 
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- finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
- finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
- posojila in 
- za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
 
Najbolj pomembne spremembe so se zgodile na področju merjenja. Nov standard določa tri 
načine merjenja, in sicer po pošteni vrednosti, po odplačni vrednosti ali po nabavni 
vrednosti. Merjenje finančnih naložb je odvisno od njihove razvrstitve. Sredstva iz 1. in 4. 
točke se merijo po poštenih vrednostih, razen če njihove poštene vrednosti ni mogoče 
zanesljivo izmeriti. V tem primeru se uporabi nabavno vrednost. Sredstva iz 2. in 3. točke se 
merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti.  

Pri odločitvi o razvrstitvi finančne naložbe ob pridobitvi je pomemben namen pridobitve, v 
prejšnjih standardih pa je bila bolj pomembna njena vsebinska narava. Pripoznani dobiček ali 
izguba pri finančnem sredstvu zaradi spremembe poštene vrednosti se po SRS 3 (2006) 
pripozna kot: 

- dobiček ali izguba v poslovnem izidu v okviru finančnih prihodkov in odhodkov za 
finančna sredstva, razvrščena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida; 

- dobiček ali izguba neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja v zvezi s 
finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo (razen tistih razlik, ki izhajajo iz 
prevrednotenj iz tuje valute) – ta je po SRS 2006 lahko tudi negativna postavka v kapitalu;  

 

Uvedba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
Slovenija je kot članica Evropske unije uvedla obvezno poročanje po Mednarodnih standardih 
računovodskega poročanja za družbe, katerih delnice kotirajo na borzi in ki so dolžne sestaviti 
konsolidirane računovodske izkaze. Za ostale družbe uporaba MSRP ni obvezna, je pa 
dopustna, vendar mora biti obdobje njihove uporabe vsaj pet let1.  

Slapničarjeva (2005) je v času, ko so bile prve prilagoditve na MSRP še v delu, ugotavljala, ali 
bodo spremenjeni standardi (tako SRS kot uvedba MSRP) vplivali na dobiček in kapital 
podjetij. Primera podjetij Gorenje in Mercator sta kazala, da je težko na splošno napovedati, v 
katero smer se bodo spremenili dobički, ker je to odvisno od sestave sredstev, obveznosti ter 
kapitala. Pričakovala je največje razlike v vrednotenju finančnih instrumentov, in posledično v 
poslovnem izidu ter kapitalu pri tistih podjetjih, ki imajo v bilanci veliko finančnih 
instrumentov. Vedelo se je, da bo potrebno skoraj vse naložbe prevrednotiti na pošteno (tržno) 

                                                 
1 Dne 24. 12. 2004 je bilo sprejeto dopolnilo k Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-H, Uradni list 139/2004), ki je v 51. In 

56. členu zakona dodalo določbi, da morajo družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu v državah 
članicah EU in ki so zavezane h konsolidaciji, uporabljati MSRP. MSRP  morajo uporabljati tudi banke in zavarovalnice. 
MSRP so dopustni tudi za druge družbe, vendar najmanj za obdobje petih let.  
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vrednost, in ker je bila rast trga v preteklih letih zelo visoka, naj bi to pomenilo znatno 
zvišanje vrednosti finančnih naložb. Posledično to pomeni povečanje kapitala, bodisi preko 
prevrednotovalnega popravka ali preko povečanega poslovnega izida. Te napovedi so se v 
precejšnji meri tudi uresničile. 

Izbira kategorije finančnih naložb v prvi ali četrti skupini ima tako po SRS 2006 in MSRP 
različne davčne učinke v naši zakonodaji. Med tem ko so rezultati prevrednotenja, ki se kažejo 
v izkazu poslovnega izida, tudi del davčnih prihodkov ali odhodkov, tisti ki se kažejo 
neposredno v kapitalu, niso zajeti v obračun davka od dobička. V stroki so se pojavljale 
dileme o upravičenosti drugačnega obravnavanja vsebinsko zelo podobnih kategorij. Zato bi 
enotna obravnava prevrednotenj pomenila večjo enakopravnost med poročevalci in bi ukinila 
davčne stimulacije v eno ali drugo smer.  

Povzetek dogajanj v Sloveniji v zadnjih sedemnajstih letih pokaže, da je bilo zamenjano 
veliko različnih metod merjenja na področju finančnih naložb: revalorizirana vrednost, 
nabavna vrednost, tržna vrednost, vrednost po kapitalski metodi, odplačna vrednost po metodi 
efektivnih obrestnih mer. Da je situacija še slabša, je bilo v tem času več davčnih ureditev, ki 
so pomembno vplivale na odločitve poročevalcev. Uporabljene rešitve so bile zelo omejene v 
prostoru in času in skozi leta pomembno zmanjšujejo primerljivost obdobnih računovodskih 
izkazov. Še v danes veljavnih SRS 2006 zaradi možnosti izbire poročevalci med sabo niso 
popolnoma primerljivi. Vse to na konkretnem primeru Slovenije kaže, da bi trajnejša ureditev 
gospodarstvu prinesla več stabilnosti, skozi leta pa nižje stroške prilagajanja in pripravljanja 
vse potrebne infrastrukture za poročanje. Koncept poštene vrednosti gotovo v veliki meri 
presega ozke omejitve prostora in časa, če je le vpeljan dosledno, konsistentno ter nedvoumno 
in tako ne povzroča še večjih neenakosti med poročevalci.  

1.3 Finančni instrumenti 
 
Računovodski standardi sredstva in obveznosti v grobem delijo na finančne in ne-finančne. 
Finančna je najbolj prizadel obravnavan moment finančne krize, zato se ta naloga posveča 
zgolj njim.  

Finančni instrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo enega 
podjetja in finančna obveznost ali kapitalski instrument drugega podjetja (MRS 32, 11. člen). 

Finančna sredstva zajemajo (MRS 32, 11. člen): 

- denar,  

- kapitalske instrumente drugega podjetja2,  

                                                 
2 Kapitalski instrument je vsaka pogodba, ki dokazuje preostali delež v sredstvih podjetja po odštetju vseh 
njegovih obveznosti (MRS 32, 11. člen)  
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- pogodbene pravice: 

� prejeti denar ali drugačno finančno sredstvo od drugega podjetja, ali 

� zamenjati z drugim podjetjem finančna sredstva ali finančne obveznosti pod pogoji, ki 
utegnejo biti ugodni za podjetje, ali 

- pogodbe, ki se lahko poravna, ali se bo poravnala, z lastnimi kapitalskimi instrumenti 
podjetja in je: 

� neizpeljan instrument, za katerega je podjetje (lahko) zavezano prejeti spremenljivo 
število lastnih kapitalskih instrumentov podjetja, ali 

� izpeljan instrument, ki se lahko, ali se bo poravnal drugače kot z zamenjavo 
določenega zneska denarja ali drugega finančnega sredstva za določeno število lastnih 
kapitalskih instrumentov podjetja. Za ta namen lastni kapitalski instrumenti podjetja ne 
zajemajo tudi instrumentov, ki so sami po sebi pogodbe za prihodnji prejem ali 
izročitev lastnih kapitalskih instrumentov podjetja. 

 
V praksi se kot predmet trgovanja v smislu finančnega instrumenta pojavljajo zelo raznolike 
oblike. Naj naštejem nekaj osnovnih: navadne in prednostne delnice, posojila v različnih 
oblikah, obveznice, terjatve in obveznosti do tretjih oseb,…  

V zadnjih desetletjih je nastalo tudi veliko vrst izpeljanih finančnih instrumentov, takšni so na 
primer finančne opcije, rokovne pogodbe (angl. futures) in rokovni (terminski) posli (angl. 
forwards), zamenjave obrestnih mer (angl. interest swaps), valutne zamenjave, blagovne 
rokovne pogodbe (kjer nikoli ne pride do fizične menjave blaga, le npr. do poravnave razlike v 
ceni),….   

Mnoge vrste izpeljanih instrumentov obsegajo pravico ali obvezo opraviti zamenjavo v 
prihodnosti. Mednje spadajo tudi obrestne in valutne zamenjave, opcije z vnaprej določeno 
najvišjo in najnižjo obrestno mero (angl. caps), opcije z vnaprej določeno najnižjo obrestno 
mero (angl. floors), opcije z vnaprej določeno najvišjo in najnižjo sprejemljivo obrestno mero 
(angl. collars), obveze iz posojil, sredstva pri izdajanju obveznic in akreditivi. Na pogodbo o 
obrestni zamenjavi je mogoče gledati tudi kot na različico terminske pogodbe, v katerem se 
stranki dogovorita za vrsto prihodnjih zamenjav denarnih zneskov; en znesek se izračuna na 
podlagi spremenljive obrestne mere, drugi pa na podlagi stalne obrestne mere. Standardizirane 
rokovne pogodbe so še ena različica terminskih pogodb, ki se razlikujejo od drugih predvsem 
v tem, da so pogodbe standardizirane in da z njimi trgujejo na borzi (MRS 32, AG19). Idejni 
avtorji strukturiranih financ so pričakovali, da bodo ta novodobna sredstva zelo likvidna in da 
bodo zanje vedno na razpolago podatki s trga. Namesto tega je Wall Street ustvaril popolnoma 
nelikviden trg unikatnih sredstev, katerih vrednost se lahko meri zgolj z modeli (Whalen, 
2008, str. 7) 



  17 
 

Najbolj »zloglasni« izpeljani finančni instrumenti, omenjeni v povezavi s finančno krizo 2007-
2009, so tako imenovane zadolžnice, zavarovane z dolgom ali CDO-ji (angl. Collateralized 

Debt Obligations). CDO-ji so vrednostni papirji, nastali z listinjenjem, ki so zavarovani z 
različnimi dolžniškimi instrumenti, kot so obveznice, posojila, strukturirani vrednostni papirji, 
hipotekarne obveznice in podobno.  

Že samo naštevanje osnovnih vrst finančnih inštrumentov da vedeti, da je ugotavljanje poštene 
vrednosti včasih zelo zahtevno. Vsaka vrsta finančnih instrumentov nosi svoja tveganja in s 
tem povezano gibanje poštene vrednosti v presečnem trenutku. Finančna stroka je razvila 
modele, ki večinoma uporabljajo metodo diskontiranih denarnih tokov, vendar bo o tem več 
govora v nadaljnjih poglavjih.  

Finančne naložbe so zajete v precejšnjem številu standardov znotraj MSRP, zaradi česar je 
bilo v strokovni javnosti tudi več kritik, saj to povzroča nepreglednost in kompleksnost. Danes 
so v veljavi naslednji standardi, ki obravnavajo finančne instrumente: 
 
- MRS 28: Finančne naložbe v pridružena podjetja 
- MRS 31: Deleži v skupnih vlaganjih 
- MRS 32: Finančni instrumenti: predstavljanje 
- MRS 39: Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje 
- MSRP 7: Finančni instrumenti: razkritja 
 
MSRP zahtevajo, da se vsa finančna sredstva in obveznosti, ki so v prvi skupini (v posesti z 
namenom trgovanja z njimi), merijo po pošteni vrednosti na presečni datum računovodskega 
poročanja. Enako velja za finančna sredstva in obveznosti, ki so razporejena v skupino 
razpoložljivih za prodajo, le da so v tem primeru učinki pripoznani neposredno v kapitalu in 
ne preko izkaza poslovnega izida kot v prvem primeru. Marsikatera med temi sredstvi so bila 
po prejšnjih nacionalnih standardih merjena po izvirni vrednosti ali pa sploh niso bila zajeta v 
računovodskih izkazih (izvedeni finančni instrumenti) (The Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales, 2007, str. 116). Kategorija, v katero je uvrščen nek instrument, ni 
odvisna samo od njegovih vsebinskih značilnosti, ampak predvsem od poslovnega modela 
poročevalca. Obstajalo raznovrstni in nekonsistentni pristopi k slabitvi, zapletena pravila o 
prehodu med kategorijami in pravila o pred tveganju varovanih postavkah, s katerimi imajo 
težave tudi strokovnjaki. Kritiki ugotavljajo, da kljub (in celo prav zaradi) zapletenosti teh 
standardov računovodsko poročanje neprimerno predstavlja tveganja, povezana s 
kompleksnimi finančnimi instrumenti, tako v in izven bilančnih postavkah (FCAG, 2009, 
str. 5).  

Ne glede na uporabljeno metodo vrednotenja (tudi v primerih slabitev pri siceršnji uporabi 
izvirnih vrednosti) je za pripravljavca računovodskih izkazov pomembno, da pri finančnih 
instrumentih razume (IASB, 2008, str. 13-14): 
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- časovno razporeditev denarnih tokov, če bodo ti pritekali iz naslova finančnega 
instrumenta; 

- način izračuna denarnih tokov – kako se ti izračunajo v povezavi z povezanim finančnim 
instrumentom ali indeksom; 

- časovni razpored in pogoji za kakršnekoli opcije v pogodbi, kot so na primer opcije za 
predčasno plačilo, za podaljšanje, konverzijo instrumenta, prodajne ali nakupne opcije,… 

- zaščito stranke v poslu, kot na primer za kreditno tveganje, prioriteto instrumenta v 
primerih stečaja, pravno izterljivost denarnih tokov,… 

- zanesljivost nasprotne stranke v poslu in zmožnost njenega izpolnjevanja pogodbenih 
določil, 

- likvidnost finančnega instrumenta.   
 
IASB (2008b, str. 12) ugotavlja, da so najpomembnejše slabosti na področju merjenja 
finančnih instrumentov v obstoječih MSRP naslednje: 
 
- veliko število načinov, po katerih so merjeni finančni instrumenti, 
- računovodsko obravnavanje pred tveganjem varovanih postavk, 
- obseg standardov za finančne instrumente in opredelitev finančnih instrumentov, 
- odprava pripoznanja finančnih instrumentov, 
- zahtevana razkritja in predstavitev finančnih instrumentov in 
- ostalo (npr. enota poročanja). 
 
Težave se pojavijo pri merjenju poštene kompleksnih vrednostnih papirjev, kjer gre za zelo 
zahteven proces. Za modele vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov in na primer 
sekundarnih hipotekarnih posojil, ki so pripeljala do finančne krize, je potrebno ogromno 
znanja, ki pa v finančnih inštitucijah velikokrat žal ni na razpolago. Poslovodje finančnih 
inštitucij so se ob zahtevah po meritvah po pošteni vrednosti šele v celoti zavedli, da so 
njihove inštitucije kupovale finančne naložbe, katerih prave vrednosti zaradi kompleksnosti ni 
znal oceniti nihče znotraj družb. Pri izbruhu finančne krize v letu 2008 se je tako pokazalo, da 
tudi izkušeni finančniki v času nakupa zapleteno sestavljenih zadolžnic, zavarovanih z 
imetjem, niso znali realno oceniti. Finančniki so popustili pri svojem osnovnem načelu, da ne 
kupuj nečesa, česar realne vrednosti ne moreš oceniti (Van Deventer, 2008, str. 6). Še več, 
ravno strokovnjaki, ki naj bi znali uporabljati zapletene izvedene instrumente, so bili tisti, ki so 
pustili, da so ti ušli iz nadzora (Huian, 2009, str. 2).  

Slapničarjeva in Rus sta v članku opozorila, da bi prevelika poenostavljenja računovodskih 
standardov prinesla manj previdnosti v vrednotenju in slabšo primerljivost. Verjameta, da bi 
banke in druge finančne inštitucije, ki imajo dovolj pravnega, davčnega in finančnega znanja 
za vstop v kompleksne transakcije, morale imeti tudi dovolj računovodskega znanja za 
vodenje teh transakcij (Rus & Slapničar, 2009, str. 117).  
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2 NASTANEK FINAN ČNE KRIZE 
 
Na finančnih trgih se v praksi pogosto pojavljajo anomalije in neracionalno vedenje 
investitorjev. Tako se na trgu za finančne instrumente oblikujejo cene, ki so lahko precej 
različne od njihove temeljne vrednosti. Borze in samo gospodarstvo se podrejajo porazdelitvi 
po potenčnem zakonu, po katerem se lahko manjše ali večje ekonomske krize pojavijo 
kadarkoli, lahko tudi kot posledica zelo zanemarljivih povodov. Porazdelitev po potenčnem 
zakonu se razlikuje od Gaussove, saj po Gaussovi porazdelitvi nobena vrednost pretirano ne 
odstopa od povprečja, pri potenčni pa se lahko npr. cena vrednostnega papirja od svojega 
dolgoletnega povprečja odkloni celo za nekaj velikostnih razredov (Tomšič, 2008, str. 41). 
Temeljna vrednost, čeprav najbolj »poštena«, zaradi neučinkovitosti na trgu ni enaka pošteni 
vrednosti nekega sredstva. To se je zgodilo tudi v finančni krizi 2007-2009 in sprožilo plaz 
vprašanj na temo vrednosti in vrednotenja finančnih instrumentov. 

Vzroki finančne krize 2007-2009 so bili precej kompleksni in zajemajo vse od premalo 
restriktivnega odobravanja posojil bank gospodarstvu in gospodinjstvom, nepreglednega 
trgovanja z zapletenimi izvedenimi finančnimi instrumenti (Whalen, 2008, str. 2-3), 
prezadolženosti gospodarstva in prenizkih deležev kapitala v bankah, do nastanka finančnega 
mehurčka na svetovnih nepremičninskih trgih ter borzah po večletni rasti.  
 
Wallacova (2009, str. 11) je kot ključne dejavnike kreditne krize razpoznala znižane kriterije 
za odobritev posojil, znižano finančno vzvodje (delež kapitala glede na dolgove) in listinjenje 
(ki je zaradi zapletenosti tako izdanih instrumentov zakrivalo resnična tveganja neplačil in 
pomagalo razširiti sekundarna posojila do mnogih finančnih inštitucij).  
 

Nepremičninski mehurček in listinjenje  
Cene nepremičnin v ZDA so od leta 2000 do leta 2006 nominalno zrasle za 60 %. Rast se je 
napajala iz povečanega povpraševanja po nepremičninah, relativno majhne ponudbe na trgu 
zaradi pomanjkanja zemljišč v urbanih centrih ter iz lažjega dostopa do hipotekarnih posojil in 
pričakovanja po visoki rasti cen nepremičnin v prihodnosti (Sorbe, 2008, str. 1). Zaradi nizkih 
obrestnih mer in agresivne politike bank je v letih pred izbruhom krize ZDA zelo naraščala 
stopnja nepremičninskih (hipotekarnih) posojil. Banke so našle tržišče in dober vir zaslužka 
pri sekundarni prodaji posojil s postopki listinjenja, zaradi česar so postali njihovi pogoji za 
odobritev takšnih posojil vedno bolj ohlapni, posojila pa vedno bolj tvegana. Vrednost posojil 
glede na vrednost zastavljenega premoženja je postajala višja in višja.  

V situaciji rastočih cen nepremičnin takšno zviševanje tveganja načeloma ne povzroča težav. 
Posojilojemalci vedno lahko prvotne dolgove odplačajo z refinanciranjem, saj vrednost 
premoženja raste. Tako banke težko odkrijejo tiste nekvalitetne posojilojemalce, ki dejansko 
nimajo tekočih likvidnih sredstev, s katerimi bi lahko odplačevali dolg. Prebivalstvo se je tako 
zadolževalo nad svojimi zmožnostmi odplačevanja, ker je špekuliralo z rastjo cen 
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nepremičnin. Kadar se rast cen nepremičnin ustavi; posojilojemalci pa nimajo likvidnih 
sredstev za pokrivanje dolga, morajo banke slej ko prej vnovčiti hipoteke. Ker ni šlo zgolj za 
osamljene primere, je vnovčevanje takih neprvovrstnih dolgov (s slabšimi stopnjami 
zavarovanja) prineslo povečano ponudbo nepremičnin in velik padec cen na trgu. To je bil prvi 
začaran krog sedanje finančne krize, ki je pomenil pok nepremičninskega špekulativnega 
mehurčka. Ta pok je bil pričakovan že nekaj časa pred izbruhom, nihče pa ni pričakoval, da se 
bo tako drastično prenesel na druga področja finančnega sistema. Prenos krize iz trga 
nepremičnin so prinesli listinjenje in izvedeni finančni instrumenti, vezani na nepremičninski 
trg. 

Med novejšimi oblikami izvedenih finančnih instrumentov so tudi z listinjenjem izdani 
vrednostni papirji. Postopek listinjenja poteka tako, da banke (ponavadi) istovrstna posojila 
združijo v skupen portfelj – hipotekarna posojila fizičnim osebam, potrošniška posojila,…. 
Tako oblikovan portfelj po podobnem sistemu kot investicijski skladi razdelijo na enote - 
zadolžnice, to je vrednostne papirje, in jih ponudijo na trgu.  

Tak primer vrednostnih papirjev so zadolžnice, zavarovane z imetjem (CDO) in hipotekarne 
obveznice (v nadaljevanju: MBS – angl. mortgage backed security). Tako se ustvari bolj 
likvidna oblika premoženja z razpršenim tveganjem, dostopna širokemu krogu kupcev. 
Vsebinsko gre torej za sekundarna posojila, kjer prvotni dolžniki še vedno odplačujejo svoja 
posojila prvotnemu posojilodajalcu, ta pa je tveganje neplačil prenesel na sekundarne 
posojilodajalce. Pri listinjenju lahko nastanejo zelo različne oblike finančnih instrumentov, ki 
se med sabo razlikujejo po stopnjah prenesenega tveganja, jamstvih, možnostih izstopa in 
podobno. Postopki listinjenja so šli tudi v tej smeri, da so za nek portfelj oblikovali več 
razredov (tranš) izvedenih vrednostnih papirjev. Ti so se razlikovali v stopnji tveganja, ki jo 
nosijo sekundarni posojilodajalci, in na drugi strani v stopnji pričakovane donosnosti. Najbolj 
tvegane pozicije se s tujko imenujejo »junior« pozicije, najmanj tvegane pa so »senior« 
pozicije.  

V procesu finančne krize se je pokazalo dvoje pomembnih resnic v povezavi z listinjenjem. Na 
strani kupcev je bila vsebina teh instrumentov premalo preučena, ker so bile pogodbe in pogoji 
ob vstopu zelo zapleteni. Druga resnica pa je, da sekundarni posojilodajalci niso imeli 
informacij o dejanskem tveganju neplačil posojil v portfelju. Kljub svoji vlogi nosilca tveganja 
neplačil nanj niso imeli nobenega pravega vpliva. Niso namreč poznali primarnih dolžnikov, 
sistema zavarovanja, posojilnih pogodb in niso imeli ažurnih informacij o vrednosti v 
zavarovanje danega premoženja in podobno. Izkazalo se je, da je bilo to tveganje s strani 
kupcev in celo pomembnih analitskih hiš zelo podcenjeno. Tako so takšni finančni instrumenti 
dobivali dobre ocene, ki si jih v resnici niso zaslužili.  

Obseg trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti se je po poku mehurčka na 
nepremičninskem trgu močno zmanjšal zaradi popolnega prenehanja povpraševanja in najvišje 
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ocene tveganosti. Tudi drastični padci cen ne spodbujajo kupcev h kupovanju teh 
instrumentov, tako da so dejansko opravljeni posli po kakršnihkoli cenah zanemarljivi. 
Združenje SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association) objavlja podatke o 
višini novih izdaj CDO-jev. V grafu spodaj povzemam njihove podatke za posamezna 
četrtletja od leta 2004 do junija 2009. Trg za nove CDO instrumente se je očitno povsem sesul, 
saj jih od polletja 2008 skoraj ni več. 
 

Graf 1: Izdaje finančnih instrumentov CDO v četrtletjih 2004 – 2009 (2) na svetovni ravni,     
v mio USD 
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Vir: SIFMA, Global CDO issuance 2000-2009.   

 
Po poku finančnega mehurčka navadno sledi obdobje recesije, ki lahko zelo zamaje temelje 
gospodarstva. V tem obdobju se zgodi prerazporeditev in polarizacija premoženja v družbi, 
čemur sledijo večji družbeno ekonomski premiki, ko se pobuda v gospodarstvu iz rok 
finančnega kapitala seli v roke delovnega kapitala (Perez, 2003, str. 11-12). Tudi v tem 
primeru krize je bil najprej in najbolj prizadet finančni kapital preko propada mnogih 
finančnih inštitucij. Likvidnost mednarodnih finančnih trgov je močno padla in vse do danes 
se gospodarstvo še ni povzpelo iz recesije. 
  
V razmerah finančne krize in recesije podjetja zaznajo informacijo o padanju vrednosti 
sredstev na trgu. Zaradi nizkih doseženih cen tudi tisti udeleženci, ki sicer niso imeli namena 
prodaje, pomislijo na prodajo sredstev. Zaradi tega se pojavi neravnotežje v ponudbi in 
povpraševanju in cene vse bolj padajo. Tudi tisti udeleženci, ki niso prodali svojih sredstev, so 
jih morali po režimu poštene vrednosti prevrednotiti na tržno ceno, to je tisto ceno, po kateri 
so jih uspeli prodati drugi. V razvoju krize so te cene vse nižje, gre za »panične cene«, in so 
lahko precej nižje od temeljne vrednosti instrumentov. Zaradi računovodskih pravil ima takšno 
padanje cen vpliv na tiste, ki so instrumente prodali in ustvarili izgubo, in tudi na vse tiste, ki 
niso prodali sredstev, pa četudi nimajo niti namena prodaje. Finančne inštitucije so zapadle v 
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zniževanje vrednosti aktive, kar je zaradi relativno nizkih deležev kapitala v pasivi prineslo 
kapitalsko neustreznost.  

Easley in O'Hara (2008) sta z uporabo Bewleyevega modela pokazala, kako negotove razmere 
povzročijo nesodelovanje investitorjev na trgu. Odsotnost trgovanja se pojavi, kadar imajo 
trgovalci neizdelane preference o portfeljih. Bewleyev model uporablja preference o portfeljih, 
nabor pričakovanj in uporabno funkcijo na premoženje. V tej predstavitvi ima en portfelj 
prednost pred drugim zgolj, če prinaša boljšo boljo pričakovano uporabnost za vsakega od 
nabora pričakovanj, ki predstavljajo trgovalčeve preference.  

Trgovalec z nepopolnimi preferencami se ne more odločiti. Iz mrtve točke se premakne zgolj, 
če trgovanje prinese dobrobit, ki izboljša vsako od pričakovanj v njegovem naboru preferenc. 
Ta predpostavka se odraža v prevladovanju mrtve točke v nekaterih okoliščinah in povzroči, 
da trgovalci, kadar gledajo v oči negotovosti, »zmrznejo«. Predpostavljajmo, da ima investitor 
kreditni instrument, za katerega je ponujena cena posrednika 57. Ta cena se mu lahko zdi zelo 
prenizka, ker misli, da je instrument vreden 75. V tem primeru zagotovo ne bo prodajal po 57. 
Ali bo torej kupoval več teh investicij? Težava je v tem, da bo po razpadu trga kreditnih 
instrumentov ta lahko vreden samo 35 in da investitor ne ve, če posrednik ni podcenil 
situacije, ko za instrument ponuja 57. Zaradi tega kreditnega instrumenta investitor zagotovo 
ne bo kupil po 57. Ker investitor občuti veliko negotovost na trgu kreditnih instrumentov, niti 
ne prodaja, niti ne kupuje, in trg se ustavi (Easley & O’Hara, 2008, str. 4-5).  

Druge, bolj standardne razlage o cenah instrumentov v trenutni finančni krizi pravijo, da se je 
na trgu povečala cena za tveganje in asimetrične informacije. Pogosto v člankih najdemo 
navedbe, da trenutne cene na trgu vsebujejo »krizni diskont«, saj se vsi investitorji izogibajo 
posojilnih instrumentov, ne glede na njihovo temeljno poplačljivo vrednost.  
 

Zunajbilan čna sredstva družb  
Že nekaj časa pred izbruhom finančne krize, na primer pri odkritju prevar pri zloglasnem 
Enronu, so se pojavile zahteve po bolj transparentnem prikazovanju tistih dejavnosti družb, ki 
niso del bilančnih postavk, predstavljajo pa poslovno tveganje. Na eni strani so se pojavljale 
družbe, ustanovljene s strani finančnih inštitucij za posebne namene (angl. special purpose 

vehicle, v nadaljevanju: SPV), na drugi pa prezgodnje odpravljanje pripoznanja nekaterih 
finančnih sredstev. 

V prvem primeru so bile SPV ustanovljene z namenom, da se določeno aktivnost in z njo 
povezana tveganja prenese iz matične družbe na neko drugo. Takšna podjetja so pogosto bila 
ustanovljena z minimalnim kapitalom, velikokrat pa je šlo tudi tu samo za posredno kontrolo 
matere in so bila »parkirana« na primer pri dobrodelnih ustanovah in podobnih inštitucijah. 
Zaradi nedorečenih konsolidacijskih pravil niso bila del bilančnih sredstev skupine, ki jih je 
dejansko obvladovala. Posluževali so se jih v primerih, ko so na primer banke želele znižati 



  23 
 

raven dolgov v svojih računovodskih izkazih, prikriti prave informacije o prevzetih tveganjih 
in podobno. Velikokrat je bilo ravno listinjenje izpeljano preko takšnih podjetij.  

IASB je pospešil projekt konsolidacije, ki se je pričel že pred svetovno finančno krizo. Z njim 
želijo poostriti definicijo kontrole tako, da bodo morala podjetja v svoje skupinske 
računovodske izkaze vključiti vse enote, ki jih dejansko obvladujejo. Za tiste primere, ki bodo 
še vedno lahko ostali izključeni iz izkazov, naj bi se izboljšala zahtevana razkritja.  

Druga vrsta težav, ki ima za posledico neevidentiranje sredstev v bilančni evidenci, je 
prezgodnje odpravljanje pripoznanja sredstev. Nekatere družbe so iz računovodskih evidenc 
odpravile sredstva, nad katerimi so še vedno obdržala kontrolo in prevzemala koristi in 
tveganja iz njih. S tem so mišljene razne navidezne prodajne pogodbe, »repo« posli ipd., kjer 
se ob odpravi pripoznanja tveganja niso prenesla na »kupca«. To je dajalo uporabnikom 
računovodskih izkazov precej napačne predstave o poslovanju podjetij.  

Ob nastopu finančne krize se je pri objavah izgub v računovodskih izkazih finančnih inštitucij 
pokazalo, kakšnemu tveganju so bile v resnici podvržene in obe omenjeni vrsti prikrivanja 
informacij sta prišli na plan. Zaradi tega so nastale zahteve po poostritvi računovodskih pravil.  
 

3 POTEK KRIZE IN STE ČAJI BANK 
 
Če povzamem po Ryanu (2008, str. 1619-1622), so obravnavano finančno krizo zaznamovali 
štirje razpoznavni valovi. Te valove so sprožile predvsem objave družb o ustvarjenih izgubah 
pri sekundarnih posojilih. Prvi val je udaril sedmega februarja 2007, ko je takrat drugi največji 
izdajalec sekundarnih hipotek v ZDA New Century Financial objavil, da bo popravil tretje 
četrtletno poročilo za leto 2006 zaradi prenizko oblikovanih rezervacij za pričakovane 
pogodbene izgube. Ta sklad je delno jamčil za poplačljivost naprej prodanih hipotekarnih 
finančnih instrumentov in ugotovil, da je tveganje neplačil precej večje od vračunanega. Na 
isti dan, ko je to bilo objavljeno, je največji izdajalec sekundarnih posojil v ZDA HBSC javil, 
da bodo njegove izgube in popravki vrednosti posojil za 20 % višji od pričakovanih. Trg se je 
zbudil, ta val pa je večinoma prizadel le banke, ki so se ukvarjale s sekundarnimi 
hipotekarnimi posojili.  

Drugi val se je sprožil julija in avgusta 2007, vendar ni bil tako strogo zaznamovan s posebnim 
dogodkom. Delno je k njemu pripomogla Moodyeva negativna ocena 399 tranš hipotekarnih 
obveznic (MBS). Ta val zaznamujejo izgube pri finančnih inštitucijah, ki so bile poroki ali pa 
imetniki tako imenovanih »junior« pozicij sekundarnih posojilnih finančnih instrumentov.  

Tretji val je pomenil zaostritev razmer in je nastopil oktobra in novembra 2007 ter prizadel 
imetnike »senior« pozicij teh finančnih instrumentov. Nastopil je ob objavah devetmesečnih 
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računovodskih poročil velikih finančnih inštitucij, ki so vsebovala velike in naraščajoče izgube 
pri pozicijah sekundarnih posojil.  

Nekje med januarjem in marcem 2008 je nastopil četrti val, ki je presegel meje hipotekarnih 
posojil in iz njih izvedenih instrumentov. V tem obdobju so objavile izgube številne inštitucije 
izdajateljice obveznic, ki so jih ustvarile pri instrumentih kreditnih zamenjav (CDS – angl. 
credit default swap) kot poroki za poplačila CDO-jev. V tem času so komercialne banke 
objavile tudi bistveno višje provizije za kreditne kartice in ostala potrošniška posojila. Fannie 
Mae ter Freddie Mac sta objavili velike izgube pri svojih posojilnih garancijah in repo poslih 
propadlih listinjenih hipotekarnih posojil. Ta val je pomembno poslabšal možnosti financiranja 
za vse, razen prvovrstna podjetniška, državna in potrošniška posojila ter vplival na zmanjšano 
potrošnjo (Ryan, 2008, str. 1619-1622). Cel svet se je zavedel prihoda velike finančne krize 
šele v septembru 2008, ko se je pričela širiti na evropske in azijske trge (Huian, 2009, str. 2). 

Obseg trgovanja na borzah je pričel padati spomladi 2008, kar je vidno iz spodnje tabele, ki 
prikazuje trgovanje na borzah NYSE Euronext od leta 20033. Največji padec prometa 
trgovanja na borzah se je zgodil po oktobru 2008. Padec povpraševanja je potisnil cene delnic 
navzdol, s čimer se je sprožil proces vstopa gospodarstva v recesijo. Skupen padec trgovanja v 
letu 2008 glede na leto 2007 je znašal kar 19,57 %, najbolj od tega v investicijske sklade (za 
31,87 %) in v garancije (za 23,62 %).  
 

Tabela 1: Promet po vrstah produktov (elektronska knjiga naročil) na borzah NYSE 

Euronext v mio EUR  
Število 

trgovalnih 
dni Delnice

Od tega inv. 
skladi

Državne 
obveznice

Druge 
obveznice

Skupaj 
Obveznice

Odprti 
skladi Garancije Certifikati SKUPAJ

2003 255 1.359.595 11.484 6.897 16.559 23.456 18.018 4.918 1.3621.407.350

2004 259 1.542.967 14.615 5.539 14.259 19.798 12.865 4.571 2.1681.582.370

2005 257 1.783.446 14.843 4.570 12.137 16.707 17.782 5.766 5.6741.829.375

2006 255 2.375.474 18.592 3.925 8.411 12.336 32.256 9.678 13.9292.443.673

2007 1. četrtletje 64 790.930 6.727 1.319 2.252 3.571 15.562 3.654 4.304 818.021

2007 2. četrtletje 62 808.337 6.834 1.228 2.095 3.323 15.541 4.019 4.235 835.454

2007 3. četrtletje 65 899.812 6.206 857 1.878 2.734 25.129 5.073 4.575 937.323

2007 4. četrtletje 64 803.506 6.705 644 1.675 2.319 23.506 3.588 4.370 837.290

2007 SKUPAJ 255 3.302.585 26.472 4.047 7.900 11.948 79.738 16.333 17.483 3.428.088

2008 1. četrtletje 62 814.438 6.062 793 1.812 2.605 31.171 3.611 5.134 856.958

2008 2. četrtletje 64 638.036 4.703 665 1.809 2.474 16.828 2.430 3.385 663.153

2008 3. četrtletje 66 663.789 3.388 1.210 1.874 3.084 23.000 3.166 3.831 696.869

2008 4. četrtletje 64 507.275 3.882 1.969 1.599 3.569 21.976 3.268 3.973 540.060

2008 SKUPAJ 256 2.623.538 18.036 4.638 7.093 11.731 92.974 12.475 16.323 2.757.041

Sprememba 2008/2007 -20,56%-31,87% 14,58% -10,21% -1,81% 16,60% -23,62% -6,64% -19,57%

Obdobje

 
Vir: Euronext factbook, 2008.  

                                                 
3 Skupina NYSE Euronext je nastala z združitvijo v letu 2007 in pomeni združitev največjih borznih trgov v Evropi in 

Združenih državah Amerike, tako da je najboljši pokazatelj borznih gibanj na globalnih borznih trgih (trgovanje v tej skupini 
predstavlja več kot tretjino svetovnega borznega prometa).  



  25 
 

Padec trgovanja je prinesel tudi drastičen padec cen na borzah. Padci ključnih svetovnih 
borznih indeksov so se zgodili v drugi polovici leta 2008. Spodnji grafi prikazujejo gibanje 
nekaj ključnih svetovnih borznih indeksov v obdobju 1.1.2004 - 31.3.2009 (japonski Nikkei 
225, ruski RTSI, nemški DAX, indeks Velike Britanije FTSE 100 in ameriški Dow Jones 
Industrial Average). Padce so zabeležili vsi, vendar v različnih intenzitetah.  
 

Graf 2: Gibanje svetovnih borznih indeksov v letih 2004 – 31.3.2009 

 

 
 

Vir: Podatki o vrednostih svetovnih borznih indeksov, 2009. 

 
Pritisk na finančne inštitucije se je povečeval, saj so vse težje uspele zagotavljati svoje 
kapitalske ustreznosti. Finančna kriza je vplivala na povečana finančna tveganja za vse 
udeležence na trgu. Med njimi so tveganja za likvidnost, dostopnost kapitala, padanje 
vrednosti sredstev, upravljanje z gotovino in posredna tveganja, kot so zanesljivost 
dobaviteljev, in podobno (KPMG, 2008, str. 1). Pričelo se je obdobje masovnih stečajev bank 
in drugih finančnih inštitucij. Hkrati so države pričele reševati tiste izmed njih, za katere so 
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ocenile, da bi propad pomenil preveliko nacionalno katastrofo. US SEC je v svojem poročilu 
prikazal analizo 22 bank, ki so propadle zaradi posledic finančne krize do 1.12.2008.  
 

Tabela 2: Propadle banke v ZDA do 1.12.2008   
 

Z. št. Datum zaprtja Ime banke Lokacija Skupaj sredstva banke 
1. 25.1.2008 Douglass National Bank Kansas City, MO <  1 mrd USD 
2. 7.3.2008 Hume Bank Hume, MO <  1 mrd USD 
3. 9.5.2008 ANB Financial Bentonville, AR <  3 mrd USD 
4. 30.5.2008 First Integrity Bank  Staples, MN <  1 mrd USD 
5. 11.7.2008 IndyMac Bank Pasadena, CA <  33 mrd USD 
6. 25.7.2008 First Heritage Bank Newport Beach, CA <  1 mrd USD 
7. 25.7.2008 FN Bank of Nevada Reno, NV <  4 mrd USD 
8. 1.8.2008 First Priority Bank Bradenton, FL <  1 mrd USD 
9. 22.8.2008 Columbian Bank and Trust Topeka, KS <  1 mrd USD 
10. 29.8.2008 Integrity Bank Alpharetta, GA <  2 mrd USD 
11. 5.9.2008 Silver State Bank Henderson, NV <  3 mrd USD 
12. 19.9.2008 Ameribank Northfolk, WV <  1 mrd USD 
13. 25.9.2008 Washington Mutual Bank Henderson, NV <  308 mrd USD 
14. 10.10.2008 Main Street Bank Northville, MI <  1 mrd USD 
15. 10.10.2008 Meridian Bank Eldred, IL <  1 mrd USD 
16. 24.10.2008 Alpha Bank & Trust Alpharetta, GA <  1 mrd USD 
17. 31.10.2008 Freedom Bank Bradenton, FL <  1 mrd USD 
18. 7.11.2008 Franklin Bank Houston, TX <  6 mrd USD 
19. 7.11.2008 Security Pacific Bank Los Angeles, CA <  1 mrd USD 
20. 21.11.2008 The Community Bank Loganville, GA <  1 mrd USD 
21. 21.11.2008 Downey Savings and Loan Newport Beach, CA <  13 mrd USD 
22. 21.11.2008 PFF Bank and Trust Pomona, CA <  4 mrd USD 

 
Vir: US SEC, Report and Recommendations Pursuant to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization 

Act of 2008: Study on mark-to market accounting 2008, str. 102-103. 

 
Poleg bank so stečaji prizadeli tudi druge finančne inštitucije, vključno z The Bear Stearns 
Companies, Inc., Lehman Brothers Holdings Inc. in Merrill Lynch & Co., Inc. Morda je bila 
najbolj presenetljiva pomembnost vloge, ki jo je odigrala likvidnost v trenutni finančni krizi 
(Carletti, Franklin, 2008, str. 1). Veliko propadlih finančnih inštitucij se je ukvarjalo s težavo, 
da so poslovni partnerji »bežali« od njih in niso mogle zagotoviti sprotne likvidnosti. Tak 
primer je bil The Bear Stearns Companies, Inc., ki je propadel zaradi nezaupanja poslovnih 
partnerjev kljub siceršnji dobri kapitalski pokritosti (US SEC, 2008, str. 136-138). 

Odzivi javnosti na finančno krizo so bili burni in v iskanju krivca se je v središču znašlo 
merjenje po pošteni vrednosti. To naj bi bilo pomemben povzročitelj ali vsaj pospeševalec 
finančnega zloma in nosilec negativne spirale v gospodarstvu. Politični in gospodarski 
voditelji v Evropi in ZDA ter bančniki so očitali vrednotenju po poštenih oziroma tržnih 
cenah, da je poslabšalo gospodarsko situacijo, ker so banke in ostala podjetja bile prisiljene 
ovrednotiti sredstva po trenutnih tržnih cenah, ki so drastično padle. Zaradi tega so postale 
kapitalsko neustrezne in bile prisiljene prodajati svoje premoženje po podcenjenih 
vrednostnih. 
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Zanimivo pri tem je, da so ravno ti kritiki iz vrst finančnih inštitucij uporabniki, zaradi katerih 
je bila vpeljana poštena vrednost - z namenom razkrivanja informacij o vrednosti sredstev, v 
nasprotju s težnjami nekaterih drugih uporabnikov (Mc Collum, 2008, str. 13).  

Kritiki poštene vrednosti so bili v javnosti zelo prepričljivi, saj se je kriza širila in vsak nov val 
objavljenih računovodskih poročil je povzročil nove in nove slabitve. Čeprav je bil padec cen 
nepremičnin v ZDA pričakovan že dosti pred krizo, pa ni bil pričakovan učinek na finančne 
inštitucije in trge. Ameriški kongres je sprejel Zakon o nujni gospodarski stabilizaciji. US SEC 
je dobil nalogo, da preuči in po potrebi umakne računovodski standard za merjenje postavk po 
poštenih vrednostih. Nezaupanje v računovodsko stroko je šlo tako daleč, da je US SEC dobil 
tudi nalogo, da preuči procese sprejemanja ameriških računovodskih standardov pri FASB 
(Trussel & Rose, 2009, str. 27).  

Evropski politiki so se odzvali s pritiskom na Odbor za mednarodne standarde 
računovodskega poročanja. Evropska komisija je v pismu IASB-ju zahtevala, da se omogoči 
premestitev sredstev, merjenih po pošteni vrednosti, v druge skupine sredstev in da se 
prilagodijo pravila slabitev za sredstva, razpoložljiva za prodajo (Holmquist, 2008, str. 1-2).   
 

4 OČITANE POMANJKLJIVOSTI POŠTENI VREDNOSTI  
 
Nasprotniki poštene vrednosti so ji očitali kar nekaj pomanjkljivosti. Kritike najdemo že pri 
njenem poimenovanju, saj beseda »poštena« nosi tudi moralno oznako. Če nismo za t. i. 
pošteno vrednost, ali smo torej za nepošteno? (Berman, 2008).  

Kritiki so skeptični tudi glede opredelitve poštene vrednosti, saj naj bi bila precej 
neznanstvena. Definicija sredstva v sistemu poštene vrednosti ne loči med tem, kaj je v 
sedanjosti in torej predmet opazovanja in kaj je v prihodnosti in torej predmet 
napovedovanja. Pri merjenju poštene vrednosti z modeli vrednotenja se namreč velikokrat 
uporablja diskontirane pričakovane prihodnje denarne tokove. Ta dva koncepta se mešata in 
zato pomenita neznanstven pristop k merjenju (Vehmanen, 2007, str. 153-160). Drugi avtorji 
so drugačnega mnenja in zagovarjajo, da je tudi cena na trgu konec koncev samo nek razumen 
pokazatelj pričakovanih denarnih tokov v prihodnosti od merjenega sredstva. Tudi model 
vrednotenja seveda ne more napovedati prihodnosti, razumno uporabljene metode in 
predpostavke pa naj bi ravno tako dale oceno pričakovanega denarnega toka od merjenega 
sredstva (Magnan, 2009, str. 6). 

Nadaljujmo z drugimi vsebinskimi očitki. Tradicionalni nemški računovodski sistem, ki je za 
vrednotenje postavk uporabljal nižjo izmed tržne ali nabavne vrednosti sredstva, naj bi 
pomembno doprinesel k poznani stabilnosti nemškega gospodarstva. Sistem izvirne vrednosti 
naj bi omogočal poslovodstvu, da lažje sledi dolgoročno zastavljenim ciljem družbe namesto 
borbe za kratkoročne dobičke (Sinn, 2008, str. 61). 
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Naslednja kritika se nanaša na negospodarnost poštene vrednosti. Četudi je poštena vrednost 
uporabnikom prijazna, ni prijazna za poročevalce. Njim povzroči veliko dodatnega dela in 
stroškov. Manj kot je objavljenih podatkov na trgih o cenah finančnih instrumentov, več dela 
to pomeni pri pripravljanju ocen poštene vrednosti z modeli.  

Mednarodna bančna zveza je v izjavi za tisk v aprilu 2008 zapisala, da gre pri pošteni 
vrednosti za skrajno zapleten in kompleksen sistem (International Banking Federation, 2008, 
str. 1), kar je tudi sicer pogost očitek pošteni vrednosti. Zapletenost ugotavljanja poštene 
vrednosti pomeni tudi, da veliko investitorjev, bankirjev in poslovodij brez specializiranih 
znanj o vrednotenju ne more primerno oceniti, uporabiti in razumeti vrednosti, ki so 
predstavljene v računovodskih izkazih (Ball, 2006, str. 21).  

Obstaja še en očitek pri uporabi prevrednotenja sredstev navzgor po pošteni vrednosti. 
Poročevalci preko poslovnega izida lahko ustvarjajo dobiček, ta pa je deljiv. To pomeni, da si 
lastniki  lahko delijo nekaj, kar še sploh ni v resnici realizirano; in v tem primeru lažje kot 
pri uporabi izvirnih vrednostih oškodujejo upnike. Zavedati se je treba, da je vrednotenje kljub 
vsemu le vrednotenje in da ni enakovredno rezultatu iz resnične prodaje sredstva in da njegov 
rezultat ne bi smel biti deljiv. Kako povrniti dobičke, ki so bili že izplačani investitorjem, 
nagrade poslovodstvom, davke, ki so že bili plačani, in to na osnovi nerealiziranih dobičkov?  
Strateško ravnanje poslovodstva pri izbiri vrednotenja lahko zelo oškoduje lastnike in upnike.  

Eden najpomembnejših očitkov računovodenju po poštenih vrednosti je procikli čnost, zaradi 
katere naj bi bil povečan učinek finančne krize (Huian, 2009. str. 4). Pri takšnem 
računovodstvu se vrednost sredstev ne niža samo zaradi temeljnih osnov sredstva, ampak tudi 
zaradi ločenih negativnih vplivov, ki jih ustvarja velika ponudba na trgu. Preračunljiva 
poslovodstva bodo ob zaznanem negativnem gibanju cen prodajala sredstva že zaradi 
pričakovanja, da bodo ostali storili tako, kar pa še poveča padec cen. Pri masovnih prodajah 
gre velikokrat za »panične« cene, ki velikokrat ne odražajo temeljnih vrednosti instrumentov. 
Tudi tisti udeleženci, ki niso prodali svojih sredstev, jih bodo morali po režimu poštene 
vrednosti prevrednotiti na ceno, po kateri so jih uspeli prodati drugi – ta bo vse nižja in nižja. 
Banke ob negativnih trendih prodajajo sredstva zaradi zahtev po kapitalski ustreznosti. Tako 
padanje cen ima močen negativen vpliv tudi na tiste udeležence, ki niso prodali sredstev, pa 
četudi nimajo niti namena prodaje. V tem pogledu vrednotenje po poštenih vrednostih ustvarja 
nestanovitnost cen, ki onemogoča vlogo cen pri alokaciji virov (Plantin, Sapra & Shin, 2008, 
str. 5-6). Kadar vrednost aktive podjetjem pada, pada tudi vrednost kapitala njihovim 
lastnikom, kar nadalje potegne naslednji krog lastnikov. Spirala padanja se je v primeru 
finančne krize odvila zelo močno in zelo hitro - za kar so krivili računovodenje po poštenih 
vrednostih.  

Nelikvidnost trgov skriva več pasti za ugotavljanje poštenih vrednosti. Kadar je razpon cen 
na trgih tako velik, da sproži negotovosti glede poštene vrednosti, je ta lahko kmalu predmet 
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manipulacij . Ball, profesor računovodstva na Univerzi v Chicagu, ugotavlja, da na 
nelikvidnih trgih trgovanje s strani poslovodstva lahko hitro spremeni ceno in tako temu 
omogoči manipuliranje s tržno oziroma pošteno vrednostjo. Meni, da je »poštena vrednost« 
(angl. fair value) predvsem »vrednost ob lepem vremenu« (angl. fair weather value) (Ball, 
2006, str. 21). 

Kadar trg za merjeno sredstvo ni likviden, postane merjenje po pošteni vrednosti 
računovodenje po vrednostih, pridobljenih po modelu. Ne moremo trditi, da modeli 
proizvajajo cene, ki bi se pojavile na prostem trgu. Zaradi neprimernih modelov ali netočnih 
predpostavk v modelih to prinaša »modelne nepravilnosti« v računovodskih izkazih (Ball, 
2006, str. 21). Uporaba modelov prinaša večje priložnosti za manipuliranje z vrednostmi, ker 
poslovodstvo lahko vpliva na izbiro modela in vhodnih parametrov.  

Kvaliteta merjenja po pošteni vrednosti ali po izvirni vrednosti zelo razlikuje glede na naravo 
sredstev, ki jih merimo. Tako so Plantin, Sapra in Shin (2008, str. 6) v svojem modelu 
dokazali, da: 

- Za precej kratkoro čna sredstva vrednotenje po cenah na trgu pomeni manj 
neučinkovitosti kot vrednotenje po izvirni vrednosti. Obratno velja za bolj dolgoročna 
sredstva. 

- Za precej likvidna  sredstva vrednotenje po cenah na trgu pomeni manj neučinkovitosti kot 
vrednotenje po izvirni vrednosti. Obratno velja za bolj nelikvidna sredstva. 

- Za precej nova sredstva vrednotenje po cenah na trgu pomeni manj neučinkovitosti kot 
vrednotenje po izvirni vrednosti. Obratno velja za sredstva, ki jih ima podjetje že dlje v 
lasti. 

 
Avtorji tega modela menijo, da so banke in zavarovalnice že tradicionalno nasprotnice 
merjenja sredstev po poštenih vrednostih tudi zato, ker njihova sredstva (pri bankah) ali 
obveznosti (pri zavarovalnicah) pretežno sestojijo iz dolgoročnih, nelikvidnih postavk, in jim 
težko dokazujejo poštene vrednosti (Plantin, Sapra & Shin, 2008, str. 7). Po drugi strani pa 
slabosti merjenja po izvirni oziroma zgodovinski vrednosti pridejo najbolj do izraza takrat, ko 
se cene drastično spreminjajo in kadar so sredstva v lasti dlje časa (Whittington, 2007, 
str. 192). 

Evropska centralna banka (angl. European Central Bank, v nadaljevanju: ECB) je v letu 2004 
objavila študijo, ki se je ukvarjala z merjenjem po poštenih vrednostih in finančno stabilnostjo. 
Ukvarjali so se z vplivom poštene vrednosti na bančni sektor. Navedli so pet glavnih 
zadržkov, ki naj bi omejevali širšo uporabo poštene vrednosti (Enria et al., 2004, str. 7-9).  
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Prvi zadržek ECB je zelo verjetno nihanje (volatilnost) dobičkov. Kljub temu, da je takšno 
nihanje odraz dejanske vrednosti zaradi nihanja cen na trgih, ECB meni, da poštena vrednost 
ni primeren način za merjenje vseh vrst postavk. Pretirano uporabljanje poštene vrednosti pri 
sredstvih, s katerimi se ne trguje aktivno in nimajo likvidnih trgov, nosi tveganje, da bo 
informacija o njihovi pošteni vrednosti vsebovala »umetno« nihanje, ustvarjeno s 
kratkoročnimi flukutacijami, prehodnimi anomalijami na finančnih trgih ali ne dovolj 
izpopolnjenimi tehnikami vrednotenja. Podobne pomisleke je imel tudi ob nastopu finančne 
krize Yingling, predsednik Združenja bančnikov ZDA. Dejal je, da je popolna uveljavitev 
poštene vrednosti za vse finančne instrumente »korak v napačno smer« predvsem zato, ker ne 
loči med kratkoročnimi in dolgoročnimi sredstvi (Leone, 2008). Učinek ustvarjenega nihanja 
dobičkov pri bankah lahko sproži procikli čnost posojil. V razmerah rastočih trgov so banke 
preveč motivirane za povečevanje posojil, kar lahko privede do prekomerne stopnje 
kreditiranja, ta pa po obratu cikla rasti navzdol povzroči globlji in dlje trajajoč padec. Pri tem 
najbolj trpijo tiste stranke, ki imajo najbolj občutljiv nivo financiranja, kar so v Evropi ravno 
srednja in mala podjetja.  

Izjava za tisk Mednarodne bančne zveze v aprilu 2008 je vsebovala predlog za vzpostavitev 
mešanega modela merjenja postavk zato, da bi s tem priznali dejstvo, da posojila in depoziti 
niso upravljani na temeljih poštene vrednosti in da je vprašljiva tudi možnost zanesljivega 
merjenja njihove poštene vrednosti. Glede na njihovo mnenje bi popolna uveljavitev poštene 
vrednosti precenila razsežnosti, po katerih so v družbah dejansko upravljani finančni 
instrumenti in precenila meje, do koder segajo likvidni in globoki trgi (International Banking 
Federation, 2008, str. 1). 

Drugi zadržek ECB se nanaša na vlogo bank pri preoblikovanju dospevanja in likvidnosti. 
Ta vloga je povezana z naravo sredstev bank, ki izhaja iz ne-tržne značilnosti posojilnih 
pogodb. ECB ugotavlja, da bi v primeru uporabe poštenih vrednosti pri merjenju prejetih 
posojil (to je med obveznostmi bank) to onemogočilo eno od pozitivnih lastnosti bančnega 
sektorja. To je prispevek pri premagovanju informacijske asimetrije med posojilojemalci in 
posojilodajalci s preoblikovanjem prejetih posojil v dana z drugačno sestavo zapadlosti in 
likvidnosti. To je ena od osnovnih bančnih funkcij v gospodarstvu. Banke bi bile motivirane 
za listinjenje in druge prenose tveganj na kupce, da bi neposredno in posredno uravnavale 
likvidnostno in zapadlostno sestavo aktive s pasivo, ker bi se sicer vsaka sprememba obrestnih 
mer drastično odrazila v računovodskem dobičku. Potencialna nevarnost za finančni sistem je 
ta, da bi bila transformacija likvidnosti in zapadlosti posojil omejena. Poštena vrednosti bi 
lahko spodbudila banke, da bi raje delovale za kratkoročne rezultate na škodo dolgoročnih 
dobrih odnosov s strankami in njihovih investicijskih potreb. Ta medalja pa ima tudi svetlejšo 
plat, ker bi zaradi teh morebitnih posledic banke v večji meri razvile izvedene finančne 
instrumente in trgovanje z njimi, kar bi tudi porazdelilo tveganje v finančnem sistemu. 
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Tretji zadržek je nekoliko podoben prvemu in se nanaša na zmanjšanje vloge bank pri 
glajenju prehodnih šokov v gospodarstvu. ECB je želela poudariti premajhno upoštevanje 
načela previdnosti pri pripoznavanju prihodkov v sistemu prevrednotovanj na poštene 
vrednosti. Banke tako izgubijo svojo vlogo vmesnih blažilcev.  

Četrti zadržek ECB izhaja iz vrednotenja postavk z modeli vrednotenja. ECB meni, da to 
potencialno lahko povzroči neprimerljivost  izkazov med različnimi finančnimi inštitucijami 
in nezanesljivost računovodskih izkazov. 

Zadnji, peti zadržek ECB, se nanaša na nezanesljivost bančnih ocen neplačil, ki se pojavijo v 
modelih vrednotenja. Težavno je tudi uporabljati informacije s trga za posojila. Zanje 
obstajajo zelo široki razponi cen na trgih, in to za vsako stopnjo tveganja in dano zapadlost, 
predvsem pri nižjih kategorijah posojil. Medtem ko notranji sistemi ocenjevanja tveganj pri 
posojilih lahko prinesejo koristne informacije za upravljanje s tveganji, pa ti niso primerni za 
ocenjevanje vrednosti portfeljev posojil po principu tržne cene.  

Poiskati je potrebno odgovor, ali je poštena vrednost zaradi vseh svojih prednosti najboljša 
možnost merjenja kljub očitanim ji pomanjkljivostim. Pri tem je vprašanje, ali je pri poku 
špekulativnega mehurčka sploh realno pričakovati, da bi neka druga metoda merjenja 
preprečila procikličnost padanja trgov. Pogledali bomo utemeljitev poštene vrednosti in 
razprave na temo najpomembnejših pomanjkljivosti. Zagovorniki merjenja po pošteni 
vrednosti imajo na svoji strani vsaj dva pomembna argumenta. Prvi je ta, da dobro obveščeni 
uporabniki računovodskih izkazov razumejo, kaj je vrednotenje po pošteni vrednosti. 
Uporabniki razumejo, da so na primer pri izvirnih vrednostih možne skrite rezerve v 
postavkah, pri pošteni vrednostih pa so postavke prevrednotene. Uporabniki se znajo 
prilagoditi v svojih analizah. Drugi pomemben argument zagovornikov je ta, da je poštena 
vrednost nekega premoženja takšna, kot je tisti trenutek vredno na trgu in vsako odlašanje s 
pravimi informacijami bi pomenilo slabše razumevanje računovodskih izkazov. Poštena 
vrednost uporabnike računovodskih izkazov samo bolje informira o trenutnem stanju 
premoženja in je tako zgolj koristna. 
 

5 UTEMELJITEV POŠTENE VREDNOSTI 
 
5.1 Poenotenje definicije poštene vrednosti 
 
Koncept poštene vrednosti se v največji meri nanaša na finančne instrumente. Ti se pojavljajo 
v mnogoterih oblikah in različicah. Ugotavljanje njihove poštene vrednosti postavlja finančno 
računovodsko stroko pred vedno nove izzive. Poleg tega so v finančni krizi najbolj ranljiva 
bilančna postavka. Na težavo naletimo že pri opredelitvi poštene vrednosti, saj ta še vedno ni 
poenotena v ameriških in mednarodnih standardih (King, 2008, str. 14) in vsebuje preveč 
možnosti za interpretacije ter odprte dileme (Whittington, 2007, str. 182-183). Ravno za 
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uporabo v posebnih razmerah pa je zelo pomembno, da je jasna, natančna in nedvoumna in ne 
povzroča neskladij med poročevalci.  

Pri pošteni vrednosti gre v nasprotju z izvirno vrednostjo za iskanje neke idealne trenutne 
vrednosti opazovanega objekta. Možnih razlag te vrednosti je več, najbolj splošna delitev 
trenutnih vrednosti pa je na: 

- vstopno vrednost (v smislu stroška pridobitve ali nadomestitve) in 
- izstopno vrednost, in sicer kot :  

� neto iztržljivo vrednost pri prodaji ali 
� vrednost v uporabi (sedanjo vrednost pričakovanih prihodnjih donosov sredstva.  

 
Definiciji poštene vrednosti se med US GAAP in MSRP razlikujeta. Ameriški standardi so 
bolj kot »transakciji, opravljeni med dvema voljnima strankama« naklonjeni »izhodni 
vrednosti«. To naj bi pomenilo, da US GAAP bolj kot na teoretično možen posel gledajo na 
dejansko transakcijo. King (2008, str. 14) je uporabil prispodobo nakupa Picassove slike na 
dražbi. Kupec jo je kupil za 30 milijonov ameriških dolarjev, zadnji tekmec pa je odnehal pri 
29 milijonih ameriških dolarjev. Potem bi po US GAAP (standard SFAS 157) kupec takoj 
moral naložbo oslabiti za 1 mio ameriških dolarjev. To je namreč dokazano najvišja vrednost, 
po kateri jo lahko proda. Po MSRP bi na vrednost slike gledali skozi transakcijo med dvema 
dobro obveščenima strankama na trgu in bi poštena vrednost na dan nakupa znašala 30 
milijonov ameriških dolarjev.  
 

Ameriški ra čunovodski standardi (US GAAP) 
SFAS 157 definira pošteno vrednost z naslednjo dikcijo (Financial Accounting Standards 
Board, 2008, str. 6, peti člen SFAS 157): 
 

»Poštena vrednost je vrednost, ki bi jo dobili ob prodaji sredstva ali ki bi jo plačali ob prenosu 
obveznosti v neodvisni transakciji med dvema udeležencema na trgu v trenutku merjenja.« 

Posebej SFAS 157 poudarja, da je poštena vrednost merjenja po že omenjeni »metodi izstopa« 
in da to ni vrednost v primeru prisiljene transakcije ali transakcije pod vplivom. Poštena 
vrednost naj uporablja prilagoditev (pribitek ali odbitek) na tveganje pri določenem sredstvu, 
če bi le-tega uporabljali tudi udeleženci na trgu pri določanju cene v medsebojni transakciji. 

SFAS 157 uporablja tri stopnje merjenja poštene vrednosti (Financial Accounting Standards 
Board, 2008, str. 10-12, dvaindvajseti do trideseti člen SFAS 157): 

1.  stopnja:  poštena vrednost je ugotovljena iz preverljivih cen iz delujočega trga. 
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2.  stopnja:  poštena vrednost se ugotavlja iz tržnih cen enakih ali podobnih finančnih 
instrumentov na delujočem ali nedelujočem trgu, ali pa prihajajo parametri 
vrednotenja iz vpoglednih tržnih podatkov. 

3.  stopnja:  poštena vrednost se ugotavlja s pomočjo podatkov, ki niso vpogledni, oziroma 
odražajo individualne ocene družbe, ki je uporabila model vrednotenja. 

 
Ameriški standardi zahtevajo tudi merjenje poštene vrednosti obveznosti.4 Pri definiciji 
poštene vrednosti obveznosti MSRP govori o znesku, s katerim bi bila obveznost poravnana 
(torej preneha), SFAS 157 pa govori o prenosu obveznosti na drugega (obveznost do 
prvotnega upnika ostane).  

 
Mednarodni standardi računovodskega poročanja 
MRS 39, ki je za pošteno vrednost finančnih instrumentov najbolj pomemben, jo opredeljuje 
tako (MRS 39, Opredelitve pojmov, deveti člen): 
 
»Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče zamenjati sredstvo ali poravnati obveznost 
med dobro obveščenima in voljnima strankama v transakciji med nepovezanima in 
neodvisnima strankama.«  

MSRP nikjer izrecno ne opredeljujejo poštene vrednosti niti kot izstopne vrednosti za 
odtujitev postavke niti kot vstopno vrednost za pridobitev postavke (samo posredno v členu 
AG72, MRS 39), v čemer se bistveno razlikujejo od Ameriških računovodskih standardov. 

MSRP nimajo posebnega ločenega standarda, ki bi se ukvarjal zgolj s pošteno vrednostjo. 
Definicije poštene vrednosti se pojavljajo v več standardih in so si med sabo enake ali 
podobne.5 Nastajale so v različnih časovnih obdobjih, kakor so bili sprejeti novi standardi. 
Skupnega (poenotenega) standarda za pošteno vrednost, kot so ga sestavili v ameriških 
računovodskih standardih, zaenkrat še ni. V maju 2009 je bil na spletni strani IASB objavljen 
osnutek novega standarda v okviru MSRP, ki se bo nanašal zgolj na pošteno vrednost in o 
čemer bo več povedanega v zadnjem delu naloge. 

MRS 39 poleg opredelitve pojma poštene vrednosti navaja na uporabo členov AG69 do AG82 
istega standarda, kjer je v členu AG69 posebej poudarjeno, da poštena vrednost ni znesek, ki 
                                                 
4 To med drugim pomeni tudi to, da družba, katere lastna kreditna ocena je padla, svoje obveznosti razvrednoti 
zaradi povečanja lastnega kreditnega tveganja. 
5 Standardi, kjer se pojavljajo definicije poštene vrednosti, so MRS 2 – Zaloge, MRS 16 - Opredmetena osnovna 
sredstva, MRS 17 – Najemi, MRS 18 – Prihodki, MRS 19 - Zaslužki zaposlencev, MRS 20 - Obračunavanje 
državnih državne pomoči, MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev, MRS 32 - Finančni instrumenti: 
predstavljanje, MRS 38 - neopredmetena sredstva, MRS 39 - Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje, 
MRS 40 - Naložbene nepremičnine, MRS 41 – Kmetijstvo, MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja, MSRP 2 - Plačilo z delnicami, MSRP 3 - Poslovne združitve, MSRP 4 - Zavarovalne 
pogodbe, MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje. 
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bi ga podjetje prejelo ali plačalo v prisiljeni transakciji, pri neprostovoljnem prenehanju 
obstoja in prisilni prodaji.  

V členih AG71 do AG82 je podobno kot pri US GAAP ugotavljanje poštene vrednosti 
razdeljeno na tri stopnje: 

1. stopnja:  delujoči trg: kotirana cena, AG72 poudarja vstopni vidik cene (po kateri bi se 
sredstvo pridobilo).  

2. stopnja:  ni delujočega trga: tehnika ocenjevanja vrednosti. Na tej stopnji se poštena 
vrednost ugotavlja s čim večjo pomočjo podatkov s trga za merjene ali istovrstne 
instrumente. 

3. stopnja:  ni delujočega trga: kapitalski instrumenti. V primeru, ko za instrument ni 
kotirane tržne cene, in poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, podjetju 
ni treba meriti instrumenta po pošteni vrednosti.  

 
Med nivoji vrednotenja sta bistveni razliki stopnja likvidnosti sredstev in raven presoje, ki je 
potrebna za ugotovitev poštene vrednosti sredstev. Sredstva na višji stopnji merjenja so na 
splošno sprejeta kot bolj likvidna in imajo večjo poročevalsko zanesljivost (Wee Goh, Ng in 
Ow Yong, 2009, str. 2). 

Whittington (2007, str. 182-183) je analiziral probleme, ki jih sproža definicija poštene 
vrednosti v MSRP, in sicer jih vidi predvsem v naslednjih točkah: 

- Definicija govori o znesku, ne pa o ceni. To odpre dilemo, ali so transakcijski stroški 
vključeni v pošteno vrednost ali ne. 

- Definicija uporablja termin »mogoče zamenjati« (angl.: could be exchanged). Ta beseda da 
misliti, da gre za hipotetično transakcijo. Vsaka trenutna vrednost sredstva je seveda 
hipotetična dokler ima podjetje sredstvo še vedno v lasti. Ta definicija navaja celo na 
možnost, da je poštena vrednost drugačna od trenutne vrednosti v transakciji, če je ta v 
nekem trenutku dejansko opravljena – ker se je zamenjava zgodila po drugačni vrednosti, 
ki ali ni predstavljala cene na trgu ali pa ni bila opravljena na istem trgu, ki je bil 
uporabljen za namene merjenja. Ta hipotetična narava poštene vrednosti odpre možnost, 
da bo v praksi raje določena z modeli kot pa z neposrednim opazovanjem tržnih cen.  

- Uporaba besed »zamenjano« in »poravnana« navaja na to, da so tržne transakcije osnova 
za merjenje. Vseeno pa definicija ne opredeli značilnosti trga, na katerem naj bi potekala 
transakcija. Konkretno, ne pove, ali gre za trg, kjer družba kupuje ali trg, kjer prodaja. 
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- Definicija se nanaša na »obveščene in voljne stranke«. Obstaja več možnih razlag, kakšne 
so natančne lastnosti takšnega udeleženca na trgu, ki so lahko različne od tistih, ki jih ima 
neko določeno podjetje.   

Zaradi neskladnosti definicij in težav, ki so se pojavljale pri uporabnikih vrednosti, se 
sestavljalci standardov trudijo, da bodo sprejeli prenovljen računovodski standard, ki bo 
odgovoril na dileme in opažene pomanjkljivosti. Zadnje informacije s strani IASB kažejo, da 
bo obveljala ameriška – izstopna - različica definicije (IASB, 2009a). Pomemben del 
prihajajočega standarda o pošteni vrednosti je tudi jasna razlaga in poenoteno pojmovanje 
nelikvidnih trgov ter metod merjenja v teh primerih. S tem bi moralo biti razrešeno vprašanje, 
kako ravnati v teh primerih.  
 
5.2 Kako poštena vrednost zadošča računovodskim načelom 
 
Računovodski standardi so pravila, sprejeta na podlagi temeljnih računovodskih načel. Pravila 
se lahko večkrat spreminjajo, načela pa imajo trajnejšo naravo. Slovenski inštitut za revizijo je 
leta 1998 izdal Kodeks računovodskih načel (v nadaljevanju: Kodeks). V njem našteta 
temeljna računovodska načela so na primer načelo smotrnosti, načelo dokumentarnosti, načelo 
ažurnosti in aktualnosti, načelo sodobnosti, načelo gospodarnosti v računovodstvu, načelo 
dosledne stanovitnosti, načelo objektivnosti in načelo previdnosti (Slovenski inštitut za 
revizijo, 1998).  
 
Med sodobnejšimi viri je opis kvalitativnih značilnosti računovodskih informacij US SEC 
(2008, str. 41). Naj ga na kratko povzamem v teh treh točkah: 
 
- relevantnost (lastnost informacije, da lahko spremeni odločitev uporabnikov s tem, ko iz 

nje predvidevajo nadaljnje dogodke ali pa na njeni podlagi ugotovijo pravilnost svojih 
predhodnih pričakovanj) 

- zanesljivost (lastnost informacije, da v razumnih mejah ne vsebuje napake in verodostojno 
predstavlja to, kar je njen namen) 

- primerljivost (lastnost informacije, da uporabniki na njeni podlagi ugotovijo podobnosti 
in razlike med dvema ekonomskima pojavoma) 

Razlika med merjenjema po pošteni in po izvirni vrednosti je v pogledu na računovodske 
izkaze skozi oči prihodkov in odhodkov ali pa skozi oči sredstev in obveznosti (Wilson, 2007, 
str. 197). Iz tega izhajajo tudi razlike v zadoščanju računovodskim načelom. Poglejmo 
podrobneje skozi računovodska načela primerjavo poštene vrednosti z izvirno kot njeno 
glavno alternativo.  
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1. RELEVANTNOST  
Uporaba poštene vrednosti poda bolj smotrne informacije za uporabnike, saj so te aktualne in 
ažurne. Pri uporabi izvirne vrednosti so informacije v računovodskih izkazih zgodovinske 
(izjemoma s slabitvami, aktualnost pa ni popolna). Večjo težo pošteni vrednosti dajejo lastniki, 
medtem ko so za posojilodajalce bolj pomembni že realizirani rezultati. 
 

2. ZANESLJIVOST    
Izvirna vrednost je praviloma vedno lahko dokazljiva, preverljiva in dokumentirana. 
Preverljivost in s tem verodostojnost je pri pošteni vrednosti enakovredna izvirni v primerih, 
ko so uporabljene informacije iz delujočega trga. Pri uporabi modelov je zanesljivost 
ugotovljenih poštenih vrednosti slabša kot pri uporabi izvirne vrednosti. Velikokrat se uporabi 
modelov, včasih pa tudi podatkom s trga (kadar za nek instrument obstaja več trgov ali pri 
nelikvidnih trgih), očita prevelik vpliv subjektivnih faktorjev. 
 

3. PRIMERLJIVOST 
Uporaba izvirnih vrednosti načeloma zagotavlja dosledno stanovitnost, kršitve načela se lahko 
pojavijo pri ugotavljanju potrebe po slabitvah in višine slabitve. Tudi pri uporabi poštene 
vrednosti načelo ni kršeno, če je ta pravilno uporabljena. To pomeni, da podatki za 
vrednotenje istovrstnih instrumentov vedno prihajajo z istih trgov in so vložki v modele 
vrednotenja enaki, modeli pa nespremenjeni oz. primerljivi. Tveganje za kršitev je večje kot 
pri merjenju po izvirni vrednosti, ker je v praksi težko zagotavljati vse zgoraj navedene 
zahteve. 
 
4. GOSPODARNOST 
Pri merjenju po izvirnih vrednostih je gospodarno. Praviloma posebni stroški ne nastanejo. 
Praviloma poštena vrednost pomeni bolj zamudno in dražjo različico merjenja. 
 

5. PREVIDNOST 
V računovodstvu naj bi se poslovni izidi izkazovali šele takrat, ko so očitni in potrjeni, 
negativni pa že takoj, ko so možni. Vrednotenje po pošteni vrednosti to pravilo nekoliko krši, 
predvsem ko govorimo o merjenju z uporabo modelov, saj takšni izidi niso povsem 
nedvoumno očitni in potrjeni. Izvirna vrednost upošteva načelo previdnosti. Po drugi strani pa 
na primer Odar (2003, str. 98) navaja, da lahko predpostavka previdnosti pripelje do 
podcenjenosti nekaterih sredstev in precenjenosti nekaterih dolgov. Tudi kadar za gospodarsko 
kategorijo ne obstaja kolikor toliko delujoč trg z dokazljivimi cenami, se poštena vrednost 
dotakne načela previdnosti. Cene na takšnem trgu so lahko višje ali nižje od teh, ki bi jih 
poročevalec v resnici lahko dosegel ob prodaji svojih sredstev.   
 
Poštena vrednost ima več prednosti pri zadoščanju načelom relevantnosti, ažurnosti in 
aktualnosti, izvirna vrednost pa pri zadoščanju načelom dokumentarnosti, zanesljivosti, 
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objektivnosti, gospodarnosti in previdnosti. Relevantnost je tako pomembno načelo s strani 
uporabnikov, ki s tem želijo zmanjšati asimetrijo informacij med njimi in poslovodstvom, da 
je v sodobnem računovodstvu pretehtala ostala načela. Uporabniki pa so tisti, zaradi katerih 
sploh obstaja računovodsko poročanje.  

 

5.3 Kako poštena vrednost služi namenu računovodskega poročanja 
 
Računovodstvo je nastalo zaradi potreb po informacijah za odločanje. Računovodski izkazi so 
temeljna spričevala o gospodarjenju. Premoženjsko-finančno sliko kažejo v bilanci stanja, 
uspešnost pa v izkazu poslovnega izida in v izkazu denarnega izida. Ta slika je narejena kot 
prerez krogotoka poslovnih dogajanj, ki se od ustanovitve dalje nenehno obnavljajo in krepijo 
(Koletnik, 2006, str. 125). Namen računovodskega poročanja je dajati informacije o 
finančnem položaju in uspešnosti podjetja, ki so koristne pri odločanju širokega kroga 
uporabnikov (Odar, 2006a, str. 7; Wilson, 2007, str. 199).  

Namen IASB in FASB v projektu skupnih računovodskih standardov je izboljšati uporabnost 
informacij v računovodskem poročanju za lažje odločanje uporabnikov. Pri tem so razvili tri 
ključne cilje, in sicer mora računovodsko poročanje (FASB, IASB, 2009): 

- odsevati kohezivno finančno sliko aktivnosti družbe. Kohezivna finančna slika pomeni, 
da je odnos med postavkami v finančnih izkazih jasen in da se različni finančni izkazi med 
sabo dopolnjujejo, kolikor je mogoče. 

 
- razčleniti informacije tako, da so uporabne za napovedovanje bodočih denarnih tokov 

družbe. Analize računovodskih izkazov ciljajo na ocene velikosti, časovne razporeditve in 
gotovosti bodočih finančnih tokov in zato potrebujejo podatke, razdrobljene v razumno 
enotne skupine postavk. Če je neka postavka gospodarsko različna od ostalih, bi 
uporabniki lahko želeli to obračunavati drugače v napovedovanju bodočih denarnih tokov.  

 
- pomagati uporabnikom ugotoviti likvidnost in finančno fleksibilnost poročevalca. 

Informacije o likvidnosti pomagajo uporabnikom ugotoviti, če bo podjetje lahko poplačalo 
svoje obveznosti. Informacije o finančni fleksibilnosti pomagajo uporabnikom ugotoviti, 
če je podjetje zmožno investirati v nove poslovne priložnosti in reagirati na nepredvidene 
situacije.   

 
Metoda vrednotenja postavk skoraj nima vpliva na prvi postavljen cilj računovodskega 
poročanja, ker gre za stvar predstavitve v izkazih. Gotovo pa je kohezivna slika aktivnosti v 
izkazih boljša, če je prevrednotenje po poštenih vrednostih predstavljeno tako, da je 
nedvoumno jasno, kaj so realizirani in kaj nerealizirani dobički, katere postavke so vrednotene 
po tržnih vrednostih in katere po modelih vrednotenja. Pri uporabi izvirnih vrednosti ni takšnih 
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dilem. Zato je najprimernejša oblika računovodskih izkazov različna glede na uporabljeno 
metodo vrednotenja.  

Poštena vrednost ni najbolj relevantno merilo za napovedovanje gotovosti, časovnega 
razporeda in višine bodočih denarnih tokov družbe (Wilson, 2007, str. 201). Ni bilo dokazano, 
da bi poštena vrednost imela večjo napovedno moč od izvirne ali da bi vodila do boljših ocen 
v smislu napovedovanja prihodnjih finančnih rezultatov družbe (Cazavan-Jeny, 2007, str. 91). 
Prednost poštene vrednosti je predvsem, da poda boljšo informacijo o trenutnem delovanju 
poslovodstva. 

Razen denarnih sredstev in denarnih ustreznikov, je v pošteni vrednosti sredstva minimalna 
napovedna moč. Pogosto je poštena vrednost izračunana kot hipotetična cena na hipotetičnem 
trgu s hipotetičnimi kupci in prodajalci. Tržna vrednost pa, kakorkoli »poštena« je že, je 
vendarle le teoretična cena v nekem časovnem trenutku, ki predstavlja samo neko priložnost. 
Ko enkrat priložnost ni bila izkoriščena, je to zavrnjena priložnost in, kakorkoli dobra ali slaba 
je že bila, ima bore malo gospodarskega vpliva potem, ko je bila zavrnjena. V praksi za 
podjetja ni pomembno, kakšna je tržna vrednost sredstev, ki sodelujejo v nekem unikatnem 
produkcijskem procesu gospodarskega subjekta (na primer enega stroja v liniji). Več pomena 
ima tržna vrednost za tista sredstva, ki jih drži subjekt z namenom prodaje (Wilson, 2007, 
str. 201). 

Uporabniki si pri svojem odločanju lahko pomagajo z informacijo o trenutnem delovanju 
poslovodstva. S tem lahko vsaj posredno ocenijo kvaliteto vodenja družbe, ki bo prinašala tudi 
bodoče rezultate. Ta informacija je nedvoumno boljša kot pri uporabi izvirnih vrednosti. 

Zadnjemu izmed ciljev, to je ugotavljanju likvidnosti in finančne fleksibilnosti poročevalca, 
merjenje po pošteni vrednosti zadošča bolje kot merjenje po izvirni vrednosti. Poštena 
vrednost kot ustreznik tržne najbolje pokaže iztržljivo vrednost premoženja. Uporabniki 
posredno dobijo boljši sliko likvidnosti, saj morajo biti poštene vrednosti sredstev razkrite 
glede na uporabljeno stopnjo – ali so to vrednosti na delujočem trgu ali pa so bile pridobljene z 
uporabo ocenjevalnih modelov. Posledično uporabnik dobi informacijo, za katera od sredstev 
obstaja delujoč trg, za katera pa ne. To je dober pokazatelj likvidnosti in fleksibilnosti 
premoženja družbe.  

Merjenje po pošteni vrednosti enako kot merjenje po izvirnih vrednostih zadošča osnovnemu 
namenu računovodskega poročanja, to je da odraža premoženjsko-finančno sliko poročevalca. 
Vsako izmed njiju to sliko odraža na svoj način. Izmed treh definiranih ključnih ciljev 
računovodskega poročanja je poštena vrednost pri dveh enakovredna, pri enem pa boljša od 
merjenja po izvirnih vrednostih.  
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5.3.1 Ustrezanje potrebam uporabnikov računovodskih izkazov 
 
Uporabniki računovodskih izkazov in njihove potrebe po informacijah v računovodskih 
poročilih so precej raznovrstne. Če želimo dognati, kakšno računovodsko poročanje je najbolj 
primerno za uporabnike, naletimo na interese različnih skupin uporabnikov. Vsaka od njih ima 
določene preference glede računovodskega poročanja in svoje razloge za to. V praksi 
pomenijo lobije, ki s svojimi zahtevami krojijo tudi računovodske standarde.  

Med uporabnike računovodskih izkazov štejemo (Odar, 2006a, str. 7): 
- sedanje in možne vlagatelje, 
- posojilodajalce, 
- zaposlene, 
- dobavitelje in druge dajalce blagovnih kreditov, 
- kupce, 
- vlade in njihove organe ter 
- javnost. 
 
Različne interesne skupine želijo iz računovodskih poročil pridobiti različne informacije, kot 
so plačilna sposobnost, možnost nadaljnjega obstoja podjetja, dobičkonosnost, obračanje 
sredstev in obveznosti, pa tudi informacijo na najvišji ravni, ki je poštena vrednost kapitala 
oziroma delnice.  

Najbolj zainteresirani skupini uporabnikov računovodskih izkazov sta praviloma skupini 
lastnikov (tako sedanjih kot potencialnih investitorjev) in posojilodajalcev. Njuni interesi so 
lahko zelo različni. Lastniki bi na primer v vrednosti kapitala upoštevali tudi neopredmetena 
sredstva, medtem ko bi posojilodajalce najbolj zanimala neto iztržljiva vrednost (Enria et al., 
2004, str. 9).   

Kaj zanima lastnike? Investitor ve, da je naložba v delnico bolj tvegana naložba od obveznic, 
saj prihodnji denarni tokovi niso vnaprej definirani. Pojavljajo se v dveh oblikah, in sicer kot 
izplačane dividende in kot povečanje cene delnice ob prodaji, kar je kapitalski dobiček (Berk, 
Lončarski, Zajc, 2007, str. 39) Dobro obveščen lastnik je v nevtralnem poslu pripravljen za 
delnico plačati največ toliko, kolikor znaša njegova ocena diskontiranih denarnih tokov te 
delnice ob zahtevanem diskontnem faktorju v trenutku nakupa. Zanimajo ga torej tisti podatki 
iz računovodskih izkazov, s katerimi tvori oceno diskontiranih denarnih tokov. 

Zahteva po večji uporabi poštenih vrednosti je namenjena zmanjšanju asimetrije informacij 
med lastniki in poslovodstvom, ta pa se kaže v vrzeli med knjigovodsko in tržno vrednostjo 
kapitala pri tistih podjetij, ki kotirajo (Slapničar & Dovč, 2008, str. 220).   

Mittra v priročniku o finančnem planiranju razlaga pravila poslovanj na borzah in pomen 
družbenih, gospodarskih, borznih gibanj pri odločitvah o portfelju investitorja. Kot del 
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temeljne analize, ki jo uporabljajo investitorji pri svojih nakupno-prodajnih odločitvah, 
predstavlja odločilne kazalce, ki izhajajo neposredno iz računovodskih podatkov družb 
(Mittra, 1990, str. 352-363):  

- P/B, kar je cena delnice glede na njeno knjigovodsko vrednost,  

- čisti dobiček na delnico ali obrnjen kazalec P/E - multiplikator čistega dobička (tržna cena 
delnice glede na dobiček nanjo – pove, koliko so investitorji pripravljeni plačati za eno 
(vsako) denarno enoto dobička) 

- donos na delnico z diskontiranjem denarnih tokov 

Prvi kazalec je najbolj popolna slika tega, kako trg celostno ocenjuje vrednost delnice nekega 
podjetja. Če so donosi na kapital družbe višji od zahtevanih, je kazalec P/B višji od ena, če pa 
so manjši, je kazalec nižji od ena. Tudi številni drugi avtorji so razvijali modele, ki bi dokazali 
povezanost med knjigovodsko in tržno vrednostjo kapitala. Takšen je na primer Ohlsonov 
model iz leta 1995, ki je pokazal, da je vrednost delnice enaka knjigovodski, povečani za 
nadpovprečne donose (Cazavan-Jeny, 2007, str. 93).  

Merjenje po pošteni vrednosti pri ugotavljanju kazalca P/B olajša delo investitorjem, ker jih 
pri primerjavah med potencialnimi investicijami zanima, koliko poštene vrednosti sredstev 
dobijo glede na investiran znesek. S poštenimi vrednostmi v računovodskih izkazih odpade 
precejšen del prilagajanj in izboljša informiranost investitorjev (zmanjšuje asimetrijo 
informacij).  

Podjetja v isti panogi načeloma dosegajo zelo podobne vrednosti multiplikatorja čistega 
dobička (P/E), saj delujejo v istem okolju, razlike med njimi pa pojasnjujemo z različnimi 
pričakovanimi stopnjami rasti dobičkov. Ta drugi kazalec se razlikuje od predhodnega, ker 
meri trenutno sposobnost ustvarjanja dobička glede na investiran kapital. V sedanji ureditvi v 
računovodskih standardih je analiza s tem kazalcem otežena, ker niso jasno ločeni dobički iz 
uresničenih poslov in rezultati iz prevrednotenj na poštene vrednosti. Poročevalci niso v 
enakih položajih, saj že običajna razporeditev finančnih instrumentov v skupino za trgovanje 
ali razpoložljivih za prodajo spremeni učinek njihovega prevrednotenja in tako vrednost tega 
kazalca. Če odmislimo te podrobnosti, bi enotna uveljavitev poštene vrednosti pomenila 
možnost ugotavljanja multiplikatorja tako za uresničene dobičke kot za potencialne iz naslova 
možnosti prodaje po trenutnih tržnih vrednostih. 

Kaj zanima posojilodajalce? Posojilodajalci ali finančni posredniki imajo vlogo vmesnega 
člena med suficitnimi ekonomskimi subjekti, ki želijo investirati presežke denarnih sredstev, 
in deficitnimi ekonomskimi subjekti, katerih potrebe po finančnih sredstvih presegajo njihove 
lastne zmožnosti (Dimovski & Gregorič, 2000, str. 4). Posojilodajalci si prav tako kot 
poslovodstvo in lastniki želijo, da bi podjetje doseglo predvidene gospodarske uspehe, vendar 
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morajo upoštevati tudi morebitne posledice, ki bi jih imele napake v podjetju in njegova 
likvidacija (Bončar, 2004, str. 29).  

Posojilodajalec je ob odobritvi posojila izpostavljen trem tveganjem: kreditnemu tveganju, 
tveganju obrestne mere in valutnemu tveganju (Dimovski & Gregorič, 2000, str. 134-150). 
Metoda vrednotenja v računovodskih izkazih ima največji učinek na ocenjevanje kreditnega 
tveganja. Tega posojilodajalci nadzorujejo preko preverjanja kreditne sposobnosti, likvidnosti, 
finančnega vzvoda posojilojemalca in z zavarovanji - zastavo stvarnega premoženja. Banka 
kontrolira boniteto in kakovost poslovanja posojilojemalca z analizo njegovih računovodskih 
izkazov.  

Bolj pogosto se tako v tujini kot pri nas kot del posojilne pogodbe uporabljajo tudi posebne 
zahteve po izpolnjevanju določenih kriterijev – t.i. kreditne zaveze. Tako se družbe zavežejo, 
da bodo na primer ohranjale določen odstotek dobičkonosnosti, zadolženosti, prilivov, in 
podobno. Te kriteriji so močan faktor pri odločitvah poslovodstva o poročanju in izbranih 
računovodskih usmeritvah. Posojilodajalci so zaradi zmanjšanja svojih tveganj nagnjeni k 
previdnosti in bi želeli kar najbolj konzervativen pristop k pripravi računovodskih izkazov. V 
izkazih raje vidijo sposobnost ustvarjanja prihodkov in prilivov kot pa izkazovanje na podlagi 
poštenih vrednosti. Najbolj zaščiteni so pri uporabi izvirnih vrednosti (s slabitvami), kjer so 
prihodki prikazani takrat, ko so tudi resnično ustvarjeni v odnosu s tretjimi.  

Kornova iz Univerze v Marburgu je objavila prispevek, v katerem zelo nazorno razlaga dve 
različni pojmovanji vrednotenja bilančnih kategorij, v povezavi s preferencami dveh glavnih 
interesnih skupin. Govori o vlogi zakonodajalca pri računovodskem poročanju podjetij, ki želi 
zaščititi interese udeleženih skupin v podjetju: sedanjega lastnika podjetja, novih in 
potencialnih lastnikov, ki bi kupili to podjetje, in interese posojilodajalcev. Predstavila je dve 
različici pravil, ki so postavljena v računovodskih standardih (Korn, 2006, str. 3): 

- V finančnih sistemih, kjer imajo družbe visok koeficient dolgov glede na kapital (na 
primer v Nemčiji) želi zakonodajalec navzgor omejiti bilančno vsoto. Zato v 
računovodskih standardih običajno smatra za skladna razkritja tista, ki poročajo pošteno ali 
manjšo vrednost. Ohranjanje nizke bilančne vrednosti pomeni brzdanje višine denarja, ki 
je lahko legalno izplačana in ščiti interese posojilodajalcev. Lastniki bi lahko trdili, da 
izplačujejo dobičke, v resnici pa umikali kapital iz podjetja.  
 

- V finančnih sistemih, kjer imajo družbe nizek koeficient dolgov glede na kapital in kjer se 
pogosto pojavlja zelo razpršeno lastništvo (na primer v ZDA) želi zakonodajalec doseči, da 
podjetja poročajo svoje natančne bilančne vrednosti. V računovodskih standardih so 
običajno predpisana takšna razkritja, ki poročajo poštene vrednosti. Zaradi velikega števila 
lastnikov je nujno, da družbe poročajo jasno in zanesljivo sliko tekočega dogajanja. 
Poglavitna značilnost kakovostnih informacij v teh primerih je ta, da prepoveduje nastanek 
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skritih rezerv, ki bi se skrivoma sproščale v letih slabih rezultatov, in tako zameglile pravo 
sliko. 

 
Zanimiv je primer študija, ki je preučevala, ali na finančno poročanje bolj vplivajo investitorji 
ali posojilodajalci. Ta je z empiričnimi podatki dokazala, da imajo posojilodajalci močnejše 
interese pri računovodskem poročanju (Ball, Robin & Sadka, 2007). Za posojilodajalce je 
ključno, da pravočasno izvejo, kakšna je kreditna sposobnost njihovih dolžnikov. Pravočasna 
informacija o izgubah prepreči nadaljnjo škodo pri kreditnem portfelju in poslovodstvu, ki 
ustvarja izgubo, prepreči nove investicije in s tem poglabljanje kreditnega tveganja za 
neplačilo. Študija je predpostavila, da je hitrost priprave računovodskih izkazov povezana s 
stroški – za državo in podjetja - in da mora za hitro računovodsko poročanje obstajati močno 
povpraševanje. V 22 državah na 78.949 letnih poročilih so preverjali, ali obstaja korelacija 
med hitrostjo oddaje računovodskih poročil in velikostjo kapitalskega trga v državi. Ugotovili 
so, da velikost oziroma razvitost kapitalskega trga ni povezana s pravočasnostjo 
računovodskega poročanja, povezana pa je z velikostjo in razvitostjo posojilnega trga. 
Pravočasnost, hitrost poročanja izgub in pogojni konzervatizem (hitreje poročati izgube kot 
dobičke) so povezani z velikostjo trga posojil. Ne glede na rezultate, ki jih kaže omenjena 
študija, se računovodsko poročanje danes nagiba k interesom lastnikov. Če gre zaupati njenim 
izsledkom, bodo posojilodajalci v prihodnosti gotovo vplivali na dodatne izkaze ali oblike 
pojasnil v računovodskih poročilih za olajšanje svojega dela in analiz.  
 

5.3.2 Poštena vrednost kot olajšanje dela analitikom 
 
Računovodsko poročilo je poleg računovodskih izkazov sestavljeno tudi iz razkritij. 
Uporabniki bi morali pri oblikovanju svojih odločitev prebrati in upoštevati tudi te, pri tem pa 
za potrebe primerjav med leti hkrati poznati tudi razkritja preteklih obdobij. V tem je včasih 
težava, saj gre za zamuden in zahteven proces. Poštena vrednost naj bi ravno tu imela svojo 
največjo prednost, ker olajša delo analitikom. Poštena vrednost izboljša primerljivost  med 
obdobnimi izkazi in med različnimi poročevalci. 

Sklepanje analitika računovodskih izkazov je poleg razpoložljivih podatkov odvisno tudi od 
truda in znanja, ki ga je vložil v preučevanje. Če je to narejeno temeljito s podrobnim 
pregledom razkritij, potem so zaključki pravilni in enaki ne glede na trenutno veljavno 
zakonodajo in računovodska pravila. Temeljito delo analitika pomeni prilagajanje izkazov 
tako, da se v njih primerno popravijo podatki za morebitne tihe rezerve in skrite izgube, 
morebitne napačno upoštevane davke, neupravičeno izločene ali vključene prihodke ter 
odhodke (Koletnik, 2006, str. 172 in 243). Z ustreznimi razkritji ob računovodskih izkazih 
poglobljen preučevalec pride do enakih ocen o poslovanju subjekta ne glede na uporabljene 
metode vrednotenja, saj so te razkrite. Za povprečnega uporabnika, ki primerja različna 
podjetja med sabo in gleda predvsem kazalce knjigovodske vrednosti sredstev glede na 
vrednost delnice in ustvarjen dobiček na delnico, pa je pomembno, da so računovodska pravila 
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med družbami čim bolj poenotena in vrednosti v njih zanesljive ter primerljive. Poštena 
vrednost naj bi olajšala ravno to in tu je njena največja prednost pred drugimi metodami 
merjenja. Poštena vrednost zmanjša tihe rezerve in bolje odpravi skrite izgube (če je 
uporabljena pravilno), kar jo dela uporabno za pridobivanje informacij in torej iz tega vidika 
zelo dobro služi namenu računovodskih izkazov.  

Poštena vrednost z vidika analitikov zmanjšuje asimetrijo informacij  med njimi in 
poslovodstvom (Slapničar & Dovč, 2008, str. 220). Namesto ugibanj o pošteni vrednosti 
premoženja uporabljajo že podane ocene poslovodstva; potrebno pa bi bilo znižati nivo 
kompleksnosti računovodskih poročil.  

Ne more obstajati enotno računovodsko poročanje, ki bi popolnoma zadovoljilo potrebe vseh 
uporabnikov. Izkušnje v zadnjih stotih letih so pokazale, da uporabniki z izvirno vrednostjo 
niso bili nikoli povsem zadovoljni in so od poslovodstev želeli informacije o »pravi vrednosti 
premoženja«. Poštena vrednost je edina primerna in zadosti široka alternativa izvirni 
vrednosti. Prinaša več stabilnosti v poročanju in lahko bo postala dolgoročen računovodski 
sistem s široko svetovno uporabo. Te prednosti bi morale odgovoriti na očitek kritikov, da je 
priprava poštenih vrednosti zamudna in draga, ker je to odtehtano z večjimi koristmi 
uporabnikov.  

Pojavljala se je tudi ideja, da bi poročevalci sestavljali več različic računovodskih izkazov za 
različne skupine uporabnikov, vendar ta zaradi zamudnosti in stroškov izvedbe ni dobila 
podpore (Wilson, 2007, str. 199). Kakor uporaba poštenih vrednosti prinaša najbolj »pravilno« 
vrednost kapitala v nekem časovnem preseku, pa z vidika posojilodajalcev pomeni zgolj 
oportunitetno možnost, ki jo je družba izpustila in ne kaže uresničenih dobičkov. Na tej točki 
ostaja odprto vprašanje, ali naj se podatki o pošteni vrednosti predstavijo kot del samih 
primarnih izkazov ali kot razkritja, ki so v enaki meri pomemben del računovodskega poročila. 

Poštena vrednost je za preučevanje od izvirne boljša, ker: 

- ne primerja »jabolk« s »hruškami«, saj so vsa sredstva predstavljena po pošteni 
vrednosti na dan preseka, in ne po heterogenih nabavnih vrednostih – struktura sredstev je 
zato primernejša za analizo; 

- so primerjave med obdobnimi izkazi bolj relevantne, saj odražajo ažurne spremembe 
na bilančnih postavkah in je tako obdobni izkaz bolj točen – manjše glajenje rezultatov; 

- so primerjave med družbami boljše, saj poštena vrednost uporablja enako osnovo za 
ugotavljanje višine kapitala. V trenutnih računovodskih rešitvah na tem področju manjka 
enotnosti v usmeritvah, vendar to nima neposredne povezave s pošteno vrednostjo kot 
metodo.  

 



  44 
 

5.4 Procikli čnost - začaran krog padanja cen 
 
Pisci računovodskih standardov so v razmerah finančne krize postavljeni pred veliko dilemo – 
ali je bolj pomembno pravočasno opraviti slabitve sredstev ali pa te slabitve povzročijo 
nadaljnji učinek padanja cen. Vrednotenje po poštenih vrednostih precej poveča amplitudo 
nihanja vrednosti tako merjenih sredstev, po drugi strani pa je vrednotenje po izvirnih 
vrednostih zelo konzervativno. Tudi merjenje po izvirnih vrednostih je podvrženo slabitvam in 
odpisom, tako da bi odziv na padce cen bil podoben tudi brez standardov o pošteni vrednosti 
(Ryan, 2008, str. 1608). V kolikor so v računovodskih standardih puščeni zasilni izhodi 
vrednotenja za posebne razmere, se morajo zakonodajalci zavedati, da hkrati puščajo odprte 
poti za neželene manipulacije z vrednotenjem.  

Veliko polemik v povezavi s pošteno vrednostjo se nanaša bolj na upravljanje s tveganji in 
investicijskimi odločitvami, ki naj bi jih ta povzročala, kot pa s samim računovodskim 
konceptom. Zato je možno na druge načine omiliti prociklični učinek poštene vrednosti. Tako 
bi lahko izločili vpliv ocen poštenih vrednosti na določena pogodbena določila pri posojilih, 
kot so na primer zahteve po dodatnih zavarovanjih in druge stranske zahteve ob padcih 
poštene vrednosti zastavljenih vrednostnih papirjev. Ravno tako bi lahko omejili nagrajevanje, 
povezano s kratkoročnimi dobički med vzponi v gospodarstvu. (Novoa, Scarlata & Sole, 2009, 
str. 27) S previdnostnimi filtri bi morali biti narejeni popravki pri izračunu kapitalske 
ustreznosti, da ne bi bil le-ta tako povezan z nekaterimi postavkami v računovodskih izkazih, 
kot so na primer obveznice, razpoložljive za prodajo (Rus & Slapničar, 2009, str. 113).  

Čeprav je bolj spremenljivo, lahko vrednotenje po poštenih vrednostih igra vlogo pri delnem 
preprečevanju krize. Zagovorniki poštene vrednosti pravijo, da je v računovodskih izkazih 
na plan prinesla veliko visoko tveganih naložb in tako pravočasno razkrila tveganja, namesto 
da bi jih zakrivala (McCollum, 2008, str. 13). Tudi Slapničarjeva in Rus sta zapisala, da 
veljavna računovodska pravila pomagajo pri zgodnji identifikaciji težav, pravočasnih odpisih 
in investicijskih odločitvah, če so uporabljena etično in strokovno (Rus & Slapničar, 2009, 
str. 117-118). Kadar je opozorilnim signalom posvečeno dovolj pozornosti, pomagajo trgom, 
da si opomorejo prej, kot se prične odvijati škodljiva spirala padanja cen. Poštene vrednosti, ki 
zajemajo in odražajo trenutne tržne razmere, lahko vodijo do boljše prepoznavnosti bančnega 
profila tveganja. Zgodnje opozorilo, ki sproži korekcijske akcije lastnikov, poslovodstva in 
nadzornikov, omogoči pravočasno oceno vpliva tveganih početij bank na zakonodajno 
določeno kapitalsko in finančno stabilnost. Še več, ker bi poštene vrednosti načeloma morale 
voditi do zgodnjih pripoznavanj bančnih izgub, bi lahko imele manjši nadaljnji vpliv na 
gospodarstvo, v primerjavi z npr. posojilnimi portfelji, pri katerih se popravki za izgube 
običajno delajo, kadar je gospodarstvo že šibko. Pridobivanje novega kapitala v zgodnji fazi 
lahko omogoči banki, da obdrži oslabljena sredstva in ostala sredstva, ki sicer ne bi bila na 
prodaj, in se tako izogne cenovni spirali cen teh sredstev. (Novoa, Scarlata & Sole, 2009, 
str. 9). 
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US SEC (2008, str. 35-36 ) navaja primer bančne posojilne krize v 1980-ih, kjer se je izrazito 
pokazala pomanjkljivost metode izvirnih vrednosti. Banke so v tem obdobju sprejemale 
kratkoročne depozite, z njimi pa financirale dolgoročna hipotekarna posojila (na primer 30-
letna posojila) po fiksnih obrestnih merah. Visoka inflacija je povzročila rast obrestnih mer in 
veliko bančnih inštitucij se je znašlo v položaju, da so dražje obresti plačevale na prejete 
depozite od tistih, ki so jih zaračunavale na dana posojila. Če bi banke v tem položaju morale 
prevrednotiti premoženje in obveznosti po metodi efektivne obrestne mere, bi bila poštena 
vrednost danih posojil bistveno nižja od knjigovodske in izgube bi bile razkrite v 
računovodskih izkazih. Ker tega po metodi izvirnih vrednosti niso naredile, njihov pravi 
likvidnostni položaj ni bil razviden in transparenten. Posledica tega je bila težnja bančnih 
poslovodstev, da so vlagali v bolj donosne, vendar tvegane naložbe in upali, da se bo trenutni 
nelikviden položaj izboljšal, še preden prave informacije pridejo na dan. Bankam je metoda 
izvirnih vrednosti skoraj ponujala možnost »glajenja« rezultatov. Vedeli so, katere 
knjigovodske vrednosti sredstev so odstopale od tržnih in s prodajo tistih s skritimi dobički ali 
izgubami glede na želen učinek so imeli v rokah močno orodje za kreiranje izkaza poslovnega 
izida. Pri pošteni vrednosti ni učinka »glajenja« rezultatov.  

Neravnotežje, ki ga je težko pojasniti s klasično ekonomsko teorijo, je obstoj špekulativnih 
mehurčkov na borzah. Ti posledično ob razpoku vodijo v manjše ali večje borzne zlome in so 
v svetu poznani vse od 17. stoletja6. Špekulativni oz. finančni mehurček označuje obsežno 
trgovanje s finančnimi oblikami po cenah, ki presegajo njihovo temeljno vrednost. Razlogi za 
nastanek mehurčkov še vedno predstavljajo velik izziv ekonomskim teoretikom. Ker je 
običajno zelo težko ugotavljati trenutne temeljne vrednosti finančnih oblik, se mehurčke lahko 
večinoma ugotovi šele »za nazaj«, ko se pojavi nenaden padec cen, torej ko pride do borznega 
zloma oz. poka mehurčka. V trenutni finančni krizi se je pokazalo, da je veliko ljudi vedelo za 
kredite s slabim zavarovanjem in za to, da so cene iz njih izvedenih instrumentov napihnjene. 
Poslovna etika pa jih ni zanimala, dokler se je s temi instrumenti dalo zaslužiti. Ena stvar je 
gotova: svobodni trgi ne delujejo dobro, če ni zanesljivosti, odgovornosti, etike in preglednosti 
na njih. Plenilski kapitalizem, ki mu ni mar za druge in je osnovan zgolj na osnovi sebičnih 
interesov, je lahko zelo nevaren (H.H. Friedman &  L.W.Friedman, 2009, str. 29).  

Po poku finančnega mehurčka sledi obdobje recesije, ki zelo zamaje temelje gospodarstva. V 
tem obdobju se zgodi prerazporeditev in polarizacija premoženja v družbi, čemur sledijo večji 
družbeno ekonomski premiki, ko se pobuda v gospodarstvu iz rok finančnega kapitala seli v 
roke delovnega kapitala (Perez, 2003, str. 11-12). Tak pok se je zgodil tudi v sedanji finančni 
krizi in težko je trditi, da bi ga prikrivanje informacij o pravi vrednosti sredstev omililo. Konec 

                                                 
6 Takrat se je na Nizozemskem sesul trg čebulic tulipanov, zaradi česar je obubožalo veliko prebivalstva, ki je v 

želji po hitrem zaslužku vse svoje imetje menjalo za redke vrste čebulic, katerim cena je spektakularno rastla iz 
dneva v dan. 
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koncev namen računovodskega poročanja ni povečevanje finančne stabilnosti (to je naloga 
tržnih regulatorjev in bančnih nadzornikov), ampak prikaz neodvisne slike poslovanja družb. 
Procesi vzponov in kriz so se v zgodovini dogajali ne glede na metode računovodstva in so 
sestavni del cikličnosti gospodarstva. Poštena vrednost zgolj pravočasno razkriva prave 
vrednosti sredstev in to se je pokazalo tudi v sedanji finančni krizi. V nekaterih primerih je 
poštena vrednost razkrila izgube, ki so bile pravočasno pripoznane in z učinkovitim vodenjem 
sanirane; v drugih primerih pa so družbe z visokim kapitalskim vzvodom morale plačati za 
svoja dejanja (Huian, 2009, str. 6). Nobena od študij ni dokazala, da bi nek računovodski 
koncept lahko preprečil poke špekulativnih mehurčkov.  
 

5.5 Ali poštena vrednost odvrača poslovodstva od dolgoročnega razvoja 
 
Pomemben vzrok za uveljavitev merjenja po poštenih vrednostih so pomenile nezaželene 
spodbude poslovodstvom v režimu merjenja po izvirnih vrednostih. Gre za to, da je takšno 
merjenje spodbujalo poslovodstva k trgovanju skritih dobičkov v sredstvih – torej da so 
prodajali sredstva s skritimi dobički in v portfelju obdržali sredstva s skritimi izgubami (Laux 
& Leuz, 2009, str. 11). Poštene vrednosti zmanjšajo priložnosti poslovodstva, da bi s časovnim 
razporejanjem prodaj in nakupov sredstev ustvarjali dobiček po svojih željah.  

V primerih ko neodvisni zunanji ocenjevalci presojajo pošteno vrednost sredstev družb, 
poslovodstva le-teh nimajo manevrskega prostora za kapitaliziranje izgub  v previsoki 
bilančni vrednosti sredstev (Plantin, Sapra & Shin, 2008, str. 2). To se da doseči tudi z od 
komercialnih funkcij ločenimi oddelki s predpisanimi postopki ugotavljanja poštene vrednosti 
v večjih finančnih inštitucijah, tako da ta prednost poštene vrednosti pride do izraza. 

Tudi v sistemu izvirne vrednosti si je možno izplačati dobičke in jih prikazati po tržnih cenah 
enako kot pri pošteni vrednosti, saj poslovodstvo lahko vrednostne papirje proda ali »zapelje« 
preko nekaj akterjev na trgu z različnimi dogovori in realizira dobiček do poštenih vrednosti 
teh sredstev. Morda ima manj spodbude za takšna dejanja v sistemu poštene vrednosti, ko ni 
potrebno izvesti prodaj, da bi realiziralo dobičke. ECB je v svoji študiji med prednostmi 
poštene vrednosti navedla, da investitorji lahko glede na pravočasne in kvalitetne informacije 
bolje disciplinirajo trg in nadzirajo ravnanje poslovodstev, hkrati pa pravočasno izvedejo 
morebitne potrebne korekcijske aktivnosti (Enria et al., 2004, str. 9). 

Poštena vrednost ni tista, ki bi odvračala poslovodstva od dolgoročnega razvoja, temveč je to 
kvečjemu sistem nagrajevanja. Tega lahko krivimo za močne težnje po kratkoročnih dobičkih. 
Poslovodstva so nagrajena glede na ustvarjen dobiček v letih, ko ga družba ustvarja, niso pa 
denarno »kaznovana« v letih, ko je ustvarjena izguba. Zato so na dolgi rok izplačane nagrade v 
primeru volatilnih dobičkov, kjer imamo leta z zelo visokimi dobički in zelo visokimi 
izgubami, višje od nagrad, ki bi bile izplačane v razmerah »glajenih« rezultatov. 90 % 
institucionalnih investitorjev meni, da so poslovodstva drastično preplačana. Richard Fuld, 
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direktor Lehman Brothers-a, je za to, da je do stečaja pripeljal solidno 158 let staro podjetje, v 
letih 1993 do 2007 prejel pol milijarde ameriških dolarjev, kar preračunano pomeni 17.000 
ameriških dolarjev na uro. Nek posameznik pri Merrill Lynch je na primer poleg plače v višini 
350.000 ameriških dolarjev prejel še 35 milijonov ameriških dolarjev za nagrado. Osnova 
nagradam so bili kratkoročni dobički, zaradi česar so bili zaposleni motivirani k tveganim 
odločitvam, ki naj bi prinesle visoke dobičke. Ko je Merrill Lynch v letu 2005 prikazal 7,5 
milijard ameriških dolarjev dobička, so bile tudi nagrade milijardne. Vsi ti dobički so bili 
iluzija, saj so bili ustvarjeni iz slabih hipotekarnih instrumentov. Ko je družba v kasnejših letih 
izgubila trikrat toliko, niso bili bonusi nikoli vrnjeni. Friedman in Friedman (2009, str. 19-20) 
ugotavljata, da je ravno pohlep po nagradah pripeljal do večine finančnih škandalov v zadnjih 
dvajsetih letih. Potrebno je izpeljati takšne sheme nagrajevanja, ki bi čim bolj izključevale 
zunanje dejavnike, in se izognile pretiranim izplačilom v časih pozitivnega cikla v 
gospodarstvu in bi motivirala poslovodstva v časih recesije.  
 

5.6 Merjenje poštene vrednosti na nelikvidnih trgih 
 
5.6.1 Nelikvidni trgi 
 
Delujoč trg MRS 39 (AG 71) opredeljuje kot trg, na katerem so cene delnic takoj in redno na 
volji na borzi, pri trgovcu, borznem posredniku, in pri drugih javno dostopnih organizacijah in 
te cene predstavljajo posle, ki se redno pojavljajo na trgu med nepovezanimi osebami.  

Poštena vrednost je teoretični koncept, ki bi svojo idealno vrednost dosegla pod hipotezo 
učinkovitega trga kapitala. Racionalno obnašanje trga je vedno tiha predpostavka vseh 
modelov merjenja vrednosti, saj že sama definicija govori o obveščenih strankah na obeh 
straneh transakcije. Trg pa se ne obnaša vedno racionalno.  

Razlage o cenah instrumentov v trenutni finančni krizi pravijo, da se je na trgu povečala cena 
za tveganje in asimetrične informacije. Pogosto najdemo navedbe, da trenutne cene na trgu 
vsebujejo »krizni diskont«, saj se vsi investitorji izogibajo posojilnih instrumentov, ne glede 
na njihovo temeljno poplačljivo vrednost.  

Trg pa tudi sicer ni popoln in popolnoma likviden. Whalen (2008, str. 7) navaja izjavo 
kolumnista Allana Sloana, ki celo ugotavlja da »če bi bili trgi tako učinkoviti, kot 
predvidevajo akademiki, nobeden od naju ne bi imel službe«.Obstaja vrsta anomalij, ki ravno 
tako postavljajo merjenje poštenih vrednosti pred izzive. Primeri najbolj pogosto preučevanih 
tržnih anomalij so še (Mataj, 2008, str. 17-23): 

- precej bolj nestanovitne cene delnic na trgu, kot to opravičuje ekonomski model, po 
katerem naj bi se cena vrednostnega papirja spremenila samo takrat, ko pridejo na trg nove 
relevantne informacije (to je leta 1981 z raziskavami dokazoval Shiller); 
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- dolgoročni obrati cen delnic. De Bondt in Thaler sta leta 1985 v študiji donosnosti delnic, 
ki so kotirale na NYSE, in ki je zajela obdobje od leta 1926 -1982, ugotovila, da 
investitorji delajo predvidljive, sistematične napake v obliki pretiranega odziva na nove 
informacije o določenem podjetju (nenormalna rast ob ugodnih informacijah in nenormalni 
padci cen delnic ob neugodnih informacijah). Ko spoznajo pretirano reakcijo, se cena 
popravi in posledično na borzi zaznamo dolgoročne obrate cen (današnje najbolj donosne 
delnice bodo v obdobju naslednjih treh let praviloma precej slabše donosne od današnjih 
najmanj donosnih delnic). 

- učinek velikosti podjetja. Različne študije so dokazale, da je povprečna donosnost 
podjetij z manjšo tržno kapitalizacijo višja od tistih z večjo.  

- učinek likvidnosti . Ta učinek so v ekonomski stroki pojasnili s premijo na (ne)likvidnost, 
ki povečuje zahtevano donosnost za manj likvidne vrednostne papirje.  

- sezonski učinki  na vrednost delnic (npr. "januarski učinek" v 1980-ih letih, "učinek 
ponedeljka", "učinek praznikov",…) 

- učinek investiranja v delnice z nizkimi tržnimi multiplika torji .   
 
Gibanje cen finančnih instrumentov, upoštevaje anomalije trga, v sodobni ekonomski teoriji 
skuša pojasniti mlada ekonomska veda, imenovana vedenjske finance. Na področju trgov 
vrednostnih papirjev so zagovorniki vedenjskih financ s svojimi modeli uspešno pojasnili 
številne uganke, ki jih tradicionalna finančna teorija do tedaj ni bila sposobna pojasniti. Velik 
uspeh so dosegli na področju pojasnjevanja odločitev vlagateljev, kjer obravnavajo obnašanje 
le-teh pri razpršitvi njihovega premoženja ter odločanje o nakupu in prodaji vrednostnih 
papirjev (Berk, Vičar, 2004, str. 14). Njihova spoznanja prinašajo novosti v modele 
vrednotenja, kot je CAPM, in bodo v prihodnosti skoraj gotovo igrala pomembno vlogo pri 
izboljšavah obstoječih vrednotenj. 
 

5.6.2 Merjenje poštenih vrednosti 
 
Z namenom ustreznega merjenja poštene vrednosti MRS 39 vsebuje hierarhijo, ki jo je 
potrebno upoštevati (MRS 39, členi 48, 49, AG69-AG82). Hierarhija temelji na kakovosti 
vhodnih podatkov, ki so podlaga za merjenje, in določanje poštene vrednosti razdeli v tri 
skupine: določanje poštene vrednosti na delujočem trgu, poštena vrednost v primeru 
nedelujočega trga in primeri z nezanesljivim merjenjem, ko se uporabi nabavne vrednosti. 

Prvi nivo je merjenje po cenah na delujočem trgu. Borzne cene so v krizi ali po poku 
špekulativnih mehurčkov nizke in če je poročevalec v situaciji, ko mora prodajati premoženje, 
mu nič ne pomaga predvidevanje, da bodo čez eno leto bistveno višje. Po drugi strani pa ni 
prav, da bi kot merilo poštene vrednosti jemali borzne cene, ki izhajajo iz popolnoma redkih 
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transakcij.  

Drugi in tretji nivo uporabljata modele vrednotenja, ki v načelu temeljijo na diskontiranju 
pričakovanih denarnih tokov. Ekonomska teorija je na tem področju močno napredovala in 
modeli so postali zelo kompleksni, kot na primer Ohlsonov model iz leta 1995 (Cazavan-Jeny, 
2007, str. 91-100). Veliko vložkov v te modele je zelo subjektivno določenih s strani 
posameznih ocenjevalcev.  

Ko se likvidnost sredstev zmanjša, postane vrednotenje po poštenih vrednostih precej težje, 
zamudnejše in dražje, saj je potrebna precej večja mera presoje in uporabe modelov 
vrednotenja. IASB (2008a, str. 9-12) v svoji študiji ugotavlja, da je trenutna nelikvidnost 
finančnih trgov osvetlila naslednja področja, kjer so se pojavljala vprašanja o skladnosti s 
ciljem merjenja po pošteni vrednosti: 
 
- uporabljanje poslovodskih ocen za merjenje poštene vrednosti: v razmerah nelikvidnih 

trgov je težko zagotoviti, da bo poslovodstvo z modeli vrednotenja upoštevalo vse 
dejavnike, ki bi jih upošteval udeleženec na trgu; 

- določanje, ali je trg aktiven ali ni: poročevalci morajo več truda vložiti v to, da ugotovijo, 
če so cene na trgih v presečnem trenutku poštene kot pa zgolj v ugotavljanje 
(ne)likvidnosti trga; 

- razpoznavanje prisiljenih transakcij : tudi kadar je trg neaktiven, cene na njem še niso 
nujno »prisilne« (ali »likvidacijske«) – presojati je potrebno, ali so prodajalci prisiljeni v 
prodaje in ali imajo možnost prodaje na trgu več kupcem, ne na primer samo enemu; 

- različne ocene poštene vrednosti: zgodi se, da dva poročevalca zaradi specifičnih 
vložkov v svoja modela vrednotenja prideta do povsem drugačnih »poštenih vrednosti« 
istega finančnega instrumenta. Nekateri so mnenja, da sta v tem primeru ena ali obe 
napačno določili pošteno vrednost. IASB v študiji ugotavlja, da temu ni tako in da je bolj 
pomembno, da ima isti poročevalec skozi različna obdobja sistematično in konsistentno 
usmeritev za vrednotenje instrumentov. Ravno zaradi tega je nujno, da svoje načine in 
tehnike vrednotenja poročevalec razkrije v poročilu;  

- prilagajanje vrednotenja: prilagajanje modelov vrednotenja je primerno, če je rezultat 
tega boljša ocena vrednosti, po kateri bi se odvila neodvisna transakcija. Take prilagoditve 
so na primer odprava pomanjkljivosti v modelu, ki so bile opažene pri njegovi uporabi; 
popravki za likvidnost in pomembnost. Neprimerne so takrat, kadar popravljajo ocene v 
drugo smer od poštene vrednosti, kot na primer za konzervatizem.  

 
Pričakovanja udeležencev na trgu temeljijo predvsem na projekcijah prihodnjih dobičkov. Le-
te investitorji v svojih ocenah diskontirajo in tako ocenijo pošteno vrednost delnice, ki so jo 
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pripravljeni tudi plačati. Projekcije prihodnjih dobičkov temeljijo na preteklih podatkih in 
načrtih družbe, v jedru tega pa je neoprijemljiva vrednost vodstva družbe, zaposlenih v njej, 
njihovega znanja, poslovnih metod, informacijskega sistema, pogodb in poslov. Trije 
francoski strokovnjaki (Jean-François Lepetit, član Francoskega računovodskega združenja, 
PWC partner Etienne Boris in Didier Marteau, profesor na Evropski šoli managementa) so 
predlagali konkretno izboljšano verzijo poštene vrednosti v razmerah finančne krize: »Takoj 
ko zakonodajalec v določeni državi ugotovi, da je krizni diskont vsebovan v cenah na trgu 
nenormalno visok, bi banke morale prenehati uporabljati cene s trga za merjenje vrednosti 
kreditnih sredstev, ker več ne predstavljajo poštene vrednosti. Preklopile bi na merjenje 
poštenih vrednosti po modelu, kjer bi uporabile osnovne parametre, ki bi jih določil 
zakonodajalec, glavne verjetnosti nepoplačljivosti in izterjatve. Ti podatki bi bili ugotovljeni z 
fundamentalno analizo kvalitete kreditnega premoženja, ki bi izključila tako imenovani krizni 
diskont "(Sukhraj, 2008).  

Pridobivanje zanesljivih informacij za vrednotenje po pošteni vrednosti je največji izziv, s 
katerim se soočajo družbe. To dejstvo povečuje negotovost in tveganje pomembne napake v 
računovodskih izkazih.  
 

5.6.2.1 Vpliv finančne krize na merjenje poštenih vrednosti po cenah na trgu 
 
V primeru, ko za merjeni instrument obstaja delujoči trg, pošteno vrednost predstavlja 
objavljena cena istovrstnega sredstva na dan merjenja. Trg mora v skladu z MSRP zadoščati 
pogojem delujočega trga (trguje se z istovrstnimi sredstvi, v vsakem času na trgu nastopajo 
voljni kupci in prodajalci, informacije o cenah so javno dostopne). Posebnost tržnih cen v 
razmerah finančne krize je ta, da zelo verjetno ne odražajo pričakovanih denarnih tokov 
finančnega produkta ali cene, po kateri bo instrument končno prodan. Cene na šibkih trgih 
padajo in odražajo premije na nelikvidnost (Novoa, Scarlata & Sole, 2009, str. 3). 

V enem od intervjujev Abernathy, ki je Izvršni predsednik za finančne inštitucije in pravne 
zadeve Združenja ameriških bančnikov, močno nasprotuje temu, da mora banka na primer 
slabiti vrednost dolgov samo zaradi tega, ker je vrednost dolgov na trgu padla in bi ga danes 
lahko prodala za polovico knjigovodske vrednosti. Sprašuje se zakaj bi bilo potrebno dolg 
slabiti po cenah na sekundarnem trgu posojil, kadar posojilojemalec še vedno plačuje obroke 
in je namen tega posojila pridobivanje obresti, in ne prodaja. Po njegovem bi vrednost sredstva 
morala temeljiti na tem, kako dobro to sredstvo opravlja svoj namen, in ne na ceni, po kateri bi 
se prodalo na nek dan (Berman, 2008). Ko začnejo tržne cene padati, je treba pripoznati 
izgube, čeprav se večina teh sredstev ne prodaja ali se sploh ne bo nikoli prodajala.  Takšni in 
podobni argumenti proti pošteni so bili ob nastopu finančne krize pogosti, vendar spadajo med 
tiste, ki so nastale zaradi napačnega razumevanja določil poštene vrednosti. Te moramo ločiti 
od vsebinskih.    
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Kritiki poštene vrednosti so namreč pogosto napačno interpretirali ali razumeli predpostavke 
SFAS 157. Ena napačna domneva je ta, da je poštena vrednost enostavno enaka tržni ceni. 
Temu ni tako, saj so tržne cene pogosto pomembni pokazatelji poštene vrednosti, SFAS 157 
pa ponuja tudi širok spekter tehnik vrednotenja v primerih, ko temu ni tako. Druga napačna 
domneva je, da je podjetjem potrebno prevrednotiti sredstva na tržne cene, kadar transakcije 
na trgu niso običajne ali so trgi neaktivni. SFAS 157 v teh primerih dovoljuje uporabnikom 
opredelitev, da nekativni trgi niso determinanta poštene vrednosti in uporabo modelov 
vrednotenja. To se ne dogaja samo v finančni krizi, ampak tudi v normalnih razmerah z 
nekaterimi redkejšimi finančnimi instrumenti. SFAS 157 je osnovan na principih in ne 
pravilih, kot marsikateri od drugih standardov (Ma, MacNamara, 2009, str. 10). 

V stabilnih ali rastočih gospodarskih razmerah je bilo vsem »jasno«, da so delujoči trgi borze z 
objavljenimi kotacijami, ostali instrumenti pa so se vrednotili z modeli, ki so kar v največji 
meri uporabljali tržne podatke. Prvi odzivi ob nastopu finančne krize so bile trditve, da cene z 
borz spadajo v prvo kategorijo določanja poštene vrednosti, vendar so neprimerne kot merilo 
vrednotenja. Namesto, da bi se kritiki spraševali, ali so to še delujoči trgi, so govorili o tem, da 
merjenje po cenah s trga ni primerno in da je zato poštena vrednost kot koncept slaba. Čas je 
pokazal, da je potrebno opredeliti merila delujočega trga in da vsaka borzna cena še ni poštena 
vrednost instrumenta.   

Promet na borzah v obdobju finančne krize je precej padel. Kljub temu pa ne moremo trditi, da 
ga ni in da trg na splošno ne deluje. Zato še vedno, tudi v finančni krizi, velja, da so borzne 
cene najboljši dokaz poštene vrednosti finančnega instrumenta. Težava lahko nastopi pri 
nekaterih posameznih vrednostnih papirjih, kjer trgovanja z njimi skoraj ni, družba pa bi s 
ponudbo svojega svežnja na trgu lahko dosegla bistveno drugačno ceno od trenutne kotacije 
takšnega papirja. Takšni primeri niso vezani zgolj na razmere v finančni krizi, stroka pa nima 
posebnih rešitev zanje; razen dokazovanja, da trg ni delujoč in da je primernejše vrednotenje 
po modelih.  

Glede na zbrano literaturo sem našla nekaj najpomembnejših vzrokov za padce cen: 
 
- cene se nižajo zaradi nelikvidnosti trgov, ker vsebujejo premijo na nelikvidnost; 

- cene se nižajo zaradi protikriznih ukrepov v finančnih inštitucijah, ker le-ti zajemajo 
odprodajo premoženja (in s tem doseganje predpisane kapitalske ustreznosti); 

- cene se nižajo zaradi črednega nagona širšega kroga investitorjev (vpliva panike). 

Temeljna v nasprotju s tržno vrednostjo kapitalskega instrumenta 
Predpostavimo, da merimo pošteno vrednost kapitalskega instrumenta, ki kotira na borzi. 
Ugotavljamo vrednost ene navadne delnice, ki predstavlja 1/D delež v celotnem kapitalu, če D 
predstavlja število vseh izdanih delnic podjetja. Knjigovodska vrednost te delnice je K/D in K 
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predstavlja ostanek vrednosti sredstev po odštetju vrednosti obveznosti, ki niso kapital (neto 
aktivo).  

V praksi sredstva in obveznosti skrivajo skrite rezerve in bremena, vendar bi pri primernem 
računovodenju po sedanjih računovodskih standardih njihova vrednost morala biti zelo 
podobna pošteni. To pomeni, da na primer osnovna sredstva niso preveč ali premalo 
amortizirana glede na njihovo ekonomsko vrednost, da so terjatve do kupcev primerno 
oslabljene glede na poplačljivost, vrednost zalog primerno korigirana glede na njihovo stanje 
in obračanje in podobno.  

Če predpostavimo, da povprečni računovodski izkazi družb, ki kotirajo na borzi, ne vsebujejo 
pomembnih skritih rezerv, ki bi nastale iz naslova podcenjenih sredstev ali precenjenih 
obveznosti, potem bi bila poštena vrednost take delnice blizu njeni knjigovodski. Edine prave 
razlike, ki so tudi vsebinsko pojasnljive, so tista neopredmetena sredstva, ki jih sodobno 
računovodstvo (še) ne meri. Govorim o vrednosti sklenjenih poslov, človeških virov, virov 
znanja v družbi, vlaganj v blagovno znamko in raziskave ter razvoj, nemerljivi vrednosti 
organizacijske kulture, poslovodenja, prosperitet v določeni panogi in konkurenčnih prednosti 
družbe. Upoštevaje vse to bi teoretično lahko določili temeljno vrednost kapitalskega 
instrumenta in če bi obstajal popolni trg, bi bila ta blizu trgovalni vrednosti. Nosilci 
spremembe cene na trgu bi bile zgolj nove relevantne informacije, ki bi prikazale drugačno 
temeljno vrednost neto sredstev. 

Poleg temeljne vrednosti finančnih instrumentov na oblikovanje njihove cene na trgu vplivajo 
tudi splošno stanje ponudbe in povpraševanja na trgu ter druge gospodarske in politične 
okoliščine. V času prosperitete so koeficienti višji, ker so pričakovanja udeležencev višja, ker 
je pridobivanje finančnih virov lažje in ker na trgu vlada zaupanje v bodoče donose. V času 
finančnih kriz so koeficienti nižji, saj je povpraševanje zelo omejeno in nagnjenost 
udeležencev k tveganju nizka. Allen in Carletti (2008, str. 28) sta v študiji pokazala, da so 
zaradi pomanjkanja likvidnosti cene na trgih tako nizke, da ne odražajo več temeljnih 
vrednosti finančnih instrumentov. Glede na njune ugotovitve je cena nekega inštrumenta ob 
pomanjkanju likvidnosti v gospodarstvu funkcija količine razpoložljivih likvidnih sredstev na 
trgu. 

Allen in Carletti sta sklepala, da bi uporaba tržnih cen v razmerah nelikvidnih trgov podcenila 
premoženje v računovodskih izkazih. Zato predlagata, da se v tem primeru uporabi 
vrednotenje s pomočjo modela (2008, str. 28). Tu nastane težava pri ročnosti in temeljnih 
vrednostih instrumentov. Različne študije so dokazovale, da se na dolgi rok cene instrumenta 
približajo njegovi temeljni vrednosti (Mataj, 2008, str. 4). Žal to v praksi ni v veliko pomoč, 
ker investitorji nimajo vedno dovolj časa in sredstev, da bi ob večjih padcih čakali na »boljše 
čase« in vzpostavitev ravnotežja brez odprodaj premoženja. Skoraj šolski primer, da to drži, je 
propad hedge sklada LCTM (Long Term Capital Management). LTCM je združeval vrhunske 
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strokovnjake in analitike, ki so prišli iz Massachusettskega inštituta za tehnogijo in v svojih 
vrstah imel dva Nobelova nagrajenca za ekonomijo prav na področju financ – Mertona in 
Scholesa (Tomšič, 2008, str. 15). LTCM je v letih 1994 – 1997 z njihovo pomočjo dosegal 
nadpovprečne donose, in vse s pomočjo kritičnega matematičnega razmišljanja, uporabe 
modelov in iskanja podcenjenih naložb na trgu. Sklad je pokopala previsoka izpostavljenost 
glede na njegov kapital in neravnovesje na trgu na kratek rok. Royal Dutch in Shell sta 
svetovna vodilna proizvajalca nafte in sta se leta 1901 združila v deležu 60 %-40 %. Kadarkoli 
njuni delnici na trgu nista v razmerju 60-40, obstaja možnost zaslužka z arbitražo. Ravno to je 
naredil sklad LCTM v letu 1998, ampak ceni delnic sta se še nadalje oddaljili od idealnega 
razmerja, kar je zaradi kratkoročnih likvidnostnih potreb pokopalo LCTM. Na dolgi rok je bila 
naložba LCTM smiselna in sta se ceni zopet premaknili proti ravnovesju, vendar za sklad 
prepozno (Patras, 2008, str. 14).  

Iz povedanega sledi, da poštene vrednosti finančnega instrumenta ne smemo zamenjevati z 
njegovo temeljno vrednostjo, čeprav sta na dolgi rok enaki. Hkrati je to pokazatelj določene 
pomanjkljivosti in določene prednosti poštene vrednosti. Pomanjkljivost v tem kontekstu je 
vprašljivost »dobro obveščenega kupca in prodajalca«, prednost pa merjenje tiste vrednosti, po 
kateri se na trgu instrument v resnici lahko proda, ne ozirajoč se na to, da trg ni popoln. Ali naj 
torej v primeru nelikvidnih trgov zamenjamo podatke s trga z modeli? Menim, da zgolj v 
primeru, ko utemeljeno sklepamo, da to niso naše »izhodne vrednosti« pri morebitni 
transakciji.  

Easley in O'Hara sta se v svoji analizi o trgovanju na nelikvidnih trgih vprašala, ali je poštena 
vrednost ponudbena cena (angl. bid price) ali povpraševana cena (angl. ask price), ki obstaja 
na borzi na nek presečen dan. Ker sta prišla do zaključka, da se prava transakcija zelo verjetno 
ne bo odvila ne po eni ne po drugi izmed teh cen, predlagata za določitev poštene vrednosti 
neko vmesno ceno med njima. Dokazala sta, da je najboljša možnost za izmerjenje poštene 
vrednosti srednja vrednost med obema cenama, saj vsaka izmed vmesnih vrednosti vsebuje 
določeno mero negotovosti; verjetnostna porazdelitev pa je vprašljiva od primera do primera 
in nedokazlljiva (Easley & O’Hara, 2008, str. 22-24). 

Borzna ali poštena vrednost instrumenta v finančni krizi za neko podjetje, ki ga poseduje, 
postane tudi zelo resnična v tistih primerih, ko podjetje ne more premostiti tega obdobja nizkih 
cen in je prisiljeno prodati premoženje. Za družbe, katerih finančno ozadje omogoča preživetje 
kriznega obdobja, so računovodski izkazi v tem času glede na realna pričakovanja o donosih 
premoženja prenizki in ne predstavljajo prave slike pričakovane poštene vrednosti. Poštena 
vrednost pa ni vrednost, ki bi odražala specifični položaj poročevalca, ampak mora biti 
objektivna. Logičen zaključek je, da brez sprotnih prevrednotenj na poštene vrednosti ne 
moremo oceniti, kje se podjetje nahaja, ker v času trajanja neke krize nihče ne more oceniti 
njene globine in časa trajanja. Marsikatero podjetje se znajde na tanki meji med preživetjem in 
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stečajem in upniki so zaščiteni zgolj s pravočasnimi informacijami o pošteni vrednosti stanja 
sredstev. 

Zdi se, da je globalno gledano vrednost delnic na borzah v času rasti precenjena in v času kriz 
podcenjena glede na neko objektivno neizmerljivo »realno« oz. »temeljno« vrednost in tako ne 
predstavlja poštene vrednosti. Posameznemu udeležencu na trgu to ne pomeni kaj dosti. V 
določenem bilančnem presečnem trenutku je vezan zgolj na tiste cene, s katerimi se dejansko 
trguje in pri cenah s trga mora ugotoviti predvsem to, ali so to zanj iztržljive vrednosti 
finančnih instrumentov. Če temu ni tako in borzne cene ne odražajo iztržljivih vrednosti, 
potem mora preiti na merjenje z modeli vrednotenja. Naloga zakonodajalcev je, da v izogib 
manipulacijam in za lažje delo poročevalcev in revizorjev določijo jasna pravila igre.   
 

5.6.2.2 Vpliv finančne krize na merjenje poštenih vrednosti z modeli vrednotenja 
 
Kadar ni podatkov o cenah iz aktivnega trga, standardi zahtevajo uporabo različnih tehnik in 
modelov vrednotenja. Gre za primere finančnih instrumentov, ki ne kotirajo na odprtih trgih, 
kjer bi bile v vsakem trenutku dostopne preverljive informacije o trgovalnih cenah in za 
primere, ko uporabnik ugotovi, da informacije s trga ne odražajo poštenih vrednosti.  

Dovršenost postopkov vrednotenja je odvisna od pomembnosti namena vrednotenja in 
vrednosti merjenih instrumentov. Modeli, ki so se razvili za vrednotenje finančnih 
instrumentov, pa niso nastali zgolj za računovodske namene – velikokrat jih uporabniki 
potrebujejo ob raznih poravnavah, delitvah, za davčne namene in podobno.  

Uporabljeni modeli naj bi glede na določbe MSRP v največji možni meri uporabljali vhodne 
podatke s trga in se kar najmanj naslanjali na možne vhodne podatke, ki so specifični za dano 
podjetje. Pričakuje se, da metoda vrednotenja izkazuje realno oceno poštene vrednosti, če (a) 
zanesljivo pokaže, kakšna bi bila tržna cena za instrument, in (b) vhodni podatki za metodo 
vrednotenja predstavljajo pričakovanja trga in merijo dejavnike tveganja, ki so povezani s tem 
finančnim instrumentom. Ocena z modelom vrednotenja se šteje za nezanesljivo samo v 
primeru, če je variabilnost ocen po različnih modelih previsoka in če ni mogoče razumno 
oceniti, s kakšno verjetnostjo se lahko uresničijo različne ocene vrednosti naložbe (MRS 39, 
AG80 in AG81).  

V literaturi, ki jo uporabljajo ocenjevalci vrednosti podjetij, so navedeni naslednji načini 
ocenjevanja vrednosti kapitalskih inštrumentov, iz katerih so izpeljani modeli vrednotenja 
(Praznik, 2004, str. 39-47): 

- način tržnih primerjav, 
- na sredstvih zasnovan način in  
- na donosu zasnovan način. 
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Način tržnih primerjav  temelji na prodajah primerljivih podjetjih, uvrščenih na borzi ali 
drugih primerljivih prodajah, opravljenih med nepovezanimi osebami. Pri tem seveda nastopi 
subjektivna ocena primerljivosti, kot tudi subjektivna ocena prilagoditvenih faktorjev.  

Na sredstvih zasnovan način je ocenjevanje vrednosti posamičnih materialnih in 
nematerialnih sredstev in obveznosti, ki jih ima podjetje, in ugotavljanje neto vrednosti aktive. 
Ta način je primeren za vrednotenje holdingov in podjetij z vprašljivim nadaljnjim obstojem 
(likvidacijska vrednost). Slabost, ki ovira njeno širšo uporabo, je delovna intenzivnost te 
metode, kar pomeni tudi velik strošek priprave takšne ocene vrednosti podjetja. (Praznik, 
2004, str. 45).  

Na donosu zasnovani načini  ocenjevanja vrednosti kapitala temeljijo na napovedi prihodnjih 
donosov in oceni ustrezne diskontne mere. Oboje je lahko zelo subjektivno, podvrženo 
manipulacijam in zaradi tega sporno. Kljub temu so metode po tem načinu najbolj množično 
uporabljane v praksi (Praznik, 2004, str. 43). Splošno sprejemljive so postale metode 
diskontiranih denarnih tokov in množica prilagojenih modelov iz originalnega Black-
Scholesovega modela iz leta 1973 (Ball, 2006, str. 20). Pri uporabi metod diskontiranih 
denarnih tokov avtorji zagovarjajo različne teze, kaj naj bi se diskontiralo. Nekateri 
zagovarjajo čisti dobiček, drugi dividende, tretji čisti dobiček plus amortizacijo in podobno. 
Izkazalo se je, da so pod pogojem pravilnega definiranja postavk vsi ti pristopi enakovredni 
(Elton, Gruber, Brown & Goetzmann, 2003, str. 445). 

Najbolj tipične metode vrednotenja vseh finančnih instrumentov so modeli, ki izračunavajo 
vrednost na podlagi diskontiranega denarnega toka (IASB, 2008, str. 25; Hefzi, Hong & 
Natarajan, 2008, str. 6). Vrednost finančnega instrumenta je diskontirana vrednost 
pričakovanih denarnih tokov v prihodnosti. Ponavadi poročevalci uporabijo pogodbene 
denarne tokove ali z verjetnostmi ponderirane denarne tokove, ki jih diskontirajo s stopnjo 
donosa na trgu. Ti modeli so izdelani tako, da izračunajo ceno, ki bi jo upoštevali kot pošteno 
udeleženci na trgu pri menjavi teh instrumentov. Preveritev modela se naredi tako, da ga 
uporabimo za podobni finančni instrument, kot ga merimo in za katerega imamo preverljivo 
tržno ceno, uporabimo model – ta pa mora biti enaka ali zelo blizu tržni ceni.  

Po uporabi katerekoli metode za oceno vrednosti podjetij se lahko uporabijo še posebni 
pribitki in odbitki, ki odražajo situacijo ocenjene družbe. Praznik (2004, str. 101) za kapitalske 
inštrumente tako navaja možne odbitke zaradi vpliva ključne osebe, nerešenih ekoloških 
problemov, grozečih sodnih sporov, posebnih tržnih tveganj,… IASB v svoji študiji o 
vrednotenju finančnih inštrumentov na nelikvidnih trgih našteva več možnih naknadnih 
prilagoditev: prilagoditev modela, kadar ima le-ta poznane pomanjkljivosti, prilagoditve za 
(ne)likvidnost inštrumenta, za lastno kreditno tveganje ali kreditno tveganje druge stranke v 
inštrumentu ter druga možna tveganja - kot na primer premija za tveganje zaradi 
kompleksnosti vrednotenja inštrumenta (IASB, 2008, str. 29).   
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Diskontna stopnja za vrednotenje lastniškega kapitala se pogosto določa z modelom CAPM, ki 
naj bi v svojem jedru vseboval izračun zahtevane stopnje donosnosti glede na tveganje nekega 
vrednostnega papirja, če je le-ta del dobro razpršenega portfelja (Mataj, 2008, str.13). Model 
CAPM uporablja izračun iz treh ocen: diskontne stopnje za netvegane naložbe, premije za 
tržno tveganje in občutljivost donosov podjetja glede na donose na trgu in dobro ustreza 
smernicam FASB za določanje poštene vrednosti (Hefzi, Hong & Natarajan, 2008, str. 7).  

Enačba CAPM za ugotavljanje pričakovane stopnje donosnosti je (Keown, Martin, Petty & 
Scott, 2005, str. 205): 

 Rj = Rrf + βj (Rm – Rrf)                                      (1) 
Pri čemer so: 
Rj ………… zahtevana stopnja donosa j-tega vrednostnega papirja 
Rrf  ………… stopnja donosa netvegane naložbe 
Rm ………… pričakovana stopnja donosa za celokupen portfelj na trgu 
βj  ………… občutljivost donosnosti j-tega vrednostnega papirja glede na donosnost 

celotnega trga7  
 
Glavni prednosti CAPM modela sta enostavnost v uporabi in razumljivost, zato je še danes 
najbolj priljubljen model za ocenjevanje vrednosti dolgoročnih naložb (Mataj, 2008, str.13). S 
statističnim preučevanjem cen na borzah so strokovnjaki, kot na primer Fama in French, 
ugotavljali, da CAPM ne more pojasniti gibanja cen dolgoročnih naložb. Model sta prilagodila 
in izpeljala tako imenovan tri-faktorski model, ki prilagaja diskont še za velikost podjetja in 
vpliv višine kazalca tržne vrednosti glede na knjigovodsko (Mataj, 2008, str. 36). Na podobne 
načine se v sodobne modele vključujejo tudi premije na likvidnost in za ostale ugotovljene 
dejavnike, ki vplivajo na oblikovano ceno na trgu. Bistveno za enakost med poročevalci bi 
bilo to, da zakonodajalec pomaga s priporočljivimi modeli in da poročevalci iz obdobja v 
obdobje uporabijo enake metode ugotavljanja vrednosti (za preprečevanje manipulacij z 
vrednostmi). 

Nelikvidni vrednostni papirji so manj vredni od likvidnih, ker jih njihovi lastniki ne morejo v 
poljubnem trenutku zamenjati v denar in se tako optimalno odločati. Oportunitetni strošek 
nastane, ker cena delnic niha, investitor pa jih ne more prodati v poljubnem trenutku. 
Prevladujoč pristop za vrednotenje nelikvidnih delnic je izračunava sredinskega diskontnega 
faktorja, opaženega pri prodajah omejenih navadnih delnic (angl. restricted common stock) v 
preteklosti, in uporaba tega faktorja pri vrednotenju merjenih delnic. Diskonti pri omejenih 
delnicah pa se zelo razlikujejo od družbe do družbe in nobeden od njih ni kredibilna osnova za 
ugotavljanje vrednosti tržnosti neke določene delnice v določenem trenutku. Poleg tega ni 
                                                 

Cov (Rj,Rm) 
 

7 
βj=  Var (Rm) 
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nobenega razloga, da bi lahko domnevali, da so diskontni faktorji za tržnost delnic konstantni 
v času. Leta 1995 je Longstaff razvil model, ki naj bi ugotovil vrednost (ne)likvidnosti delnice 
za določeno navadno delnico, določenemu investitorju v določenem trenutku (Dyl & Jiang, 
2007, str. 3). Longstaffov model izračunava najvišji možni diskont za netržnost delnice. 
Čeprav njegov model ne zagotavlja natančnega diskonta, pa predvidi zgornjo mejo, ki je 
uporabna začetna točka pri vrednotenju nelikvidnih delnic. Prednosti Longstaffovega modela 
sta ti, da je dokaj enostaven in zahteva zgolj podatek o volatilnosti donosov na delnico in 
dolžino časa, v katerem naj bi bila delnica nelikvidna. Uporaba volatilnosti nudi bolj analitičen 
pristop k nelikvidnosti kot pa dosedanja praksa (Dyl & Jiang, 2007, str. 12). V nadaljevanju je 
prikazana tabela z izračunom maksimalnih diskontov po Longstaffu, kjer je volatilnost 
merjena kot standardni odklon dnevnih donosov na delnico (na letni ravni).  
 

Tabela 3: Maksimalni odstotki diskonta za nelikvidnost delnic 
 

Volatilnost (σ) v % Dolžina časa, ko 
delnica ni 
likvidna 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 

Pol leta 4,8 9,9 15,0 20,5 26,1 32,1 
Eno leto 6,9 14,1 21,8 30,0 38,7 48,0 
Dve leti 9,8 20,5 32,1 44,8 58,7 74,0 
Tri leta 12,1 25,5 40,5 57,2 76,0 97,0 

 

Vir: E.A. Dyl, G.J. Jiang, Valuing illiquid common stock, 2007, str. 15. 

 
Včasih modeli ali uporabljene predpostavke, ki podajajo primerne rezultate v normalnih 
razmerah, niso primerni za nelikvidne trge. Takrat je potrebno uporabiti drugačne modele, ki 
bolje pokažejo poštene vrednosti. Sprememba modelov ali predpostavk iz leta v leto je 
primerna, kadar poročevalec lahko dokaže, da nova tehnika ali predpostavke zagotavljajo 
boljšo oceno poštene vrednosti (IASB, 2008, str. 27).  

Ko je likvidnost v sedanji finančni krizi finančnih instrumentov upadla, so se finančne 
inštitucije vse bolj zatekale k merjenju poštene vrednosti z modeli. Še več, v zaostrenih 
likvidnostnih razmerah so finančne inštitucije uporabljale nepreverljive podatke v svojih 
vrednotenjih, kar je povečalo negotovost investitorjev in drugih uporabnikov v tako 
ugotovljene vrednosti (Novoa, Scarlata & Sole, 2009, str. 3). Povedano na kratko, investitorji 
v razmerah krize ne zaupajo merjenju z modeli in to je dokazala tudi ena od študij.  

Raziskovalci Wee Goh, Ng in Ow Yong (2009) so analizirali gibanje borznih cen delnic bank 
v ZDA konec vsakega od prvih treh četrtletij leta 2008. Vzorec so omejili na tiste banke, ki 
oddajajo 10-Q poročila in prišli do 608 opazovanih poročil, oziroma 274 različnih poslovnih 
subjektov. Želeli so dognati, kako investitorji v povprečju cenijo sredstva, merjena po 
različnih metodah poštene vrednosti. Ugotovili so, da je poštena vrednost sredstev bank iz 
računovodskih izkazov v pozitivni korelaciji s ceno kapitala teh bank na borzi. Sredstva po 



  58 
 

pošteni vrednosti razdelili v tri po računovodskih standardih določene stopnje, kjer so v prvi 
sredstva, merjena s kotirajočo ceno na trgu, v tretji pa tista, vrednotena z modeli z 
individualnimi ocenami družb.  

Dognali so, da investitorji zelo različno cenijo posamezen dolar sredstev vsake stopnje v 
bilančni strukturi družbe. En dolar sredstev prve stopnje so investitorji v povprečju 
proučevanih objektov cenili na 0,76 ameriških dolarjev, druge stopnje na 0,72 ameriških 
dolarjev, tretje stopnje pa zgolj na 0,12 ameriških dolarjev. Ta dokaz navaja na to, da 
investitorji niso povsem zaupali poslovodskim ocenam in so v povprečju ocenili, da so 
sredstva premalo oslabljena, posebej nizko zaupanje pa so imeli v vrednotenje sredstev po 
najbolj subjektivnih modelih vrednotenja (Wee Goh, Ng & Ow Yong, 2009, str. 3-13).  

Omenjena študija je pomembna, ker je med prvimi objavami znanstvenih preučevanj 
obnašanja na finančnih trgih v razmerah finančne krize. Tri hipoteze, ki so si jih avtorji v 
povezavi s tem postavili v svoji raziskavi, so bile: 

H1: Sredstva nižje stopnje poštene vrednosti so v razmerah finančne krize ocenjena 
enako kot sredstva višje stopnje poštene vrednosti 

  
Prva hipoteza je bila ovržena, čeprav na prvi pogled ni nujno, da investitorji različno 
cenijo različne stopnje sredstev po pošteni vrednosti. S padcem zaupanja investitorjev 
v finančne trge in poslovodstva očitno vse poslovodske ocene zelo izgubijo na svoji 
verodostojnosti. Čim bolj je vrednost sredstva odvisna od njih, tem manj je bilo 
sredstvo vredno v očeh investitorjev. Avtorji raziskave so ugotovili, da so se cene vseh 
sredstev, posebej pa tistih na nižjih stopnjah merjenja poštene vrednosti, zelo znižale, 
ko se je v letu 2008 poslabševala finančna kriza.  

 

H2:  Trg ceni višje sredstva tistih bank, ki imajo višjo kapitalsko ustreznost 
 
Ta hipoteza je bila s strani avtorjev potrjena. Investitorji so v razmerah finančne krize 
zelo velik poudarek dali na finančno moč banke. Za finančno šibkejše banke je bolj 
verjetno, da bodo morale prodati svoja sredstva, in manj verjetno, da bodo to lahko 
storile po običajnih tržnih pogojih.   

 
H3:  Trg ceni višje sredstva tistih bank, ki so revidirane s strani največjih svetovnih 

štirih revizorskih hiš.  
 
Ta hipoteza je bila s strani raziskave potrjena. Temeljila je na oceni avtorjev raziskave, 
da bi lahko prisotnost velikih revizorskih hiš pomenila večje zaupanje investitorjev v 
vrednost sredstev v poročilih. Na splošno investitorji štejejo, da imajo velike revizijske 
hiše več spodbud, da bi poročale točne vrednosti sredstev, saj lahko v primeru 
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revizijskega škandala izgubijo več kot manjše revizijske hiše. Izkazalo se je, da je v 
razmerah finančne krize to resnično pomemben faktor. 

 
Nezaupanje investitorjev v merjenje z modeli odraža neurejenost na tem področju – 
investitorji vedo, da tudi revizorji težko preverijo ustreznost tako izmerjenih vrednosti in 
verjamejo, da so možne (in v finančni krizi verjetne) poslovodske manipulacije z modeli in 
njihovimi rezultati. Stroka bi si verjetno ugled in zaupanje lahko povrnila zgolj z zelo jasnimi 
pravili vrednotenja in zahtevami po stalnosti modelov in vložkov vanje skozi poročevalska 
obdobja.  

Nasprotniki poštene vrednosti poudarjajo, da je izdelava modela za vrednotenje naložb že med 
cenilci bolj »umetnost kot pa znanost« (PWC, 2007, str. 10). Naj omenim samo najbolj očitne 
primere vstopnih informacij v model, ki ne morejo biti dokazani in preverjeni: predvidena rast 
denarnih tokov, predvideni prihodki v naslednjih letih,…V primerih zelo trdega ali drugačnega 
poslovodenja družb imajo posamezni ekonomisti in cenilci zelo različna predvidevanja 
prihodnosti. Zelo majhne spremembe pri občutljivih faktorjih, kot je diskontna mera in mera 
rasti, povzročijo pomembne posledice na pošteno vrednost tako merjenih postavk. 

Posamezna podjetja, posebej finančne inštitucije, morajo vpeljati učinkovit sistem 
dokazovanja cen in izboljšati vrednotenje sredstev in obveznosti. Da bodo vrednosti čim bolj 
upravičene in zanesljive, morajo biti oddelki ocenjevanja za namene poročanja neodvisni od 
prodajnih, trgovalnih in ostalih komercialnih oddelkov (FCAG, 2009, str. 19). Bolj kot 
pričakovanje popolnoma pravih tržnih cen iz modelov je pomembno, da naj inštitucije ne bi 
manipulirale z modeli in vsako poročevalno obdobje ugotavljale vrednosti z enakimi modeli 
na enak način. Trenutni računovodski standardi se zavedajo vloge posamične presoje pri 
merjenju poštene vrednosti finančnih instrumentov. Kot odgovor na to zahtevajo razkritja o 
vseh pomembnih predpostavkah, ki so uporabljene v modelu vrednotenja.  
 

6 ODZIVI INŠTITUCIJ IN PREDLAGANE SPREMEMBE 
 
Kritiki poštene vrednosti so večinoma prišli do zaključka, da le-ta ni bila vzrok finančne krize, 
da pa je kriza pokazala na nekatere slabosti računovodskih standardov. Poglavitne slabosti so 
težava pri uporabi poštene vrednosti na nelikvidnih trgih, zapoznelo pripoznavanje izgub pri 
posojilih in strukturiranih dolžniških instrumentih s strani bank in zavarovalnic, predvsem v 
ZDA problematika širokega spektra zunajbilančnih finančnih postavk in izredna kompleksnost 
standardov, ki obravnavajo finančne instrumente. Tu so vključeni tudi mnogoteri načini 
pripoznavanja slabitve sredstev. Nekatere od teh slabosti so osvetlile področja, kjer so se 
ameriški in mednarodni računovodski standardi razlikovali (FCAG, 2009, str. 3). 
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6.1 Študija US SEC o merjenju po tržnih vrednostih  
 
Finančna kriza je najprej in najbolj prizadela finančni sektor v Združenih državah Amerike. 
Zaradi tega je razumljivo, da je največ študij in razprav na temo poštene vrednosti v razmerah 
finančne krize najti prav v strokovnih virih v ZDA. Ameriški kongres je sprejel Zakon o nujni 
gospodarski stabilizaciji, ki je stopil v veljavo v začetku oktobra 2008. V njem sta bili pošteni 
vrednosti namenjeni dve točki. V prvi je US SEC dobil odobritev, da ukine merjenje po 
pošteni vrednosti, če ugotovi, da je to v najboljšem javnem interesu in če bi to zaščitilo 
investitorje. V drugi je bilo odrejeno, da naj US SEC pripravi študijo o vplivu računovodstva 
po tržnih oziroma poštenih vrednostih ter pripravi predloge za morebitne odkrite 
pomanjkljivosti. 

Dne 30. decembra 2008 je US SEC ameriškemu Kongresu predstavil dokument, ki je bil 
narejen na zahtevo omenjenega zakona. V nasprotju s predhodnimi pričakovanji je v tem 
dokumentu na 211 straneh komisija ugotovila in priporočila, naj se merjenje po pošteni 
vrednosti ohrani (US SEC, 2008).  

Osebje US SEC je v vzorec finančnih inštitucij, s pomočjo katerih so ugotavljali vpliv poštene 
vrednosti, izbralo 50 podjetij. Z vzorcem so zajeli vsaj 75 % vseh sredstev finančnih inštitucij 
v ZDA (US SEC, 2008, str. 43). Na podlagi tako izbranega vzorca podjetij so preučevali 
različne vidike poštene vrednosti in vpliva vrednotenja. Zanimiv je podatek o odstotku vseh 
sredstev, merjenih po pošteni vrednosti, glede na uporabljen nivo po SFAS 157 na koncu 
prvega četrtletja leta 2008.  

Graf 3: Hierarhija sredstev, merjenih po pošteni vrednosti, na dan 31.3.2008, na vzorcu 50  

ameriških finančnih inštitucij, skupno z vsaj 75 %  vseh sredstev finančnih inštitucij v ZDA 

2. NIVO
76%

1. NIVO
15%

3. NIVO
9%

 
Vir:  US SEC, Report and Recommendations Pursuant to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization 

Act of 2008: Study on mark-to market accounting, 2008, str. 60. 
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Daleč največji delež (76 %) predstavlja merjenje po 2. nivoju, kar pomeni, da ne gre za 
merjenje po neposrednih cenah s trga, temveč da se ugotavlja iz tržnih cen enakih ali podobnih 
finančnih instrumentov. Tistega merjenja, ki je najbolj zanesljivo, je samo 15 % v celotnih 
sredstvih, ki so vrednotena po pošteni vrednosti. Ta podatek je pomemben pri presojanju 
primernosti poštene vrednosti in modelov vrednotenja, saj so očitno v ZDA le-ti 
najpomembnejši merilci poštene vrednosti (skupaj s 3. nivojem 85 %).  

US SEC je preučil naslednje ključne teme: 
 
- vpliv obstoječih računovodskih standardov na računovodske izkaze finančnih inštitucij in 

na informacije, ki jih prejmejo investitorji, 

- vpliv računovodskih standardov na propad bank v letu 2008, 

- primernost procesa, ki ga uporablja FASB pri razvoju standardov, 

- možnosti sprememb obstoječih računovodskih standardov na bolje in 

- alternativne možnosti k rešitvam, ki so predlagane v standardu SFAS 157 (Poštena 
vrednost). 

V poročilu so dognali, da investitorji večinoma verjamejo v to, da poštena vrednost pomeni 
preglednost v računovodskem poročanju in ponuja boljšo podlago za sprejemanje odločitev. 
Ugotovili so tudi, da merjenje po pošteni vrednosti ni bilo bistvenega pomena za propade 
bank, ki so se zgodili v letu 2008. Še več, poročilo sporoča, da je bilo propadanje bank v ZDA 
rezultat rastočih kreditnih tveganj, padca kvalitete sredstev in, v nekaterih primerih, izguba 
zaupanja investitorjev in posojilodajalcev.  

Najbolj zanimivi zaključki te študije pa so prav priporočila k merjenju po pošteni vrednosti. V 
spodnji tabeli povzemam le tiste, ki so zanimivi tudi s stališča ne-ameriške stroke in niso 
vezani zgolj na posamezne določbe v ameriški računovodskih standardih 
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Tabela 4: Pregled najbolj relevantnih priporočil študije o merjenju po                         

tržni vrednosti US SEC  

Priporočilo       Razlaga 

Standard o pošteni vrednosti mora biti 
izboljšan, ne pa odpravljen 

- Ukinitev tega standarda bi pomenila nazadovanje v 
praksi, kjer bi naleteli na neskladja in včasih 
nasprotujoča si navodila glede poštene vrednosti 

Trenutne zahteve po pošteni vrednosti 
naj se ne odpravijo 

- Z odpravo večletne prakse poštene vrednosti bi omajali 
zaupanje investitorjev v računovodsko poročanje. 

- Zahteve poročanja po pošteni vrednosti niso bile krive za 
finančno krizo. 

- Okoli 90 % naložb, ki se merijo po pošteni vrednosti, ima 
dostopno informacijo o ceni na trgu. 

Uporabijo naj se dodatna merila , ki bi 
izboljšala vpeljavo poštene vrednosti 
v praksi, posebej kjer gre za merjenje 
z modeli (nivo 2 in 3) 

Poštena vrednost mora biti izboljšana z objavo najboljših 
metod (angl. best practice) v primerih nelikvidnih ali 
neaktivnih trgov, vključno z navodili uporabnikom: 
- kako naj ugotovijo, kdaj trgi niso aktivni, kdaj so 

transakcije na njih prisiljene; 
- kako naj se ugotovi vpliv spremembe kreditnega tveganja 

na vrednost sredstev; 
- kdaj naj se vpogledna informacija s trga nadomesti z 

nevpogledno informacijo v obliki poslovodskih ocen; 
- kako potrditi, da so uporabljene predpostavke tiste, ki ji 

bodo uporabili udeleženci na trgu in ne samo konkretno 
podjetje. 

Inštitucije, kot je FASB, morajo poskrbeti za kvalitetno 
izobraževanje ljudi, ki potrebujejo znanja na področju 
merjenja poštene vrednosti. 

Računovodski standardi naj še naprej 
sledijo potrebam investitorjem pri 
svojih zahtevah po poročanju 

- Investitorji se večinoma strinjajo, da je najbolj primerno 
merjenje kategorij v računovodskih izkazih, merjenje po 
pošteni vrednosti, saj razkriva kar največ informacij.  

- Za potrebe drugih uporabnikov je pomembno tudi načelo 
previdnosti.  

- Interesi investitorjev bi pri računovodskem poročanju 
morali biti postavljeni najvišje. 

- Skrčenje števila možnih modelov za ugotavljanje poštene 
vrednosti za povečanje primerljivost 

Vir: US SEC, Report and Recommendations Pursuant to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization 

Act of 2008: Study on mark-to market accounting. 2008, str. 7. 
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6.2 Odzivi IASB in FASB na finančno krizo 
 
Inštituciji IASB in FASB, ki predstavljata svetovno avtoriteto na področju računovodskih 
predpisov, sta se odzvali na finančno krizo z več organiziranimi in objavljenimi konferencami 
ter javnimi okroglimi mizami, prispevki in elaborati.  

Na svojih spletnih straneh (http://www.iasb.org/, http://www.fasb.org/) sta pripravili posebno 
povezavo z naslovom »finančna kriza«, kjer so zbrane vse informacije o njihovem delovanju v 
povezavi s krizo. Na časovni lestvici prikazujejo, da prvi odzivi na finančno krizo segajo v 
junij 2008, največ objav (pojasnil, zapiskov sestankov,…) pa je bilo v oktobru 2008. 

IASB in FASB sta skupaj oblikovala svetovalno skupino za finančno krizo (angl. Financial 

Crisis Advisory Group, v nadaljevanju: FCAG), katere ugotovitve bom zaradi pomembnosti 
predstavila v ločenem segmentu. 

V povezavi s finančno krizo so na IASB v teku trije večji projekti. Prvi se nanaša na postavke, 
ki se vodijo zunajbilančno, drugi na finančne instrumente in z njimi povezana razkritja  
(prenova MSRP 7), tretji pa je namenjen merjenju po pošteni vrednosti.   

Zunajbilan čne postavke predstavljajo posebno težavo v primerih, ko se tam nahajajo neki 
finančni instrumenti, ki bi pravzaprav morali biti vodeni v bilančnih evidencah. Tu lahko 
najdemo razne opcije in sredstva, ki v resnici niso bila odtujena in bi se morala voditi v 
bilančni evidenci. Zaradi tega bo IASB posebno pozornost namenil pravilom odprave 
pripoznanja in jih zaostril.  

V projektu poštene vrednosti si je IASB zadal predvsem naslednje cilje (Perry & Yeoh, 2008, 
str. 9): 
- vzpostaviti enoten vir navodil za vse merjenje po pošteni vrednosti, ki je zahtevano ali 

dovoljeno po sedanjih MSRP v smislu poenostavitve in izboljšane konsistentnosti v 
uporabi; 

- razjasniti definicijo poštene vrednosti in navodil v tej smeri, da bi bil cilj merjenja po 
pošteni vrednosti čim bolj jasno sporočen; 

- izboljšati razkritja o pošteni vrednosti, da bi uporabniki računovodskih izkazov znali 
oceniti, v kolikšni meri je bila za merjenje sredstev in obveznosti uporabljena poštena 
vrednost in da jim je predstavljeno, kakšne predpostavke so bile uporabljene za to 
merjenje.  

 
Projekt poštene vrednosti je razdeljen na dva dela: prvi se ukvarja s samim merjenjem 
poštene vrednosti, drugi pa s prenovo MRS 39 – merjenje in razvrščanje finančnih 
instrumentov. Rezultatom, ki sta jih prinesla, sta namenjeni posebni podpoglavji. 
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6.2.1 Ugotovitve Svetovalne skupine za finančno krizo 
 
FCAG je sestavljena iz svetovno priznanih strokovnjakov finančno računovodskega področja. 
Njena predsednika sta Harvey Goldschmid (bivši predsednik US SEC) in Hans Hoogervorst 
(predsednik nizozemskega Inštituta za finančne trge (AFM)). 

FCAG obstaja od januarja 2009 in je bila ustanovljena za obdobje 6 mesecev. V tem obdobju 
so imeli mesečne sestanke in diskusije, katerih vsebina je javno objavljena na spletu in dana v 
diskusijo širši javnosti.  

Najpomembnejši nalogi FCAG sta bili, da svetuje obema ustanoviteljskima organizacijama 
glede globalne finančne krize in potencialnih sprememb v globalnem zakonodajnem okolju. 
Zapiski njenih sestankov objavljeni na spletnih straneh obeh krovnih inštitucij, IASB in 
FASB.  

Rezultat aktivnosti FCAG je končno poročilo o finančni krizi, ki je bilo izdano konec julija 
2009 8. V svojem poročilu skupina ugotavlja, da ima računovodsko poročanje zelo kritično 
vlogo v finančnem sistemu, in da bi svojo nalogo dobro izpolnjevalo, so izoblikovali štiri 
najpomembnejše principe (FCAG, 2009):   
 
1. Učinkovito računovodsko poročanje 

 
Računovodsko poročanje igra osrednjo vlogo v finančnem sistemu in naj bi podajalo 
objektivne, pregledne in pomembne informacije o gospodarskem stanju družb. Za 
svetovno finančno stabilnost in rast je pomembno, da udeleženci na finančnih trgih 
zaupajo v računovodsko poročanje. Kakršnokoli zavlačevanje in dodatno posebno 
prilagajanje zaradi finančne krize, namesto vzpostavitve jasnih in učinkovitih pravil, bo še 
bolj omajalo zaupanje uporabnikov v računovodsko poročanje, in podaljšalo krizni cikel. 

Svetovalna skupina je ugotovila, da je bilo pred nastankom finančne krize v računovodskih 
izkazih kar nekaj previsoko vrednotenega premoženja, izgube pa so se skrivale tudi v 
zunajbilančnih postavkah. Tako je model za slabitev danih posojil zaradi težav pri njegovi 
uporabi, konkretno pri ugotavljanju sprožilcev za pripoznavanje izgub, v mnogih primerih 
upočasnil pripoznavanje izgub pri dolžniških portfeljih. 

2. Omejitve računovodskega poročanja 

 
Četudi učinkovito računovodsko poročanje nudi nujno načelnost in preglednost na trgih; se 
uporabniki tega poročanja ne smejo zanašati zgolj na tako dobljene informacije. Zavedati 

                                                 
8 Končno poročilo je dostopno na spletnem naslovu http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C 
&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176156365880 
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se je potrebno omejitev poročanja, in sicer da to nudi samo sliko ekonomskega dogajanja v 
določenem trenutku in ne more nuditi vpogleda v posledice makro ekonomskega razvoja.  

Pomembno se je zavedati, da je lahko kvaliteta računovodskega poročanja samo tako 
dobra, kot je dobra kvaliteta podatkov, na podlagi katerih je pripravljeno. Informacije o 
pošteni vrednosti sredstev in obveznosti so v mnogih primerih odvisne od tega, kako dobro 
trgi delujejo, in ali so prek njihove infrastrukture dostopne pravočasne in prave informacije 
o transakcijsah. Na marsikaterih OTC trgih, posebej za kompleksne in izpeljane finančne 
instrumente, teh mehanizmov ni bilo in bi jih bilo potrebno vzpostaviti.  

3. Poenotenje računovodskih standardov 
 

Zaradi svetovne povezanosti finančnih trgov, je kritičnega pomena, da se v svetu doseže 
enoten nabor kvalitetno sestavljenih računovodskih standardov. Tako bomo dosegli 
konsistentno, nepristransko in svetovno poenoteno računovodsko poročanje, neodvisno od 
zemljepisnega položaja poročevalca.  

4. Neodvisnost in odgovornost inštitucij, ki predpisujejo standarde 
 

Inštitucije, ki sestavljajo računovodske standarde, morajo biti neodvisne od političnih in 
gospodarskih pritiskov, da bi lahko razvile strokovno neoporečne in kakovostne 
računovodske standarde. Morajo imeti visoko stopnjo zanesljivosti, doseženo s primernimi 
procesi sprejemanja standardov. Ti naj tako vključujejo sodelovanje zainteresiranih skupin 
(predvsem lastnikov) in strog nadzor v interesu javnosti. Obe področji sta ključni za 
vzpostavitev zaupanja.  
 
V oktobru 2008 so zaupniki organizacije IASC dovolili IASB-ju,da je preskočil svoj 
obvezni postopkovni proces pred uveljavitvijo novih dopolnil k MRS 39. Gre za 
posodobitve, ki so izvzele nekatere finančne instrumente iz razporeditve v sredstva, merjena 
po pošteni vrednosti. To je bilo izpeljano zaradi močnega pritiska EU, da bo sicer naredila 
lastne spremembe standardov v časovnem okviru, ki ni dovoljeval izpeljave celotnega sicer 
zahtevanega postopka.  
 
V aprilu 2009 je pod vplivom Ameriškega Kongresa, ki je hotel z zakonodajo spremeniti 
računovodske standarde, FASB pospešil svoj normalen proces sprejemanja standardov na 
nekaj področjih, ki so zadevale pošteno vrednost. Ta reakcija je posledično spodbudila 
pritisk EU na IASB, da naj zopet prilagodi standarde – tokrat zaradi poenotenja z ZDA in 
njihovimi sprejetimi spremembami. S tem so pogum in zagon zopet dobili tisti nasprotniki 
poštene vrednosti, ki so hoteli nadaljnje prilagoditve, kot na primer popolno ignoriranje 
tržnih vrednosti v primeru, da bi bil trg spoznan za neaktivnega. Spremembe standardov ne 
smejo postati nekaj, kar bi lahko diktirala politika v smislu točnega določanja pričakovanih 
rezultatov.  
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Svetovalna skupina je prišla do ugotovitve, da politika in gospodarstvo ne smeta vplivati na 
integriteto sestavljavcev standardov do te mere, da ti zaobidejo svoja strokovna pravila 
uveljavljanja novih standardov ali dopolnil, ker to na dolgi rok zopet prinaša razlike med 
državami in drobljenje standardov. Za izredne primere, kot je zadnja finančna kriza, je 
potrebno vnaprej predvideti postopek sprejemanja dopolnil.  

 
Kakorkoli je namen četrtega načela na prvi pogled nesporno jasen in razumljiv, pa ne moremo 
mimo pripombe, da sta dejansko IASB in FASB s svojimi procesi preveč zapletli izkazovanje 
finančnih instrumentov. Potreben je bil nek prelomni moment v gospodarstvu in politiki, da 
bodo znanstveno-strokovna pravila postala bolj življenjska in uporabna.  
 

6.2.2 Osnutek standarda za merjenje poštene vrednosti 
 
V maju 2008 je kot odgovor na priporočila Foruma za finančno stabilnost skupine G7 (v 
nadaljevanju: Forum) IASB oblikoval odbor iz skupine strokovnjakov. Forum je IASB 
priporočil, da naj izpopolni navodila za vrednotenje finančnih instrumentov v primerih, ko trgi 
niso več dejavni in izboljša svoje standarde, da bi dosegli boljša razkritja o vrednotenjih, 
metodologijah in negotovostih, povezanih z vrednotenjem (IASB, 2008, str. 5). Kot rezultat na 
te pobude je IASB v oktobru 2008 objavil elaborat z naslovom »Merjenje in razkrivanje 
poštene vrednosti finančnih instrumentov na trgih, ki niso več dejavni.« 

V maju 2009 je bil tako objavljen osnutek za nov računovodski standard, namenjen merjenju 
poštenih vrednosti (IASB, 2009a), kar pomeni zgledovanje po ameriških standardih in celostni 
pristop k opredelitvi poštene vrednosti.  

Najpomembnejši poudarki iz osnutka standarda so: 

- poštena vrednost je izhodna vrednost (v čemer je vidno približanje k ameriški definiciji 
poštene vrednosti), 

- poštena vrednost je vrednost, ki se vedno zgleduje po trgu in ne po specifičnih značilnostih 
samih poročevalcev, 

- določeno je ravnanje v primerih nedejavnih trgov. 
 
V njem je IASB odgovoril na mnoge dileme, ki sem jih nakazala v svoji nalogi in vpeljal bolj 
jasen in nedvoumen koncept poštene vrednosti.  
 
 
 
 
 



  67 
 

Tabela 5: Pregled odziva IASB na najpomembnejše dileme poročevalcev v povezavi s 

pošteno vrednostjo 
 

Dilema poročevalcev Odgovor IASB  

Ali naj poštena vrednost upošteva 
zaviralni dejavnik (angl. blockage factor) 
v primeru držanja večjega deleža 
finančnih instrumentov (običajno se na 
trgu doseže nižja cena na enoto ob prodaji 
portfelja v primerjavi s posameznim 
finančnim instrumentom)? 

Ne, poštena vrednost se meri za individualni instrument 
in kot tak je enota za računovodstvo. Če družba proda 
več instrumentov v paketu, je to dejavnik, specifičen 
zanjo in ne dejavnik trga. 

Kako meriti pošteno vrednost v primerih, 
ko poročevalec nima namena ali 
možnosti vstopa v transakcijo z merjenim 
finančnim instrumentom? 

Poročevalec ustvarja denarni tok bodisi pri uporabi 
sredstva bodisi z njegovo prodajo. V vsakem primeru 
(izhodna) vrednost sredstva predstavlja pričakovan 
denarni tok, ki bi ga dobili od nekoga na trgu, ki bi 
sredstvo uporabljal na enak način. Zato je izhodna cena 
zmeraj primerna opredelitev poštene vrednosti, ne glede 
na namen držanja ali prodaje sredstva.  

Ali je potrebno za merjenje poštene 
vrednosti po predpostavki najboljše tržne 
cene pregledati vse možne obstoječe trge 
za instrument in preverjati najugodnejšo 
ceno? 

Ni potrebno izčrpno iskanje cen na vseh možnih trgih za 
instrument, da bi ugotovili, kje je zanj na presečni dan 
najvišja cena. Najboljša je uporaba glavnega 
(osrednjega) trga za merjeni instrument ali pa trga, ki bi 
ga poročevalec običajno uporabil za prodajo.   

Kaj storiti v primeru trgov, ko ni 
objavljenih kotirajočih cen 
instrumentov? 

Organizirana izmenjava sredstev ni pogoj, da nek trg 
obstaja. Pomembno je, da v takih primerih poročevalec 
upošteva značilnosti tržnih udeležencev, ki bi vstopili v 
transakcijo. 

Ali se od poštene vrednosti odbijajo 
transakcijski stroški, ki bi nastali ob 
prodaji? 

Ne, to so stroški poslovanja in ne vsebinski del 
finančnega sredstva. 

Predpostavka najboljše uporabe (angl. 
highest and best use): kako ravnati v 
primeru denar ustvarjajočih enot in 
posameznih sredstev v njih? 

Kadar je najboljša uporaba sredstva skupaj z ostalimi 
sredstvi/obveznostmi kot del denar ustvarjajoče enote, je 
potrebno meriti njegovo vrednost tako, kot da jo bo tudi 
kupec lahko uporabljal v podobni denar ustvarjajoči 
enoti. To imenujemo »vrednost v uporabi«. 

Kadar je najboljša uporaba sredstva po principu 
samostojnega merjenja, se predpostavlja, da bi ga 
udeleženec na trgu prav tako uporabljal kot samostojno 
sredstvo. To imenujemo »vrednost pri izmenjavi«. 

Vir: IASB, Fair Value Measurement. Basis for Conclusions. Exposure draft,. 2009b, str. 10-18. 



  68 
 

Priporočene tehnike vrednotenja  
IASB v primeru uporabe tehnik vrednotenja priporoča takšne, ki bi jih uporabili udeleženci na 
trgu pred vstopom v nek posel (transakcijo). V tem smislu naj bodo tehnike vrednotenja 
konsistentne ali s tržnim pristopom, dohodkovnim pristopom ali stroškovnim pristopom. Niso 
zapisali hierarhije tehnik vrednotenja, ker so posameznih primerih bolj primerne ene ali druge. 
Za odločitev je potrebna strokovna presoja v posamičnih primerih. 

Nelikvidni in neaktivni trgi 
IASB je v predlaganem standardu o pošteni vrednosti pripravil tudi rešitve v primeru 
nelikvidnih trgov (IASB, 2009a, str. 39-42). Tudi kadar trg ni dejaven, cilj določanja poštene 
vrednosti ostaja enak: vrednost, ki bi jo dobili pri normalni transakciji na trgu - torej ne pri 
prisiljeni ali nujni odprodaji premoženja.  

Predlagana rešitev je takšna, da v prvem koraku merjenja poštene vrednosti utemeljimo 
neaktivnost trga – za kar je v osnutku standarda navedenih osem možnih pokazateljev. Tudi če 
na trgu ni veliko opravljenih poslov, poročevalec ne sme enostavno zaključiti, da za to ni 
primeren pokazatelj poštene vrednosti; v ta namen mora presojati tudi dodatne pokazatelje. 

Ko poročevalec dokaže, da trg ni aktiven, transakcije in cene na tem trgu niso več nujno 
determinanta poštene vrednosti. Potrebna je nadaljnja analiza in prilagoditev tržne vrednosti, 
da bi določili pošteno vrednost.  

Metode, s katerimi naj bi se prilagajalo tržno vrednost, v osnutku standarda niso posebej 
predpisane; pač pa naj bi šlo za smiselno uporabo zgoraj že predstavljenih tehnik vrednotenja. 
Ne glede na uporabljeno tehniko, naj bi poročevalec vključil primeren diskont za tveganje, ki 
bi ga upoštevali udeleženi na trgu zaradi negotovih prihodnjih denarnih tokov. Cilj 
vrednotenja takšnih instrumentov je ugotoviti najbolj reprezentativno vrednost, ki bi na 
presečni datum predstavljala pošteno vrednost v takratnih tržnih razmerah.  
 

6.2.3 Prenova MRS 39 s strani IASB 
 
Posledica marčevskega (2009) sestanka IASB z FASB je bila sprejeta odločitev, da bodo 
mednarodni standardi upoštevali dve podlagi za merjenje: pošteno vrednost kot je definirana 
v US GAAP in odplačno vrednost (angl. amortised cost). To je vsebinsko najpomembnejša 
odločitev IASB, ker s tem izključuje iz nadaljnjih opcij kakršnekoli tretje različice 
ugotavljanja vrednosti.  

IASB je opredelil naslednje ključne naloge za prenovo standardov v povezavi s finančnimi 
instrumenti: 
- izdaja osnutka prenovljenega MRS 39, ki pokriva merjenje in razvrščanje le-teh, 
- izdaja osnutka standarda za slabitev finančnih instrumentov in 
- izdaja osnutka za računovodsko obravnavanje pred tveganjem varovanih postavk. 
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Najprej so pristopili k merjenju in razvrščanju finančnih instrumentov, ker to dvoje predstavlja 
osnovo za nadaljnje odločanje in postavitev celotnega sistema.  

Kot rezultat je IASB v juliju 2009 pripravil in objavil osnutek prenovljenega standarda 
MRS 39 – Merjenje in razvrščanje finančnih instrumentov.   

Komisija je na spletnih straneh navedla tudi, da bo v svojem nadaljnjem delu: 
 
- ohranila pošteno vrednost kot možnost, ki jo bodo poročevalci lahko izbrali glede na 

namen držanja finančnega instrumenta. Ni bilo nakazano, da bi kakorkoli zaostrili pogoje; 
- prepovedala prekvalifikacije med kategorijami sredstev, merjenih po eni ali drugi podlagi; 
- dovolila spremembo poštenih vrednosti v drugih postavkah kapitala, brez posledičnih 

prenosov v izkaz poslovnega izida (zgolj ob odtujitve). To naj bi odpravilo potrebo 
preverjanja po slabitvi; 

- odpravila obstoječa pravila, ki omejujejo uporabo odplačnih vrednosti po odtujitvi drugih 
finančnih instrumentov. Poročevalci bodo morali ločeno predstaviti dobičke in izgube ob 
odtujitvi.  

 
Te načelne odločitve pomenijo popolno odpravo kategorij sredstev, imenovanih »terjatve in 
obveznosti«, »finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo« in »sredstev razpoložljivih 
za prodajo«. Čim bo sredstvo imelo osnovne značilnosti posojila (pogodbeni donosi), bo 
moralo biti vrednoteno po odplačni vrednosti. Obstajalo bo zgolj nekaj posebnih izjem, ki ne 
bodo zapadale v obe kategoriji merjenja.  

IASB je zapisal tudi, da bodo poročevalci še vedno lahko izbirali med prikazom sprememb 
poštene vrednosti v izkazu poslovnega izida ali v drugih sestavinah izkaza vseobsegajočega 
donosa. Zanimiva predlagana novost je, da bodo v primerih, ko bo vrednotenje potekalo preko 
drugih sestavin, tam morale biti prikazane tudi npr. prejete dividende od takšnih finančnih 
naložb. 

Nekotirajoče kapitalske instrumente in podobne izpeljane finančne instrumente, ki so bili do 
sedaj vrednoteni po izvirni vrednosti, bo potrebno prevrednotiti na njihove poštene vrednosti. 
Predvidoma se bo to naredilo ob prehodu na nov standard in rezultati iz tovrstnih 
prevrednotenj bodo pripoznani v zadržanih dobičkih.   
 

7 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANO PREGLEDNOST POŠTENE 
VREDNOSTI V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

 
Enostranskega odgovora glede ustreznosti merjenja poštene vrednosti z modeli ni bilo moč 
pridobiti. Dejstvo je, da subjektivne poslovodske ocene lahko močno vplivajo na vrednotenje 
nekega instrumenta. Iz predstavljenih študij in mnenj je moč izluščiti nekaj predlogov.  
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Da bi zmanjšali razlike med vrednotenji istih ali enakih instrumentov s strani različnih 
poslovodstev, je potrebno s strani zakonodajnih institucij zahtevati objavo priporočenih 
modelov vrednotenja. Pri vrednotenjih z modeli je zaradi zahtevnosti, ki jih modeli vsebujejo, 
potrebno bolje izobraziti in dati več smernic za delo tako računovodjem, revizorjem in 
uporabnikom računovodskih izkazov. S  poenotenjem diskontne stopnje bi bilo  delo še 
olajšano oz. preglednost in primerljivost večja.  

Vzpostavitev javnih baz podatkov o vrednotenjih tistih finančnih instrumentov, ki so 
pogostejši, pa se z njimi ne trguje na aktivnem trgu, bi olajšala delo marsikomu. V praksi 
ugotavljamo, da že v tako majhnem gospodarskem prostoru, kot je Slovenija, za iste finančne 
instrumente obstaja več različnih ocenjenih vrednosti. Ko to zaznajo revizorji pri več svojih 
strankah, se zelo težko opredelijo, katera od ocen je boljša in sploh pravilna. V Sloveniji se to 
zelo očitno pojavlja pri vrednotenju delnic podjetij, ki ne kotirajo na borzah (na primer v 
sektorju energetike, bančništva,…), kjer se poslovodske ocene med seboj razlikujejo tudi za 
več kot polovico. Možnost vzpostavitve javne baze podatkov o vrednotenju takšnih primerov, 
v povezavi z odobrenimi metodami, bi bistveno zmanjšala možnosti manipulacije.  

Drugi dober predlog se veže na Finneganovo idejo (The CPA Journal, 2009, str. 23). Ta je 
predlagal prilagoditev oblike računovodskega izkaza uspeha. Ločena predstavitev realiziranih 
rezultatov iz transakcij in rezultatov, ki izhajajo iz držanja instrumentov oziroma 
prevrednotenja (ne glede na to, ali so evidentirani neposredno v izkazu poslovnega izida ali 
neposredno v kapitalu), bi uporabnikom računovodskih izkazov zagotovo prinesla dodatno 
informacijsko vrednost. To bi bila posebej močna informacija v razmerah finančne krize.  

Eden od pomislekov, ki se je pojavljal skozi celotno razpravo, je primernost prikaza 
prevrednotenj preko poslovnega izida. To so predvsem tista prevrednotenja, ki so po vsebini 
krepitve, in posledično pomenijo povečanje dobička, kapitala in na koncu tudi možnost delitve 
tega dobička med lastnike. Pri instrumentih, ki kotirajo na delujočem trgu, to niti ni tako 
ključnega pomena. V končni fazi bi družba lahko nekaj dni pred zaključkom poslovnega leta 
instrument prodala, realizirala dobiček, in ga tik pred koncem poslovnega leta spet kupila na 
borzi po višji ceni, s čimer bi bil dobiček realiziran, aktiva in pasiva družbe pa bi bila tako 
rekoč popolnoma enaka, kot če ta transakcija ne bi bila opravljena. Vrednotenje preko izkaza 
poslovnega izida postane problematično, ko se deli dobiček, ugotovljen s prevrednotenji po 
modelih vrednotenja, kjer s tem obstaja močna stimulacija za napihovanje, posebej v razmerah 
finančne krize. 
 
Zadnji predlog je širšega družbenega značaja. Če bi bila poslovna etika na dovolj visokem 
nivoju, bi tudi koncept poštene vrednosti deloval veliko bolje. Tudi svetovna finančna kriza se 
ne bi zgodila, če bi se zaposleni v finančnih institucijah obnašali etično (H.H. Friedman &  
L.W.Friedman, 2009, str. 29). Zanimivo je, da se je takšna finančna kriza zgodila po 
uveljavitvi Sarbanes-Oxleyevega zakona, katerega namen je bil preprečevanje poslovnih 
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škandalov, kot so bili Enron, Tyco International, Adelphia, Global Crossing in WorldCom. 
Ker je v današnjem kapitalizmu veliko neetičnega vedenja v imenu ustvarjanja dobičkov, vsi 
predvidevajo in pričakujejo poslovodske zlorabe. Indija se je izognila nepremičninskemu 
mehurčku zato, ker je glavni bančnik V.Y.Reddy, za razliko od ameriškega Greenspana, 
verjel, da bodo »banke grešile, če bodo le imele priložnost za to«. Zato je prepovedal posojila 
bankam, da bi kupovale nerazvita zemljišča. Bančniki seveda niso bili zadovoljni s tem, ker so 
izgubili vir zaslužka, danes pa vsi vedo, da je imel Reddy prav. (H.H. Friedman &  
L.W.Friedman, 2009, str. 17-18) Tu ni mesto za razpravo o tem, kako dvigniti kulturo 
poslovodenja, odločanja v družbah in poročanja, nekaj pa se lahko spremeni tudi s 
spremenjenimi poslovnimi kulturami – ali pa je treba predvidevati zlorabe in vse tako 
natančno predpisati, da te ne bodo možne. Dejstvo je, da bodo zaposleni motivirani za 
prirejanje rezultatov na boljše vse dokler bodo njihove nagrade odvisne od ustvarjenih 
dobičkov.  
 

SKLEP 
  
Odkar obstajajo predpisana pravila glede računovodskega poročanja, so se ta večkrat 
spremenila. Kakor je bila poštena vrednost nekaj časa nepriljubljena zaradi njene 
nezanesljivosti in nekaterih poslovodskih zlorab, pa v zadnjih desetletjih postaja nepriljubljena 
izvirna vrednost. Temu je tako zaradi slabše izrazne moči pri tistih sredstvih, katerih cena se 
bistveno spreminja v času in katerih poštene vrednosti pomembno vplivajo na vrednost 
kapitala lastnikov. Spreminjanje poštene vrednosti sredstev ima največji vpliv na finančne 
inštitucije, ki svoje prihodke ustvarjajo z investiranjem in transakcijami s finančnimi sredstvi, 
katerih cena se pomembno spreminja v času.  
 
Finančna kriza je poleg očitne recesije v gospodarstvo prinesla tudi nov veter v sistem 
računovodskega poročanja. Zgodila se je ravno v času, ko se svet pripravlja na enotne 
Mednarodne standarde računovodskega poročanje in je na dan prinesla pomanjkljivosti v 
sedanji uredbi. Tako se reševanje težav pri poročanju odvija na globalni ravni in bo 
enakovredno preneseno v nacionalne rešitve, kar je vsaj ena od pozitivnih posledic 
gospodarske krize. 
 
Stroka se v iskanju rešitev vrača k svojemu bistvu in temeljem računovodskega poročanja. Z 
leti in nešteto dopolnitvami se je v mednarodnih standardih računovodskega poročanja nabralo 
precej balasta in zapletenih postopkov, ki so težki za uporabo. Sedaj bo IASB standarde, 
povezane s finančnimi naložbami, popolnoma prenovil in se v njih odzval na kritike 
obstoječega sistema.  
 
Ustanovljena je bila mednarodna svetovalna skupina za finančno krizo, ki naj bi prevetrila in 
ocenila obstoječa računovodska pravila. V svojih ugotovitvah so se vrnili nazaj k temeljem 
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računovodstva in poudarili štiri načela, po katerih naj se stroka orientira. To so načelo 
učinkovitega računovodskega poročanja, načelo jasnega priznanja omejitev računovodskega 
poročanja, načelo poenotenja računovodskih standardov in načelo, da morajo biti inštitucije, ki 
postavljajo računovodska pravila, čim bolj neodvisne in strokovne (FCAG, 2009). To je dober 
znak, ki se je nadalje pokazal tudi v ravnanju prilagajanja Mednarodnih računovodskih 
standardov.  
 
IASB je zagnal projekt prenove računovodskih standardov, ki obravnavajo finančne naložbe in 
objavil osnutek povsem novega standarda, ki bo dosledno in na enem mestu rešil vprašanje 
določitve poštene vrednosti. V njem so se dotaknili tako nelikvidnih trgov, kot drugih 
vprašanj, ki so do sedaj begala uporabnike in povzročala različna ravnanja v praksi. Projekt 
prenove je še vedno v teku in še vedno so možni odzivi javnosti pred uradnim sprejetjem. 
Zastavljene rešitve so razjasnile nekatere dileme in izboljšale računovodsko poročanje, 
pomanjkljivosti pa se bodo kot vedno pokazale šele z uporabo v praksi. 
 
Poštena vrednost ostaja kot temelj vrednotenja v novem predlogu standardov in rešene so 
dileme pri njeni sedaj veljavni (presplošni) definiciji. Merjenje po treh možnih stopnjah ostaja, 
kar pomeni tudi nadaljnjo uporabo modelov vrednotenja in v tem smislu še vedno možno 
zlorabo s strani poslovodstev. Očitno so v IASB prišli do sklepa, da je takšno vrednotenje še 
vedno boljše kot neažurno merjenje po izvirnih vrednostih in posledično obstoj računovodskih 
izkazov, ki so sestavljeni delno po eni, delno po drugi metodi. Priporočljivi modeli 
vrednotenja so tisti, ki temeljijo bodisi na tržnem, dohodkovnem ali stroškovnem pristopu.  
 
Tudi moja razprava je pokazala na to, da uporabniki potrebujejo poročanje po poštenih 
vrednostih, ker je s tem zmanjšana asimetrija informacij med poslovodstvom in njimi. Zaradi 
vseh očitanih pomanjkljivosti sedanjemu sistemu pa pripravljalci izkazov in revizorji 
potrebujejo natančnejša navodila in opredelitve poštenih vrednosti. Prav tako bi bile potrebni 
novi pristopi k nagrajevanju poslovodstev in zaposlenih, ki ne bi povzročali velikih spodbud k 
napihovanju dobičkov. Razprava je nakazala tudi možnost, da bi se rezultati, ustvarjeni iz 
prevrednotenj, vidneje kot sedaj delili od rezultatov, dobljenih iz dejansko opravljenih 
transakcij.  
 
IASB se je dotaknil tudi vprašanja določanja poštene cene v primeru nelikvidnih trgov. 
Njihove odločitve so olajšale merjenje, saj sedaj dajejo legitimno možnost opredelitve trga kot 
nedelujočega in potemtakem uporabo modela vrednotenja. Še vedno pa bo težava pri merjenju 
z modelom vrednotenja ostala, in še vedno bodo posamezni uporabljeni prilagoditveni faktorji 
lahko služili zlorabam poslovodstva. Kot kaže, bo edina dokazljiva neoporečnost takšnih 
modelov ločitev komercialnih funkcij v podjetju od tistih, ki merijo poštene vrednosti.  
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Glede na zapletenost sodobnih pogodb, različnih določil in opcij v njih, ko je za računovodjo 
težko ugotoviti že, ali so pravice nad sredstvom ob odtujitvi v resnici prenesene ali ne, 
dvomim, da bo neodvisnost te finančne funkcije od komercialnih možna. Ravno tako 
gospodarskim subjektom v svobodnem svetu zakonodajalec ne more prepovedati zapletanja, 
»prepakiranja« in manipuliranja s finančnimi instrumenti (kljub temu, da je njihov namen 
zaslužek na račun špekulacij, ne pa več enostaven »donos na vloženi kapital«). S tem bo 
verjetno treba vzeti v zakup, da bo določena nezanesljivost pri izmerah postavk po pošteni 
vrednosti vedno ostala. 
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PRILOGA 1:  SEZNAM KRATIC 
 
  
MSRP Mednarodni standardi računovodskega poročanja 
MRS Mednarodni računovodski standardi 
SRS Slovenski računovodski standardi 
FASB Financial Accounting Standards Board 

(Odbor za finančno računovodske standarde v ZDA) 
US SEC United States Securities and Exchange Commission 

(Agencija za trg vrednostnih papirjev v ZDA) 
US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 

(Računovodsko finančni standardi ZDA) 
IASB/IASC International Accounting Standards Board / Committee 

(Odbor za mednarodne računovodske standarde) 
CDO collateralized debt obligation 

(zadolžnice, zavarovane z dolgom) 
MBS mortgage backed security 

(hipotekarne obveznice) 
SPV special purpose vehicle 

(družbe, ustanovljene za posebne namene) 
ECB Evropska Centralna Banka 
FCAG Financial Crisis Advisory Group 

(Svetovalna skupina za finančno krizo) 
CDS credit default swap 

instrument kreditne zamenjave 
 


