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UUVVOODD  
 
 
OBRAVNAVANA PROBLEMATIKA 
 
Z vstopom v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) je Slovenija postala enakopraven del 
evropske družbe ter ustvarila temelje, na katerih bo gradila svoj prihodnji gospodarski, 
kulturni, politični in duhovni razvoj. Naslednji odločilni korak, ki je pred nami, je prevzem 
evra. Po vstopu v mehanizem deviznih tečajev ERM2 v juniju 2004 je ta korak vse bližje, saj 
je ERM2 nujni pogoj in priprava za prevzem evra, ki ga Banka Slovenije in Vlada RS 
predvidevata v začetku leta 2007. Do takrat pa so pred bančnim sistemom, predvsem 
centralno banko, veliki izzivi, kar pomeni tudi veliko naporov na različnih področjih, da se bo 
lahko Slovenija po najkrajšem dovoljenem času sodelovanja v mehanizmu ERM2, seveda ob 
izpolnjevanju tudi ostalih zahtevanih kriterijev, vključila med države evro območja. 
 
Naloge, ki jih mora pred prevzemom evra izpolniti Banka Slovenije kot centralna banka, 
lahko delimo v dva večja sklopa. Prvo skupino tvorijo naloge, neposredno vezane na prevzem 
evra. Najbolj opazna je seveda uvedba evro gotovine, ki zahteva pripravo ustrezne 
zakonodaje, izdelavo evro bankovcev in kovancev, informiranje širše javnosti ter umik 
tolarske gotovine iz obtoka. Za nemoteno delovanje plačilnega prometa je najkasneje do 
prevzema evra kot nacionalne valute potrebna vključitev Banke Slovenije in poslovnih bank v 
decentralizirani plačilni sistem TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross 
settlement Express Transfer), prek katerega potekajo medbančni prenosi sredstev v evrih v 
Evropski uniji. Na področju monetarne politike čaka Banko Slovenije prilagoditev sedanjih 
instrumentov denarne politike instrumentariju, ki ga uporablja Evropska centralna banka (v 
nadaljevanju: ECB). Na dan vstopa v Evrosistem mora centralna banka vplačati svoj celoten 
delež v kapital ECB in s tem formalno postane ena od njenih lastnic. Istočasno mora centralna 
banka prenesti na ECB tudi del svojih deviznih rezerv. 
 
Druga skupina nalog pomeni podporo prej navedenim nalogam, gre predvsem za naloge s 
področja informacijske podpore, zbiranja in obdelave podatkov, priprave informacij, 
poročanja, izobraževanja ter sodelovanja pri izgradnji terminoloških baz. Najbolj zahtevna 
med temi nalogami je prilagoditev informacijske tehnologije zahtevam ECB, kar pomeni 
uvajanje in prilagoditev strojni in programski opremi, ki jo ECB uporablja, in zahteva njeno 
uporabo tudi od članic Evropskega sistema centralnih bank (v nadaljevanju ESCB), pa tudi 
prilagoditev lastne informacijske podpore v centralni banki, da bo sposobna izpolnjevati 
vsebinske in tehnične zahteve ECB. 
 
Predviden prevzem evra narekuje množico sprememb in prilagoditev tudi na področju 
računovodske funkcije v centralni banki. 
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Prvi tak večji sklop nalog se nanaša na prilagoditev računovodstva Banke Slovenije pravilom, 
ki jih ECB predpisuje za centralne banke ESCB. Namen določitve enotnih pravil je bil 
predvsem harmonizacija poročanja o aktivnostih in finančni uspešnosti Evrosistema kot celote 
(Merriman, 2003, str. 136). 
 
Ta pravila so ravno za finančne instrumente, ki tvorijo večinski delež bilance stanja centralne 
banke, v precejšnji meri drugačna od pravil, ki jih postavljajo Mednarodni standardi 
računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP)1. Drugačna pravila pri pripoznavanju 
prihodkov in odhodkov v primerjavi z MSRP lahko zaradi velikega poudarka na načelu 
previdnosti bistveno spremenijo finančni rezultat centralne banke. Na finančni izid vplivajo 
tudi različni pogoji, pod katerimi se lahko oblikujejo rezervacije. Poleg teh pomembnejših 
razlik je še množica posebnosti, ki zahtevajo proučitev in prilagoditev predvsem aplikativne 
podpore računovodstva. Gre za kompleksne projekte, ki zahtevajo nemalo časa in stroškov. 
 
Drugi sklop prilagoditev se nanaša na uresničitev zahtev poročanja tako na računovodskem 
kot tudi na statističnem in ostalih področjih. To prav tako zahteva veliko dela na področju 
informacijske podpore, ki mora taka poročila, ki so zelo natančno definirana, tudi pravočasno 
zagotavljati. Priprava dnevne bilance stanja, ki jo morajo centralne banke Evrosistema 
pošiljati v ECB za potrebe odločanja o monetarni politiki, bo zahtevala optimizacijo 
operativnega dela v celotni banki, saj bodo morali biti podatki o vseh poslovnih dogodkih še 
isti delovni dan evidentirani v poslovnih knjigah. Podlago za izvajanje enotne monetarne 
politike v Evrosistemu predstavlja tudi poročanje za denarno in bančno statistiko. Slovenija je 
dolžna prilagoditi svojo denarno in bančno statistiko zahtevam ECB še pred vstopom v evro 
območje. Pri tem ECB neformalno vzpodbuja članice EU, da potrebne prilagoditve opravijo 
čimprej (Krevs, 2003, str. 9). Prav tako morajo biti za potrebe ostalega poročanja 
zagotovljene ustrezne evidence in informacije, ki jih ta poročila zahtevajo. 
 
Banka Slovenije intenzivno uresničuje vse predvidene naloge, saj so nekatere od njih pogoj za 
prevzem evra. Pri tem so nam v veliko pomoč sedanje članice Evrosistema in sama ECB, ki 
nam s svojimi izkušnjami in po svojih najboljših močeh pomagajo v tem prehodnem obdobju. 
 
 
NAMEN IN CILJI 
 
Namen magistrskega dela je seznaniti širšo strokovno javnost z računovodsko politiko v 
centralnih bankah ESCB ter zahtevami na področju poročanja Evropski centralni banki. 
Hkrati bo tudi pripomoček strokovnim delavcem v računovodstvu Banke Slovenije pri 
uresničevanju teh pravil v praksi, saj mora biti delo opravljeno pravilno, kakovostno, 
predvsem pa pravočasno. 
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V magistrskem delu sem predstavila osnovna računovodska pravila in pravila poročanja v 
ESCB, hkrati pa proučila, kako vsa ta pravila vplivajo na sedanje in prihodnje delovanje 
Banke Slovenije kot ene izmed članic ESCB, ki se postopoma približuje uresničitvi teh pravil. 
Za lažje razumevanje obravnavane teme sem na začetku predstavila naloge, ki jih mora vsaka 
centralna banka izpolniti v različnih časovnih obdobjih pred prevzemom evra, pa tudi, kakšno 
je stanje glede realizacije teh nalog v Banki Slovenije. 
 
Računovodska pravila temeljijo na sprejetih smernicah in uredbah ECB ter drugih zakonskih 
podlagah. Splošno usmeritev računovodstva nam narekujejo tudi računovodske predpostavke. 
Oboje sem navedla, kjer je to ustrezno. Glede na to, da so računovodska pravila ESCB manj 
znana strokovni javnosti kot MSRP, sem naredila kratko primerjavo med tema dvema 
računovodskima podlagama. 
 
Bilanca stanja, ki jo predpisuje ECB, se bistveno razlikuje od bilančne sheme, predpisane v 
MSRP, tako po vrstnem redu oziroma kriteriju razvrstitve postavk kot tudi po fleksibilnosti 
prikaza. Predstavila sem njeno strukturo, posebej pa sem obrazložila postavke bilance, ki so 
specifične za ESCB. 
 
Poročanje za različne namene, ki ga predpisuje ECB, je ena od obsežnejših nalog vsake 
centralne banke. Poskušala sem razumljivo in sistematično predstaviti to temo tudi z navedbo 
pravne podlage, ki večinoma precej podrobno predpisuje vsebinska pravila in tehnične 
zahteve. 
 
Seveda pa se je treba zavedati, da predstavitev celotne teme temelji na poznavanju pravne 
podlage, prakse drugih centralnih bank, posredovanih informacijah in navodilih ECB ter 
dosedanjem delu v Banki Slovenije. Popolno sliko bomo dobili šele čez nekaj let, ko bodo vsi 
zastavljeni cilji uresničeni in se bodo naloge redno opravljale. 
 
 
METODE DELA 
 
Magistrsko delo temelji na teoretični in izkustveni metodi, ki izhaja neposredno iz izkušenj 
pri opravljanju vsakodnevnega dela. 
 
V prvem poglavju, ki predstavlja razvoj procesa evropske integracije, sem se oprla predvsem 
na domačo in tujo strokovno literaturo. Za del, ki se nanaša na centralnobančno področje, sem 
uporabila interna gradiva ECB in Banke Slovenije v povezavi s sprejetimi pravnimi akti s tega 
področja. 
 

                                                                                                                                                         
1 MSRP je Svet Banke Slovenije kot pravno podlago za vodenje računovodstva v Banki Slovenije sprejel na 
svoji 90. seji dne 9. maja 1995. 
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Pri drugem, osrednjem poglavju, ki opisuje računovodska pravila ESCB, sem uporabila 
metodo proučevanja pravnih podlag in izkušnje, pridobljene pri vsakodnevnem delu. Z 
upoštevanjem obojega sem v obrazložitvah, kjer je to mogoče, ponazorila obravnavani 
problem tudi na konkretnih primerih v praksi, pri čemer sem si pomagala z internimi gradivi 
ECB in nekaterih centralnih bank Evrosistema. Zadnje podpoglavje, ki je namenjeno 
primerjavi med MSRP in pravili ESCB, temelji izključno na primerjavi posameznih tem v 
obeh pravnih podlagah. 
 
Zadnje poglavje, ki govori o obveznostih poročanja, temelji na proučitvi pravnih podlag in 
prakse drugih centralnih bank, nekaj pa tudi na praktičnih izkušnjah, saj je Banka Slovenije z 
vstopom Slovenije v EU že postala obveznik poročanja za nekatera od opisanih poročil. 
 
V magistrskem delu sem uporabljala tako tujo, angleško strokovno literaturo, kot tudi 
slovensko strokovno literaturo, predvsem s področja centralnega bančništva, in razprave na 
temo približevanja EU in Evrosistemu. 
 
Večina uporabljenih virov so pravni akti EU in ECB ter interna gradiva ECB in Banke 
Slovenije. Uporabljala sem tudi domačo in tujo strokovno literaturo in članke z interneta. 
 
 
STRUKTURA POGLAVIJ 
 
Prvo poglavje podaja kratek pregled procesa evropske integracije do ustanovitve EU in EMU 
ter širitve EU. Ugotavljam, da je bil ta proces precej dolgotrajen, s številnimi vzponi in padci, 
spremljala sta ga tako optimizem kot pesimizem, vendar je po desetletjih privedel do želenega 
cilja – združitve evropskih držav ter uvedbe enotne valute in enotne monetarne politike. 
Nadaljnji koraki bodo odvisni predvsem od pripravljenosti posameznih držav, ki se bodo v 
prihodnjih letih želele priključiti EU in Evrosistemu. Vsaka od teh držav pa bo morala v 
procesu pridruževanja z vidika nalog centralne banke preiti štiri obdobja. Za vsako od teh 
obdobij so značilne specifične naloge, ki jih mora centralna banka opraviti za prehod v 
naslednje obdobje.  
 
Drugo, osrednje poglavje, predstavlja računovodska pravila centralnih bank ESCB. Začne se z 
navedbo pravnih podlag in temeljnih računovodskih predpostavk, v nadaljevanju pa je 
podrobneje predstavljena struktura bilance stanja, pravila vrednotenja teh postavk, pravila za 
evidentiranje zabilančnih instrumentov ter pravila pripoznavanja prihodkov in stroškov. 
Opisana sta dva pristopa časovnega evidentiranja poslovnih dogodkov, to sta t.i. 'economic 
approach' (na datum trgovanja) ter t.i. 'cash-settlement' approach (na datum plačila oziroma 
poravnave). Glede na to, da so računovodska pravila ESCB malo poznana, sem v to poglavje 
vključila primerjavo z bolj razširjenimi MSRP. 
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Tretje poglavje podaja pregled različnih zahtev poročanja, ki jih predpisuje ECB za centralne 
banke EU in predvsem Evrosistema. Posebej pomembna sta dva večja sklopa poročanja,  to so 
računovodski izkazi (predvsem dnevno poročanje bilance stanja za potrebe monetarne 
politike, četrtletni in letni računovodski izkazi) ter poročanje za statistične namene. Poglavje 
obsega še opis nekaterih drugih vrst poročil z različno frekvenco in za različne namene. 
 
Kot priloga je magistrskemu delu dodan tudi slovarček uporabljenih tujih izrazov, kratic in 
strokovnih izrazov, saj je terminologija zelo specifična. Nekateri od teh izrazov prvič 
nastopajo v slovenskem jeziku in so bili uporabljeni pri prevodu in strokovnih redakcijah 
pravnih aktov ECB s področja centralnega bančništva, ki sta ga opravljali Banka Slovenije in 
Služba vlade za evropske zadeve.  
 

11..  PPRROOCCEESS  EEVVRROOPPSSKKEE  IINNTTEEGGRRAACCIIJJEE  
 
1.1. ZGODOVINSKI RAZVOJ EVROPSKIH INTEGRACIJ 
 
Proces evropske integracije se je začel kmalu po drugi svetovni vojni, in sicer predvsem iz 
političnih razlogov (European Economic and Monetary Union – principles and perspectives, 
1999). Namen teh združevanj je bil preprečiti, da bi vojne in krize ponovno preplavile 
kontinent. Za začetek evropske integracije lahko štejemo leto 1952, ko je šest držav (Belgija, 
Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) v Parizu ustanovilo Evropsko 
skupnost za premog in jeklo (European Coal and Steel Community – ECSC)2 z namenom 
ustvariti enoten trg za premog in jeklo. 
 
Leta 1958 je istih šest držav s t.i. Rimsko pogodbo ustanovilo Evropsko gospodarsko 
skupnost (European Economic Community – EEC) s sedežem v Bruslju. Namen EGS je bil 
vzpostaviti skupni trg s svobodnim pretokom blaga, ljudi, kapitala in storitev ter zagotoviti 
skupno politiko na območju kmetijstva in prometa. V tej pogodbi je le nekaj določil, ki se 
nanašajo na sodelovanje na monetarnem področju med državami članicami Evropske 
gospodarske skupnosti. Ta pogodba ne vsebuje določil o oblikovanju monetarne unije, saj je 
bilo obdobje po drugi svetovni vojni zaznamovano z mednarodno monetarno stabilnostjo in 
prevlado ameriškega dolarja. Tečaji valut so bili vezani na ameriški dolar. Stabilnost v 
razmerju do ameriškega dolarja je pomenila tudi medsebojno stabilnost valut tedanjih držav 
članic EGS. Poleg EGS so države ustanovile tudi Evropsko komisijo za atomsko energijo 
(European Atomic Energy Community – EURATOM), ki naj bi pospeševala razvoj industrije 
na področju jedrske energije v miroljubne namene, omogočala članicam dostop do informacij, 
jim pomagala dobavljati jedrsko gorivo ter sodelovati pri gradnji reaktorjev (Leksikon 
Cankarjeve založbe, 1994, str. 258). 

                                                 
2 Ta t.i. Pariška pogodba je bila v veljavi petdeset let in je prenehala veljati leta 2001 (Razvoj EMU, Banka 
Slovenije, 2004). 
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Z združitveno pogodbo teh treh skupnosti je leta 1967 nastala Evropska skupnost (European 
Community – EC). Medtem ko so do leta 1967 za sleherno od prej navedenih treh skupnosti 
delovali posebni organi, so bili odslej uvedeni skupni organi. Nadnacionalna organizacija s 
sedežem v Bruslju dobi skupno Komisijo3 in Ministrski svet, Parlament in Evropsko sodišče 
pa sta bila že leta 1958 skupna organa vseh treh organizacij (Boden, 2004, str. 535). 
 
Konec šestdesetih let so se razmere v svetovnem gospodarstvu spremenile. Medsebojna 
stabilnost valut tedanjih držav članic je bila ogrožena predvsem zaradi večjih cenovnih in 
stroškovnih razlik med njimi (Scheller, 2004, str. 17). V povezavi s tem so se začele porajati 
ideje o večji koordinaciji ekonomskih politik držav članic in tesnejšem sodelovanju na 
področju monetarnih zadev. Na zasedanju v Haagu decembra 1969 so se voditelji držav in 
vlad odločili, da postane oblikovanje ekonomske in monetarne unije uradni cilj evropske 
integracije. 
 
Rezultat tega je bilo t.i. Wernerjevo poročilo (Werner Report)4 iz oktobra 1970, ki je 
vsebovalo tristopenjski načrt oblikovanja ekonomske in monetarne unije in naj bi bil končan v 
desetih letih. Osnovne ekonomske in monetarne odločitve naj bi se sprejemale na ravni Unije. 
Prva faza bi vključevala zagotovitev gospodarskih pogojev in ustanovitev potrebnih institucij 
za uresničitev projekta (zmanjšanje mej nihanja tečajev valut držav članic, širše smernice 
ekonomske politike na ravni Unije, koordinacija proračunskih politik). V drugi fazi bi se 
povečala koordinacija domače ekonomske politike članic na evropskem nivoju, kar bi 
vključevalo integracijo finančnih trgov za oblikovanje prostega pretoka kapitala, odpravila 
nihanja deviznih tečajev, tesneje bi se koordinirale kratkoročne gospodarske politike ter 
proračunski in fiskalni ukrepi. V končni fazi bi določili nepreklicne devizne tečaje in uvedli 
enotno valuto (Know Europe: Introduction to the EU, 2004), kar pomeni nepreklicno 
fiksiranje tečajev valut, konvergenco ekonomskih politik in ustanovitev sistema centralnih 
bank na ravni Unije. Na podlagi Wernerjevega poročila o oblikovanju EMU je Svet ministrov 
9. februarja 1971 sprejel resolucijo o doseganju EMU v stopnjah. Vendar so napori za dosego 
monetarne unije potekali v obdobju intenzivne valutne nestabilnosti, visoke inflacije, visoke 
stopnje nezaposlenosti ter nezadostno razvitih finančnih trgov. Avgusta 1971 je bila 
odpravljena zamenljivost ameriškega dolarja za zlato, ki je predstavljala osnovo takratne 
monetarne stabilnosti. Razširil se je razpon nihanja deviznih tečajev do ameriškega dolarja 

                                                 
3 Evropska komisija je najmočnejši organ Evropske unije s predlagateljsko, izvršilno, upravljalsko, 
predstavniško in nadzorno funkcijo. Je neodvisna od vlad posameznih držav članic. Komisijo sestavlja 30 članov 
(predsednik, po dva komisarja iz Nemčije, Francije, Velike Britanije, Italije in Španije, po eden iz ostalih držav 
članic), ki jih predlagajo vlade držav članic EU, s sklepom Evropskega parlamenta so imenovani za pet let. V 
skladu s pogodbo iz Nice bo leta 2005, ko se bo začel nov mandat, Komisijo sestavljal po en komisar iz vsake 
države članice. Ko pa se bo EU pridružila 27. država članica, bo potrebna nova reforma v sestavi Komisije, s 
katero bo število komisarjev manjše od števila držav članic EU, za enakopravnost nacionalnega zastopanja pa 
pogodba iz Nice predvideva uvedbo rotacije članov Komisije po nacionalni pripadnosti. Po načelu rotacije bodo 
torej nekatere države v določenem mandatu Komisije ostale brez svojega komisarja, v naslednjem mandatu bodo 
to druge države itd. (Boden, 2004, str. 533). 
4 Pierre Werner je bil premier in finančni minister Luksemburga (Archive of European Integration, 2004). 
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(2,25% v vsako smer). S tem se je končalo obdobje fiksnih deviznih tečajev in sprožil se je 
val nestabilnosti tečajev valut. Projekt EMU je bil začasno opuščen. 
 
Nihanje tečaja ameriškega dolarja v širšem razponu je prizadelo države Evropske skupnosti v 
njihovi medsebojni menjavi, zato so vpeljale sistem t.i. 'kače v tunelu'5, ki je trajal do marca 
1973, ker z uvedbo drsečega tečaja ni bilo več omejitev za gibanje tečaja ameriškega dolarja 
na deviznih trgih držav članic sistema. Odnosi med vrednostmi denarja držav Evropske 
skupnosti so ostali trdni, z dovoljenim nihanjem 2,25%, medtem ko za ameriški dolar te 
trdnosti ni bilo več (Ribnikar, 1985, str. 65).  
 
Na podlagi pristopne pogodbe (Accession Treaty on 22 January 1972) so se 1. januarja 1973 
Evropski skupnosti pridružile Danska, Irska in Velika Britanija. 
 
Decembra 1978 so vlade in centralne banke takrat devetih držav članic Skupnosti na 
zasedanju Evropskega sveta v Bruslju ustanovile Evropski monetarni sistem (European 
Monetary System – EMS), ki je stopil v veljavo 13. marca 1979. Njegove glavne značilnosti 
so bile mehanizem deviznih tečajev (angl. Exchange Rate Mechanism – ERM), skupna 
evropska denarna enota (angl. European Currency Unit – ECU) ter mehanizem medsebojnega 
kreditiranja. ERM je uvedel fiksne, toda prilagodljive menjalne tečaje med valutami 
sodelujočih držav članic. V okviru ERM je bilo nihanje med tečaji valut sodelujočih držav 
članic omejeno in sicer je lahko medsebojno nihanje tečajev valut odstopalo največ za +/- 
2,25 odstotka od bilateralnega tečaja, z izjemo Italije (6 odstotkov)6. V ERM so bile vključene 
valute vseh tedanjih držav članic z izjemo Velike Britanije. 
 
Evropski skupnosti se je 1. januarja 1981 pridružila Grčija, pristop Španije in Portugalske 1. 
januarja 1986 pa je povečal število držav Evropske skupnosti na 12 članic. 
 
Februarja 1986 je bila z Enotnim evropskim aktom (Single European Act) izvedena prva 
revizija Rimske pogodbe ter zopet oživljena ideja o ekonomski in monetarni uniji (akt je 
stopil v veljavo julija 1987). Njegov namen je bil vzpostaviti območje brez notranjih meja, 
kjer bi bil omogočen prost pretok blaga, ljudi, storitev in kapitala. Odločeno je bilo, da članice 
Evropske skupnosti ustvarijo skupni evropski trg, ki naj bi zaživel s 1. januarjem 1993. 
 
Enotni evropski akt sicer ni vseboval določil o uresničitvi EMU, je pa v svoji preambuli 
ponovno opozoril, da so voditelji držav in vlad leta 1971 odobrili cilj postopnega oblikovanja 
EMU. Notranji trg namreč ne more polno delovati, dokler obstajajo relativno visoki stroški 
menjave valut in negotovosti, ki so povezane z nihanjem deviznih tečajev. 
 

                                                 
5 V tem sistemu je bilo omejeno medsebojno nihanje tečajev valut držav članic znotraj določenih meja nihanja, 
t.j 4,5 % v vsako smer (kača), hkrati pa tudi nihanje tečajev valut držav članic do ameriškega dolarja do 2,25% v 
vsako smer (tunel). 
6 Leta 1993 je bil razpon nihanja razširjen na +/- 15 odstotkov. 
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1.2. USTANOVITEV EU IN EMU 
 
Leta 1988 je Evropski svet (European Council) naročil t.i. Delorjevemu odboru7 (Delors 
Committee), da prouči možnosti za realizacijo Ekonomske in monetarne unije. Poročilo 
Delorjevega odbora je predstavljalo načrt za EMU in predlog, da se EMU uresniči v treh 
fazah. Poročilo je predlagalo vzpostavitev monetarne institucije (Evropskega sistema 
centralnih bank), ki bi bila odgovorna za oblikovanje in izvajanje monetarne politike ter 
politike deviznega tečaja. Omenjeno poročilo je bilo sprejeto na zasedanju Evropskega sveta 
v Madridu junija 1989, kjer je bilo odločeno, da se prva faza EMU prične 1. julija 1990. 
Decembra 1989 je bila na zasedanju Evropskega sveta v Strasbourgu izražena zahteva po 
sklicu medvladne konference, ki naj bi določila spremembe pogodb, da bi bila lahko 
oblikovana EMU. Medvladna konferenca, ki se je začela 1990, je vodila k oblikovanju 
Pogodbe o evropski uniji (Maastrichtska pogodba)8, ki postavlja oblikovanje EMU kot 
formalni cilj in v kateri so vsebovane določbe o uresničevanju EMU v treh zaporednih 
stopnjah v skladu z natančnim časovnim načrtom9. Bistvene določbe te pogodbe so, da EMU 
temelji na skupni monetarni politiki ter koordinaciji ekonomskih politik. Države članice 
Evropske unije morajo ravnati v skladu z naslednjimi načeli: stabilne cene, zdrave javne 
finance in denarni pogoji, ter uravnotežena plačilna bilanca. Učinkovito izvajanje EMU 
pomeni v ekonomskem smislu okrepljeno koordinacijo ekonomskih politik preko t.i. 
multilateralnega nadzora10 (Organizacija in delovanje EMU, 2004) in zavezo držav članic EU, 
da se izogibajo čezmernim javnofinančnim primanjkljajem. Za monetarno politiko 
oblikovanje EMU pomeni, da velja za države evro območja skupna monetarna politika, ki jo 
vodi Evrosistem, sestavljen iz nacionalnih centralnih bank držav članic, ki so uvedle evro, in 
Evropske centralne banke. In nazadnje EMU pomeni uvedbo skupne valute – evra. Ta 
pogodba določa tudi t.i. konvergenčne kriterije, ki jih je treba izpolniti, da lahko država 
članica sodeluje v EMU. 
 
Konvergenčne kriterije ločimo na ekonomske in pravne (Kriteriji za uvedbo evra, 2004). 
Ekonomski kriteriji so naslednji: 
 

                                                 
7 Evropski svet so sestavljali guvernerji centralnih bank držav Evropske skupnosti, predsedoval pa mu je  
Jacques Delore (Colja, 2004, str.2). 
8 Maastrichtska pogodba, ki je začela veljati 1. novembra 1993 (ECB: Facts, 2003), pomeni drugo pomembnejšo 
revizijo združitvene pogodbe. Evropska unija je tako postala naslednica leta 1967 ustanovljene Evropske 
skupnosti. 
9 Določbe o ekonomski in monetarni politiki so zapisane v Poglavju VII Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti. Prvo poglavje vsebuje določbe o ekonomski politiki (členi 98 do 104), drugo določbe glede 
monetarne politike (členi 105 do 111), tretje institucionalne določbe (členi 112 do 115), četrto pa prehodne 
določbe (členi 116 do 124). 
10 179. člen Pogodbe o ustavi za Evropo, 3. odstavek: 'Za zagotavljanje tesnejše uskladitve ekonomskih politik in 
trajnostne konvergence ekonomskih učinkov držav članic Svet EU na podlagi poročil, ki mu jih predloži 
Komisija, spremlja gospodarski razvoj v vsaki od držav članic in v Uniji ter skladnost ekonomskih politik s 
širšimi smernicami iz prejšnjega odstavka, redno pa pripravlja tudi celovito oceno. Zaradi tega multilateralnega 
nadzora pošiljajo države članice Komisiji podatke o pomembnih ukrepih, ki so jih sprejele na področju svoje 
ekonomske politike, in vse druge podatke, za katere menijo, da so potrebni.' 
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• doseganje visoke stopnje stabilnosti cen11: stopnja inflacije ne sme za več kot 1,5 
odstotnih točk presegati povprečja stopnje inflacije treh držav članic, ki so dosegle 
najboljše rezultate glede stabilnosti cen (iz izračuna povprečja so izločene države z 
negativno stopnjo inflacije); 

• trdnost položaja javnih financ: javnofinančni primanjkljaj ne sme presegati 3% BDP 
(razen če je to razmerje znatno in neprestano upadalo ter doseglo raven blizu 
referenčne vrednosti ali, v drugem primeru, če je prekoračitev referenčne vrednosti 
samo izjemna in začasna ter razmerje ostaja blizu referenčne vrednosti), javni dolg pa 
ne sme presegati 60% (razen če se to razmerje zadostno zmanjšuje in z zadovoljivo 
hitrostjo dosega referenčno vrednost); 

• trajnost konvergence: dolgoročne obrestne mere ne smejo presegati povprečja 
obrestnih mer treh držav članic z najnižjo stopnjo inflacije za več kot 2 odstotni točki; 

• spoštovanje normalnih meja nihanja, predvidenih z mehanizmom deviznih tečajev 
ERM2, vsaj dve leti, brez devalvacije valute nasproti valuti katerekoli druge države 
članice. 

 
Konvergenčni kriteriji in izpolnjevanje le-teh se za posamezno državo izračunavajo mesečno. 
Izpolnjevanje konvergenčnih kriterijev ocenjujeta Evropska komisija in Evropska centralna 
banka. Njuna ocena je predložena v posvet Evropskemu parlamentu in voditeljem držav ali 
vlad držav članic EU. Nato se finančni ministri držav članic EU na priporočilo Evropske 
komisije odločijo, ali se določena država lahko priključi Evrosistemu. 
 
Pravni konvergenčni kriterij se nanaša na zagotovitev skladnosti nacionalne zakonodaje z 
določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, predvsem v smislu zagotavljanja 
popolne neodvisnosti nacionalne centralne banke. 
 
V prvi fazi oblikovanja ekonomske in monetarne unije, ki je trajala do 31. decembra 1993, so 
morale države članice EU predvsem odstraniti vse ovire prostega pretoka kapitala in tako 
zagotoviti popolno liberalizacijo kapitalskih tokov. Poudarek je bil tudi na povečani 
koordinaciji posameznih ekonomskih politik in tesnejšem sodelovanju med centralnimi 
bankami. Prav tako so morale države članice sprejeti ustrezne ukrepe, ki zahtevajo ravnanje v 
skladu s prepovedjo financiranja javnega sektorja s strani centralne banke ter prepovedjo 
priviligiranega dostopa javnega sektorja do finančnih institucij. 
 
Druga faza se je začela 1. januarja 1994 z ustanovitvijo Evropskega monetarnega inštituta 
(European Monetary Institute – EMI), predhodnika Evropske centralne banke, ter končala 31. 
decembra 1998. Naloge EMI so bile: okrepitev sodelovanja med nacionalnimi centralnimi 
bankami, koordinacija monetarnih politik držav članic ter priprave na uvedbo skupne valute. 

                                                 
11 Nizka in relativno stabilna inflacija je poglavitni cilj centralnih bank. Vendar pa centralne banke ne morejo 
nadzirati inflacije neposredno z njihovimi instrumenti, kot so obrestne mere in obvezne rezerve, ampak morajo 
ocenjevati in uporabljati različne poti, s katerimi lahko monetarna politika vpliva na cene – te poti s skupnim 
izrazom imenujemo 'transmisijski mehanizem' (Hoggarth, 1996, str 9). 
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Države so si v tej fazi morale prizadevati za izpolnitev konvergenčnih kriterijev ter 
zagotovitev neodvisnosti centralnih bank. V tem obdobju so se Evropski uniji (1. januarja 
1995) pridružile Avstrija, Finska in Švedska (vse nekdanje članice EFTE – European Free 
Trade Association12). 
 
Na zasedanju Evropskega sveta v Madridu decembra 1995 je bilo potrjeno, da bo ime nove 
skupne valute evro (angl. euro) in bo enako v vseh uradnih jezikih EU ter bo nadomestilo 
generični izraz ECU. Standardna kratica za evro je EUR, grafični simbol pa €. Na tem 
zasedanju je bilo tudi odločeno, da se zadnja faza EMU začne 1. januarja 1999, dogovorjeni 
pa so bili tudi osnovni elementi v zvezi z načrtom zamenjave valut. 
 
Na zasedanju Evropskega sveta v Amsterdamu junija 1997 je bil sprejet Pakt stabilnosti in 
rasti (Stability and Growth Pakt), katerega namen je zagotoviti disciplino držav članic pri 
upravljanju javnih financ. Pakt vsebuje zavezo držav članic, da bodo spoštovale srednjeročni 
cilj glede proračuna, t.j. da imajo izravnan proračun ali proračunski presežek. Vzpostavljen je 
bil tudi nov mehanizem deviznih tečajev (ERM2), katerega namen je zagotoviti stabilnost 
med evrom in valutami držav članic, ki nimajo evra. Prvega junija 1998 je bila ustanovljena 
Evropska centralna banka. 
 
Maja 1998 je Svet EU, ki se je sešel v sestavi predsednikov držav in vlad, potrdil, da je enajst 
od petnajstih držav članic EU (Belgija, Nemčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska, Avstrija, Portugalska in Finska) izpolnilo kriterije za uvedbo enotne valute. 
Tako se je 1. januarja 1999 z uvedbo nove skupne valute evro ter s prenosom pristojnosti 
glede vodenja monetarne politike na Evrosistem13 začela tretja faza ekonomske in monetarne 
unije. Naštete države so prevzele evro kot svojo skupno valuto. Tečaji pri zamenjavi valut z 
evrom so bili nepreklicno določeni in se uporabljajo za vse preračune iz nacionalnih valut v 
evro. Evro je nadomestil ECU v razmerju 1:1. Delovati je pričela Evropska centralna banka, 
ki je tako postala glavna institucija EMU. Njena poglavitna naloga je z instrumenti monetarne 
politike uresničevati cilje, ki si jih je zastavila, predvsem ohranjati stabilnost cen kot enega 
najpomembnejših dejavnikov, ki lahko prispeva h kakovostnemu razvoju gospodarskega in 
finančnega sistema ter povečanju življenjskega standarda prebivalcev držav EU (Leban, 2003, 
str. 43). 

                                                 
12 EFTA (Evropsko združenje za svobodno trgovino) je bila ustanovljena leta 1960 s sedežem v Ženevi. Poleg 
teh treh držav so bile njene članice še Švica, Islandija, Liechtenstein in Norveška. Cilj združenja je bil odprava 
carin in uvoznih omejitev med članicami za industrijske proizvode. 
13 Evrosistem tvorijo ECB in nacionalne centralne banke držav članic, ki so uvedle evro, ter je odgovoren za 
določanje in izvajanje skupne monetarne politike za evro območje. Osnovni cilj Evrosistema je skrb za stabilnost 
cen. Stabilnost cen pomeni, da letno povečanje harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin na evro 
območju ne presega dveh odstotkov. Osnovne naloge Evrosistema so določanje in izvajanje monetarne politike 
evro območja, izvajanje deviznih poslov, upravljanje z uradnimi deviznimi rezervami držav članic evro območja 
ter zagotavljanje nemotenega delovanja plačilnih sistemov. Za razliko od tega ESCB sestavljajo ECB in 
nacionalne centralne banke vseh držav članic EU. Države članice EU, ki še niso uvedle evra, lahko še vedno 
vodijo svojo monetarno politiko ter niso udeležene v procesu odločanja in izvajanja skupne monetarne politike 
(glej organizacijsko shemo ESCB v Prilogi 1). ESCB upravljajo organi odločanja ECB (glej shemo organov 
odločanja ECB v Prilogi 2). 
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Dotedanjim enajstim članicam evro območja se je 1. januarja 2001 pridružila Grčija, ki je 
imela v začetku t.i. 'odstopanje' ('derogation'). Imeti odstopanje pomeni, da država članica EU 
še ni izpolnila vseh kriterijev za prevzem evra ter zato zanjo ne veljajo nekatera (vendar ne 
vsa) pravila, ki normalno veljajo od začetka tretje faze EMU. To vključuje vsa pravila, ki 
prenašajo odgovornost za monetarno politiko na ECB. 
 
Prvega januarja 2002 so bili uvedeni evro bankovci in evro kovanci, ki so postopoma 
zamenjali bankovce in kovance držav članic, ki so uvedle evro. Čeprav so valute držav evro 
območja kot podenote evra prenehale obstajati 31. decembra 2001, so bankovci in kovanci 
nacionalnih valut še nekaj časa ohranili status zakonitega plačilnega sredstva in je bilo 
mogoče z njimi plačevati še do 28. februarja 2002. To obdobje je bilo t.i. obdobje 'dvojnega 
obtoka', saj je bilo mogoče plačevati tako z bankovci in kovanci valut držav evro območja kot 
tudi z novimi evro bankovci in evro kovanci. V nekaterih državah je bilo to obdobje tudi 
krajše, odvisno od odločitve posamezne države evro območja in glede na njihove nacionalne 
scenarije za zamenjavo domače gotovine. Od 1. marca 2002 dalje pa je evro edino zakonito 
plačilno sredstvo v državah evro območja, stare bankovce in kovance pa je mogoče zamenjati 
le še pri nacionalnih centralnih bankah v državah evro območja, kjer so bili izdani. 
 
Švedska je še vedno članica z odstopanjem, saj še ni izpolnila zahtev, ki bi omogočale 
prevzem evra14. Danska in Velika Britanija sta državi članici s posebnim statusom. S 
protokoli, ki so bili dodani Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, sta ti dve državi dobili 
pravico do izbire, ali želita sodelovati v tretji fazi EMU ali ne15. Obe sta obvestili Svet EU 
(Danska 1992 in Velika Britanija 1997), da še ne mislita prestopiti v tretjo fazo EMU, torej da 
ne želita postati del evro območja. Referendum, izveden na Danskem septembra 2000, je prav 
tako pokazal, da država ne želi prevzeti evra. Danska krona še naprej sodeluje v ERM2. Tudi 
švedsko prebivalstvo je na referendumu 14. septembra 2003 glasovalo proti uvedbi evra. 
 
 
1.3. ŠIRITEV EVROPSKE UNIJE 
 
Pogodba o Evropski uniji pravi, da se lahko katerakoli evropska država poteguje za članstvo v 
Evropski uniji in posledično v EMU. Pristopna pogajanja z desetimi državami so bila končana 
na sestanku Evropskega sveta v Kopenhagnu decembra 2002. Ciper, Češka, Estonija, 
Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija so postale članice Evropske 
unije s 1. majem 200416, ko je bila ratificirana pristopna pogodba. V skladu z evropskimi 
predpisi te države niso uvedle evra hkrati z vstopom v EU, ampak ga bodo uvedle čez nekaj 
let, ko bodo izpolnile zahtevane pogoje. Konvergenčno poročilo, ki ga je ECB pripravila 

                                                 
14 Švedska ni izpolnjevala vseh konvergenčnih kriterijev (stabilnost deviznega tečaja), ker se ni hotela vključiti v 
EMU in se je tako izognila prevzemu skupne valute (Radej, 2004, str. 6). 
15 Imata t.i. 'opt-out' pravico. 
16 Po širitvi znaša število prebivalcev Evropske unije 454 milijonov na površini 3,9 milijona kvadratnih 
kilometrov. Uradnih jezikov je dvajset (EU je tu!, 2004, str. 5). 
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jeseni 2004, za Slovenijo ugotavlja, da je poglavitni problem v stopnji inflacije, ki kot edini 
od konvergenčnih kriterijev presega referenčno vrednost. Drugo področje, kjer so predlagane 
spremembe, se nanašajo na institucionalno neodvisnost Banke Slovenije in osebno 
neodvisnost guvernerja Banke Slovenije17, kjer ocenjujejo, da obstajajo neskladja med 
Zakonom o Banki Slovenije ter Pogodbo in Statutom (Konvergenčno poročilo, 2004). 
 
Pogajanja z Bolgarijo in Romunijo so se zaključila decembra 2004. Podpis pristopne pogodbe 
je predviden za leto 2005, v veljavo naj bi stopila 1. januarja 2007.  
 
Turčija je uradna kandidatka za vstop v EU po odločitvi Evropskega sveta iz decembra 1999. 
Evropska komisija je na podlagi obširnega poročila 6. oktobra 2004 predlagala, da se 
pristopna pogajanja pričnejo pod pogojem, da določena ključna zakonodaja stopi v veljavo. 
Evropski svet je decembra 2004 določil za začetek pogajanj 3. oktober 2005 pod pogojem, da 
Turčija do tega datuma prizna Ciper. Posebnost pri Turčiji je tudi v tem, da je oblika vstopa še 
odprta; lahko bo odločeno, da to ne bo polnopravno članstvo, ampak le tesna oblika 
sodelovanja. Francija in Avstrija sta že napovedali referendum o vstopu Turčije v EU. 
 
S podpisom Sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju v oktobru 2001 se je odprla pot za 
članstvo v Evropski uniji tudi Republiki Hrvaški (Crnković, 2004, str. 7). Glede Hrvaške je 
Evropski svet že junija 2004 sklenil, da naj bi se pristopna pogajanja začela v začetku leta 
2005. Decembra 2004 je Evropski svet določil datum za začetek pogajanj; to naj bi bil 17. 
marec 2005 pod pogojem, da bo Hrvaška zagotovila, da bo sodelovala s sodiščem v Haagu. 
 
 
1.4. OBDOBJA PRISTOPA EU IN EMU Z VIDIKA NALOG CENTRALNE BANKE 
 
Glede na časovno komponento lahko opredelimo štiri glavne faze v obdobju od podpisa 
pristopne pogodbe in polnopravnim članstvom v Ekonomski in monetarni uniji. Vsako 
obdobje zahteva uresničitev določenih nalog, ki so lahko enkratnega ali rednega značaja, 
lahko pa pomenijo tudi trajne spremembe na določenem področju. 
 
1.4.1. Pripravljalno obdobje 
 
Pripravljalno obdobje se nanaša na čas do vstopa države v Evropsko unijo. Med pogoji za 
sprejem države v EU je vsekakor na prvem mestu pravna usklajenost z evropsko zakonodajo, 
vendar pravni predpisi ECB s področja računovodstva in denarnega prihodka v tem obdobju 
še niso obvezna, seveda pa se lahko nacionalna centralna banka kadarkoli do prevzema evra 
kot svoje nacionalne valute odloči za prehod na računovodska pravila, ki jih predpisuje ECB.  
                                                 
17 Neodvisnost centralne banke se nanaša na tri področja, to so osebna, finančna in politična neodvisnost. Osebna 
neodvisnost pomeni izključitev vpliva države pri imenovanju guvernerja centralne banke, zahteva po finančni 
neodvisnosti prepoveduje možnost najemanja kreditov države pri centralni banki, politična neodvisnost pa je 
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Pred vstopom države v EU se izračuna delež centralne banke vstopajoče države v kapitalu 
ECB na podlagi podatkov o številu prebivalstva in bruto domačem proizvodu vseh držav 
Evropske unije. Delež, ki je bil določen za Banko Slovenije, znaša 0,3345%. 
 
Zaradi vse večje komunikacije nacionalne centralne banke z ECB in drugimi centralnimi 
bankami je potrebna njena vključitev v CeBaMail18. To je sistem elektronske pošte za varno 
izmenjavo zaupnih podatkov in dokumentov med članicami ESCB. V izrednih razmerah je 
tudi rezervna možnost za večino ECB aplikacij. Temelji na strojni in programski opremi 
ECB. Banka Slovenije je vključena v CeBaMail od novembra 2002 (Krevs, 2003, str. 29). 

 
V primeru, da se država želi vključiti v sistem TARGET19, je treba izvesti priprave in testirati 
udeleženost, multilateralno poravnavo in postopek mesečnega obrestovanja. Enako velja za 
vključitev v ERM2, za katero je prav tako potrebno izvesti priprave in testiranje ustreznih 
procedur. 
 
Med naloge rednega značaja lahko v tej fazi štejemo pričetek rednih stikov med centralno 
banko države pristopnice in centralnimi bankami Evrosistema, po podpisu pristopne pogodbe 
pa dobi nacionalna centralna banka status opazovalke na sestankih odborov ESCB (za 
področje računovodstva je to odbor AMICO20) in v okviru odbora delujočih delovnih skupin. 
 
1.4.2. Članstvo v EU 
 
To obdobje se nanaša na čas od vstopa države v Evropsko unijo do trenutka odločitve, da se 
država vključi v Evrosistem. 
 
Prvi delovni dan po vstopu v EU mora centralna banka v skladu s 48. členom Statuta ESCB in 
ECB21 vplačati minimalni odstotek  vpisanega deleža v kapitalu ECB kot prispevek za kritje 
stroškov poslovanja ECB. Odstotek plačila določi Svet ECB. Tako so morale 1. maja 
centralne banke držav pristopnic vplačati 7% vpisanega kapitala (prej 5%). Banka Slovenije je 
glede na svoj delež, ki znaša 0,3345 %, vplačala 1.302.967 EUR. Vplačilo minimalnega 
deleža desetih novih držav 1. maja 2004 je povzročilo povečanje kapitala ECB, kakor 
                                                                                                                                                         
povezana z manevrskim prostorom, ki ga ima centralna banka pri oblikovanju in izvajanju monetarne politike  
(Eijffinger, de Haan, 2000, str. 38). 
18 Okrajšava za Central Banks Mail. 
19 TARGET sestavljajo po ene sistem bruto poravnave v realnem času (BPRČ sistem) v vsaki izmed nacionalnih 
centralnih bank, plačilni mehanizem ECB (EPM) ter TARGET Interlinking, ki predstavlja skupne standarde in 
postopke, ki povezujejo vse nacionalne BPRČ sisteme. Oblikovanje sistema TARGET je načrtoval in nadziral 
Evropski monetarni institut, program graditve tega sistema se je začel uresničevati leta 1993 (Logar, 1998, str. 
159). 
20 Accounting and Monetary Income Committee. Odbori ESCB imajo pomembno vlogo pri izvajanju nalog 
Evrosistema in ESCB. Pripravljajo različne analize in poročila na svojih strokovnih področjih, ponavadi na 
zahtevo Sveta ECB in Izvršilnega odbora in s tem lajšajo proces odločanja. Članstvo v odborih je omejeno na 
zaposlene v centralnih bankah ESCB. Centralne banke držav, ki še niso prevzele evra, sodelujejo na sestankih 
odborov pri zadevah, ki so v pristojnosti Razširjenega sveta ECB (glej shemo odborov ESCB v Prilogi 3). 
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predvideva člen 49.3 Statuta, in ta znaša sedaj 5.564,67 milijona EUR22. Po tem členu se bo 
vpisani kapital ECB v prihodnosti avtomatično povečal vsakič, ko bo v EU vstopila nova 
država. 
 
ECB svetuje v tem obdobju centralnim bankam na področju računovodstva čimprejšnji 
pričetek priprav za prilagoditev računovodskim pravilom in zahtevam poročanja. Z namenom 
uresničitve teh nalog je potrebna sprememba oziroma razvoj IT sistemov (uvajanje, testiranje, 
priprava načrtov za izredne razmere in njihovo testiranje), prilagoditev internih postopkov, 
izobraževanje kadrov ter  priprava na prevzem informacijske podpore ESCB in Evrosistema. 
Pravna podlaga računovodstva v Banki Slovenije so od leta 1995 dalje MSRP, glede na kratek 
rok do predvidene vključitve v EMU pa se intenzivno pripravljamo na prevzem 
računovodskih pravil ESCB. Priprave je zaradi testiranja poročanja potrebno končati nekaj 
mesecev pred predvideno vključitvijo v EMU. 
 
Za potrebe računovodstva sta najpomembnejši aplikaciji ENSD23 in FinanceKit24. Aplikacija 
ENSD se uporablja za izmenjavo in shranjevanje podatkov med nacionalnimi centralnimi 
bankami in ECB. S to aplikacijo se prenašajo podatki dnevne in četrtletne bilance stanja. V 
prihodnosti naj bi bila ta aplikacija glavni prenosni kanal podatkov, zato gre razvoj v smeri 
dopolnitve z novimi funkcionalnostmi in obveznimi notranjimi kontrolami. 

 
Aplikacija FinanceKit podpira funkcijo zakladništva v ECB, vključuje front office, back 
office in knjigovodsko funkcijo. Omogoča decentralizirano upravljanje z deviznimi 
rezervami. Za računovodstvo je pomemben modul CBAM25. Razvit je bil v letih 1999/2000 z 
namenom prilagoditi se specifičnim računovodskim zahtevam Evrosistema, ki temeljijo na 
Smernici ECB za računovodstvo in finančno poročanje (ECB/2002/10). Njegove 
pomanjkljivosti so v tem, da je sistem zelo zahteven za vzdrževanje in zato počasen pri 
prenosu podatkov, dobavitelj pa je majhno podjetje, zato se lahko zgodi, da bo tudi razvoj 
precej počasen. Po drugi strani pa je aplikacija uporabniku precej prijazna in fleksibilna pri 
pripravi različnih poročil. Prihodnji razvoj gre v smeri vgrajevanja novih računovodskih 
pravil za nove finančne instrumente ter spremembe načina evidentiranja poslovnih dogodkov 
(prehod iz datuma poravnave na datum trgovanja) v letu 2007. Z vsemi temi spremembami in 
dopolnitvami se ukvarja posebna skupina, imenovana CBAM User Forum, sestavljena iz 
predstavnikov uporabnic modula. 
 
Kot trajna sprememba se šteje možna udeležba v ERM2. Države članice EU, ki niso uvedle 
evra, morajo obravnavati svojo politiko deviznega tečaja kot zadevo skupnega interesa. Od 

                                                                                                                                                         
21 Statut ESCB in ECB (v nadaljevanju Statut ESCB) je kot protokol dodan Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, objavljen je bil v Uradnem listu EU C 191 dne 29.07.1992. 
22 Glej Prilogo 4 – deleži in zneski vpisanega in vplačanega kapitala ECB. Glej tudi poglavje 2.3.4.1. 
23 Okrajšava za angleški izraz Exchange of Non-Statistical Data. 
24 Programska oprema švedskega podjetja TREMA, ki ga nekatere centralne banke uporabljajo za 
decentralizirano upravljanje deviznih rezerv ECB. 
25 Okrajšava za Central Bank Accounting Module. 
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njih se pričakuje, da bodo svojo valuto vezale na evro v okviru ERM2. ERM2 je mehanizem 
deviznega tečaja, katerega namen je zagotoviti stabilnost deviznih tečajev ter povezanost med 
evrom in valutami tistih držav članic EU, ki niso uvedle evra. V okviru ERM2 se z 
medsebojnim dogovorom določi centralni tečaj oziroma centralna pariteta do evra za valuto 
vsake države članice EU izven evro območja, ki sodeluje v ERM2. Standardni razpon nihanja 
znaša +/- 15% od centralnega tečaja, lahko pa se dogovori tudi ožji razpon. Dveletno 
sodelovanje v ERM2 v dovoljenih mejah nihanja deviznega tečaja okoli centralnega tečaja in 
brez prilagoditve centralnega tečaja navzdol oziroma devalvacije je eden izmed pogojev za 
uvedbo evra. Za oceno stabilnosti je pomembno, da so nihanja tečajev v širokem pasu izjema 
in da centralna banka ne intervenira prepogosto v obrambo centralnega tečaja. V primeru, ko 
bi tečaj presegel zgornjo ali spodnjo mejo dogovorjenega nihanja, je zagotovljena pomoč 
Evropske centralne banke v obliki tečajne intervencije. Obseg intervencije je praviloma 
neomejen, če ne ogroža cenovne stabilnosti države članice ERM2 ali cenovne stabilnosti evro 
območja. V primeru devalvacije centralnega tečaja pa bi se štetje minimalnega dveletnega 
obdobja sodelovanja v ERM2 začelo znova. 

 
Pred 1. majem 2004 je bila v sistemu ERM2 samo Danska, Slovenija pa se ji je skupaj z 
Estonijo in Litvo pridružila 28. junija 2004. V skladu s sklepom z dne 27. junija 2004 o 
osrednjem tečaju evra za estonsko krono, litovski litas in slovenski tolar je bil za te valute 
določen obvezni interventni devizni tečaj z veljavnostjo od 28. junija 2004. Obvezne 
interventne devizne tečaje so v medsebojnem soglasju določile Evropska centralna banka in 
nacionalne centralne banke teh treh držav na podlagi člena 1.2 Sporazuma o Evropski 
centralni banki z dne 1. septembra 1998 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi 
centralnimi bankami držav članic izven evro območja, ki določa operativne postopke za 
mehanizem menjalnih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (98/C 345/05) in 
njegovima dopolnitvama z dne 29. april 2004 (2004/C 135/03) in 16. september 2004 (2004/C 
281/03). 

 
Osrednji devizni tečaj evra in obvezna interventna devizna tečaja za slovenski tolar so 
naslednji (ECB: Sporočilo za javnost 28. junij 2004): 

 
• osrednji tečaj = 239,640 za 1 EUR 
• tečaj na zgornji meji = 275,586 za 1 EUR 
• tečaj na spodnji meji = 203, 694 za 1 EUR 

 
Prvega januarja 2005 je v čakalnico za prevzem evra vstopila tudi Latvija s fiksiranjem tečaja 
latsa (evro je vreden 0,703 latsa). Centralna banka Latvije bo vzdrževala tečaj v razponu 
plus/minus en odstotek od centralne paritete. 
 
V času med vstopom v EU in pred vstopom v Evrosistem postanejo nacionalne centralne 
banke članice razširjene sestave odborov in delovnih skupin ESCB. Banka Slovenije sodeluje 
v večini odborov, delovnih skupinah in podskupinah. 
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V primeru, da je centralna banka vključena v sistem TARGET, je treba zagotoviti 
informacijsko podporo za izvajanje dnevnega netiranja terjatev in obveznosti ter se prilagoditi 
postopku mesečnega obrestovanja saldov iz naslova TARGET transakcij za centralne banke 
nesodelujočih držav članic. Banka Slovenije in poslovne banke se bodo vključile v TARGET 
najkasneje do prevzema evra kot nacionalne valute. 
 
1.4.3. Prehodno obdobje 
 
Prehodno obdobje se nanaša na čas od odločitve, da se država vključi v EMU, ter 
polnopravnim članstvom v EMU. To obdobje ponavadi traja približno pol leta. Do pričetka 
prehodnega obdobja mora država izpolniti konvergenčne kriterije, vključno z dveletnim 
sodelovanjem v ERM2. 
 
V tem obdobju je treba opraviti aktivnosti v povezavi z vstopom v evro območje, to so 
priprava oziroma ažuriranje pravnih aktov v zvezi s plačilom kapitala, prenosom deviznih 
rezerv ter prenosom rezerv in rezervacij, enakovrednih rezervam. Začetni prenos sredstev 
deviznih rezerv zahteva namestitev programske opreme FinanceKit za njihovo 
decentralizirano upravljanje, pripravo časovnega razporeda in računovodskih postopkov v 
zvezi z začetnim prenosom, zagotovitev ustreznih sredstev za začetni prenos ter testiranje 
začetnega prenosa sredstev deviznih rezerv. 
 
Na računovodskem področju so potrebne končne spremembe pri približevanju računovodskim 
pravilom ESCB, zahtevam poročanja in okviru denarnega prihodka, namestitev programske 
opreme ENSD, testiranje pošiljanja dnevnih bilanc stanja, testiranje transakcij s tujo valuto ter 
priprava rezervnih postopkov za izredne razmere. Zaradi vstopa v Evrosistem je potrebna 
prerazvrstitev postavk bilance stanja z zvezi s transakcijami prek sistema TARGET med 
terjatve oziroma obveznosti znotraj Evrosistema. 
 
Vse našteto zahteva spremembe internih informacijskih sistemov, prilagoditev internih 
postopkov ter seveda usposabljanje zaposlenih za delo z novimi programi. Računovodska 
aplikacija, ki jo uporablja Banka Slovenije, je usklajena z zahtevami MSRP, zato bodo 
potrebne ustrezne prilagoditve za uvedbo pravil vrednotenja in pripoznavanja prihodka, ki ga 
predpisujejo pravni predpisi ESCB. Za zagotovitev poročanja ECB bo prav tako potrebna 
priprava ustreznih poročil v okviru sedanje računovodske aplikacije. 
 
V tej fazi je treba tudi izbrati zunanjega revizorja, ki ga ECB priporoči Svetu Evropske 
Unije26 v odobritev. 
                                                 
26 Svet Evropske unije (angl. Council of the EU) je osredna institucija Evropske unije, kjer so zastopane vlade 
držav članic (Postogna, 2004, str. 30). Je zakonodajalec EU: potrjuje predloge Komisije in jih izdaja v obliki 
uredb in direktiv. Svet Evropske unije moramo razlikovati od Evropskega sveta (angl. European Council), ki je 
najvišje politično telo Evropske unije, ter Sveta Evrope (angl. Council of the Europe), ki pa ne sodi v okvir 
institucij Evropske unije, ampak gre za povsem ločeno mednarodno organizacijo, katere cilji so varstvo 
človekovih pravic. 
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Zadnji dan pred vstopom v EMU bo določeno fiksno razmerje med tolarjem in evrom 
(Poredoš, 2004, str. 49). Ta tečaj verjetno ne bo dosti drugačen od tistega, ki je bil določen ob 
vključitvi v ERM2. 
 
1.4.4. Polnopravno članstvo v Evrosistemu 
 
Z dnem vstopa v Evrosistem mora centralna banka prevzeti pravne predpise Evrosistema na 
področju računovodstva, razporeditve denarnega prihodka ter poročanja. Popolna udeležba pri 
vseh dejavnostih rednega finančnega poročanja zahteva začetek uporabe aplikacije ENSD ter 
usposobljenost za uporabo ustreznih postopkov v izrednih razmerah. 
 
Na računovodskem področju je treba izvesti začetno vrednotenje postavk bilance stanja v 
skladu s pravili Evrosistema in predložiti ECB otvoritveno bilanco stanja v evrih po novi 
shemi za javno objavo. Uvedba evra kot nacionalne valute zahteva izvedbo ustreznih 
postopkov, da bo zagotovljeno pravilno začetno stanje računovodskih evidenc v novi valuti. 
 
V skladu s členom 49.1 Statuta ESCB centralna banka po vključitvi v Evrosistem plača 
oziroma prenese ostanek prispevka v kapital ECB (prvi delovni dan), del deviznih rezerv 
(ponavadi v prvem tednu po vstopu) ter prispevek v rezerve ECB in rezervacije, enakovredne 
rezervam. Ta prispevek se določi glede na rezultat izkaza uspeha ECB na dan 31. decembra 
poslovnega leta pred vstopom v Evrosistem. Delno predplačilo se opravi konec prvega tedna 
po vstopu v Evrosistem, preostali prispevek pa konec marca v letu vstopa, po potrditvi letnih 
računovodskih izkazov ECB. 
 
Po vstopu v Evrosistem postane centralna banka polnopravna članica vseh odborov in 
delovnih skupin ESCB, tako v razširjeni kot standardni zasedbi. 
 
V Sloveniji je čimprejšnji prevzem evra skupni cilj Banke Slovenije in Vlade Republike 
Slovenije. V skupnem gradivu 'Program vstopa v ERM2 in prevzema evra' ocenjujeta, da je 
glede na razmeroma zgodnji vstop Slovenije v ERM2 po pridobitvi članstva v EU prevzem 
evra mogoč v začetku leta 2007, če bo Slovenija ob konvergenčni oceni izpolnila predpisane 
maastrichtske kriterije27. Poglavitni problem je v stopnji inflacije, ki edini od konvergenčnih 
kriterijev presega referenčno vrednost. V skladu z makroekonomskimi napovedmi Banke 
Slovenije pa naj bi se  proces zniževanja inflacije postopoma nadaljeval tudi v letu 2005, tako 
da naj bi Slovenija izpolnila konvergenčno merilo sredi leta 2006 (Bilten Banke Slovenije 
2004/12, str. 3). 
 
Vključitev v EMU prinaša določene koristi in določene stroške. Razlogov za vključitev v 
enotno valutno območje je veliko, najpomembnejši je verjetno odprava negotovosti in 

                                                 
27 Od prejšnjih petnajstih članic je evro uvedlo dvanajst držav, ne pa tudi Švedska, Velika Britanija in Danska. 
Te države članice so imele možnost, da obdržijo nacionalno valuto in ne prevzamejo evra. Nove članice te izbire 
nimajo: za vse velja obvezna vključitev v ekonomsko in denarno unijo ter uvedba evra. 
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tveganja v zvezi z nihanji deviznih tečajev med valutami držav članic. Transparentnost cen je 
večja, odpravljeni so stroški konverzije med valutami. Potrebe po deviznih rezervah so 
manjše, saj je manj intervencij na deviznem trgu. Glavna slabost vključevanja v monetarno 
unijo za posamezno državo je izguba njene monetarne suverenosti. Gre za izgubo lastne 
nacionalne valute, ki ima določen simbolni pomen. Nadalje, države članice s prevzemom evra 
izgubijo lastno politiko deviznega tečaja, ki je pomemben instrument plačilnobilančnega 
prilagajanja oziroma vzdrževanja mednarodne konkurenčnosti domačega gospodarstva (Colja, 
2004, str.7). 
 
Primerjalne študije koristi in stroškov tranzicijskih držav ob vstopu v EMU kažejo, da bo 
Slovenija nedvomno uživala neto koristi vstopa v skupno valutno območje, saj je majhno in 
odprto gospodarstvo z raznoliko proizvodno strukturo in relativno visoko mobilnostjo 
proizvodnih faktorjev, podobno povprečju držav EMU (Delakorda, 2003, str. 59). 
 

22..  RRAAČČUUNNOOVVOODDSSKKAA  PPRRAAVVIILLAA  EEVVRROOPPSSKKEEGGAA  SSIISSTTEEMMAA  
CCEENNTTRRAALLNNIIHH  BBAANNKK  

 
2.1. RAZVOJ RAČUNOVODSKIH PRAVIL ESCB IN PRAVNA PODLAGA 
 
V preteklosti sta se računovodstvo in poročanje razvijala razmeroma neodvisno ter pogosto 
zelo različno v posameznih državah. V razmerah globalnega gospodarstva, neposrednih 
komunikacij in globalnega finančnega trga so se razmere korenito spremenile (Alexander, 
Britton, Jorissen, 2003, str.17). V nadaljevanju so obrazloženi razlogi za harmonizacijo 
računovodstva v ESCB. 
 
Evrosistem izvaja enotno monetarno politiko, pri čemer kot eno od informacij pri upravljanju 
likvidnosti uporablja agregirano bilanco stanja, ki je pripravljena na podlagi dnevnih bilanc 
stanja centralnih bank. Po drugi strani se prihodek, ki izhaja iz opravljanja enotne monetarne 
politike, deli med centralne banke Evrosistema, zato mora biti ustrezno (t.j. 'pravično za vse 
centralne banke') izračunan. Uporaba harmoniziranih računovodskih pravil in postopkov je 
eden od predpogojev, da se zagotovi zbiranje homogenih podatkov, potrebnih za definiranje 
denarnega prihodka. Priprava konsolidirane bilance stanja in delitev denarnega prihodka sta 
temeljna razloga, ki narekujeta vodenje računovodstva centralnih bank Evrosistema po 
enotnih računovodskih pravilih. 
 
Glavna spodbuda za harmonizacijo je bila zagotovljena s Statutom ESCB in se je 
osredotočala na dve področji, t.j. operativno analizo in ureditev delitve prihodka (Merriman, 
2003, str. 136). V začetku 90-tih ni bilo politične volje za dosego enotnih računovodskih 
standardov na nivoju EU, saj so nacionalni standardi zagotavljali velik izbor alternativnih 
metod, ki so odražale nacionalne posebnosti in zahteve. Delo na področju poenotenja 
računovodskih pravil se je pričelo leta 1992 z identificiranjem takratne prakse petnajstih držav 
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članic EU. Za Evropski monetarni institut je bil pripravljen skupek pravil, ki je bil podlaga za 
nadaljno razpravo v smeri poenotenja. Pomembnejša vprašanja, ki so bila predmet razprave, 
so se nanašala na opredelitev vrednostnih papirjev (investicijski ali tržni), njihovo vrednotenje 
(nabavna ali tržna vrednost) ter obravnavanje nerealiziranih prihodkov in odhodkov (bilanca 
stanja ali izkaz uspeha; kako preprečiti njihovo delitev). Rezultat usklajevanja je bilo šest 
scenarijev, kot kompromis je bila izbrana tretja varianta, poimenovana Scenario III. Zbirka 
računovodskih pravil, pripravljenih v letih 1995-1996 za prihodnji Evrosistem, je bila prvi 
skupni sporazum na nivoju EU o podrobnih pravilih vrednotenja in merjenja prihodka, ki so 
bili obvezni za skupino pravno neodvisnih institucij28. 
 
Trenutna pravna podlaga za računovodska pravila in zahteve poročanja je Smernica ECB z 
dne 5. decembra 2002 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v ESCB 
(ECB/2002/10), ki vsebuje obvezna pravila (v glavnem za postavke, ki se nanašajo na 
monetarno politiko) in priporočena pravila, ter zahteve v zvezi s poročanjem. Odbor AMICO 
svetuje prek Izvršilnega odbora Svetu ECB glede dopolnitev, sprememb in uporabe teh pravil, 
pri tem pa se upoštevajo računovodska načela EU in splošno priznani mednarodni 
računovodski standardi. 
 
Računovodska pravila so obvezna za nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic29, 
vendar je njihov namen omejen le na režim računovodstva in poročanja v ESCB. Centralne 
banke niso obvezane, da upoštevajo ta pravila za svoje nacionalne potrebe, to se le priporoča. 
Ne glede na to so v praksi vse nacionalne centralne banke prostovoljno izbrale pravila 
Evrosistema tudi za svoje nacionalne letne računovodske izkaze. Razlog je bil v tem, da je 
priprava in razumevanje dveh vrst včasih zelo različnih izkazov (ena po nacionalnih pravilih 
in ena po pravilih Evrosistema) zapletena, ne nazadnje tudi za državo, ki je ponavadi edini ali 
pa vsaj najpomembnejši lastnik centralne banke in s tem upravičena do dela njenega dobička. 
 
 
2.2. OSNOVNE RAČUNOVODSKE PREDPOSTAVKE 
 
2.2.1. Načelo previdnosti 
 
Načelo previdnosti je temeljno načelo, na katerem temeljijo računovodska pravila ESCB. 
Previdnost pri vrednotenju sredstev in obveznosti ter pripoznavanju prihodkov pomeni, da se 
nerealizirani prihodki ne pripoznavajo kot prihodki v izkazu uspeha ter posledično niso 
predmet delitve. Prenesejo se neposredno na račun vrednotenja in se v celoti razkrijejo. 
Nasprotno pa se nerealizirani odhodki konec leta prenašajo v izkaz uspeha, kar se v nadaljnih 

                                                 
28 Pravila je razvil odbor, ki je poročal Svetu EMI, t.j. Delovna skupina za računovodstvo (WGAI), ki jo je vodil 
g. Henry Heemskerk iz centralne banke Nizozemske. 
29 Sodelujoče države članice so države članice EU, ki so sprejele evro v skladu s Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti. 
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letih ne sme stornirati. Nerealiziranih prihodkov in odhodkov med različnimi valutami in 
vrednostnimi papirji ni dovoljeno netirati. 
 
2.2.2. Realnost in preglednost 
 
Računovodske metode in poročila odsevajo realnost, so pregledne, razumljive, zanesljive in 
primerljive. V preteklosti so bile te zahteve v centralnih bankah redko realizirane. Centralne 
banke zanesljivo niso bile najbolj pregledna in odgovorna skupina iz različnih vzrokov, 
najbolj splošen tak razlog je bila opazna potreba po tajnosti centralnobančnih operacij. Ta 
argument je zadnje čase postal šibkejši, in sprejetje sklopa računovodskih pravil je skoraj 
neizbežno za doseganje transparentnosti. Danes je transparentnost in odgovornost bistvenega 
pomena pri vseh računovodskih reformah in se uporablja tudi v centralnih bankah. 
Harmonizacija računovodskih standardov prek nacionalnih meja narekuje centralnim bankam 
uporabo takih standardov. Ta konvergenca se ne dogaja le na področju računovodskih 
standardov in zahtev finančnega poročanja, temveč tudi na področju razkritja tveganj in 
upravljanja s tveganji, ki bo postalo predmet podrobnega proučevanja v zunanjem okolju. 
 
2.2.3. Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Sredstva in obveznosti se prilagodijo dogodkom, ki se zgodijo med datumom letne bilance 
stanja in datumom, ko pristojni organi odobrijo računovodske izkaze, če navedeni dogodki 
vplivajo na stanje sredstev in obveznosti na datum bilance stanja. Po drugi strani pa do 
prilagoditev ne pride, vendar se razkrijejo tisti dogodki, ki se zgodijo po datumu bilance 
stanja in ne vplivajo na stanje sredstev in obveznosti, vendar pa so tako pomembni, da bi 
njihovo nerazkritje lahko vplivalo na zmožnost uporabnikov računovodskih izkazov, da 
oblikujejo ustrezne ocene in odločitve. 
 
2.2.4. Pomembnost 
 
Odstopanja od računovodskih pravil, vključno s tistimi, ki vplivajo na izračun izkazov 
uspeha, niso dovoljena, razen če se zanje utemeljeno presodi, da so za računovodske izkaze 
nepomembna. Uresničevanje tega načela je pomembno predvsem zato, da se zagotovi, da se 
denarni prihodek računa na natančno enak način v vseh centralnih bankah Evrosistema brez 
izjeme, saj bi drugače ena centralna banka lahko pridobila določeno korist na račun druge 
centralne banke. 
 
2.2.5. Načelo časovne neomejenosti delovanja 
 
Računovodski izkazi se pripravljajo na podlagi načela časovne neomejenosti delovanja. 
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2.2.6. Načelo upoštevanja nastanka poslovnega dogodka 
 
Prihodki in odhodki se pripoznajo v obračunskem obdobju, v katerem so zasluženi ali 
povzročeni, ne glede na obdobje, v katerem so prejeti ali plačani. 
 
2.2.7. Doslednost in primerljivost 
 
Merila za vrednotenje bilance stanja in pripoznavanje prihodkov se uporabljajo dosledno 
enotno in kontinuirano znotraj ESCB zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov v 
računovodskih izkazih. 
 
 
2.3. STRUKTURA IN POSTAVKE BILANCE STANJA 
 
Ob vstopu v Evrosistem bo morala Banka Slovenije prevzeti novo bilančno shemo, ki je 
predpisana s smernico ECB/2002/10. Zaradi prevzema evra bo treba zaključiti predhodno 
poslovno leto v nacionalni valuti SIT, otvoritveno bilanco pa pripraviti v evrih z uporabo 
nepreklicno določenega tečaja EUR/SIT. Prehod ne zahteva menjave veljavnega kontnega 
načrta ali strukture kontov, le spremenjeno strukturo bilančne sheme. Seveda pa zahteva 
prevzem evra določene nove konte, ki jih bo potrebno odpreti v kontnem načrtu. Taki konti se 
nanašajo na začetno vrednotenje, četrtletno redno vrednotenje, denarni prihodek, bankovce, 
udeležbo v kapitalu ECB, prenos deviznih rezerv in uporabo sistema TARGET. 
 
2.3.1. Struktura bilance stanja 
 
Struktura in vsebina bilance stanja centralne banke ESCB za namene finančnega poročanja je 
podrejena prikazu razčlenitve kategorij sredstev in obveznosti po sektorjih partnerjev 
(finančni sektor, država, itd.), z razločevanjem med rezidenti evro območja in nerezidenti, 
medtem ko so transakcije finančnega sektorja prikazane v podrobnosti. Ta struktura je 
podrejena analizi likvidnostne situacije z ekonomskega vidika. Postavke, na katere lahko 
vplivajo operacije monetarne politike, so združene in osvetljujejo spremembe v trenutni 
poziciji kreditnih institucij Evrosistema. V Tabeli 1 je prikazana agregirana struktura z 
navedenimi bilančnimi postavkami, ki jih določa Smernica ECB/2002/10. 
 
V nadaljevanju je podrobneje opisana vsebina posameznih postavk; razlaga je obširnejša pri 
postavkah, ki odražajo posebnosti delovanja centralnih bank Evrosistema. Taka posebnost so 
predvsem terjatve/obveznosti znotraj Evrosistema, ki se uvrščajo pod ostala sredstva oziroma 
obveznosti ter niso razvidne iz tedensko objavljene konsolidirane bilance stanja Evrosistema. 
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Tabela 1: Struktura bilance stanja Evrosistema 
 

Sredstva Obveznosti 

Zlato Bankovci 
 1. Zlato in terjatve v zlatu  1. Bankovci v obtoku 

Terjatve v tuji valuti Vloge – instrumenti monetarne politike 
 2. Terjatve do nerezidentov30, vključno z IMF 

3. Terjatve do rezidentov 
 2. Obveznosti do kreditnih institucij evro 

   območja v evrih, povezane z operacijami 
    monetarne politike 

Terjatve v evrih Obveznosti v evrih 
 4. Terjatve do nerezidentov, vključno z ERM2 

6. Terjatve do rezidentov (razen instrumentov  
    monetarne politike) 

 3. Druge obveznosti do kreditnih institucij 
    evro območja v evrih 
5. Obveznosti do drugih rezidentov v evrih 
6. Obveznosti do nerezidentov  v evrih 

Posojila – instrumenti monetarne politike Obveznosti v tuji valuti 

 
5. Posojila kreditnim institucijam evro območja 
    v evrih, povezana z operacijami monetarne 
    politike 

 7. Obveznosti do rezidentov v tuji valuti 
8. Obveznosti do nerezidentov v tuji valuti 

Domači vrednostni papirji Zadolžnice 

 
7. Vrednostni papirji rezidentov v evrih  4. Izdane zadolžnice 

Državni dolg iz obdobja pred vstopom v 2. fazo EMU MDS 
 8. Javni dolg, denominiran v evrih  9. Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki 

    jih dodeli MDS 

Ostalo Kapital, rezerve in rezervacije 

 
9. Terjatve znotraj Evrosistema 
10. Neporavnane postavke 
11. Druga sredstva 
12. Izguba tekočega leta 

 13. Rezervacije 
14. Računi vrednotenja 
15. Kapital in rezerve 

 Ostalo 

 
  10. Obveznosti znotraj Evrosistema 

11. Neporavnane postavke 
12. Druge obveznosti 
16. Dobiček tekočega leta 

 
Vira: Smernica ECB/2002/10 
 Financial Reporting in the Eurosystem (Merriman, 2003, str. 142) 
 
 
2.3.2. Sredstva 
 
V tem poglavju so podrobneje obrazložene postavke sredstev bilance stanja, združene v 
skladu z njihovimi skupnimi značilnostmi v pet skupin, in sicer skupaj zlato in terjatve v tuji 
valuti, nato terjatve v evrih, posojila, domači vrednostni papirji in druga sredstva razen 
terjatev znotraj Evrosistema. Terjatve znotraj Evrosistema kot ena vsebinsko pomembnejših 
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postavk sredstev bilance stanja centralne banke Evrosistema so podrobneje obrazložene v 
poglavju 2.3.4. 
 
2.3.2.1. Zlato in terjatve v tuji valuti 
 
Med zlato in zlate terjatve štejemo materializirano zlato v obliki zlatih palic, kovancev, 
ploščic in zrn, ter nematerializirano zlato, to so vpogledne in vezane vloge v zlatu. 
 
Terjatve v tuji valuti so ločene na terjatve do nerezidentov evro območja, kamor se 
vključujejo tudi mednarodne organizacije in centralne banke izven evro območja, ter terjatve 
do rezidentov evro območja. Ne glede na njihovo geografsko lokacijo terjatve v tuji valuti 
predstavljajo sredstva pri bankah v obliki vpoglednih in vezanih vlog, dana posojila, naložbe 
iz naslova poslov obratnega reodkupa vrednostnih papirjev in naložbe v vrednostne papirje, 
razen lastniških vrednostnih papirjev, udeležb in drugih vrednostnih papirjev, ki se uvrščajo v 
postavko '11. Druga sredstva'. Vrednostni papirji so lahko tržne menice in obveznice, 
blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga in netržni 
vrednostni papirji. 
 
Posebno mesto med nerezidenti ima Mednarodni denarni sklad, do katerega imajo centralne 
banke tri vrste terjatev. Rezervna tranša pomeni nacionalno kvoto31, zmanjšano za stanje 
računa MDS št. 1. Stanje na tem računu so sredstva v nacionalni valuti, ki so na voljo MDS za 
vplačilo kvote, nakupe in prodaje SDR32 ali valut drugih držav članic MDS ter vračila 
posojil33. Naslednje imetje so posebne pravice črpanja, med druge terjatve do MDS pa štejejo 
splošni sporazumi o kreditiranju34, posojila v skladu s posebnimi posojilnimi pogodbami ter 
depoziti v okviru Pomoči za zmanjšanje revščine in rast35. 
 
V to postavko sodijo tudi bankovci in kovanci v tujih valutah. 
 
 
 
                                                                                                                                                         
30 Pojem 'nerezident' oziroma 'rezident' v tabeli se nanaša na evro območje kot celoto, ne na posamezno državo. 
31 Kvota je vpisani kapital, izražen v SDR, ki ga mora vsaka članica vplačati ob pridružitvi MDS. Znesek do 
višini 25% se vplača v SDR ali drugi sprejemljivi tuji valuti, ostalo pa v valuti države članice. Kvota predstavlja 
relativno velikost članice v svetovnem gospodarstvu, preverja in usklajuje se vsakih pet let (Financial 
Organization and Operations of the IMF, 2001, str.193). 
32 Posebne pravice črpanja (ang. Special Drawing Rights) so sredstva mednarodnih denarnih rezerv, ki jih je 
ustvaril Mednarodni denarni sklad leta 1969 (Financial Organization and Operations of the IMF, 2001, str.195). 
33 Račun MDS št. 2, ki je namenjen za plačila administrativnih stroškov, je lahko vključen v to postavko ali pa 
med obveznosti do nerezidentov evro območja v evrih (Financial Organization and Operations of the IMF, 2001, 
str.181). 
34 General Arrangements to Borrow (GAB) so večletni  sporazumi, po katerih je enajst industrijskih držav 
pripravljeno prispevati sredstva MDS za odobravanje posojil, s katerimi bi preprečili situacije, ki bi lahko ogrozil 
mednarodni monetarni sistem (Financial Organization and Operations of the IMF, 2001, str.188). 
35 Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) so namenjeni podpori prilagoditvenih programov, s katerimi 
bi se izboljšal plačilnobilančni položaj, pospeševalo trajno rast, povečalo življenjski standard in zmanjšalo 
revščino (Financial Organization and Operations of the IMF, 2001, str.191). 
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2.3.2.2. Terjatve v evrih 
 
Tako kot terjatve v tuji valuti so tudi terjatve v evrih razdeljene po istem kriteriju, torej v 
terjatve do rezidentov in nerezidentov. 
 
Terjatve do nerezidentov evro območja v evrih so podobno kot terjatve v tuji valuti tekoči 
računi, vezane vloge, sredstva na vpogled, tržne menice in obveznice, blagajniški zapisi, 
brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, netržni vrednostni papirji ter 
posojila. Med vrednostne papirje sodijo tudi tisti, ki jih izdajo nadnacionalne in mednarodne 
organizacije ne glede na njihovo geografsko lokacijo. Med terjatve do nerezidentov štejejo 
tudi posojila v skladu s pogoji ERM2. 
 
Terjatve v evrih do rezidentov so vse terjatve, ki niso povezane z operacijami monetarne 
politike Evrosistema, kot so tekoči računi, vezane vloge, sredstva na vpogled, naložbe v zvezi 
s posli obratnega reodkupa vrednostnih papirjev, korespondenčni računi pri tujih kreditnih 
institucijah evro območja ter druge terjatve. Sem sodijo tudi terjatve v zvezi z operacijami 
monetarne politike nacionalne centralne banke pred priključitvijo Evrosistemu. 
 
2.3.2.3. Posojila 
 
Posojila obsegajo transakcije, povezane z instrumenti monetarne politike, opisanimi v 
dokumentu 'Enotna monetarna politika evro območja: Splošna dokumentacija o instrumentih 
in postopkih monetarne politike Evrosistema'. ECB za izvajanje monetarne politike uporablja 
več vrst posojil. 
 
Za usmerjanje obrestnih mer, nadzorovanje likvidnostne situacije in signaliziranje smeri 
monetarne politike so v obliki ponudbe na odprtem trgu na voljo štiri vrste posojil. Vse 
odločitve v zvezi z operacijami na odprtem trgu sprejema Svet ECB, medtem ko je praktično 
izvajanje teh operacij decentralizirano na nivoju nacionalnih centralnih bank in kreditnih 
institucij evro območja. 
 
Najpomembnejše operacije na odprtem trgu so operacije glavnega refinanciranja, ki  so redne 
tedenske ponudbe likvidnosti s tedensko dospelostjo. Operacije dolgoročnejšega financiranja 
so redne mesečne transakcije za zagotavljanje likvidnosti z ročnostjo treh mesecev. Povratne 
operacije finega uravnavanja nimajo standardne frekvence in ročnosti, saj so namenjene 
uravnavanju likvidnostne situacije in usmerjanju ravni obrestnih mer predvsem ob 
nepričakovanem nihanju likvidnosti na denarnem trgu. Podobno nimajo standardne frekvence 
in ročnosti tudi strukturne povratne operacije, katerih cilj je dolgoročnejša prilagoditev 
strukturnega položaja Evrosistema nasproti finančnemu sektorju. 
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Med odprte ponudbe sodi ponudba mejnega posojanja, ki omogoča kreditnim institucijam na 
njihovo lastno pobudo likvidnostno posojilo čez noč po vnaprej določeni obrestni meri glede 
na ustrezno finančno premoženje za zavarovanje terjatev. 
 
Krediti v povezavi s pozivi h kritju so dodatni krediti kreditnim institucijam, ki izhajajo iz 
povečanja vrednosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev glede na druge kredite 
tem kreditnim institucijam. 
 
2.3.2.4. Domači vrednostni papirji 
 
Gre za tržne vrednostne papirje rezidentov evro območja v evrih, ki so povezani z monetarno 
politiko, razen lastniških vrednostnih papirjev, udeležb in drugih vrednostnih papirjev, ki se 
uvrščajo v postavko '11. Druga sredstva'. Ti vrednostni papirji so lahko menice, obveznice, 
blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga v lasti brez 
pridržkov, denominirani v evrih, vključno z državnimi vrednostnimi papirji iz časa pred 
EMU, ter dolžniška potrdila ECB36, kupljena za namene finega uravnavanja. 
 
2.3.2.5. Druga sredstva 
 
Med sredstva bilance stanja po metodologiji ECB se uvrščajo tudi terjatve do javnega sektorja 
iz časa pred EMU v obliki netržnih vrednostnih papirjev in posojil, terjatve znotraj 
Evrosistema, kovanci evro območja v primeru, da nacionalna centralna banka ni zakonita 
izdajateljica37, opredmetena in neopredmetena stalna sredstva, druga finančna sredstva, 
rezultat vrednotenja zabilančnih instrumentov, aktivne časovne razmejitve, prehodni računi in 
druga sredstva ter presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta. 
 
Med druga finančna sredstva sodijo lastniški instrumenti, udeležbe v drugih družbah, naložbe 
v hčerinske družbe, investicijski portfelji v povezavi s pokojninskimi skladi in 
odpravninskimi načrti ter vrednostni papirji v lasti zaradi zakonskih zahtev in investicijskih 
dejavnosti za določen namen. Aktivne časovne razmejitve so opredeljene kot še ne dospeli 
prihodki, ki se nanašajo na obdobje poročanja, ter vnaprej plačani stroški in plačane natečene 
obresti. 
 
2.3.3. Obveznosti 
 
Obveznosti so zaradi prikaza njihovih značilnosti razdeljene v šest skupin, in sicer so to 
bankovci, vloge, obveznosti v evrih, obveznosti v tuji valuti, skupaj kapital, rezerve in 

                                                 
36 Izdaja dolžniških potrdil je instrument monetarne politike, ki ga lahko ECB uporabi z namenom prilagajanja 
strukturnega položaja Evrosistema nasproti finančnemu sektorju, in sicer tako, da oblikuje in poveča likvidnostni 
primanjkljaj na trgu. To pomeni, da je ta instrument namenjen izključno absorbciji presežne likvidnosti na trgu 
(Suhadolnik, str. 13). 
37 V primeru, da je nacionalna centralna banka izdajateljica evro kovancev, se evidentirajo kot obveznost. 



 31

rezervacije ter na koncu druge obveznosti, razen obveznosti znotraj Evrosistema. Obveznosti 
znotraj Evrosistema so v povezavi s terjatvami podrobneje obrazložene v poglavju 2.3.4. 
 
2.3.3.1. Bankovci 
 
Sklep ECB/2001/15 o izdajanju evro bankovcev določa kot zakonite izdajatelje ECB in 
nacionalne centralne banke Evrosistema. Delež ECB predstavlja približno trinajstino (8%)38, 
kar ponazarja ECB kot trinajsto udeleženko v Evrosistemu. Delež bankovcev, ki ga izdajajo 
nacionalne centralne banke (92%), je porazdeljen mednje v skladu s t.i. mehanizmom CSM 
(angl. Capital Share Mechanism), ki govori o tem, da se celotna količina evro bankovcev 
porazdeli med centralne banke z uporabo ključa za razdelitev bankovcev (angl. banknote 
allocation key). Ta kriterij se razlikuje od ključa za vpis kapitala tako, da so iz izračuna 
izključene države, ki niso prevzele evra, ter z upoštevanjem deleža bankovcev, ki jih izdaja 
ECB39. Tudi ta ključ je fiksen, dokler se ne spremeni ključ za vpis kapitala. 
 
Stanje bankovcev v bilanci stanja centralne banke se mesečno prilagaja za razliko med 
dejansko količino bankovcev v obtoku in količino, ki pripada posamezni banki po ključu za 
razdelitev bankovcev. Po prilagoditvi na zadnji koledarski dan v mesecu se nadalje dnevno 
evidentirajo dejanske spremembe v količini bankovcev v obtoku, naslednji konec meseca pa 
se predhodni znesek prilagoditve stornira in upošteva nov izračun. Torej je postavka količina 
bankovcev v obtoku v bilanci centralne banke količina, ki ji pripada po ključu za razdelitev 
bankovcev, ne pa dejanska količina, ki jo je centralna banka dala v obtok. Znesek prilagoditve 
je kot protipostavka vključen med terjatve ali obveznosti znotraj Evrosistema40. 
 
2.3.3.2. Vloge 
 
Vloge so obveznosti v evrih do kreditnih institucij evro območja, povezane z operacijami 
monetarne politike, opisanimi v dokumentu 'Enotna monetarna politika evro območja: 
Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih monetarne politike Evrosistema'. 
Najpomembnejša vrsta vlog so sredstva obveznih rezerv, ki jih morajo imeti kreditne 
institucije v skladu z 19. členom Statuta ESCB na računih pri nacionalnih centralnih bankah. 
Namen obveznih rezerv je prispevati k stabilizaciji kratkoročne obrestne mere na denarnem 
trgu, s čimer se zmanjša potreba po pogostem interveniranju centralne banke. 
 
Zmanjševanju presežne likvidnosti so namenjene tudi ponudba deponiranja likvidnosti 
kreditnih institucij čez noč po vnaprej dogovorjeni obrestni meri, vezane vloge, ki se zbirajo v 
povezavi z operacijami finega uravnavanja, povratne operacije finega uravnavanja ter vloge v 
                                                 
38 Ta delež naj bi ostal nespremenjen ne glede na to, koliko držav bo vstopilo v Evrosistem. 
39 Tako na primer ključ Bundesbanke za vpis kapitala ECB od 1. maja 2004 dalje znaša 21,14%. Vsota ključev 
za vpis kapitala vseh držav, ki so prevzele evro, je 71,49%, torej je njen ključ v okviru Evrosistema 29,57% 
(21,14*100/71,49). Z upoštevanjem deleža ECB v skupini količini izdanih bankovcev znaša ključ za razdelitev 
bankovcev Bundesbanke 27,20% (29,57/100*92). 
40 Glej primer pod točko 2.3.4.3. 
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povezavi s pozivi h kritju, ki izhajajo iz zmanjšanja vrednosti finančnega premoženja za 
zavarovanje terjatev glede na kredite tem kreditnim institucijam. 
 
2.3.3.3. Obveznosti v evrih 
 
V to postavko se uvrščajo druge obveznosti do kreditnih institucij evro območja v evrih. Gre 
za obveznosti, ki niso povezane z operacijami monetarne politike, ter obveznosti do drugih 
rezidentov evro območja v evrih. Predvsem so to obveznosti do države v obliki vpoglednih in 
vezanih vlog ter vloge zaposlenih, podjetij in strank, vključno s finančnimi institucijami, ki 
niso obvezniki za izpolnjevanje obveznih rezerv. 
 
Med obveznosti do nerezidentov evro območja v evrih sodijo tekoči računi, vezane vloge in 
vloge na odpoklic drugih bank, centralnih bank, mednarodnih institucij in drugih vlagateljev. 
Tu so vključena tudi stanja na TARGET računih nacionalnih centralnih bank izven evro 
območja. 
 
2.3.3.4. Obveznosti v tuji valuti 
 
Obveznosti v tuji valuti so na enak način kot sredstva razdeljene na obveznosti do rezidentov 
in nerezidentov evro območja. Med obveznosti do obojih se uvrščajo tekoči računi, 
obveznosti iz transakcij začasnega nakupa ter transakcij investiranja sredstev v tuji valuti ali 
zlata. V tej skupini so tudi obveznosti, ki izhajajo iz kredita v skladu s pogoji ERM2. 
 
2.3.3.5. Kapital, rezerve in rezervacije 
 
Centralne banke oblikujejo rezervacije za tečajna in cenovna tveganja, za nekdanje nacionalne 
valute, ki niso več zakonito plačilno sredstvo, vendar so še vedno v obtoku41, za pokojnine ter 
za druge  pričakovane prihodnje stroške. 
 
Računi vrednotenja pomenijo račune bilance stanja za evidentiranje nerealiziranih prihodkov 
vrednotenja v povezavi z gibanjem cen zlata, vrednostnih papirjev, denominiranih v evrih in v 
tuji valuti ter razlike vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov z obrestnim tveganjem po 
tržni vrednosti. Nerealizirani prihodki prav tako nastajajo v povezavi z gibanjem tečajev tujih 
valut pri vrednotenju vsake neto valutne pozicije, vključno z valutnimi zamenjavami, 
terminskimi posli in SDR. V tej postavki centralne banke evidentirajo tudi nerealizirane 
prihodke vrednotenja, ki izhajajo iz začetnega vrednotenja sredstev in obveznosti ob 
prevzemu evra. 
 
Obveznosti centralnih bank so še vplačani kapital ter zakonske in druge rezerve. 
 

                                                 
41 Ti bankovci so lahko vključeni tudi pod druge obveznosti. 
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2.3.3.6. Druge obveznosti 
 
Izdani dolžniški certifikati so za nacionalne centralne banke samo prehodna postavka bilance 
stanja. Večinoma gre za diskontne vrednostne papirje, ki jih izdajajo nacionalne centralne 
banke pred vstopom v Evrosistem z namenom umikanja likvidnosti. 
 
Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS, je postavka, denominirana v SDR, 
ter kaže znesek SDR, ki jih MDS prvotno dodeli določeni državi. 
 
Med druge obveznosti štejejo tudi stanja na prehodnih računih obveznosti, rezultati 
vrednotenja zabilančnih instrumentov, pasivne časovne razmejitve42 in druge manj pomembne 
obveznosti. Med letom se v to postavko uvršča tudi tekoči presežek prihodkov nad odhodki 
ter presežek prihodkov nad odhodki predhodnega leta pred razdelitvijo. V primeru, da je 
nacionalna centralna banka zakonita izdajateljica43 kovancev, je vrednost kovancev v obtoku 
njena obveznost. Enako so v tej postavki tudi bankovci v obtoku, denominirani v nekdanji 
nacionalni valuti, ki niso več zakonito plačilno sredstvo, vendar so še vedno v obtoku, če niso 
vključeni med rezervacije. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta oziroma dobiček tekočega leta je posebna 
postavka obveznosti. 
 
2.3.4. Terjatve in obveznosti znotraj Evrosistema 
 
Terjatve in obveznosti znotraj Evrosistema so postavke, ki se večinoma prikazujejo v neto 
znesku na eni ali drugi strani bilance stanja nacionalne centralne banke. Izjemi sta terjatev iz 
udeležbe centralne banke v kapitalu ECB in terjatev iz naslova prenosa deviznih rezerv. 
Terjatve in obveznosti, ki se prikazujejo v neto znesku, izhajajo iz razdelitve evro bankovcev 
znotraj Evrosistema, iz transakcij prek sistema TARGET, iz razdelitve denarnega prihodka ter 
nekaterih drugih naslovov. 
 
2.3.4.1. Terjatev iz udeležbe v ECB 
 
Nacionalne centralne banke so edini lastniki kapitala ECB. Delež posamezne nacionalne 
centralne banke se določi v skladu s ključem za vpis kapitala ECB. Ta ključ je odvisen od 
deleža države članice v prebivalstvu EU in deleža države članice v bruto domačem proizvodu 
EU. Nacionalne centralne banke držav članic EU, ki so uvedle evro, so vplačale celoten delež 
v kapitalu ECB. Nacionalne centralne banke držav članic EU, ki še niso uvedle evra, pa niso 
vplačale svojega deleža v celoti, temveč so po sklepu Sveta ECB vplačale 7% zneska, ki bi ga 

                                                 
42 Pasivne časovne razmejitve so stroški, ki dospejo v prihodnosti, vendar se nanašajo na obdobje poročanja, ter 
prihodki, prejeti v obdobju poročanja, ki se nanašajo na prihodnje obdobje. 
43 Države evro območja lahko izdajajo kovance pod pogojem, da jim ECB odobri obseg emisije. 
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sicer morale vplačati, če bi uvedle evro44. Trenutno znaša skupni znesek vplačanega kapitala 
ECB vseh nacionalnih centralnih bank 4.089,3 milijona EUR, vpisani kapital pa 5.564,7 
milijona EUR. Ključi za vpis kapitala se prilagajajo vsakih pet let z upoštevanjem novih 
podatkov o številu prebivalstva in bruto domačem proizvodu oziroma ob vsaki spremembi 
članstva EU45. 
 
Druga vrsta udeležbe v ECB, ki jo določa člen 49.2 Statuta in velja le za nove članice 
Evrosistema, je prispevek posamezne nacionalne centralne banke rezervam ECB in 
rezervacijam, enakovrednim rezervam. Končni zneski, ki se prispevajo, so znani po potrditvi 
letnih računovodskih izkazov ECB za poslovno leto pred vstopom v Evrosistem (ponavadi v 
marcu). Znesek prispevka se določi tako, da se pomnoži višino rezerv iz bilance stanja ECB z 
razmerjem med številom delnic, ki jih je vplačala vstopajoča centralna banka, in številom 
delnic, ki so jih vplačale druge centralne banke. Vplačani znesek se nameni v: 
 
- splošne rezerve, ki so namenjene kritju morebitnega primanjkljaja ECB46; 
- rezerve vrednotenja zlata, tuje valute in vrednostnih papirjev, ki se uporabljajo za kritje 

nerealiziranih odhodkov iz prehodno natečenih nerealiziranih prihodkov; ter 
- posebne rezervacije za kritje tečajnega in obrestnega tveganja. 
 
2.3.4.2. Terjatve iz naslova prenosa deviznih rezerv 
 
V vseh deviznih režimih, razen ko gre za popolnoma drseči devizni tečaj, mora centralna 
banka intervenirati na deviznem trgu (Latter, 1996, str 20). Za intervencijo na deviznem trgu, 
ki jo lahko v primeru potrebe izvaja ECB, lahko pa tudi nacionalne centralne banke, je ECB 
pooblaščena, da upravlja z delom deviznih rezerv držav članic EMU. Nacionalne centralne 
banke držav članic, ki so uvedle evro, morajo zato na ECB prenesti del svojih deviznih rezerv. 
Pri tem ECB določi skupno vrednost vseh svojih deviznih rezerv, nacionalna centralna banka 
evro območja pa vplača tolikšen del te skupne vrednosti, kot izhaja iz njenega ključa za vpis 
kapitala ECB. Skupni znesek deviznih rezerv ECB je trenutno prenešen v višini 40,5 milijard 
EUR47. Za delež deviznih rezerv, ki ga mora nacionalna centralna banka evro območja 
prenesti na ECB, je predpisana tudi valutna struktura (85% v USD ali JPY in 15% v zlatu) ter 
oblika finančnih instrumentov. Del deviznih rezerv, ki ni bil prenesen na ECB, še vedno 
ostane v upravljanju pri nacionalni centralni banki. 
 

                                                 
44 Pred širitvijo EU 1. maja 2004 je minimalni prispevek za tri centralne banke izven Evrosistema znašal 5% 
vpisanega kapitala. Po sklepu Sveta ECB se je ta odstotek povečal na 7% zaradi povečanih stroškov ECB, ki so 
posledica priključitve desetih novih centralnih bank. 
45 Glej Prilogo 4 – izračun, deleži in zneski vpisanega kapitala ECB. 
46 V splošne rezerve se v skladu z odločitvijo Sveta ECB lahko prenaša del letnega presežka ECB, vendar ta 
znesek ne sme presegati 20% dobička ECB, ter največ do višine rezerv, ki je enaka 100% kapitala. 
47 Na podlagi priporočila ECB, Evropskega parlamenta in Evropske komisije je Svet ministrov EU sprejel 
uredbo, ki dovoljuje Svetu ECB, da od centralnih bank Evrosistema zahteva prenos dodatnih sredstev deviznih 
rezerv do skupne višine 100 milijard EUR. Višji znesek bo povečal kredibilnost ECB na mednarodnih trgih v 
primeru, da bo morala intervenirati (Apel, 2003, str. 13). 
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Statut ESCB (člena 30.2 in 30.3) določa, da so prispevki vsake nacionalne centralne banke 
fiksni v razmerju z njenim deležem v vpisanem kapitalu ECB, vsaki nacionalni centralni 
banki pa ECB odobri terjatev, ki je enaka njenemu prispevku48. Člen 49.1 pa določa, da se 
znesek, ki se prenese, določi z množenjem vrednosti (v ECU-jih) po trenutnih deviznih tečajih 
sredstev deviznih rezerv. Rezultat upoštevanja člena 49.1 je neenakopravno obravnavanje 
centralnih bank glede na čas vstopa v Evrosistem. Problem nastopi predvsem v primeru, če je 
evro na dan vstopa v Evrosistem šibek (predvsem v razmerju do ameriškega dolarja) v 
primerjavi z njegovo vrednostjo 1. januarja 1999. Rešitev je v zmanjšanju terjatve znotraj 
Evrosistema za državo pristopnico glede na njen delež v kapitalu ECB ter usmeritev presežka 
vplačila za prispevek v rezerve ECB. 
 
Problem in njegovo rešitev lahko ponazorimo na primeru. 
 
Vzemimo, da je evro depreciiral glede na ameriški dolar (tečaj 1. januarja 1999 za 1 EUR = 
1,17 USD, tečaj na dan vstopa v Evrosistem za 1 EUR = 0,95 USD). Znesek USD za prenos 
znaša 100 milijonov, torej je protivrednost v EUR 1. januarja 1999 enaka 85 milijonov EUR, 
ob prevzemu evra pa 105 milijonov EUR. Primer vključuje tudi zneske prenosa zlata in 
japonskih jenov ter posledično zmanjšanje terjatve znotraj Evrosistema (pri USD za 20 
milijonov EUR) ter uporabo te razlike kot prispevek v rezerve ECB. 
 
Tabela 2: Prenos deviznih rezerv v primeru depreciacije evra 
 

 vrednost v EUR na 
dan vstopa 

vrednost v EUR v 
začetku leta 1999 

razlika

Zlato  10  12 -2 
USD 105  85 20 
JPY  13  10  3 
Skupaj 128 107 21 
Zmanjšanje terjatve znotraj Evrosistema, in uporaba kot 
prispevek v rezerve ECB 

-21   

Terjatev znotraj Evrosistema v skladu z deležem v kapitalu 107   
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Zgoraj navedeno se je zgodilo ob prevzemu evra v Grčiji 1. januarja 2001. Centralna banka 
Grčije je morala v začetku leta 2001 prenesti na ECB enak znesek deviznih rezerv v USD, 
JPY in zlatu, kot če bi 1.1.1999 imela status države članice brez odstopanja sorazmerno z 
njenim deležem v vpisanem kapitalu ECB (Majcen, Roter, 2002, str. 13)49. 

                                                 
48 ECB v svoji bilanci izkazuje obveznost v evrih, ki je enakovredna prenesenim deviznim rezervam vseh 
nacionalnih centralnih bank. 
49 V skladu s členom 30.1 Statuta ESCB je Bank of Greece prvi teden januarja 2001 prenesla devizne rezerve na 
ECB v protivrednosti 1.278,3 milijona EUR (zlato, USD in JPY v enakem razmerju kot zneski, ki so jih prenesle 
članice Evrosistema v začetku leta 1999). Zaradi depreciacije evra, predvsem v razmerju do ameriškega dolarja, 
je bil ta znesek večji, kot če bi Bank of Greece prenesla devizne rezerve leta 1999. Če bi znašala terjatev Bank of 
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Rešitev problema je drugačna v primeru apreciacije evra glede na ameriški dolar. Vzemimo, 
da je tečaj 1. januarja 1999 za 1 EUR = 1,17 USD, tečaj na dan vstopa v Evrosistem za 1 EUR 
= 1,25 USD. Znesek USD za prenos ostaja 100 milijonov. Protivrednost v EUR ob prevzemu 
evra znaša 80 milijonov EUR, kar pomeni, da se terjatev znotraj Evrosistema ustrezno poveča 
za 5 milijonov EUR. 
 
2.3.4.3. Neto terjatve/obveznosti iz razdelitve evro bankovcev znotraj Evrosistema 
 
Znesek je protipostavka prilagoditvam količine bankovcev v obtoku v povezavi z uporabo 
ključa za razdelitev bankovcev. Poleg prilagoditve za delež izdaje bankovcev ECB in 
prilagoditve, ki izhaja iz upoštevanja mehanizma CSM, sta v to postavko vključena tudi t.i. 
kompenzacijski znesek in njegova izravnalna knjižba, opredeljena v 4. členu Sklepa 
ECB/2001/16 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih 
držav članic EMU od poslovnega leta 2002 dalje. Razlog uvedbe kompenzacijskega zneska je 
bil v tem, da je centralnim bankam ob uvedbi evro gotovine omogočal postopno prilagoditev 
njihovih bilanc stanja in izkazov uspeha. Prilagoditev temelji na količini bankovcev v obtoku 
posamezne centralne banke v obdobju med uvedbo evra in začetkom uporabe evro 
bankovcev. S to prilagoditvijo so se kompenzirale morebitne večje spremembe v 
dohodkovnem položaju posamezne centralne banke in kasnejši razdelitvi denarnega prihodka, 
ki bi bile posledica uvedbe evro bankovcev. 
 
Kompenzacijski znesek se izračuna po naslednji formuli: 
 
CA = (K - A) x C 
 
pri čemer pomeni 
 

CA = kompenzacijski znesek 
K   = znesek bankovcev za posamezno nacionalno centralno banko, ki je posledica 

uporabe ključa za vpis kapitala na povprečni količini bankovcev v obtoku v 
obdobju od 1. julija 1999 do 30. junija 2001 

A   = povprečna količina bankovcev v obtoku v obdobju od 1. julija 1999 do 30. junija 
2001 

C   =  koeficienti za posamezna poslovna leta (navedeni v naslednji tabeli) 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Greece 1.278,3 milijona EUR, bi to pomenilo, da je ta terjatev večja, kot izhaja iz njenega kapitalskega ključa. 
Zato je bila terjatev ustrezno zmanjšana na 1.028,2 milijona EUR, razlika v višini 250,1 milijona EUR pa se je 
evidentirala kot del prispevka Bank of Greece v rezervacije in rezerve ECB. Razliko do celotnega zneska 
rezervacij in rezerv, ki je bil določen za Bank of Greece (285,8 milijona EUR) v višini 35,7 milijona EUR, je 
banka plačala 30. marca 2001 po potrditvi letnih računovodskih izkazov ECB (ECB annual report 2001, str. 
189).  
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Tabela 3: Koeficienti za izračun kompenzacijskih zneskov 
 

Poslovno leto Koeficient 
2002 1 
2003 0,8606735 
2004 0,7013472 
2005 0,5334835 
2006 0,3598237 
2007 0,1817225 
2008 0 

 Vir: Decision ECB/2001/16, str. 6. 
 
Koeficient 1 vsebinsko pomeni, da se razdelitev bankovcev v skladu s ključem za razdelitev 
bankovcev v celoti popravi, kot da se ta razdelitev ni izvedla, koeficient 0 pa nasprotno 
pomeni popolno upoštevanje razdelitve bankovcev v skladu z omenjenim ključem. Vsota 
kompenzacijskih zneskov vseh nacionalnih centralnih bank je enaka nič. Kompenzacijski 
zneski in njihove izravnalne knjižbe se evidentirajo na ločenih kontih z datumom 1. januar 
vsakega leta. Izravnalne knjižbe se ne obrestujejo. 
 
Predpostavimo, da je celotna količina evro bankovcev v obtoku 230 milijard EUR. Ključ za 
vpis kapitala ECB v okviru Evrosistema za Bundesbanko znaša 29,57%, ključ za razdelitev 
bankovcev pa 27,20%. Od 18,4 milijarde EUR, kolikor je celotna količina, ki pripada ECB 
(8%), ta izkazuje terjatev do Bundesbanke v višini 5,4 milijarde (29,57%) ter ustrezne zneske 
do ostalih centralnih bank Evrosistema na aktivi svoje bilance, kar je protipostavka 
bankovcem v obtoku na strani obveznosti bilance stanja ECB. Nasprotno, nacionalne 
centralne banke v svojih bilancah izkazujejo obveznost znotraj Evrosistema iz naslova 
izdajanja bankovcev ECB. Vrednost evro bankovcev, ki pripada Bundesbanki v skladu s 
ključem za razdelitev bankovcev, je 62,6 milijard EUR (230 mrd * 27,20%).  
 
Za izračun obveznosti znotraj Evrosistema predpostavimo, da je dejanska količina bankovcev, 
ki jih da v obtok Bundesbanka, 80 milijard EUR. Obveznost znotraj Evrosistema iz naslova 
mehanizma CSM tako znaša 12 milijard EUR (80 mrd – 5,4 mrd – 62,6 mrd). Predpostavimo 
še, da znaša izračunani kompenzacijski znesek ravno tako 12 milijard EUR. 
 
Prilagoditve se v bilanci stanja Bundesbanke prikažejo, kot je razvidno iz Tabele 4. 
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Tabela 4: Prilagoditev bankovcev v obtoku v primeru obveznosti znotraj Evrosistema 
 

DBB 
Sredstva 80,0 Evro bankovci v obtoku 80,0
 minus bankovci ECB -5,4
 minus bankovci CSM -12,0
 Evro bankovci v obtoku 62,6
  
 Obveznost znotraj Evrosistema v 

zvezi z izdajo bankovcev ECB 
5,4

  
Terjatev znotraj Evrosistema v zvezi 
z mehanizmom CSM 

0,0 Obveznost znotraj Evrosistema v 
zvezi z mehanizmom CSM 

12,0

  
 Obveznost znotraj Evrosistema –  

kompenzacijski znesek 
(obrestovano) 

-12,0

  
 Obveznost znotraj Evrosistema –  

kompenzacijski znesek – 
izravnalna knjižba 
(ni obrestovano) 

12,0

 80,0  80,0
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Za prikaz prilagoditev v primeru terjatve predpostavimo, da je dejanska količina evro 
bankovcev, ki jih da v obtok Bundesbanka, 30 milijard EUR. V tem primeru znaša terjatev 
znotraj Evrosistema iz naslova mehanizma CSM 38 milijard EUR (30 mrd – 5,4 mrd – 62,6 
mrd), prav tolikšen naj bo kompenzacijski znesek. 
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Tabela 5: Prilagoditev bankovcev v obtoku v primeru terjatev znotraj Evrosistema 
 

DBB 
Sredstva 30,0 Evro bankovci v obtoku 30,0
  minus bankovci ECB -5,4
  plus bankovci CSM 38,0
  Evro bankovci v obtoku 62,6
   
  Obveznost znotraj Evrosistema v 

zvezi z izdajo bankovcev ECB 
5,4

   
Terjatev znotraj Evrosistema v zvezi 
z mehanizmom CSM 

38,0 Obveznost znotraj Evrosistema v 
zvezi z mehanizmom CSM 

0,0

   
Terjatev znotraj Evrosistema –  
kompenzacijski znesek 
(obrestovano) 

-38,0   

    
Terjatev znotraj Evrosistema –  
kompenzacijski znesek – 
izravnalna knjižba 
(ni obrestovano) 

38,0   

 68,0  68,0
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Glede na možnost, da katera od držav, ki je trenutno vključena v mehanizem ERM2, 
prevzame evro v letu 2007, se zastavlja vprašanje, kaj za njeno centralno banko pomenijo že 
sprejete prilagoditve stanja znotraj Evrosistema za kompenzacijske zneske, ki se zaključijo 
ravno v letu 2007. Konkretne rešitve ECB zaenkrat še ni predlagala. Veljavni Sklep 
ECB/2001/16 sicer določa ustrezne postopke v nekaterih posebnih situacijah, ne predvideva 
pa vstopa novih centralnih bank v Evrosistem v obdobju, v katerem se še izvajajo te 
prilagoditve. 
 
Terjatve in obveznosti znotraj Evrosistema iz razdelitve evro bankovcev so obrestovane ter so 
ena od komponent pri izračunu denarnega prihodka, kar pomeni, da se pri poravnavi teh 
obresti med nacionalnimi centralnimi bankami porazdeli znaten del denarnega prihodka 
Evrosistema. 
 
2.3.4.4. Neto terjatve in obveznosti iz transakcij prek sistema TARGET 
 
Transakcije prek sistema TARGET so transakcije, ki so posledica čezmejnih plačil v evrih 
med kreditnimi institucijami in/ali centralnimi bankami držav evro območja. Nacionalne 
centralne banke pri poravnavi plačil prek meje ne prenašajo naložb, ampak plačila kreirajo 
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posebne postavke v bilancah centralnih bank, tako imenovane terjatve oziroma obveznosti 
znotraj Evrosistema iz transakcij prek sistema TARGET50. Terjatve in obveznosti v zvezi s 
temi transakcijami, ki se nanašajo na centralne banke ESCB, ki niso članice Evrosistema, se 
izkazujejo med obveznostmi do nerezidentov evro območja v evrih. 
 
Od teh postavk se obračunavajo in plačujejo obresti po obrestni meri operacij glavnega 
refinanciranja, zato njihova velikost in smer ne vplivata le na bilance stanja nacionalnih 
centralnih bank, ampak posledično tudi na prihodek ECB. 
 
Zaradi velike asimetričnosti tokov plačil so nastale velike bilateralne neto pozicije pri 
centralnih bankah, zato so septembra 2000 sklenile dogovor o dnevnem netiranju teh pozicij. 
Rezultat tega je, da se v bilancah centralnih bank konec dneva izkazuje ena sama pozicija do 
ECB, ECB pa ima neto terjatev ali obveznost do vsake posamezne centralne banke 
Evrosistema oziroma neto obveznost do centralnih bank držav izven evro območja, ki so že 
vključene v TARGET. 
 
2.3.4.5. Neto terjatve in obveznosti v zvezi z razdelitvijo denarnega prihodka 
 
Denarni prihodek je opredeljen v 32. členu Statuta ESCB kot 'prihodek, ki pripada 
nacionalnim centralnim bankam iz izvajanja funkcije monetarne politike ESCB'. V območju 
enotne valute izdajanje bankovcev in zagotavljanje likvidnosti bančnemu sistemu s strani 
domače centralne banke ne odraža več ekonomske aktivnosti domače države, temveč je 
skupna odločitev Sveta ECB, zato Statut predpisuje zbiranje denarnega prihodka od 
nacionalnih centralnih bank Evrosistema in njegovo delitev po dogovorjenem ključu, t.j. 
ključu za vpis kapitala ECB. Sistem delitve temelji na preprosti predpostavki, da prebivalstvo 
evro območja razpolaga z relativno enako količino bankovcev glede na višino njihovega 
prihodka, zato naj se prihodek Evrosistema deli med nacionalne centralne banke v skladu z 
BDP in številom prebivalstva držav članic. Ravno ta dva kriterija pa vključuje ključ za vpis 
kapitala ECB (Smaghi, Gros, 2000, str. 98). 
 
Koncept denarnega prihodka temelji na dejstvu, da nacionalne centralne banke pridobivajo 
prihodek iz sredstev, namenjenih denarni politiki. Denarni prihodek posamezne centralne 
banke je letni prihodek, ki izhaja iz sredstev, ki jih ima nasproti bankovcem v obtoku in 
obveznostim za vloge do kreditnih institucij. Vsaka nacionalna centralna banka prispeva 
denarni prihodek v skupen fond (monetary income pooling), nato pa vsaka dobi prihodek 
nazaj iz skupnega fonda (monetary income reallocation). Prerazporeditev denarnega prihodka 
izvaja ECB. 

 
Koncept delitve denarnega prihodka lahko ponazorimo s pomočjo sheme na Sliki 1. 
 
                                                 
50 Če kreditna institucija ali nacionalna centralna banka iz države A plača prek sistema TARGET kreditni 
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Slika 1: Koncept delitve denarnega prihodka 

 
Celoten denarni prihodek, ki je prenesen 

v skupni fond 
= 

Celotni denarni prihodek, ki se 
prerazporedi znotraj Evrosistema 

   
 vendar  
   

Denarni prihodek, ki ga prenese v skupni 
fond NCBa 

≠ 
Denarni prihodek, ki je prerazporejen 

NCBa 
(osnova je delež bankovcev, dan v obtok)  (osnova je delež v kapitalu ECB, na 

katerega vpliva število prebivalstva in 
BDP) 

 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Takšen način delitve pomeni, da v primeru, če je delež bankovcev, ki ga posamezna 
nacionalna centralna banka da v obtok, večji od njenega deleža v kapitalu ECB, ta banka neto 
prispeva denarni prihodek v skupni fond, v nasprotnem primeru pa je neto prejemnik 
denarnega prihodka. 
 
Način ugotavljanja, zbiranja in delitve denarnega prihodka ureja že omenjeni Sklep 
ECB/2001/16. Celoten postopek obsega osem zaporednih korakov. 
 
• določitev obveznostne osnove (ang. liability base) 
 
Obveznostno osnovo sestavljajo evro bankovci v obtoku, obveznosti do kreditnih institucij 
evro območja, povezane z operacijami monetarne politike, ter obveznosti znotraj Evrosistema 
(postavke 1, 2 in 10 pasive bilance stanja centralne banke). 
 
V letu 2002, ko je bila uvedena evro gotovina, so se v obveznostno osnovo uvrščali tudi 
bankovci nekdanjih nacionalnih valut. Postopek ob vstopu novih držav v Evrosistem še ni 
določen. 
 
• določitev namenskih sredstev (ang. earmarkable assets) 
 
Namenska sredstva sestavljajo zlato, posojila kreditnim institucijam evro območja, povezana 
z operacijami monetarne politike, ter terjatve znotraj Evrosistema, razen terjatev iz udeležbe v 
ECB (postavke 1, 5 in del 9 aktive bilance stanja centralne banke). 
 
Pri zlatu je pravilo nekoliko prilagojeno, saj se ne upošteva celotne količine zlata, temveč se 
med namenska sredstva šteje le količina, ki je enaka najmanjšemu razmerju med imetjem 
                                                                                                                                                         
instituciji v državi B, centralna banka države B evidentira terjatev do centralne banke države A. 
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zlata posamezne nacionalne centralne banke (vključno z zlatom, ki je bil kot del deviznih 
rezerv prenesen ECB) in njenim deležem v kapitalu ECB. Naslednja tabela kaže izračun 
ustreznega zneska zlata na podlagi podatkov o imetjih zlata na dan 31.12.2003 (uporabljen je 
samo znesek zlata iz postavke 1 sredstev, v praksi se uporablja povprečno stanje, skupaj z 
zlatom, prenesenim ECB, v obravnavanem obdobju). 
 
Tabela 6: Izračun zneska zlata, ki se vključi med namenska sredstva 

 
 

Viri: Letna poročila centralnih bank Evrosistema za leto 2003. 
 
Kot vidimo, najmanjše razmerje med imetjem zlata in deležem v kapitalu ECB znaša 1,049 
(kar pomeni, da bo samo centralna banka Irske uvrstila med namenska sredstva celoten 
znesek imetij v zlatu), zato se med namenska sredstva vključi skupaj le 6,1 milijarde EUR. Ta 
znesek je razdeljen med posamezne centralne banke v skladu z njihovimi ključi za vpis 
kapitala ECB. 
 
• ugotovitev prihodka od namenskih sredstev 
 
Kot prihodek od namenskih sredstev se šteje dejanski prihodek od teh sredstev, ki je 
evidentiran v knjigovodskih evidencah nacionalnih centralnih bank. Izjema je zlato, saj se 
prihodki od teh imetij ne upoštevajo za izračun denarnega prihodka. Namenska sredstva se 
obrestujejo po obrestnih merah, navedenih v Tabeli 7. 

Država
Imetje v zlatu    

31.12.2003       
(v mio EUR)

Ključ za vpis 
kapitala    

31.12.2003     
(v %)

Razmerje med 
imetjem v zlatu 
in ključem za 
vpis kapitala

Zlato, ki se šteje 
med namenska 

sredstva            (v 
mio EUR)

(a) (b) (c)=(a)/(b) (d)=min(c)*(b)
Belgija 2.739 3,5383 77.411 216
Nemčija 36.533 30,2410 120.806 1.845
Grčija 1.466 2,5389 57.741 155
Španija 5.559 10,9804 50.627 670
Francija 32.127 20,7838 154.577 1.268
Irska 64 1,0490 6.101 64
Italija 26.042 18,3902 141.608 1.122
Luksemburg 25 0,1842 13.571 11
Nizozemska 8.258 5,2819 156.347 322
Avstrija 3.372 2,9130 115.755 178
Portugalska 5.493 2,3745 231.334 145
Finska 521 1,7248 30.206 105

Skupaj Evrosistem 122.199 100,0000 6.101
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Tabela 7: Obrestne mere po vrstah namenskih sredstev 
 
 
Namenska sredstva 

 
Obrestovanje 

 
1. Zlato in zlate terjatve 

 
0% 

 
5. Posojila kreditnim institucijam evro območja, 
povezana z operacijami monetarne politike 
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 
 
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 
5.4 Strukturne povratne operacije 
5.5 Ponudba mejnega posojanja 
5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 

 
 
 
obrestna mera operacij glavnega refinanciranja 
obrestna mera operacij dolgoročnejšega 
refinanciranja 
dejanski donos 
dejanski donos 
obrestna mera mejnega posojanja 
dejanski donos 

 
9.2 Terjatve iz naslova prenosa deviznih rezerv 

 
terjatve v zlatu – 0% 
tuja valuta - obrestna mera operacij glavnega 
refinanciranja 

9.4 Neto terjatve v povezavi z razdelitvijo evro 
bankovcev znotraj Evrosistema 

obrestna mera operacij glavnega refinanciranja 

9.5 Druge terjatve znotraj Evrosistema (neto) obrestna mera operacij glavnega refinanciranja 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
 
• določitev odtegljajev od denarnega prihodka 
 
Člen 32.4 Statuta ESCB določa, da se znesek denarnega prihodka posamezne nacionalne 
centralne banke zmanjša za plačane ali natečene obresti od obveznostne osnove, dodatno na 
podlagi sklepa Sveta ECB pa tudi za stroške, nastale z izdajanjem bankovcev, ter druge 
stroške, nastale pri poslih monetarne politike, ki jih opravlja za ESCB. 
 
Tabela 8: Odtegljaji od denarnega prihodka 

 
 

Postavke obveznostne osnove 
 

Ustrezni odtegljaji 
Bankovci v obtoku Stroški izdajanja bankovcev 
Obveznosti do kreditnih institucij iz naslova 
depozitov 

Obresti od obveznosti do kreditnih institucij iz 
naslova depozitov (npr. obresti od imetja rezerv) 

Obveznosti znotraj Evrosistema Obrestovanje obveznosti znotraj Evrosistema 
Odtegljaji, ki nastanejo v izrednih okoliščinah in povzročijo posebne izgube, ki izhajajo iz operacij 

denarne politike, za katere jamči ECB 
Odtegljaji zaradi nedelovanja sistema TARGET 

Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
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• določitev zneska vrzeli 
 
Vrzel pomeni razliko med obveznostno osnovo in namenskimi sredstvi centralne banke. 
Primer izračuna je prikazan na naslednjem primeru. 
 
 
Tabela 9: Del bilance stanja centralne banke in izračun zneska vrzeli 
 

 

 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
 
• določitev obresti od zneska vrzeli 
 
Vrzel se obrestuje po povprečni obrestni meri namenskih sredstev vseh nacionalnih centralnih 
bank Evrosistema. Povprečna obrestna mera se izračuna kot razmerje med dejanskim 
prihodkom vseh nacionalnih centralnih bank od njihovih namenskih sredstev in povprečno 
vrednostjo vseh namenskih sredstev Evrosistema. V primeru, da je obveznostna osnova 
centralne banke večja od namenskih sredstev, se ta znesek prišteje denarnemu prihodku, ki se 
prenese v skupni fond, v nasprotnem primeru se odšteje. 
 
Če nadaljujemo prejšnji primer in predpostavimo, da je obrestna mera na znesek vrzeli 
2,5062%, znašajo te obresti centralne banke 1.629 mio EUR. Ker ima banka obveznostno 
osnovo večjo od namenskih sredstev, bo ta znesek prištela k denarnemu prihodku, ki ga bo 
prenesla v skupni fond. 
 
 
 

v milijonih EUR
Sredstva Obveznosti

1 Zlato in terjatve v zlatu 25.764 1 Bankovci v obtoku 57.589
5 Posojila kreditnim institucijam iz naslova monetarne 

politike
7.111 2 Obveznosti do kreditnih institucij iz naslova monetarne 

politike
17.345

9 Terjatve znotraj Evrosistema 8.273 10 Intra-Eurosystem liabilities 5.801
9.1 Edeležba v ECB 745 10.1 Obveznosti ekvivalentne prenosu deviznih rezerv 0
9.2 Terjatve ekvivalentne prenosu deviznih rezerv 7.448 10.2 Obveznosti iz zadolžnic 0
9.3 Terjatve iz zadolžnic 0 10.3 Neto obveznosti iz razdelitve evro bankovcev 5.801
9.4 Neto terjatve iz razdelitve evro bankovcev 0 10.4 Druge obveznosti znotraj Evrosistema (neto) 0
9.5 Druge terjatve znotraj Evrosistema (neto) 80

Namenska sredstva 15.749 Obveznostna osnova 80.735
Znesek zlata, ki se uvrsti med namenska sredstva (del 
postavke 1 in 9.2)

2.227

Posojila kreditnim institucijam iz naslova monetarne 
politike 7.111
Prenesene devizne rezerve (USD in JPY, brez zlata) 6.331
Druge terjatve znotraj Evrosistema 80

VRZEL = 80.735 mio EUR - 15.749 mio EUR = 64.986 mio EUR
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• določitev denarnega prihodka, ki se prenese v skupni fond 
 
Neto denarni prihodek, ki ga posamezna centralna banka prenese v skupni fond, se izračuna 
tako, da se od ugotovljenega prihodka od namenskih sredstev odšteje odtegljaje ter prišteje 
oziroma odšteje obresti od vrzeli. 
 
• določitev denarnega prihodka, ki se dodeli posamezni nacionalni centralni banki 
 
Denarni prihodek, ki pripada posamezni nacionalni centralni banki, se izračuna glede na njen 
delež v vpisanem kapitalu ECB. 
 
Neto terjatev oziroma obveznost kot razlika med denarnim prihodkom, ki se prenese v skupni 
fond, in denarnim prihodkom, ki pripada tej centralni banki, se evidentira v postavki ostale 
terjatve ali ostale obveznosti znotraj Evrosistema. Znesek se v bilanci pojavi samo v obdobju 
med knjiženjem denarnega prihodka ob koncu leta in njegovo poravnavo na zadnji delovni 
dan v januarju naslednjega leta. 
 
2.3.4.6. Druge neto terjatve/obveznosti znotraj Evrosistema 
 
Sem se uvrščajo morebitne druge terjatve znotraj Evrosistema, ena pomembnejših je 
povezana z vmesno razdelitvijo prihodkov ECB od njenega 8-odstotnega deleža evro 
bankovcev v obtoku nacionalnim centralnim bankam. ECB ima v višini tega deleža terjatev 
znotraj Evrosistema do nacionalnih centralnih bank, te terjatve se v skladu s Sklepom 
ECB/2001/16 obrestujejo, obresti pa se četrtletno poravnajo. Ta prihodek ECB se v skladu s 
sklepom Sveta ECB deli nacionalnim centralnim bankam glede na njihov delež v kapitalu 
ECB. ECB v skladu z določbo 2. člena Sklepa ECB/2002/9 razdeli svoj prihodek iz izdajanja 
bankovcev drugi delovni dan po koncu četrtletja. 
 
ECB razdeli celotni prihodek od izdanih bankovcev za prvo, drugo in tretje četrtletje. Po prej 
omenjenem Sklepu pa ima Svet ECB možnost, da na podlagi ocene finančnega rezultata ECB 
za posamezno poslovno leto še pred koncem leta odloči, da ne bo razdelila dela ali pa celote 
prihodka od evro bankovcev v obtoku. V primeru, da ocena kaže, da bo finančni rezultat ECB 
manjši od prihodka od izdaje bankovcev, ali pa celo, da bo ECB poslovno leto zaključila z 
negativnim rezultatom, morajo nacionalne centralne banke vrniti del ali pa celoten, v prvih 
treh četrtletjih razdeljen prihodek, tako da je zagotovljeno, da skupen razdeljen prihodek ne 
presega neto rezultata ECB za to poslovno leto. 
 
Terjatev do ECB za ta prihodek oziroma obveznost vračila že razdeljenega prihodka se 
izkazujeta v tej postavki, poravnava pa se opravi drugi delovni dan po drugi seji Sveta ECB v 
marcu. 
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2.4. PRAVILA VREDNOTENJA POSTAVK BILANCE STANJA 
 
2.4.1. Začetno vrednotenje ob prevzemu evra 
 
Prevzem harmoniziranih računovodskih pravil ESCB zahteva začetno prevrednotenje stanj 
zlata, tuje valute, vrednostnih papirjev in finančnih instrumentov po tekočih tržnih cenah in 
tečajih. Devizni tečaji in cene, uporabljene pri začetnem vrednotenju, pomenijo novo 
povprečno nabavno vrednost51. Po priporočilu ECB naj bi se na zadnji dan pred prevzemom 
evra odhodki vrednotenja evidentirali v izkazu uspeha, prihodki vrednotenja pa na posebnem 
računu vrednotenja med obveznostmi, ločeno od prihodkov vrednotenja, ki bodo nastali po 
vstopu v Evrosistem. Razlog za tak predlog je, da se centralna banka izogne razdelitvi 
nerealiziranih prihodkov, ki so le posledica spremembe računovodskih načel in metod. Ti 
nerealizirani prihodki se prenesejo v izkaz uspeha kot realizirani ob prodaji zadevnih sredstev. 
 
Tečajne razlike ter rezultat vrednotenja zlata, ki se nanašajo na sredstva prenesenih deviznih 
rezerv, se štejejo kot realizirani ter se vključijo v izkaz uspeha v poslovnem letu vključitve v 
Evrosistem. 
 
2.4.2. Finančna sredstva in obveznosti v tuji valuti, zlato in vrednostni papirji 
 
Prevrednotenje sredstev in obveznosti v tuji valuti se izvaja na zadnji koledarski dan četrtletja 
po posamezni valuti, tako za bilančne kot za zabilančne postavke (t.i. item-by-item). Za 
namene vrednotenja se uporabljajo tekoči tržni tečaji. 
 
Transakcije v tuji valuti ter prihodki in odhodki v tuji valuti se preračunajo v evro po tečaju 
na dan transakcije. 
 
Pri zlatu se razlike zaradi spremembe cene in razlike zaradi spremembe tečaja ne obravnavajo 
ločeno, temveč se izračuna skupen rezultat vrednotenja, ki temelji na ceni določene enote teže 
zlata v evrih, pridobljeni na podlagi tečaja EUR/USD na datum četrtletnega vrednotenja 
(predpisana je cena zlata na londonski borzi). 
 
Prevrednotenje vrednostnih papirjev na veljavno tekočo tržno ceno se obravnava ločeno od 
vrednotenja zaradi sprememb tečaja, tako da se najprej izvede vrednotenje po tržnih cenah, 
nato pa preračun po tečaju evra konec obdobja. Tako kot pri tujih valutah in zlatu se izvaja na 
zadnji koledarski dan četrtletja. Vrednotenje se izvaja po posameznih vrednostnih papirjih 
glede na ISIN kodo52 (t.i. code-by-code), razen za vrednostne papirje, vključene v postavko 
'Druga finančna sredstva'. 

                                                 
51 Povprečna nabavna vrednost pomeni metodo drsečega ali tehtanega povprečja, pri kateri se vrednost vsakega 
nakupa doda veljavni knjigovodski vrednosti, da se dobi novo tehtano povprečno nabavno vrednost. 
52 Mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja (ISIN – International Securities Identification 
Number) pomeni številko, ki jo izda pristojni izdajateljski organ. 
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Zahteva po četrtletnem vrednotenju ne izključuje pogostejšega vrednotenja sredstev in 
obveznosti za interne namene, pod pogojem, da se med četrtletjem v dnevni bilanci poroča 
ECB le podatke po transakcijski vrednosti. Knjižbe vrednotenja se stornirajo ob koncu 
naslednjega četrtletja, z izjemo nerealiziranih odhodkov ob koncu leta, ki se prenesejo v izkaz 
uspeha. 
 
Banka Slovenije trenutno izvaja prevrednotenje svojih sredstev in obveznosti mesečno, zneski 
vrednotenja se pred naslednjim vrednotenjem ne stornirajo. Zaradi zahtev poročanja za 
statistične namene se bo verjetno ohranilo mesečno vrednotenje, vendar bo potrebno z 
ustreznimi postopki zagotoviti, da se zneski vrednotenja med četrtletji ne bodo vključevali v 
dnevno bilanco stanja. Prav tako bo treba spremeniti način vrednotenja, tako da bo omogočal 
storniranje predhodnih vrednotenj pred ugotavljanjem novih razlik. 
 
Nerealizirani prihodki in odhodki se med letom evidentirajo v izkazu uspeha kot neto tečajne 
razlike ter prihodki oziroma odhodki vrednotenja vrednostnih papirjev in zlata. V skladu s 50. 
členom Zakona o Banki Slovenije se neto nerealizirani prihodki iz tečajnih in cenovnih 
sprememb konec leta v celoti prenašajo v posebne rezerve in niso predmet delitve presežka. 
Uporabijo se lahko le za kritje primanjkljaja, ki je posledica neto nerealiziranih odhodkov iz 
tečajnih in cenovnih sprememb. 
 
2.4.3. Repo posli 
 
Povratna transakcija, ki se izvede v skladu s pogodbo o povratnem nakupu, se evidentira kot 
prejeti zavarovani depozit na strani obveznosti v bilanci stanja, medtem ko postavka, ki 
pomeni zavarovanje, ostane na strani sredstev v bilanci stanja. Prodane vrednostne papirje, ki 
se odkupijo v skladu s pogodbami o povratnem nakupu, obravnava centralna banka, ki jih 
mora odkupiti, kakor da so zadevna sredstva še vedno del portfelja, iz katerega so bila 
prodana. V nadaljevanju je podan primer knjiženja repo posla. 
 
Centralna banka 4. februarja začasno proda vrednostni papir v višini 10 milijonov. Datum 
poravnave druge transakcije (povratni odkup) je mesec dni kasneje v znesku 10,014 milijona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

Slika 2: Knjiženje repo posla 

 
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Povratna transakcija, ki se opravi v skladu s pogodbo o povratni prodaji, se v višini zneska 
posojila evidentira kot dano zavarovano posojilo na strani sredstev v bilanci stanja. 
Vrednostni papirji, pridobljeni v skladu s pogodbami o povratni prodaji, se ne prevrednotijo 
ter ne povzročajo prihodkov ali odhodkov v izkazu uspeha stranke, ki sredstva posoja. 
 
Povratne transakcije, ki vključujejo vrednostne papirje, denominirane v tujih valutah, ne 
vplivajo na povprečno nabavno vrednost valutne pozicije. 
 
V primeru transakcij posojanja vrednostnih papirjev ostanejo ti v bilanci stanja posojevalca. 
Take transakcije se evidentirajo na način, ki je predpisan za posle povratnega nakupa. V 
primeru, da so vrednostni papirji, ki si jih izposodi centralna banka, ob koncu leta prodani, 
mora banka oblikovati rezervacije za kritje izgub, če je tržna vrednost zadevnih vrednostnih 
papirjev od datuma sklenitve pogodbe o posojanju narasla, ter izkazati obveznost za povratni 
prenos vrednostnih papirjev. 
 
V bilanci stanja Banke Slovenije so naložbe iz naslova obratnih repo poslov evidentirane v 
okviru finančnih sredstev kot posojila po dejanskem denarnem toku. Razlika med nakupno in 
prodajno ceno je obrestni prihodek, ki se razmejuje preko celotnega obdobja trajanja posla. 
 
 
 
 

Sredstva Obveznosti

Datum knjiženja 04.02.
(1) 10.000.000 10.000.000 (1) (1) Začasna prodaja VP

10.014.000 (3) (3) 10.000.000
Datum knjiženja 28.02.
(2) Obračun razmejenih obrestnih odhodkov

12.000 (2)
(4) 12.000 Datum knjiženja 04.03.

(3) Povratni odkup VP

(2) 12.000 Datum knjiženja 31.03.
12.000 (4) (4) Zaključne knjižbe - storno obračunanih obresti

(3) 14.000 Iz
ka

z 
us

pe
ha

Bilanca stanja

Tekoči račun Prodani VP (Repo)

Obračunani obrestni odh. - Repo

Razmejene obresti - Repo

Obrestni odhodki - Repo



 49

2.4.4. Tržni lastniški instrumenti53 
 
Tržni lastniški instrumenti se v bilanci stanja, ki jo predpisuje ECB, uvrščajo med druga 
finančna sredstva v okviru ostale aktive, zato so pravila za njihovo obravnavanje le 
priporočena. 
 
Transakcije s tržnimi lastniškimi instrumenti se evidentirajo v bilanci stanja po transakcijski 
ceni54, znesek kupljene dividende je vključen v njegovi nabavni ceni. Časovne razmejitve 
dividend se ob koncu obdobja ne knjižijo, saj so že izkazane v tržni ceni lastniških 
instrumentov. Prevrednotenje lastniških portfeljev se izvede na zadnji koledarski dan 
četrtletja, lahko tudi pogosteje, vendar ti podatki ne smejo biti vključeni v dnevno bilanco 
med četrtletjem. Prevrednotenje se izvaja po posameznih postavkah, razen pri delniških 
skladih, kjer se cenovno prevrednotenje izvede na neto osnovi in ne po posameznih delnicah. 
Rezultat vrednotenja naj se med različnimi delnicami in delniškimi skladi ne bi netiral. 
 
Posredniška provizija se evidentira bodisi kot transakcijski strošek55, vključen v nabavno ceno 
sredstev, bodisi kot izdatek v izkazu uspeha. 
 
Nove izdaje delnic s pravico prednostnega nakupa za obstoječe delničarje se ob njihovi izdaji 
obravnavajo kot ločeno sredstvo. Nabavna vrednost se izračuna na podlagi starih povprečnih 
nabavnih vrednosti za delnice, izvršne cene novih ter na podlagi razmerja med starimi in 
novimi delnicami. Druga možnost je, da lahko cena pravice prednostnega nakupa temelji na 
vrednosti pravice na trgu, stari povprečni nabavni vrednosti delnice ter tržni ceni delnice pred 
novo izdajo delnic s pravico prednostnega nakupa. 
 
2.4.5. Bankovci 
 
Znesek bankovcev v obtoku v bilancah stanja nacionalnih centralnih bank je rezultat 
neprilagojenega zneska evro bankovcev v obtoku in zneska prilagoditev, ki izhajajo iz 
uporabe ključa za razdelitev bankovcev. Neprilagojeni znesek bankovcev v obtoku se 
izračuna z eno od naslednjih dveh metod: 
 

metoda A: BC = BP – BD – S 
metoda B: BC = BI – BR 
 
pri čemer je: 
 
BC – znesek evro bankovcev v obtoku 
BP – vrednost evro bankovcev, natiskanih ali prejetih od tiskarne ali drugih NCB 

                                                 
53 Lastniški instrumenti so vrednostni papirji, ki prinašajo prihodek v obliki dividende. 
54 Transakcijska cena pomeni ceno, o kateri se dogovorita stranki ob sklenitvi pogodbe. 
55 Transakcijski stroški pomenijo stroške, ki so prepoznavni kot navezujoči se na določeno transakcijo. 
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BD – vrednost uničenih evro bankovcev 
BI – vrednost evro bankovcev, danih v obtok 
BR – vrednost prejetih evro bankovcev 
S – vrednost evro bankovcev na zalogi v trezorju 

 
 
2.5. RAČUNOVODSKA PRAVILA ZA ZABILANČNE INSTRUMENTE 
 
2.5.1. Splošna pravila 
 
Računovodska smernica ECB/2002/10 predpisuje v zvezi z zabilančnimi instrumenti pravila 
za evidentiranje nestandardiziranih terminskih transakcij v tuji valuti, valutnih in obrestnih 
zamenjav, standardiziranih terminskih pogodb o obrestni meri, nestandardiziranih terminskih 
pogodb na obrestno mero in terminskih transakcij z vrednostnimi papirji56. Vsi ti instrumenti 
sodijo med izpeljane finančne instrumente, ki jih lahko opredelimo kot finančne instrumente, 
katerih vrednost je vezana na vrednost neke druge spremenljivke, na primer obrestne mere ali 
deviznega tečaja, začetna čista finančna naložba ni potrebna ali pa je zelo majhna, ter se 
poravnajo v prihodnosti. 
 
Za vse izpeljane finančne instrumente veljajo nekatera splošna pravila. Terminske transakcije 
v tuji valuti, terminski deli valutnih zamenjav in drugi instrumenti, ki vključujejo prihodnjo 
zamenjavo ene valute za drugo, se vključijo v neto valutne pozicije za izračun pozitivnih in 
negativnih tečajnih razlik. Obrestne zamenjave, standardizirane terminske pogodbe, 
nestandardizirane terminske pogodbe o obrestni meri in drugi obrestni instrumenti se 
evidentirajo in prevrednotijo po posameznih postavkah, ločeno od bilančnih postavk. Prihodki 
in odhodki, ki izhajajo iz zabilančnih instrumentov, se pripoznajo in obravnavajo podobno 
kakor pri bilančnih instrumentih. 
 
Več centralnih bank uporablja valutne zamenjave kot instrument monetarne politike, pa tudi 
druge vrste izpeljanih finančnih instrumentov za upravljanje z deviznimi rezervami57. 
Teoretično bi se lahko za monetarno politiko poleg valutne zamenjave uporabljali tudi drugi 
instrumenti, vendar prevladuje mnenje, da prinašajo preveč negotovosti in tveganja, zato 
njihova uporaba v ta namen ni priporočljiva (Gray, 1999, str. 8). 
 

                                                 
56 Odbor AMICO in delovna skupina WGAR imata med svojimi rednimi nalogami preverjanje uporabe 
finančnih instrumentov pri centralnih bankah Evrosistema. Na podlagi izsledkov analiz se sprejemajo odločitve o 
dopolnitvi pravnih podlag za računovodstvo in finančno poročanje s pravili za nove instrumente. 
57 Tako na primer centralna banka Portugalske uporablja opcije in obrestne zamenjave, centralna banka Španije 
nestandardizirane terminske pogodbe v tuji valuti in valutne zamenjave itd. Računovodsko obravnavanje opcij v 
računovodski smernici ECB/2002/10 ni predpisano. Pri opciji gre za pogodbo, ki daje lastniku tega instrumenta 
pravico, da kupi oziroma proda neko sredstvo po vnaprej določeni ceni v nekem dogovorjenem obdobju 
(Brigham, Gapenski, 1996, str.127). 



 51

Od izpeljanih finančnih instrumentov uporablja Banka Slovenije le valutne zamenjave z 
domačimi bankami za izvajanje denarne politike in upravljanje s posojili bankam. V primeru 
odločitve o vpeljavi drugih tovrstnih instrumentov bo treba ustrezno prilagoditi sedanjo 
računovodsko aplikacijo, ki že vsebuje osnovne nastavitve za njihovo uporabo.  
 
V nadaljevanju so opisana podrobnejša pravila za posamezne vrste izpeljanih finančnih 
instrumentov. 
 
2.5.2. Valutne zamenjave 
 
Valutne zamenjave (ang. foreign exchange swaps) pomenijo istočasni promptni nakup 
oziroma prodajo ene valute za drugo in terminsko prodajo oziroma nakup enakega zneska te 
valute za drugo valuto. 
 
Na zabilančnih računih se od datuma sklenitve posla do datuma poravnave evidentirajo samo 
terminski deli valutne zamenjave po promptnem tečaju. Promptni del valutne zamenjave se 
evidentira na računih bilance stanja na datum poravnave promptne transakcije po enakem 
tečaju. Ker sta tako terminska kot promptna transakcija evidentirani po promptnem tečaju, je 
neto učinek vrednotenja enak nič. 
 
Na datum poravnave terminskega dela valutne zamenjave se zabilančne postavke stornirajo. 
Razlika med promptnim in terminskim tečajem se obravnava kot obveznost od obresti ali 
terjatev od obresti ter se časovno razmeji. 
 
Pravila lahko ponazorimo na primeru. Vzemimo, da je datum sklenitve posla 15. oktober, 
poravnava promptnega dela valutne zamenjave dva dni kasneje, datum dospelosti terminskega 
dela pa 28. oktober. Promptni del valutne zamenjave predstavlja nakup japonskih jenov v 
znesku 52.260.000.000 JPY za 474.961.374 EUR (promptni tečaj za 1 EUR je 110,03 JPY), 
pri terminski transakciji pa gre za prodajo teh jenov, za katere prodajalec prejme 476.968.430 
EUR. Posledice za bilanco stanja in zabilančno evidenco so prikazane na Sliki 3. 
 
Enako je razlika, ki izhaja iz promptnih in terminskih tečajev valutnih zamenjav, ki jih 
uporablja Banka Slovenije, razmejena čez celotno obdobje trajanja posla in se v izkazu 
uspeha izkazuje med obrestnimi prihodki oziroma odhodki. Terminski del valutnih zamenjav 
se evidentira v zabilančni evidenci na datum poravnave promptnega dela transakcije. Oba dela 
transakcije se dnevno vrednotita po novem srednjem tečaju od dneva sklenitve posla do dneva 
poravnave. Valutne zamenjave so v bilanci stanja v skladu z MRS 39 prikazane po njihovi 
tržni vrednosti. Tržna vrednost je izračunana kot razlika med diskontiranima vrednostima 
prihodnjega denarnega toka z uporabo cene začasnega nakupa oziroma prodaje in z uporabo 
tržne cene, ki jo predstavlja tečaj Banke Slovenije. 
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Slika 3: Knjiženje valutne zamenjave 
 
 

 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
 
2.5.3. Obrestne zamenjave 
 
Obrestna zamenjava (ang. interest rate swap) je pogodbeni dogovor med dvema strankama o 
izmenjavi denarnih tokov periodičnih obrestnih izplačil, bodisi v eni valuti ali v dveh 
različnih valutah. Najbolj pogosta vrsta obrestne zamenjave je tista, pri kateri stranki 
zamenjata niz prihodnjih obrestnih plačil po fiksni obrestni meri za obrestna plačila po 
spremenljivi obrestni meri58. Znesek obrestnih plačil temelji na evidenčnem znesku glavnice 
(ang. notional principal amount), ki se ne izmenja med strankama. 
 
Obrestne zamenjave  se na datum sklenitve posla evidentirajo na zabilančne račune. Prejete in 
plačane obresti se časovno razmejijo, dovoljeno je netiranje plačil pri posamezni obrestni 
zamenjavi. 
 
Obrestne zamenjave se prevrednotijo po tržni vrednosti. Nerealiziranih odhodkov, prenesenih 
v izkaz uspeha ob koncu leta, v naslednjih letih ni dovoljeno stornirati v breme nerealiziranih 
prihodkov, razen če je instrument dospel ali odpoklican. Nerealizirani prihodki vrednotenja se 
evidentirajo na računu vrednotenja, provizije pa v izkazu uspeha. 
 

                                                 
58 Primer za uporabo obrestne zamenjave: ena od strank želi zamenjati obrestna plačila po fiksni obrestni meri za 
obrestna plačila po spremenljivi obrestni meri, če ima v aktivi bilance sredstva, ki so obrestovana po 
spremenljivi obrestni meri, na drugi strani pa ima obveznosti, ki so obrestovane po fiksni obrestni meri, ter 
pričakuje znižanje obrestnih mer. Z uporabo valutne zamenjave dobiva od protistranke obresti po fiksni obrestni 
meri in jih plačuje po spremenljivi obrestni meri, osnovna obveznost pa ostanejo fiksna plačila. Posledica 
valutne zamenjave so tako neto obrestna plačila po spremenljivi obrestni meri, kar je usklajeno z obrestovanjem 
sredstev. 

Sredstva Obveznosti

Datum knjiženja 15.10.
(2) 474.961.374 474.961.374 (2) (1) Evidentiranje terminskega dela valutne zamenjave

474.961.374 (4) (4) 476.968.430 (zabilančna evidenca)

Datum knjiženja 17.10.
2.007.056 (4) (2) Poravnava promptnega dela valutne zamenjave

Datum knjiženja 28.10.
(3) Zapiranje zabilančnih računov
(4) Poravnava terminske transakcije

(realizirani prihodek)

(1) 474.961.374 474.961.374 (1)
474.961.374 (3) (3) 474.961.374

Bilanca stanja

Tekoči račun

Izkaz uspeha

EPM račun

Valutne zamenjave - obveznosti

Zabilančna evidenca

Valutne zamenjave - terjatve
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2.5.4. Nestandardizirane terminske transakcije v tuji valuti  
 
Nestandardizirana terminska pogodba v tuji valuti (“foreign exchange forward transaction”) je 
definirana kot nakup ali prodaja valute danes po znanem tečaju z rokom izvršitve (datumom 
valutacije), ki je daljši od dveh delovnih dni (Veselinovič, 1991, str. 39). Običajno so ti roki 
tri do sedem dni oziroma en, dva, tri, šest, devet in dvanajst mesecev ter dva, tri in pet let 
(Ribnikar, 1994, str. 186). 
 
Terminski nakupi in prodaje se evidentirajo na zabilančnih računih od datuma sklenitve posla 
do datuma poravnave po tečaju na dan sklenitve pogodbe. Nestandardizirani terminski nakupi 
vplivajo na povprečno nabavno vrednost valutne pozicije, nestandardizirane terminske 
prodaje pa povzročijo nerealiziran rezultat, ki je rezultat dnevne procedure netiranja nakupov 
in prodaj. Nerealizirani odhodki se konec leta evidentirajo v izkazu uspeha. Na datum 
poravnave se zabilančne postavke stornirajo, morebitno stanje na računu vrednotenja se 
evidentira v dobro izkaza uspeha ob koncu četrtletja. 
 
Razlika med promptnim in terminskim tečajem se obravnava kot obveznost od obresti ali kot 
terjatev od obresti ter se časovno razmeji. 
 
Nestandardizirani terminski nakupi in prodaje so predmet prevrednotenja, saj so del pozicije 
tuje valute. 
 
2.5.5. Standardizirane terminske pogodbe o obrestni meri 
 
Standardizirana terminska pogodba o obrestni meri (ang. interest rate futures) pomeni 
terminsko pogodbo, s katero se trguje na borzi. Pri taki pogodbi se na datum pogodbe sklene 
dogovor o nakupu ali prodaji obrestnega instrumenta, npr. obveznice, po določeni ceni, z 
dostavo na datum v prihodnosti in sicer pod pogoji, ki jih določa specifikacija terminske 
pogodbe na borzi, kjer se s njimi organizirano trguje. Pogodba tako določa standardizirano 
količino, zadnji dan trgovanja, datum, kraj in način izpolnitve ter dopušča kupcu in 
prodajalcu, da se pogajata le o ceni terminske pogodbe, ki je kot vsaka tržna cena odvisna od 
ponudbe in povpraševanja. Običajno ni fizične dostave obrestnega instrumenta, saj se 
pogodba realizira pred dogovorjeno dospelostjo. 
 
Najpomembnejša razlika med nestandardizirano in standardizirano terminsko pogodbo je 
plačilo začetnega kritja59 in časovna razporeditev finančnih tokov. Pri nestandardizirani 
terminski pogodbi ob sklenitvi posla ne pride do denarnih tokov, stranki se le dogovorita o 
                                                 
59 Začetno kritje (“initial margin”) je zahtevani znesek, ki ga stranki položita na račun pri klirinški hiši, ter je 
jamstvo, da bosta tako kupec kot prodajalec lahko pokrila potencialno izgubo, ki lahko nastane v času do 
zapadlosti pogodbe. Pogodbene stranke lahko vplačajo začetno kritje v obliki denarja ali (kakovostnih oziroma 
likvidnih) vrednostnih papirjev, večinoma državnih obveznic. Terminske pogodbe, katerih osnovni instrument 
ima veliko cenovno nestanovitnost, bodo zahtevale večji znesek začetnega kritja, velikost pa se giblje med 5 in 
15% nominalne vrednosti pogodbe (Bodie, Kane, Marcus, 1995, str. 475). 
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podrobnostih posla in določita terminsko ceno. Denarni tok se pojavi le na dogovorjeni dan, 
ko vsaka stran izpolni svojo obveznost. Za razliko od tega je treba ob sklenitvi standardizirane 
terminske pogodbe vplačati začetno kritje kot nekakšen jamstveni sklad, spremembe 
terminske cene pa se kažejo kot vsakodnevni denarni pritok realiziranega prihodka ali denarni 
odtok, če gre za izgubo. 
 
Standardizirane terminske pogodbe o obrestni meri se evidentirajo na datum sklenitve posla 
na zabilančne račune. Začetno kritje se evidentira kot ločeno sredstvo, če je položeno v 
denarju. Če je položeno v obliki vrednostnih papirjev, ostane nespremenjeno v bilanci stanja. 
 
Značilnost standardiziranih terminskih pogodb je dnevno vrednotenje pozicij (“daily marking 
to market”) (Mohorič, 1996, str. 13). Dnevni denarni tokovi ne potekajo neposredno med 
kupcem in prodajalcem, ampak prek borze oziroma njene klirinške enote. Gre za denarno 
poravnavo, kajti predmet pogodbe ne zamenja lastnika, ampak so vse obveznosti izplačane v 
denarju. V primeru denarne poravnave se na dan zapadlosti pogodb ne zgodi nič posebnega, 
kajti vrednost pogodbe je poravnana z vsakodnevnim vrednotenjem pozicij. 
 
Znesek vsakodnevno realiziranega dobička oziroma izgube iz terminskih pogodb, imenovan 
gibljivo kritje (ang. daily/variation margin), se ustrezno prišteje na račun stranke, ki ima 
dnevni dobiček, oziroma odšteje z računa stranke, ki ima izgubo. Zato je priporočljivo, da ima 
stranka na računu večji znesek, kot je zahtevano začetno kritje. Tako se izogne vsakodnevnim 
plačilom na račun v primeru dnevne izgube in mora doplačati le tedaj, ko se vzdrževalno 
kritje (ang. maintenance margin) spusti pod določeno mejo. 
 
Dnevne spremembe gibljivih kritij se evidentirajo v bilanci stanja na ločenem računu bodisi 
kot sredstvo bodisi kot obveznost, odvisno od gibanja cene standardizirane terminske 
pogodbe. Enak postopek se uporabi na zaključni dan odprte pozicije. Takoj zatem se ločen 
račun stornira in skupni rezultat transakcije se evidentira kot prihodek ali kot odhodek, ne 
glede na to, ali je prišlo do predaje. Če do predaje pride, se knjižbe o nakupu ali prodaji 
izvedejo po tržni ceni. 
 
Nerealizirani odhodki, preneseni v izkaz uspeha ob koncu leta, se v naslednjih letih ne 
stornirajo v breme nerealiziranih prihodkov, razen če je instrument dospel ali odpoklican. 
 
Provizije se izkažejo v izkazu uspeha. 
 
2.5.6. Nestandardizirane terminske pogodbe na obrestno mero 
 
Nestandardizirana terminska pogodba na obrestno mero (ang. forward rate agreement) je 
pogodba, s katero se dve stranki dogovorita o obrestni meri za hipotetični depozit z 
zapadlostjo na določen datum v prihodnosti. Na datum poravnave ena stranka plača 
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nadomestilo drugi, odvisno od razlike med pogodbeno obrestno mero in tržno obrestno mero 
na datum poravnave. 
 
Nestandardizirane terminske pogodbe na obrestno mero se evidentirajo ob sklenitvi posla na 
zabilančne račune. Znesek nadomestila, ki ga ena stranka plača drugi na datum poravnave, se 
knjiži v izkaz uspeha po promptnem tečaju na datum poravnave in vpliva na povprečno 
nabavno vrednost pozicije te valute. Plačila se časovno ne razmejijo. 
 
Vse nestandardizirane terminske pogodbe na obrestno mero so prevrednotene na dnevno tržno 
ceno. Nerealizirani odhodki, preneseni v izkaz uspeha ob koncu leta, se v naslednjih letih ne 
stornirajo v breme nerealiziranih prihodkov, razen če je instrument dospel ali odpoklican. 
Nerealizirani prihodki vrednotenja se knjižijo v dobro računa vrednotenja. 
 
Provizije se izkažejo v izkazu uspeha. 
 
2.5.7. Terminske transakcije z vrednostnimi papirji 
 
Terminske transakcije z vrednostnimi papirji (ang. forward transactions in securities) so 
pogodbe, s katerimi se trguje na prostem trgu, v katerih se na datum pogodbe doseže dogovor 
o nakupu ali prodaji obrestnega instrumenta, običajno obveznice ali menice, po določeni ceni 
z dostavo na datum v prihodnosti. 
 
Terminske transakcije z vrednostnimi papirji se lahko obravnavajo po dveh različnih 
metodah. V obeh primerih se evidentirajo na zabilančne račune od datuma sklenitve posla do 
datuma poravnave po terminski ceni, dogovorjeni s pogodbo, ter se stornirajo na datum 
poravnave.  
 
Po prvi metodi povprečna nabavna vrednost imetja vrednostnega papirja, s katerim se trguje, 
ostane nespremenjena do datuma poravnave, na ta dan se izračunajo tudi učinki terminskih 
prodaj na prihodke in odhodke. Kupljeni vrednostni papir se evidentira z uporabo promptne 
cene na dan dospelosti (dejanska tržna cena), medtem ko se razlika glede na izvirno terminsko 
ceno pripozna kot realizirani prihodek ali odhodek. Terminske pozicije se vrednotijo po 
terminski tržni ceni za preostali čas trajanja transakcije. Na datum poravnave se morebitno 
stanje na računu vrednotenja prenese v izkaz uspeha. Odhodek vrednotenja ob koncu leta 
bremeni izkaz uspeha, prihodek vrednotenja pa se knjiži na račun vrednotenja. Nerealizirani 
odhodki, izkazani v izkazu uspeha ob koncu leta, se v naslednjih letih ne stornirajo v breme 
nerealiziranih prihodkov, razen če je instrument dospel ali odpoklican. 
 
Po drugi metodi se na koncu četrtletja izvede prevrednotenje vrednostnega papirja na podlagi 
neto pozicije, ki izhaja iz bilance stanja, in prodaj tega vrednostnega papirja, evidentiranih na 
zabilančnih računih. Znesek vrednotenja je enak razliki med navedeno neto pozicijo, 
vrednoteno po ceni prevrednotenja, in isto pozicijo, vrednoteno po povprečni nabavni 
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vrednosti bilančne pozicije. Pri terminskih nakupih je rezultat vrednotenja enak razliki med 
promptno ceno in povprečno nabavno vrednostjo nakupnih obveznosti. 
 
 
2.6. PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV 
 
2.6.1. Pravila pripoznavanja prihodkov in odhodkov 
 
Načelo previdnosti je temeljno načelo, na katerem temeljijo računovodska pravila ESCB. Pri 
uporabi tega koncepta v praksi uporablja Evrosistem pri pripoznavanju prihodka naslednjih 
pet temeljnih pravil: 
 

• realizirani prihodki in realizirani odhodki se prenašajo v izkaz uspeha; 
• nerealizirani prihodki se ne pripoznajo kot prihodek, ampak se prenesejo neposredno 

na račun vrednotenja. Pri tem je za prihodnje nove članice pomembno to, da za 
nerealizirane prihodke, ki jih je nacionalna centralna banka pridobila pred vstopom v 
monetarno unijo in prevzemom računovodskih pravil Evrosistema, to pravilo ne velja. 
Ostanejo na razpolago nacionalni centralni banki in se evidentirajo na posebnem 
računu vrednotenja v obliki dodatnega sklada - rezerv; 

• nerealizirani odhodki se prenašajo v izkaz uspeha, kadar presegajo predhodne 
prihodke vrednotenja, evidentirane na ustreznem računu vrednotenja; 

• nerealizirani odhodki, preneseni v izkaz uspeha, se v naslednjih letih ne stornirajo v 
breme novih nerealiziranih prihodkov; 

• ni neto izravnave nerealiziranih odhodkov pri katerem koli vrednostnem papirju, 
valuti ali imetju v zlatu v breme nerealiziranih prihodkov iz drugih vrednostnih 
papirjev, valut ali zlata. 

 
Tak pristop pri uporabi načela previdnosti je potreben iz več različnih razlogov. Eden 
najpomembnejših je dejstvo, da centralna banka prenese del dobička državi, vendar praviloma 
ni povratne akcije, če centralna banka utrpi izgubo. Naslednji razlog je v tem, da ima 
centralna banka odprto devizno pozicijo ter mora učinkovito investirati imetja v tuji valuti, 
zato je izpostavljena obrestnemu in valutnemu tveganju60, pred katerim se ne more zavarovati 
zaradi potencialnih učinkov signaliziranja. Gre tudi za to, da naj bi država ne imela dobička 
zaradi depreciacije domače valute, torej pravila ESCB ne dovoljujejo, da so takšni prihodki 
vrednotenja predmet delitve. Statutarna zahteva po operativni in finančni neodvisnosti 
centralnih bank je naslednji razlog za pomembnost načela previdnosti. Obsega potrebo po 
kritju ne samo stroškov poslovanja, pač pa tudi kakršnekoli potencialne izgube, ter 
enakomerni variaciji letnega rezultata. Evrosistem lahko varuje svojo finančno neodvisnost s 
primerno višino zadržanega dobička. 

                                                 
60 Valutno tveganje nastane v primeru, kadar sredstva v določeni tuji valuti niso enaka obveznostim v isti valuti, 
torej obstaja neto izpostavljenost v tej valuti (Saunders, 1997, str. 277). 
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Način evidentiranja realiziranih in nerealiziranih prihodkov in odhodkov je nazorno prikazan 
v tabeli 10. 
 
Tabela 10: Asimetrično obravnavanje nerealiziranega rezultata 
 
 Izkaz uspeha Bilanca stanja 
Realizirani prihodki in odhodki X  
Nerealizirani prihodki  X 
Nerealizirani odhodki X  
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Realizirani prihodki in odhodki nastanejo pri prejetih in plačanih obrestih ter pri prodaji 
vrednostnih papirjev, nerealizirani pa pri prevrednotenju tuje valute oziroma prilagoditvi 
vrednostnih papirjev tržni ceni. Realizirane pozitivne ali negativne tečajne razlike lahko 
povzročijo samo transakcije, katerih posledica je sprememba stanja določene valute. 
 
Evrosistem je za izračun realiziranih prihodkov in odhodkov pri prodaji vrednostnih papirjev, 
zlata in tuje valute razvil posebna pravila, na podlagi katerih se izračunajo stroški teh 
prodajnih transakcij. Osnova za izračun realiziranih prihodkov in odhodkov je metoda 
povprečne nabavne vrednosti, ki se dnevno uporablja pri navedenih sredstvih in obveznostih. 
Pravila so podrobneje razložena v poglavjih 2.6.2. in 2.6.3. 
 
Premije61 in diskonti62, ki izhajajo iz izdanih in kupljenih vrednostnih papirjev, se izračunajo 
in prikažejo kot del obrestnega prihodka ter se amortizirajo63 preko preostalega obdobja do 
dospelosti vrednostnih papirjev bodisi po linearni metodi bodisi po metodi notranje stopnje 
donosnosti (IRR)64. Vendar pa je metoda IRR obvezna za diskontne vrednostne papirje65, ki 
imajo ob nakupu preostalo dospelost daljšo od enega leta. 
 
Časovne razmejitve za finančna sredstva in obveznosti (npr. obveznost iz obresti in 
amortizirane premije oziroma diskonti) se izračunajo in evidentirajo najmanj četrtletno, za 
druge postavke pa najmanj letno. Centralne banke lahko izračunajo časovne razmejitve 
pogosteje, pod pogojem, da med četrtletjem poročajo le podatke po transakcijski vrednosti. 
Časovne razmejitve, denominirane v tujih valutah, se preračunajo po srednjem tržnem tečaju 
                                                 
61 Premija pomeni razliko med nominalno vrednostjo vrednostnega papirja in njegovo ceno, kadar je ta cena 
višja od nominalne vrednosti. 
62 Diskont pomeni razliko  med nominalno vrednostjo vrednostnega papirja in njegovo ceno, kadar je ta cena 
nižja od nominalne vrednosti. 
63 Amortizacija pomeni sistematično zmanjševanje premije oziroma diskonta preko določenega časovnega 
obdobja. 
64 Notranja stopnja donosa (IRR – Internal Rate of Return) pomeni diskontno stopnjo, pri kateri je knjigovodska 
vrednost vrednostnega papirja enaka trenutni vrednosti prihodnjega denarnega toka. 
65 Diskontni vrednostni papir je vrednostni papir, ki ne prinaša kuponskih obresti, njegov donos pa izhaja iz 
zviševanja njegove vrednosti, ker je izdan ali kupljen z diskontom. 
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na koncu četrtletnega obdobja in se stornirajo po enakem tečaju. V splošnem se lahko za 
izračun časovnih razmejitev med letom uporablja lokalna praksa (t.j. izračun do bodisi 
zadnjega poslovnega dneva bodisi do zadnjega koledarskega dneva četrtletja). Vendar pa je 
ob koncu leta zadnji koledarski dan četrtletja (t.j. 31. december) obvezni referenčni datum. 

 
2.6.2. Stroški transakcij pri vrednostnih papirjih 
 
Imetja vrednostnih papirjev morajo biti v knjigovodskih evidencah vodena po ISIN kodah in 
se ob nakupu evidentirajo po transakcijski ceni brez premije, diskonta in natečenih obresti. 
Povprečna nabavna cena imetja  posameznega vrednostnega papirja se dnevno lahko izračuna 
na dva načina. Po prvem načinu se vsi nakupi tega vrednostnega papirja v dnevu po nabavni 
vrednosti dodajo stanju predhodnega dne, da dobimo novo tehtano povprečno ceno pred 
upoštevanjem prodaj istega dne. Drugi način je, da se upoštevajo posamezni nakupi in prodaje 
vrednostnega papirja v vrstnem redu, v kakršnem se zgodijo tekom dneva, z namenom 
izračuna revidirane povprečne cene. Nova povprečna cena se izračuna samo takrat, kadar v 
obravnavanem dnevu potekajo transakcije nakupa, v nasprotnem primeru se uporabljajo 
povprečne cene preteklega dne. S tem izračunom se pridobi nova povprečna cena vrednostnih 
papirjev za tisti dan, ki se potem uporabi za izračun realiziranih prihodkov oziroma 
odhodkov. 
 
Tako izračunana bruto povprečna nabavna cena se prilagodi za premijo oziroma diskont, ki je 
amortiziran do tega dneva. Rezultat odštetja premije oziroma prištetja diskonta je neto 
povprečna nabavna vrednost, ki se uporablja za izračun in ločeno evidentiranje učinka 
obrestne mere in tržne cene pri prodaji vrednostnega papirja na dnevni ravni. Realizirani 
prihodki in odhodki pri prodaji se izračunajo na naslednji način: 
 

• bruto realizirani prihodek oziroma odhodek je razlika med bruto povprečno nabavno 
ceno in prodajno ceno; 

• razlika med neto povprečno nabavno vrednostjo in prodajno ceno je realizirani 
prihodek oziroma odhodek zaradi učinka spremembe tržne cene; 

• razlika med izračunanim bruto realiziranim rezultatom in realiziranim rezultatom 
zaradi učinka spremembe tržne cene je učinek zaradi spremembe obrestnih mer. 

 
Ob koncu leta se povprečna nabavna cena vrednostnih papirjev zmanjša za nerealizirane 
odhodke, prenesene v izkaz uspeha. Knjigovodsko obravnavanje tega pravila, ki ga je treba 
upoštevati konec leta, ponazarjata naslednja dva primera. 
 
Predpostavimo, da ima centralna banka dva vrednostna papirja v višini 500.000 EUR (VP 1) 
in 100.000 EUR (VP 2), povprečna nabavna cena obeh je enaka 1. Konec tretjega četrtletja se 
tržna cena spremeni na 1,1 (VP 1) oziroma 0,9 (VP 2), konec leta pa na 1,2 (VP 1) oziroma 
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0,8 (VP 2). Pri tem primeru še upoštevamo, da ni premije in diskonta, torej je neto povprečna 
nabavna cena enaka povprečni nabavni ceni. Zneski vrednotenja so sledeči: 
 
VP 1: 
30.09. = (500.000*(1,1-1) = 50.000 (prihodek vrednotenja) 
31.12. = (500.000*(1,2-1) = 100.000 (prihodek vrednotenja) 
 
VP 2: 
30.09. = (100.000*(0,9-1) = 10.000 (odhodek vrednotenja) 
31.12. = (100.000*(0,8-1) = 20.000 (odhodek vrednotenja) 
 
Slika 4: Knjiženje vrednostnega papirja v primeru prihodkov vrednotenja (VP 1) 

 
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Slika 5: Knjiženje vrednostnega papirja v primeru odhodkov vrednotenja (VP 2) 

 
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 

Sredstva Obveznosti

Datum knjiženja 30.09.
(1) 500.000 50.000 (2) (1) Imetje VP

(3) 50.000 (2) Vrednotenje 30.09.
100.000 (4)

Datum knjiženja 31.12.
(2) 50.000 (3) Storno vrednotenja 30.09.

50.000 (3) (4) Vrednotenje 31.12.
(4) 100.000

Odhodki vrednotenja VP

Izkaz uspeha

Bilanca stanja

Račun VP Prihodki vrednotenja VP

Prilagoditev vrednosti VP

Sredstva Obveznosti

Datum knjiženja 30.09.
(1) 100.000 (1) Imetje VP

20.000 (6) (2) Vrednotenje 30.09.

Datum knjiženja 31.12.
10.000 (2) (3) Storno vrednotenja 30.09.

(3) 10.000 (6) 20.000 (4) Vrednotenje 31.12.
20.000 (4) (5) Storno vrednotenja 31.12.

(5) 20.000 (6) Nerealiziran odhodek se smatra kot realiziran
- prenos nerealiziranega odhodka v izkaz uspeha
- zmanjšanje povprečne nabavne cene VP

(2) 10.000
10.000 (3)

(4) 20.000
20.000 (5)

Prilagoditev vrednosti VP
Izkaz uspeha

Odh. vredn. VP - začasni rač.

Bilanca stanja

Račun VP Prihodki vrednotenja VP
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Vrednostni papirji, kupljeni s premijo ali diskontom, povzročijo dodatne izračune in 
knjiženja. Vzemimo vrednostni papir z nominalno vrednostjo 10 milijonov EUR, kupljen 1. 
maja s premijo v višini 1 milijon tolarjev. Povprečna nabavna cena torej znaša 1,1. Zadnjega 
maja zapade kupon v višini 1 milijon EUR. Centralna banka 31. julija delno proda vrednostni 
papir v višini 5 milijonov EUR po ceni 1,2, natečene obresti za dva meseca znašajo 200.000 
EUR. Prejeti znesek pri prodaji torej znaša 6,2 milijona EUR (5 mio*1,2 + 0,2 mio obresti). 
 
Tabela 11: Izračun povprečne nabavne vrednosti in nabavne cene pri vrednostnem papirju 
 
Datum Nominalna 

vrednost 
Povprečna 

nabavna vrednost 
Povprečna 

nabavna cena 
Premija Amortizacija 

premije 
Neto povprečna 
nabavna cena 

01.05. 10.000.000 11.000.000 1,1 1.000.000 0 1,100
02.05. 10.000.000 11.000.000 1,1 990.000 10.000 1,099
03.05. 10.000.000 11.000.000 1,1 980.000 20.000 1,098
…   
30.07. 10.000.000 11.000.000 1,1 650.000 350.000 1,065
31.07. 5.000.000 5.500.000 1,1 320.000 180.000 1,064
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
 
Slika 6: Knjiženje vrednostnega papirja s premijo  
 
 

 
 
 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Delna prodaja vrednostnega papirja povzroči, da se znesek dnevne amortizacije zmanjša za 
polovico, iz 10.000 na 5.000, znesek že amortizirane premije se zmanjša za polovico in 

Sredstva Obveznosti

Datum knjiženja 01.05.
11.900.000 (1) 1.000.000 (2) (1) Nakup VP in plačilo natečenih obresti

(2) 1.000.000 (3) 100.000
(6) 6.200.000 (4) 900.000 Datum knjiženja 31.05.

200.000 (6) (2) Prejete kuponske obresti
(7) 200.000 (3) Prenos realiziranih obresti

(1) 11.000.000 (kadar so prejete natečene obresti večje od
6.000.000 (6) plačanih natečenih obresti, se neto znesek prenese

100.000 (3) na račun realiziranih prejetih natečenih obresti,
(5) 100.000 konec obdobja pa je prenesen v izkaz uspeha)

(1) 900.000 200.000 (7)
900.000 (4) Datum knjiženja 30.06. (netiranje konec obdobja)

(4) Zapiranje računov natečenih obresti
100.000 (5) (5) Prenos realiziranih obresti v izkaz uspeha

Datum knjiženja 31.07.
(6) Prodaja VP
(7) Zapiranje računa natečenih obresti

Bilanca stanja

Tekoči račun Prejete natečene obresti

Izkaz uspeha

Vrednostni papirji

Plačane natečene obresti

Realizirane prejete natečene obresti
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poveča za znesek dnevne amortizacije (350.000/2 + 5.000 = 180.000), znesek premije se 
zmanjša za polovico in dodatno za znesek dnevne amortizacije (650.000/2 – 5.000 = 
320.000), za izračun prihodka oziroma odhodka pa se uporabi nova neto povprečna nabavna 
cena. 
 
Celotni realizirani prihodek znaša 500.000 EUR (5 mio *(1,2-1,1)), učinek spremembe je 
realiziran v višini 680.000 EUR (5 mio *(1,2-1,064)), razlika pa je realizirani odhodek zaradi 
učinka spremembe obrestne mere v višini 180.000 EUR. Odhodek je realiziran v višini 
amortizirane premije do datuma prodaje. 
 
2.6.3. Stroški transakcij pri zlatu in tuji valuti 
 
Povprečna nabavna vrednost se pri zlatu in tuji valuti izračuna tako, da se pri neto nakupih 
valut in zlata v dnevu ta znesek doda stanju predhodnega dne po povprečni nabavni vrednosti 
dnevnih nakupov za vsako posamezno valuto in zlato zaradi izračuna novega tehtanega 
povprečnega tečaja tuje valute oziroma cene zlata. 
 
V primeru neto prodaje tuje valute ali zlata konec dneva se prek t.i. procesa regulacije 
izračuna realizirani prihodek ali odhodek, ki temelji na povprečni nabavni vrednosti stanja 
posamezne valute ali zlata v predhodnem dnevu, tako da ostane povprečna nabavna vrednost 
nespremenjena. Pri obveznostih v tuji valuti ali zlatu se uporablja nasprotni postopek. Tako na 
povprečno nabavno vrednost pasivne pozicije vplivajo neto prodaje, medtem ko neto nakupi 
zmanjšajo pozicijo pri veljavnem tehtanem povprečnem tečaju valute oziroma ceni zlata. 
 
Tabela 12: Izračun povprečne nabavne vrednosti tuje valute 
 

 USD 1 EUR = x USD 
Vrednost v 

EUR 
Povprečna 

nabavna vrednost 
Stanje tuje valute 10.000 1,15 8.696 1,15
Neto nakup 1.000 1,00 1.000 1,00
Stanje tuje valute 11.000 9.696 1,1345
Neto prodaja -500 0,90 -556 
Stanje tuje valute 10.500 9.140 
Regulacija – realiziran prihodek 115 
Tuja valuta po povprečni nabavni 
vrednosti 10.500  

 
9.255  

 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 
 
Iz tega nazornega primera izhaja, da neto pritoki tuje valute konec dneva vplivajo na 
povprečno nabavno vrednost tuje valute, neto odlivi tuje valute konec dneva pa ustvarijo 
realiziran rezultat prek procesa regulacije. 
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Ob koncu leta se povprečna nabavna cena zlata oziroma tečaj tuje valute zmanjša za 
nerealizirane odhodke, prenesene v izkaz uspeha, v primeru obveznosti pa poveča. 
 
Stanja, prevrednotena po povprečni nabavni vrednosti, so osnova za prevrednotenje po tržnih 
tečajih. 
 
Kot nadaljevanje prejšnjega primera predvidimo, da znaša tržni tečaj konec leta 1,11 USD za 
evro. Stanje USD po tržni vrednosti tako znaša 9.460 EUR, razlika do stanja, vrednotenega po 
povprečni nabavni vrednosti, je 205 USD, kar je nerealiziran prihodek vrednotenja v bilanci 
stanja. Povprečna nabavna vrednost imetja v USD se ne spremeni. 
 
Učinki so drugačni, če predvidimo, da znaša tržni tečaj evra konec leta 1,43 USD, tako da je 
stanje USD po tržni vrednosti  7.343 EUR. Razlika do stanja po povprečni nabavni vrednosti 
je odhodek vrednotenja v višini 1.912 EUR, ki se prenese v izkaz uspeha. Povprečna nabavna 
vrednost imetja v USD se prilagodi kot rezultat odpisa, tako da nova povprečna nabavna 
vrednost znaša 1,43. 
 
 
2.7. ČASOVNI VIDIK EVIDENTIRANJA POSLOVNIH DOGODKOV 
 
Ločimo dva načina evidentiranja poslovnih dogodkov: na datum plačila oziroma poravnave66 
in na datum trgovanja67. Evidentiranje poslovnih dogodkov na datum poravnave se bo 
uporabljalo kot osnova za evidentiranje podatkov v računovodskih sistemih Evrosistema do 
31. decembra 2006. Od 1. januarja 2007 dalje se bodo morale transakcije v tuji valuti in 
časovne razmejitve, denominirane v tujih valutah, v računovodskih sistemih Evrosistema 
evidentirati na datum trgovanja. Transakcije z vrednostnimi papirji se lahko še naprej 
evidentirajo na datum poravnave. Nacionalne centralne banke lahko uporabljajo način 
evidentiranja poslovnih dogodkov na datum trgovanja že pred 1. januarjem 2007. 
 
Navedeni pristop se nanaša na transakcije v tuji valuti ter nakupe in prodaje vrednostnih 
papirjev. Na datum trgovanja se transakcije evidentirajo na zabilančne račune. Na datum 
poravnave se zabilančne knjižbe stornirajo, transakcije pa se knjižijo na račune bilance stanja. 
Valutna pozicija oziroma pozicija vrednostnih papirjev se spremenita na datum trgovanja. Kot 
posledica se realizirani prihodki in odhodki, ki izhajajo iz neto prodaje, prav tako izračunajo 
in knjižijo na datum trgovanja. Neto nakupi tuje valute vplivajo na povprečno nabavno 
vrednost valutnega imetja, nakup vrednostnega papirja pa vpliva na povprečno ceno tega 
vrednostnega papirja na datum trgovanja. 
 

                                                 
66 Poravnava je dejanje, ki odpravi obveznosti v zvezi s prenosi denarja ali sredstev med dvema ali več 
strankami. 
67 Evidentiranje poslovnih dogodkov na datum trgovanja je računovodski pristop, po katerem se posli knjižijo na 
datum dogovora posla. 
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Natečene obresti, premije in diskonti v zvezi s finančnimi instrumenti, denominiranimi v tuji 
valuti, se izračunajo in knjižijo dnevno po tržnem deviznem tečaju, neodvisno od dejanskega 
denarnega toka. Natečene obresti vsak dan pomenijo priliv tuje valute, ki vpliva na 
spremembo povprečne nabavne vrednosti imetja te valute. To pomeni, da pride do spremembe 
valutne pozicije ob knjiženju navedenih natečenih obresti in ne ob prejemu ali plačilu 
obresti68. 
 
Rečemo lahko, da opisani način evidentiranja pomeni, da računovodski izkazi odsevajo bolj 
ažurno sliko stanja v podjetju kot evidentiranje na datum poravnave, ter zagotavlja zabilančno 
informacijo, ki se lahko uporablja za interne potrebe. 
 
Pri evidentiranju poslovnih dogodkov na datum trgovanja sta določeni dve metodi, standardni 
pristop in tako imenovani alternativni pristop. Alternativni pristop se od standardnega 
razlikuje v tem, da pri alternativni metodi ni dnevnih zabilančnih knjižb dogovorjenih 
transakcij, ki so poravnane kasneje, pripoznavanje realiziranih prihodkov ter izračun novih 
povprečnih nabavnih vrednosti (v primeru nakupov tujih valut) in povprečnih cen (v primeru 
nakupov vrednostnih papirjev) pa se opravi na datum poravnave. 
 
Vendar pa za transakcije, dogovorjene v enem letu, zapadle pa v naslednjem, poteka 
pripoznavanje prihodkov v skladu s standardnim pristopom. To pomeni, da realizirani učinki 
od prodaje vplivajo na izkaz uspeha v letu, v katerem je transakcija dogovorjena, nakupi pa 
spremenijo povprečne tečaje oziroma ceno imetja v letu, v katerem je transakcija 
dogovorjena. Vendar pa zabilančne knjižbe niso potrebne. 
 
Prednost alternativnega pristopa je predvsem v tem, da zahteva manjši napor in stroške za 
pričetek njegove uporabe, saj je potrebno razviti samo scenarij ob koncu leta. Lahko se 
prevzame neodvisno od uvedbe dnevnega knjiženja natečenih obresti. 
 
 
2.8. PRIMERJAVA MED MSRP IN PRAVILI ESCB 
 
Odbor AMICO se je marca 2001 lotil proučevanja vseh takrat veljavnih mednarodnih 
računovodskih standardov. Pri devetnajstih od njih je bilo sklenjeno, da jih je mogoče takoj 
prevzeti za uporabo v ESCB. Nekateri standardi so nerelevantni za bančni sistem, zato se niso 
obravnavali v podrobnosti (npr. MRS 41 – Kmetijstvo). Nekateri, za bančni sektor izredno 
pomembni standardi, pa so bili po tehtnem premisleku ocenjeni kot neuporabni za ESCB.  
 

                                                 
68 Poznamo dva pristopa za pripoznavanje obračunanih in še neplačanih obresti. Prvi je 'pristop koledarskega 
dne', ko se obračunane in še neplačane obresti knjižijo na vsak koledarski dan, ne glede na to, ali je to konec 
tedna, praznik ali delovni dan. Drugi pristop je 'pristop delovnega dne', ko se obračunane in še neplačane obresti 
knjižijo le ob delovnih dnevih. Nobenemu od pristopov se ne daje prednosti. V primeru, da zadnji dan v letu ni 
delovni dan, mora biti vključen v izračun obračunanih in še neplačanih obresti ne glede na uporabljen pristop. 
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Sklenjeno je bilo, da se MRS ne bodo uporabljali za osnovne operacije Evrosistema, nadaljni 
razvoj pa bo AMICO pozorno spremljal in redno proučeval možno uporabo izbranega MRS 
za poslovanje ESCB, ki ni v povezavi z njegovimi temeljnimi aktivnostmi. Posledično 
sprejeta Smernica ECB/2002/10 vsebuje obvezne določbe le za postavke, ki se nanašajo na 
funkcije centralne banke. Za obravnavanje vseh ostalih transakcij zunaj tega okvira (non-core 
operations) se v skladu s sklepom ECB iz leta 2002 upoštevajo MSRP, nacionalni standardi in 
druga nacionalna zakonodaja. 
 
V nadaljevanju so podane temeljne razlike in podobnosti med računovodskimi pravili ESCB 
in MSRP na področju vsebine računovodskih izkazov, bilance stanja, izkaza uspeha ter 
nekatere druge razlike z navedbo ustreznih MRS, ki pokrivajo določeno področje primerjave 
(Thornton, 2003, str. 123 - 134). 
 
2.8.1. Računovodski izkazi 
 
Popolni računovodski izkazi po MRS 1 (Predstavljanje računovodskih izkazov) obsegajo 
bilanco stanja, izkaz uspeha, izkaz finančnih tokov in izkaz spremembe kapitala ter 
računovodske usmeritve in pojasnila. Pravila ESCB predpisujejo le bilanco stanja in izkaz 
uspeha. 
 
MRS 30 (Razkritja v računovodskih izkazih bank in podobnih finančnih institucij) opisuje 
postavke, ki naj se vključijo v bilanco stanja in izkaz uspeha, ter tako dopušča določeno 
fleksibilnost. Večina teh postavk je ustreznih tudi za centralno banko. Nasprotno od tega pa 
sta oblika in postavke bilance stanja in izkaza uspeha za centralne banke ESCB natančno 
predpisana. Oblika bilance stanja ESCB ne ustreza priporočilom MSRP, po katerih naj bi bila 
sredstva in obveznosti razvrščene po kriteriju likvidnosti, temveč je primarna struktura 
podrejena prikazu razčlenitve po sektorjih partnerjev. Da bi se izognili razkrivanju občutljivih 
informacij, podroben prikaz postavk izkaza uspeha ni potreben. 
  
Glede primerjave podatkov v računovodskih izkazih so pravila enaka, v obeh primerih je v 
računovodskih izkazih potrebna primerjava s predhodnim poslovnim letom. 
 
MRS 7 (Izkazi finančnega izida) opredeljuje izkaz finančnih tokov, ki daje uporabnikom 
informacije, kako podjetje pridobiva denarna sredstva in njihove ustreznike in kako jih 
porablja, ter kakšno je stanje teh sredstev na začetku in na koncu obračunskega obdobja. Na 
podlagi teh informacij je mogoče ugotoviti razloge za povečanje ali zmanjšanje denarnih 
sredstev in njihovih ustreznikov v obračunskem obdobju (Štrukelj, str. 13). V računovodskih 
izkazih ESCB ni izkaza finančnih tokov, saj je prevladalo mnenje, da ta izkaz ne bi 
zagotavljal ustreznih dodatnih informacij. 
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2.8.2. Bilanca stanja 
 
MRS 39 (Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje) predpisuje način pripoznavanja 
finančnih sredstev in obveznosti v bilanci stanja glede na njihovo klasifikacijo. Finančne 
naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo ter posojila se vodijo po amortizirani nabavni 
vrednosti, finančna sredstva v posesti za trgovanje ali razpoložljiva za prodajo pa po pošteni 
vrednosti69. Finančna sredstva se po pravilih ESCB vrednotijo po tržni ceni (tržni vrednostni 
papirji ne glede na njihov namen) ali po nabavni vrednosti (netržni vrednostni papirji, vloge, 
posojila). Temeljna kritika, ki se nanaša na MRS 39, je v tem, da ne upošteva specifičnih 
dejavnosti centralnih bank, to je uporabe finančnih instrumentov pri upravljanju z deviznimi 
rezervami in izvajanju monetarne politike. Po MRS 39 bi vsa ta sredstva veljala kot 
razpoložljiva za namene intervencije, torej bi se kategorizirala kot finančna sredstva v posesti 
za trgovanje ali razpoložljiva za prodajo. To bi posledično narekovalo evidentiranje 
sprememb v pošteni vrednosti pri tržnih sredstvih v izkazu uspeha, pri razpoložljivih za 
prodajo pa v rezervah. 
 
Navodila za implementacijo MRS 39 (IGC 8-1) navajajo, da se zlato šteje kot blago, zato ni 
podrobnejših določb glede njegovega vrednotenja. ECB predpisuje za zlato vrednotenje po 
tržni cena, pri tem pa se znesek vrednotenja ne deli na razliko vrednotenja zaradi cene in 
razliko vrednotenja zaradi tečaja. Izračuna se en znesek vrednotenja, ki temelji na ceni 
določene enote teže zlata v evrih, ki izhaja iz deviznega tečaja med dolarjem in evrom na dan 
četrtletnega vrednotenja. 
 
Izpeljane finančne instrumente definira MRS 39 kot finančne instrumente: 
 
- katerih vrednost se spremeni in se tako odzove na spremembo podrobno določene 

obrestne mere, tečaja vrednostnic, cene blaga, deviznega tečaja, indeksa cen ali tečajev, 
kreditne sposobnosti ali kreditnega indeksa ali podobnih spremenljivk; 

- ki ne zahtevajo začetne čiste finančne naložbe ali zahtevajo le majhno začetno naložbo v 
zvezi z drugimi vrstami pogodb, ki se podobno odzivajo na spremembe tržnih razmer; in 

- ki se poravnajo v prihodnosti. 
 
ECB pravila ne vsebujejo splošne definicije izpeljanih finančnih instrumentov, pač pa so 
podrobno definirani specifični instrumenti (obrestne zamenjave, valutne zamenjave, 
standardizirane in nestandardizirane terminske pogodbe) in njihovo evidentiranje. 
 

                                                 
69 Pošteno vrednost MRS 39 opredeljuje kot znesek, s katerim je mogoče zamenjati sredstvo oziroma poravnati 
obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu. Praviloma je ugotovljiva 
upoštevaje ceno posla ali druge tržne cene. Če takšnih tržnih cen ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se poštena 
vrednost nadomestila oceni kot vsota vseh prihodnjih denarnih plačil in prejemkov, ki se diskontirajo z uporabo 
prevladujoče tržne obrestne mere za podoben instrument glede valute, roka, vrste obrestne mere in drugih 
značilnosti. 
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MRS 16 (Opredmetena osnovna sredstva) predpisuje, da se amortizirljivi znesek enote 
sredstva (t.j. nabavna vrednost ali prevrednoteni znesek) dosledno sistematično razporedi v 
njegovi dobi koristnosti. Zahtevano je redno prevrednotenje vseh razredov sredstev brez izjem 
za postavke manjših vrednosti. ECB pravila prav tako priporočajo vodenje osnovnih sredstev 
po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijo. Predlagane amortizacijske stopnje so 
naslednje: računalniki in strojna/programska oprema ter motorna vozila - 4 leta; oprema, 
pohištvo in poslopja v gradnji - 10 let; zgradba in kapitalizirani (glavni) stroški za obnovo 
opreme - 25 let. Kapitalizacija izdatkov je zneskovno omejena; znesek, manjši od 10.000 
evrov brez DDV se ne kapitalizira. 
 
MRS 37 (Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva) določa, da je rezervacije treba 
oblikovati v primerih, ko: 
 
- ima podjetje sedanjo obveznost kot rezultat preteklih dogodkov; 
- je verjetno, da bo zaradi poravnave obveznosti prišlo do odtoka virov, ki omogočajo 

ekonomske koristi; in 
- je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveznosti. 
 
Pravila ESCB vsebujejo naslednji definiciji: 
 
- rezerve pomenijo znesek, izločen iz dobička, ki se lahko razdeli, ter ni namenjen za 

poravnavo neke določene obveznosti, nepredvidenega izdatka ali pričakovanega 
zmanjšanja vrednosti sredstev, ki je znan na datum bilance stanja; 

 
- rezervacije so zneski, izločeni pred ugotovitvijo dobička ali izgube, z namenom 

zavarovanja pred kakršnokoli znano ali predvideno obveznostjo ali tveganjem, katerega 
stroške ni mogoče natančno določiti (t.i. 'rainy day provisions'). V praksi se zaradi 
uresničevanja načela previdnosti rezervacije največ uporabljajo za kritje splošnega 
tečajnega in obrestnega tveganja, ki mu je izpostavljena centralna banka brez možnosti 
učinkovitega zavarovanja pred temi tveganji (tak primer je oblikovanje rezervacije ECB v 
letu 2000 v višini 2,6 mrd EUR). Njihova vloga je preprečevati velike fluktuacije v letnem 
znesku dobička centralne banke, ki je predmet delitve. Dejanska velikost in struktura sta 
stvar previdnostne ocene posamezne centralne banke, odvisno od uporabljenih metod 
ocenjevanja tveganj. 

 
2.8.3. Izkaz uspeha 
 
Pri pripoznavanju realiziranih prihodkov in odhodkov MSRP temeljijo na dveh kriterijih: 
 
- znesek prihodkov (odhodkov) je mogoče zanesljivo izmeriti; 
- podjetju se bodo v prihodnosti povečale (zmanjšale) s poslom povezane gospodarske 

koristi. 
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Priloga k MRS 18 (Prihodki) podaja podrobna navodila za pripoznavanje prihodkov za 
posamezne konkretne primere. 
 
Po MRS 21 (Vplivi sprememb deviznih tečajev) je treba nerealizirane tečajne razlike 
pripoznati kot prihodke ali odhodke v izkazu uspeha v obdobju, v katerem se pojavijo. 
Nerealizirani prihodki/odhodki vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev se evidentirajo v 
izkazu uspeha, od vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, pa v rezervah ali v izkazu 
uspeha. 
 
Računovodska pravila ESCB zaradi upoštevanja načela previdnosti kot temeljnega načela 
določajo, da se v izkaz uspeha prenašajo realizirani prihodki in odhodki ter nerealizirani 
odhodki v primeru preseganja predhodnih prihodkov vrednotenja. V izkazu uspeha pa se ne 
evidentirajo nerealizirani prihodki, ampak se le-ti prenašajo na poseben račun vrednotenja. 
 
MRS 18 (Prihodki) vključuje v prihodke od obresti znesek amortizacije vseh popustov, premij 
in drugih razlik med začetnim knjigovodskim zneskom vrednostnega papirja in zneskom ob 
zapadlosti v plačilo. Metoda amortiziranja ni predpisana. Podobno se po pravilih ESCB 
premije in diskonti, ki izhajajo iz izdanih in kupljenih vrednostnih papirjev, izračunajo in 
prikažejo kot del obrestnega prihodka ter se amortizirajo v preostalem obdobju do dospelosti 
vrednostnih papirjev, bodisi po linearni metodi bodisi po metodi notranje stopnje donosa 
(IRR). IRR metoda je obvezna za diskontne vrednostne papirje, ki imajo ob nakupu preostalo 
dospelost daljšo od enega leta. 
 
MRS 18 predpisuje, da se obresti (kamor se vključuje tudi amortizacija premij in diskontov) 
pripoznajo na temelju sorazmerja časa, ki upošteva učinkovit donos sredstva in ne postavljajo 
nobenih zahtev glede pogostosti razmejevanja. Pravila ESCB predpisujejo za finančna 
sredstva in obveznosti (npr. obveznost za obresti in amortizirano premijo/diskont) izračun in 
knjiženje časovnih razmejitev najmanj četrtletno, za druge postavke pa najmanj letno. 
Nacionalne centralne banke lahko izračunajo časovne razmejitve pogosteje pod pogojem, da 
se med četrtletjem Evropski centralni banki poroča le podatke po transakcijski vrednosti. 
Časovne razmejitve, denominirane v tujih valutah, se preračunajo po srednjem tržnem tečaju 
na koncu četrtletnega obdobja in se stornirajo po enakem tečaju. 
 
Računovodska pravila ESCB vsebujejo tudi specifične določbe glede pripoznavanja stroškov 
transakcij, ki jih MSRP ne poznajo, to je t.i. metoda povprečne nabavne vrednosti/cene 
(average cost/price method). Metoda je bila natančneje obrazložena v poglavju 2.6. 
 
2.8.4. Drugo 
 
Glede časovnega vidika evidentiranja poslovnih dogodkov MSRP dovoljujejo pripoznavanje 
nakupa ali prodaje finančnega sredstva tako po datumu trgovanja kot po datumu plačila. 
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Edina omejitev pri tem je, da se uporabljena metoda dosledno uporablja za vse nakupe in 
prodaje finančnih sredstev, ki spadajo v isto kategorijo finančnih sredstev. Smernica ECB 
določa, da se način evidentiranja poslovnih dogodkov na datum plačila/poravnave uporablja 
kot osnova za evidentiranje podatkov v računovodskih sistemih Evrosistema do 31. decembra 
2006. Najkasneje od 1. januarjem 2007 dalje se kot osnova za evidentiranje transakcij v tuji 
valuti in časovnih razmejitev, denominiranih v tujih valutah, uporablja način evidentiranja 
poslovnih dogodkov na datum trgovanja. Transakcije z vrednostnimi papirji se lahko po tem 
datumu še naprej evidentirajo na datum plačila. 
 
MRS 8 (Čisti poslovni izid v obdobju, bistvene napake in spremembe v računovodskih 
usmeritev) zahteva, da se spremembe, ki se nanašajo na uvedbo novega MRS, evidentirajo in 
prikažejo v skladu s prehodnimi določbami tega standarda, običajno s prilagoditvijo 
zadržanega dobička. Za druge spremembe v računovodski politiki dovoljuje dve alternativi: 
prilagoditev podatkov preteklega leta (benchmark pristop) ali prilagoditev finančnega 
rezultata tekočega leta (dovoljen alternativni pristop). Pojasnilo 18 dodatno določa, da je treba 
izbrano metodo uporabiti konsistentno za vse spremembe v računovodski politiki. Smernica 
ECB ne vsebuje nobenih navodil, ki bi se nanašala na spremembo računovodske politike. 
Izjema so prehodne določbe, ki so veljale ob uveljavitvi pravil ESCB za sedanje države 
Evrosistema v začetku leta 1999 glede začetnega vrednotenja sredstev in obveznosti ter 
evidentiranja realiziranih in nerealiziranih prihodkov/odhodkov ob prehodu. Ta določila se 
bodo smiselno uporabila tudi ob vstopu novih držav v Evrosistem. 
 
MSRP predpisuje dve rešitvi glede popravljanja bistvenih napak: ali ponovno prikazati 
primerjave in prilagoditi zadržani dobiček predhodnega leta, ali pa vključiti učinek v izkaz 
uspeha tekočega leta in zagotoviti formalno primerjavo v pojasnilih. Za ECB velja, da se bodo 
pomembnejše napake, ki se nanašajo na objavljene računovodske izkaze Evrosistema, 
pokazale v naslednjih objavljenih računovodskih izkazih s prilagoditvijo zneskov 
predhodnega obdobja in obrazložitvijo v priloženem pojasnilu. 
 
Glede dogodkov po datumu bilance stanja MRS 10 (Dogodki po datumu bilance stanja) 
predpisuje prilagoditev računovodskih izkazov za kasnejše poslovne dogodke z 
zagotavljanjem evidentiranja na datum bilance stanja za poslovne dogodke, ki bistveno 
vplivajo na zneske v računovodskih izkazih. ECB s tem v zvezi nima pravil. 
 
MSRP vsebujejo še cel kup določb, ki se jih pravila ESCB sploh ne dotikajo. Naj omenim 
samo nekatere: 
 
- priznavanje zaslužkov zaposlencev (MRS 19); 
- priznavanje naložbenih nepremičnin (MRS 40); 
- oslabitev finančnih sredstev (MRS 36); 
- pripoznanje in odprava pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti (MRS 39); 
- pogojne obveznosti (MRS 37) 
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- poslovni in finančni najemi (MRS 17) 
- klasifikacija kapitala in dolga (MRS 32) 
- varovanje pred tveganjem (MRS 39). 
 
Seveda pa obstajajo tudi določbe v pravilih ESCB, ki niso pokrite v MSRP. Ena od takih 
določb se nanaša na kovance in bankovce. 
 

33..  OOBBVVEEZZNNOOSSTTII  PPOORROOČČAANNJJAA  CCEENNTTRRAALLNNEE  BBAANNKKEE  EEVVRROOPPSSKKEEGGAA  
SSIISSTTEEMMAA  CCEENNTTRRAALLNNIIHH  BBAANNKK  

 
Statut ESCB v členu 26.4 navaja, da mora Svet ECB določiti posebna pravila za 
standardizacijo računovodstva in poročanja o poslih, ki jih izvaja centralna banka. Tako 
nacionalne centralne banke poročajo na podlagi Smernice ECB/2002/10 podatke ECB za 
namene finančnega poročanja v Evrosistemu v skladu z zahtevami, ki jih je sprejel Svet ECB. 
 
Uporabniki računovodskih poročil Evrosistema so organi odločanja tako na političnem kot na 
operativnem nivoju, tržni analitiki, udeleženci finančnega trga, statistiki, vladni organi in 
javnost. Zunanje uporabnike najbrž v glavnem zanimajo monetarna, ekonomska in statistična 
analiza. Torej so agregiranje finančnih podatkov in obravnavanje tržno občutljivih informacij 
prva skrb pri sestavi objavljenih izkazov. Zahteve notranjih uporabnikov so širšega značaja in 
v nekaterih področjih bolj podrobne, saj pokrivajo področja, kot so upravljanje likvidnosti in 
statistična analiza. Ne nazadnje je računovodska informacija potrebna, da se zadovolji 
določbe Statuta v zvezi s poročanjem. 
 
Po vstopu v Evrosistem mora nacionalna centralna banka sodelovati v vseh aktivnostih 
poročanja, to so predvsem dnevne in četrtletne bilance stanja, poročanje v povezavi z 
denarnim prihodkom in obrestovanjem saldov znotraj Evrosistema, poročanje o zamudah in 
napakah ter odstopanjih od računovodskih pravil Evrosistema. 
 
Nacionalna centralna banka mora sodelovati v revizijah ECB70. 
 
 

                                                 
70 Primeri revizije ESCB na računovodskem področju: 

- izračun, prerazporeditev, knjiženje in poročanje denarnega prihodka v določenem letu 
- izpolnjevanje varnostnih zahtev pri računovodskih sistemih nacionalnih centralnih bank 
- zanesljivost in celovitost saldov znotraj Evrosistema na nivoju poročanja Evrosistema 
- izračun in poročanje evro bankovcev v obtoku v določenem letu 
- ustreznost in učinkovitost upravljanja s tveganji in kontrol pri konsolidiranem tedenskem računovodskem 

izkazu (razlogi so v tem, da se ti izkazi javno objavljajo, ne potrdi jih zunanji revizor, uporabljajo se za 
statistične namene in namene upravljanja likvidnosti, obstaja tudi tveganje zmanjšanja ugleda nacionalnih 
centralnih bank Evrosistema in ECB, če bi bili objavljeni podatki bistveno napačni) 

- ustreznost in učinkovitost upravljanja s tveganji in kontrol za zabilančne račune 
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3.1. RAČUNOVODSKI IZKAZI EVROSISTEMA 
 
3.1.1. Vrste računovodskih izkazov Evrosistema 
 
Smernica ECB o postopkih poročanja v povezavi s pravno podlago za računovodstvo in 
finančno poročanje v ESCB (ECB/2002/NP9) zelo podrobno določa postopke, časovni 
razpored in tehnične zahteve poročanja računovodskih izkazov. 
 
Tabela 13: Računovodski izkazi Evrosistema 
 
Z.š. Vrsta poročila Objava Zakonska osnova Namen poročila in uporabniki 
1. Dnevni računovodski 

izkaz Evrosistema 
Ne - V glavnem za namene upravljanja likvidnosti 

(za izvajanje člena 12.1 Statuta), del podatkov iz 
dnevnega računovodskega izkaza se uporabi za 
izračun denarnega prihodka 

2. Razčlenjen tedenski 
računovodski izkaz 

Ne - Osnova za izdelavo konsolidiranega tedenskega 
računovodskega izkaza Evrosistema 

3. Konsolidiran tedenski 
računovodski izkaz 
Evrosistema 

Da Člen 15.2 Statuta Konsolidiran računovodski izkaz za monetarno 
in ekonomsko analizo (konsolidiran tedenski 
računovodski izkaz Evrosistema se pridobi iz 
dnevnega računovodskega izkaza na dan 
poročanja), pri svojih analizah ga uporabljajo 
različne skupine, kot npr. World Gold Coucil71, 
kreditne institucije, … 

4. Mesečna in četrtletna 
finančna informacija 
Evrosistema 

Da72 Statistični predpisi, v 
skladu s katerimi 
morajo MFI 
dostavljati podatke 

Statistična analiza 

5. Konsolidirana letna 
bilanca stanja 
Evrosistema 

Da Člen 26.3 Statuta Konsolidirana bilanca stanja za analitične in 
operativne namene, objavljena kot dodatek k 
letnemu poročilu ECB (poslana mora biti do 
konca februarja za predhodno leto) 

 
Vir: Smernica ECB/2002/10, Annex 1. 
 
Najpomembnejši sta dnevna in tedenska bilanca stanja, zato ju v nadaljevanju podrobneje 
obravnavam. 
 
 

                                                 
71 World Gold Council je organizacija, ki so jo leta 1987 ustanovili največji svetovni dobavitelji zlata; poleg 
ostalih nalog je njihov prvenstveni cilj stimulirati in maksimizirati povpraševanje in zaloge zlata pri potrošnikih 
in industriji. 
72 Mesečno morajo monetarne finančne institucije (MFI) v Evropski uniji posredovati (agregirane) statistične 
podatke, ki se objavijo. Poleg tega morajo tudi centralne banke kot MFI četrtletno priskrbeti podrobnejše 
informacije, kakor so tiste, ki so navedene v mesečnih podatkih. Te vrste poročanja je podrobneje obrazloženo v 
poglavju 3.2. 
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3.1.2. Dnevna bilanca stanja 
 
ECB predpisuje zelo stroge roke za poročanje, ki jih nacionalne centralne banke morajo 
izpolnjevati. Dnevno bilanco stanja morajo nacionalne centralne banke posredovati vsak 
delovni dan Evrosistema do 8. ure zjutraj, poročanje se izvaja tudi na dneve nacionalnih 
praznikov. Dana je možnost, da se popoldne ob 16. uri ponovno pošlje popravljeno bilanco, 
vendar je to prej izjema kot pravilo. ECB po prejemu dnevnih bilanc izvaja kontrole 
verodostojnosti73 poslanih podatkov. Med četrtletji se poroča samo podatke po transakcijskih 
vrednostih, konec vsakega četrtletja pa je treba izvesti vrednotenje postavk bilance stanja, ki 
temelji na referenčnem tečaju ECB74. Prevrednotene podatke je treba posredovati do 8. ure 
zjutraj drugi delovni dan po koncu četrtletja. 
 
Podatke se poroča s pomočjo programske opreme ENSD. 
 
Tabela 14: Dnevna bilanca stanja – ENSD format 
 

 
Vir: Interna gradiva ECB, 2003. 

                                                 
73 Kontrole verodostojnosti vsebujejo standardno opredeljene postopke, kot so analiza sprememb v primerjavi s 
preteklimi obdobji, analiza časovnih vrst določenih postavk za daljše časovno obdobje, kontrole četrtletnih 
saldov računov vrednotenja, primerjava storno knjižb vrednotenja s knjižbami vrednotenja v preteklem četrtletju, 
primerjava gibanja in stanj z alternativnimi viri informacij ipd. 
74 Referenčni tečaj pomeni srednjo tržno ceno oziroma srednji tržni tečaj. Srednja tržna cena je srednja točka 
med ponujeno prodajno in nakupno ceno za vrednostni papir, ki temelji na kotacijah za transakcije normalnega 
tržnega obsega s strani priznanih vzdrževalcev trga, borznih trgovcev ali priznanih borz. Srednji tržni tečaj pa 
pomeni dnevne dogovorjene tečaje ECB ob 14.15 uri. 
 

Assets Liabilities
1 Gold and gold receivables 1 Banknotes in circulation
2 Claims on non-euro area residents denominated in FCY 2 Liabilities to euro area monetary policy credit institutions 

denominated in euro
3 Claims on euro area residents denominated in FCY 3 Other liabilities to euro area credit institutions denominated in 

euro
4 Claims on non-euro area residents denominated in euro 4 Debt certificates issued
5 Lending to euro area credit institutions related to monetary 

policy operations denominated in euro
5 Liabilities to other euro area residents denominated in euro

6 Other claims on euro area credit institutions denominated in 
euro

6 Liabilities to non-euro area residents denominated in euro

7 Securities of euro area residents denominated in euro 7 Liabilities to euro area residents denominated in FCY
8 General government debt denominated in euro 8 Liabilities to non-euro area residents denominated in FCY
9 Intra-Eurosystem claims 9 Counterpart of special drawing rights allocated by the IMF

10 Items in course of settlement 10 Intra-Eurosystem liabilities
11 Other assets 11 Items in course of settlement

12 Other liabilities
13 Provisions
14 Revaluation accounts
15 Capital and reserves

Total assets Total liabilities

  Terjatve in obveznosti v tuji valuti

  Postavke v povezavi z monetarno politiko

  Postavke, ki so v bilanci stanja Evrosistema konsolidirane
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Prilagoditev načina dela in tehničnih značilnosti informacijske podpore zahteva od posamezne 
centralne banke veliko prilagoditev, ki bodo seveda izredno pomembne tudi za Banko 
Slovenije. Poleg zagotavljanja potrebne tehnološke podpore je najpomembnejša naloga 
zagotovitev ažurnosti knjigovodskih evidenc, torej zaključevanje poslovnih knjig konec 
poslovnega dne. Glede na delovni čas sistema TARGET (do 18.00) to pomeni, da je zaključne 
knjižbe delovnega dne mogoče opraviti šele po tej uri, kar lahko delovni dan računovodij 
podaljša v pozne večerne ure. Delna prilagoditev je mogoča s čim boljšo avtomatizacijo 
delovnih procesov, t.j. izdelavo vmesnikov, avtomatskih obdelav in drugih postopkov, ki 
zahtevajo čim manj ročnih posegov oziroma lahko potekajo tudi brez navzočnosti ljudi. 
 
Centralna banka mora težiti k temu, da je dnevna bilanca pripravljena čim prej konec dneva, 
saj se s tem zagotovi najdaljši možni čas med pripravo bilance in rokom za pošiljanje. Ta čas 
se lahko izrabi za podrobnejše kontrole, popravke, uskladitve, če je potrebno pa tudi za 
izvajanje postopkov v izrednih razmerah. Vnaprej je treba pripraviti orodja, ki bodo ustrezna 
za izvajanje kontrole podatkov, ter zagotoviti ustrezno arhiviranje podatkov in dokumentacije. 
 
Prilagoditev zahtevam poročanja dnevne bilance zahteva prilagoditev organizacije dela v 
računovodstvu pa tudi v oddelkih, ki zagotavljajo podatke, pomembne za ažurnost dnevne 
bilance. Potrebno je organizirati ekipo, ki bo zadolžena za dnevno izvedbo nalog, obvestiti 
druge oddelke o spremembah v postopkih dela, uvesti dežurstva, izmensko delo ipd. 
 
Treba je tudi najti tehnično rešitev za ločitev med mesečnim in četrtletnim vrednotenjem, ki 
se zahtevata za statistično oziroma dnevno bilanco stanja nacionalne centralne banke. Banka 
Slovenije sedaj izvaja mesečno vrednotenje, ki ustreza zahtevam statističnega poročanja, treba 
pa bo najti način, da se bodo mesečna vrednotenja, v kolikor niso to podatki konec četrtletja, 
izločila iz podatkov dnevne bilance stanja. 
 
Zaradi zmanjšanje možnosti napak in knjiženja za pretekle dneve je treba poiskati tudi 
tehnično rešitev za onemogočanje posegov v knjigovodske evidence preteklih obdobij (dni). 
Za pošiljanje popravkov za pretekle dneve je treba imeti utemeljen in tehten razlog, ki ga je 
potrebno podrobno obrazložiti ECB. Pri popravkih se ponovno pripravi bilance za vse dneve, 
na katere je napaka vplivala, ter se jih ponovno pošlje. V primeru, da so te napake vplivale na 
tedensko objavljeno bilanco stanja, se popravki prikažejo v naslednji bilanci s priloženim 
pojasnilom. 
 
3.1.3. Tedenska bilanca stanja 
 
Konsolidirani računovodski izkaz Evrosistema se v skladu s standardnim pravilom objavlja 
vsak torek ob 15.00 v vseh uradnih jezikih EU (pravilo je prilagojeno v primeru praznika v 
Evrosistemu ali konca četrtletja). Interni roki so zelo strogi. Konsolidacijo opravi ECB. 
Konsolidirane bilance stanja Evrosistema obsegajo vse postavke iz bilance stanja ECB in 
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nacionalnih centralnih bank. Le-te prejmejo od ECB pred objavo podrobno disagregirano 
bilanco stanja. 
 
Evrosistem ni skupina v običajnem pomenu skupine, ki pripravlja konsolidirane 
računovodske izkaze. Članice Evrosistema so finančno neodvisne (razen pri delitvi denarnega 
prihodka) in ECB ni materinsko podjetje nacionalnih centralnih bank. Objavljeni 
konsolidirani računovodski izkazi Evrosistema so 'seštevek' bilančnih postavk posameznih 
bilanc stanja, ne pa prava konsolidacija v računovodskem smislu, in prilagoditve zaradi 
konsolidacije se ne prikažejo v poslovnih knjigah. 
 
Ne glede na to se pojavljajo zelo pomembne postavke terjatev in obveznosti med članicami 
Evrosistema in tvorijo eno od pomembnejših postavk bilance stanja centralne banke. Te 
terjatve in obveznosti ustvarjajo pomembne prihodke in odhodke, ki vplivajo na izkaz uspeha 
posamezne centralne banke. Po konsolidaciji te postavke niso prikazane. 
 
Bilateralni saldi med centralnimi bankami primarno nastajajo pri operacijah preko sistema 
TARGET, ki ustvarjajo čezmejne transakcije, ko se likvidnost giblje v evro območju. Drugi 
saldi znotraj Evrosistema, ki se morajo konsolidirati, so prispevek nacionalnih centralnih bank 
v kapitalu ECB ter saldi znotraj Evrosistema, ki izhajajo iz razporeditve izdaje evro 
bankovcev. 
 
3.1.4. Organizacijske in tehnične zahteve 
 
Poročanje na dneve nacionalnih praznikov in nedelovne dneve sistema TARGET je v 
Smernici ECB/2002/NP9 natančno definirano. Dnevno bilanco je treba pošiljati ne glede na 
nacionalne praznike v posamezni državi. V Smernici so navedene zahteve pri različnih 
kombinacijah nedelovnih dni nacionalne centralne banke, domačega BPRČ in sistema 
TARGET. Zaradi nacionalnih praznikov tudi ni mogoče preložiti četrtletnega vrednotenja in 
objave konsolidirane tedenske bilance stanja Evrosistema. 
 
Poslani podatki morajo bi pravočasni in natančni. ECB spremlja pravočasnost in natančnost 
teh podatkov, o tem se razpravlja na sestankih odbora AMICO in delovne skupine WGAR ter 
pripravi letno poročilo Svetu ECB. Računovodski podatki se štejejo kot nepravočasni, če 
centralna banka ne posreduje podatkov v časovnih okvirih, določenih v Smernici 
ECB/2002/10. Računovodski podatki veljajo za nenatančne, če so poročani pravilno v 
dogovorjenih rokih, vendar pride do vsaj enega od naslednjih pogojev: (i) nenatančnost več 
kot 1 % pri eni od dogovorjenih referenčnih postavk, oziroma (ii) nenatančnost se šteje kot 
pomembna pri tej centralni banki. 
 
Smernica predvideva tudi rešitve v izrednih razmerah, torej način pošiljanja podatkov, kadar 
redna procedura ni izvedena oziroma pride do napake pri pošiljanju podatkov. 
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Zaradi možnosti preverjanja poslanih podatkov morajo nacionalne centralne banke zagotoviti 
kontaktne osebe, ki bodo dosegljive vsak delovni dan do 14. ure, vsak ponedeljek pa je ta ura 
podaljšana do 17. ure zaradi priprave konsolidirane bilance stanja Evrosistema na objavo. 
Seveda morajo biti te kontaktne osebe sposobne komunicirati v angleščini. 
 
Ne nazadnje je treba prilagoditi informacijski sistem tudi za prejemanje podatkov od ECB, ki 
jih le-ta pošilja v informacijo nacionalnim centralnim bankam (disagregirani tedenski 
računovodski izkazi, konsolidirana četrtletna bilanca stanja Evrosistema s podrobnimi podatki 
vrednotenja). 
 
 
3.2. POROČANJE ZA STATISTIČNE NAMENE 
 
3.2.1. Zahteve ECB in pravna podlaga 
 
V drugi fazi EMU so nacionalne centralne banke, EMI in ECB vložile poseben napor v razvoj 
harmonizirane denarne statistike evro območja (Thorp, Turnbull, 2000, str. 13). Temeljna 
določila, ki omogočajo ECB zbiranje statističnih informacij, potrebnih za izpolnjevanje njenih 
nalog, vsebuje 5. člen Statut ESCB. Pri tem zbiranju od pristojnih nacionalnih oblasti ali 
neposredno od ekonomskih subjektov so ji dolžne pomagati nacionalne centralne banke 
članice ESCB. ECB mora prispevati k harmonizaciji pravil in postopkov zbiranja, obdelave in 
distribucije statistik. Svet ECB mora določiti fizične in pravne osebe, ki so obvezniki 
poročanja, režim zaupnosti in ukrepe za uveljavitev teh pravil. 
 
Poročanje za statistične namene izhaja iz zahtev ECB na področju denarne in bančne 
statistike, ki je ena od podlag za izvajanje monetarne politike evropskega monetarnega 
območja. Pojem denarne in bančne statistike ECB zajema ožjo denarno statistiko, statistiko 
obrestnih mer, statistiko vrednostnih papirjev, statistiko nedenarnih finančnih posrednikov 
razen zavarovalnic in pokojninskih skladov in statistiko makroprudenčnih indikatorjev. 
Temeljna zahteva je področje ožje denarne statistike, kamor sodijo bilanca stanja monetarnih 
finančnih institucij, pripravljena na podlagi kriterijev za izračun denarnih agregatov in 
vključno s podatki za sistem obveznih rezerv. Posebno skrbno so opredeljene monetarne 
finančne institucije (MFI), kamor sodijo poleg centralnih bank tudi kreditne institucije (pri 
nas banke, hranilnice in hranilno-kreditne službe), v skladu z evropskimi direktivami tudi 
tiste, ki izdajajo elektronski denar; nadalje skladi denarnega trga75 in morebitne druge 
monetarne finančne institucije. Bilančni podatki morajo biti po zahtevah ECB razčlenjeni po 
finančnih instrumentih, zapadlosti instrumentov, protisektorjih, valutah in državah. 
 

                                                 
75 Skladi denarnega trga so investicijski finančni posredniki, ki za pridobitev virov sredstev izdajajo delnice, 
pridobljena sredstva pa uporabijo za nakup instrumentov denarnega trga, ki so varna in visoko likvidna naložba 
(Mishkin, 2001, str. 41). 
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Z Uredbo o zbiranju statističnih informacij ECB (Council Regulation No 2533/98) je 
določena referenčna populacija poročevalcev (ki mora biti, v skladu s četrtim odstavkom 5. 
člena Statuta ESCB, definirana v posebnem predpisu), obveznost ECB za minimiziranje 
poročevalskega bremena, upoštevanje EU in mednarodnih statističnih standardov, regulatorna 
pravica ECB in možnost oprostitve poročanja, obveznosti članic, za sodelujoče države članice 
pravica do verifikacije in obveznega zbiranja podatkov ter pravica za določanje kazni do 
zneska 200.000 EUR, ter režim zaupnosti (zaščita individualnih podatkov in komunikacije). S 
posebnim predpisom (Council Regulation No 2532/98) je ECB pooblaščena za zaračunavanje 
kazni. Predvidene kazni lahko dosežejo znesek 500.000 EUR. Iz tega predpisa izhaja Uredba 
ECB (European Central Bank Regulation No 2157/99), ki podrobneje določa postopke, s 
katerimi je mogoče kaznovati. Smernica ECB/1998/NP2876 predpisuje splošna pravila in 
minimalne standarde za zaščito zaupnosti individualnih statističnih informacij, ki jih zbira 
ECB s pomočjo nacionalnih centralnih bank. 
 
Predpis o harmonizirani bilanci stanja monetarnih finančnih institucij (Regulation No 
2423/2001 of the ECB – ECB/2001/13) je po obsegu in pomenu temeljni predpis ožje denarne 
in bančne statistike ECB. V njem so definirane zahteve po statističnih podatkih, nujnih za 
pripravo denarnih agregatov evro območja in določena dejanska populacija poročevalcev 
(MFI). V skladu s tem so zahteve ECB opredeljene z naslednjimi dimenzijami zahtevanih 
podatkov: podatki stanja, podatki prevrednotenja za izračun tokov, obrestne mere, zneski 
obresti za ponderacijo obrestnih mer in letni podatek o obrestnih stroških. Predpis pomeni 
obveznost MFI sodelujočih članic EMU, v 9. točki njegove preambule pa so določene pravno-
formalne obveznosti nesodelujočih držav članic na podlagi 5. člena Statuta ESCB v zvezi s 5. 
členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Nesodelujoče države članice so dolžne 
pripraviti in izvesti na nacionalni ravni po svoji presoji vse ukrepe za zbiranje statističnih 
informacij, potrebnih za izpolnitev zahtev po statističnem poročanju ECB, in pravočasne 
priprave na statističnem področju za članstvo v monetarni uniji. 
 
Predpis o harmonizirani bilanci stanja je bil dvakrat popravljen in dvakrat dopolnjen. 
Februarja 2002 so bile popravljene tabele (Corrigendum to Regulation No 2423/2001), 
junijski popravek ECB/2002/4 (Regulation No 993/2002) pa določa začetek veljavnosti 
predpisa s 1. januarjem 2003. Pomembno dopolnilo predpisa ECB/2001/13 je ECB/2002/8 
(Regulation No 2174/2002 of the ECB), ki določa nadaljnje zahteve po statističnih podatkih, 
potrebnih za izračun denarnih agregatov evro območja. S tem dopolnilom je populacija 
poročevalcev po predpisu ECB/2001/13 razširjena od MFI še na druge finančne institucije, 
razen zavarovalnic in pokojninskih skladov. Najnovejša dopolnitev je Uredba iz leta 2003 
(ECB/2003/10), s katero se prilagajajo tabele bilanc s podatki o državah in valutah takrat 
predvideni širitvi EU 1. maja 2004. 
 

                                                 
76 Smernica ni bila objavljena v Uradnem listu EU. 
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Navodila k predpisu ECB/2001/13 o statistiki bilance stanja MFI (Guidance notes to the 
Regulation ECB/2001/13) niso obvezujoč predpis, temveč je njihov namen podrobneje 
pojasniti predpisane zahteve in standarde o statistiki bilance stanja z definicijami, razlagami 
in primeri in na ta način priporočiti zaželeno statistično prakso. 
 
Na predpis o bilanci stanja MFI je vezan prav tako harmonizirani predpis o statistiki obrestnih 
mer MFI ECB/2001/18 (Regulation No 63/2002 of the ECB). V njem so opredeljene zahteve 
po statističnih podatkih, potrebnih za redno izdelavo statistike obrestnih mer MFI, ter 
populacija dejanskih poročevalcev. Veljati je pričel 31. januarja 2003. Predpis ECB/2001/18 
velja prav tako kot predpis o konsolidirani bilanci stanja za sodelujoče države članice EMU, v 
7. točki preambule pa vsebuje določilo o obvezi statističnih priprav za nesodelujoče države 
članice EMU. 
 
Navodila o določenih statističnih zahtevah ECB in postopkih za poročanje statističnih 
informacij s področja denarne in bančne statistike s strani nacionalnih centralnih bank 
(ECB/2003/2) so pravni akt z enaindvajsetimi prilogami, ki določa formate in postopke, ki 
jim morajo slediti nacionalne centralne banke pri poročanju podatkov v ECB v skladu s 
predpisoma ECB/2001/13 in ECB/2001/18. Nadalje so z navodili predpisane druge statistične 
zahteve ECB s področja denarne in bančne statistike: 
 
- vrednostni papirji77, 
- statistike za makroprudenčno analizo78, 
- statistike drugih finančnih posrednikov razen zavarovalnic in pokojninskih skladov79, 
- podatki o elektronskem denarju80, in 
- dodatni podatki. 
 
3.2.2. Vloga Banke Slovenije pri zbiranju statističnih podatkov 
 
Temeljne harmonizirane zahteve denarne in bančne statistike naj bi se po predvidevanju ECB 
do leta 2006 ne spreminjale bistveno, tako kot so se na primer v preteklih letih, zato so 
razmeroma stabilna osnova za uvedbo potrebnih sprememb v poročevalskem in 

                                                 
77 Namen statistike izdanih vrednostnih papirjev dopolnjuje denarno statistiko, saj so izdaje vrednostnih papirjev 
alternativa bančnemu financiranju, za imetnike vrednostnih papirjev pa delno nadomestilo bančnih vlog. 
Osnovno načelo temelji na rezidenčnosti izdajalca vrednostnega papirja. Nacionalne centralne banke poročajo o 
vseh izdajah domačih rezidentov ne glede na valuto. 
78 Podatki iz bilanc stanja  ne zadoščajo za potrebe makro-prudenčne analize za tiste države, v katerih sestavljajo 
MFI tako kreditne institucije kakor tudi skladi denarnega trga, ter je pomen slednjih glede na kvantitativno 
določene kriterije relativno velik. 
79 Podatki naj bi se posredovali ločeno za naslednje vrste drugih finančnih posrednikov: investicijske sklade 
(razen sklade denarnega trga), posrednike z vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti, finančne 
družbe, ki so vključene v posojanje gospodinjstvom in nefinančnim družbam, ter ostale kategorije drugih 
finančnih posrednikov. 
80 Za statistične namene je e-denar elektronski hranilec predplačane denarne vrednosti na tehničnem sredstvu, ki 
ga je mogoče uporabljati za plačila osebam, različnim od izdajatelja, ne da bi bil pri izvedbi transakcije nujno 
potreben bančni račun, temveč ima značaj predplačanega instrumenta na prinosnika (Krevs, 2003 str. 60). 
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informacijskem sistemu Banke Slovenije. Osnovni koncept denarne in bančne statistike so 
denarni agregati Evrosistema, na podlagi katerih je strukturirana bilanca MFI. Strukturna 
prilagoditev bilance stanja je potrebna tudi za podatke denarne statistike Banke Slovenije 
same kot monetarne finančne institucije. 
 
Banka Slovenije je gradila sistem denarne in bančne statistike za potrebe lastne monetarne 
politike na podlagi tako imenovanega kontnega okvira KNB (Krevs, 2003, str.3). Ker pa so 
knjigovodski podatki bank hkrati služili tudi vse obsežnejšim potrebam centralne banke za 
druge potrebe, je postalo poročilo v zadnjem desetletju zelo kompleksno. 
 
Z vstopom RS v EU je Banka Slovenije postala članica ESCB. Od dneva članstva Banka 
Slovenije pri izvajanju svojih funkcij sodeluje z ECB v skladu s Statutom ESCB, kar med 
drugim pomeni tudi izvajanje statističnih funkcij. 
 
To sta dva temeljna razloga, da je Banka Slovenije leta 2002 pričela s projektom 'Prenova 
poročanja bank' za področje denarne in bančne statistike. Cilj reforme je potreba po 
racionalizaciji, večji fleksibilnosti ter vzpostavitvi enotne relacijske baze podatkov, na drugi 
strani pa neizogibna prilagoditev poročanja bank zaradi harmonizacije z zahtevami denarne in 
bančne statistike ECB. Projekt pomeni zelo zahtevno celoto tako v vsebinskem kot tudi v 
organizacijskem in tehnološkem smislu, zato Banka Slovenije vseskozi sodeluje z bankami v 
okviru Združenja bank Slovenije (Krevs, 2003, str. 3). 
 
Naloga Banke Slovenije je bila pravna analiza obveznosti po predpisih denarne in bančne 
statistike ECB, analiza izpolnjevanja navodila o varovanju statističnih informacij ECB, 
opredelitev dejanskih poročevalcev za bilanco stanja MFI, priprava navodil za poročanje 
bilance stanja MFI ter analiza izpolnjevanja računovodskih načel ECB. Naloge so realizirane, 
Banka Slovenije je pričela s poročanjem ECB v januarju 2005 po podatkih za december 2004. 
 
Julija 2004 je Svet Banke Slovenije izdal Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, 
ki opredeljuje obveznike poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije, 
ter Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Ur. list RS 
št. 77), ki določa vsebino, metodologijo, roke in način poročanja podatkov. 
 
Nacionalna centralna banka vsake članice pošlje ECB agregatno mesečno bilanco stanja MFI 
do 15. delovnega dne (po koledarju ECB) po koncu meseca, na katerega se nanašajo podatki. 
O roku poročanja MFI odloča nacionalna centralna banka. ECB zahteva večino podatkov 
bilance stanja na mesečni ravni, četrtletno pa nekatere dodatne razčlenitve. 
 
Za izračun finančnih tokov denarnih agregatov in protipostav je treba pravočasno zagotoviti 
podatke o vrednosti transakcij iz podatkov stanja v konsolidirani bilanci stanja MFI, kar 
zajema informacije o stanjih aktive in pasive ter dodatne statistične informacije, ki se 
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nanašajo na prerazvrstitve81, spremembe deviznih tečajev ter druge spremembe vrednosti82. 
ECB sama enolično oceni tečajne razlike za vse sodelujoče države članice na podlagi 
zahtevanih četrtletnih podatkov o valutni strukturi, medtem ko morajo podatke o 
reklasifikacijah in prevrednotenju zagotoviti nacionalne centralne banke. ECB nato 
izračunava približek transakcijam, tako da od razlike med mesečnimi stanji odšteje 
spremembe podatkov, ki ne predstavljajo transakcij. Podatki za izračun tokov so vezani na 
bilanco stanja in so zato tudi predmet predpisa ECB/2001/13. 
 
V ESCB je predpisan tudi harmonizirani sistem zbiranja podatkov obrestnih mer monetarnih 
finančnih institucij za vloge in posojila nasproti gospodinjstvom in nefinančnim družbam 
(Uredba ECB/2001/18). Za večino vrst instrumentov se mora poročati pogodbena stopnja na 
letni ravni, ki je individualno dogovorjena med poročevalcem in njegovim komitentom 
(pokriva le obrestna plačila, ne pa tudi ostalih povezanih stroškov). 
 
Banka Slovenije bo morala pričeti s poročanjem podatkov o obrestnih merah jeseni 2005. 
 
3.2.3. Poročanje Banke Slovenije kot monetarne finančne institucije 
 
Sektor monetarnih finančnih institucij, ki morajo poročati ECB, sestavljajo nacionalna 
centralna banka in obvezniki poročanja nacionalni centralni banki. 
 
Podatki, ki jih zagotavlja računovodstvo, se nanašajo na podatke bilance stanja in bilance 
prevrednotenj, ostale zahtevane statistične podatke zagotavljajo drugi oddelki. 
 
Podatki Banke Slovenije so manj obširni kot tisti, ki jih morajo pošiljati banke, saj banke 
zagotavljajo podatke tudi za druge namene, ne le za poročanje po zahtevah ECB. 
 
Od centralne banke zahtevani podatki so prikazani v Tabeli 15 in Tabeli 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 Reklasifikacije nastanejo zaradi vključitve oziroma izključitve posameznih institucij iz sistema, sprememb v 
klasifikaciji sektorjev, sprememb v strukturi (npr. prevzemi) ter napak pri poročanju. 
82 Prevrednotenja se nanašajo na spremembe stanja zaradi sprememb cen oziroma vrednotenja posameznih 
instrumentov (predvsem vrednostnih papirjev tako na aktivi kot na pasivi). V tem sklopu je treba upoštevati tudi 
odpise terjatev, predvsem pri posojilih. 
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Tabela 15: Poročilo o stanjih 

 
Vir: Interna gradiva Banke Slovenije, 2004. 
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Postavke 8 9 10 11 12 13 14 16 17 21 26 28

A1 Blagajna a a

A2 Posojila a a a a a a a a a a

A31 Dolžniški vrednostni papirji - odkupljeni lastni a a a a a a a a a

A32 Dolžniški vrednostni papirji, razen odkupljenih lastnih a a a a a a a a a

A4 Točke/delnice skladov denarnega trga a a a

A51

Delnice investicijskih skladov (brez delnic skladov 
denarnega trga) a a a a a a

A52 Delnice - lastni deleži a a a a a a

A53 Delnice drugih izdajateljev a a a a a a

A6 Osnovna sredstva a

A71 Obresti od kreditov - razmejene a a a a a

A72 Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve a

A73

Razmejeni prihodki po izpeljanih finančnih 
instrumentih a

A74

Predplačila zavarovalnih premij in terjatve iz teh 
zavavarovanj a

A75 Postavke na poti (A) a

A76 Druga ostala aktiva a

A7 Zlato in terjatve v zlatu (samo monetarno zlato) a

A8 Terjatve do IMF - pravice črpanja, SDR, drugo a

L8 Currency in circulation a

L91 Vloge - druge a a a a a a a a a

L93 Vloge na odpoklic a a a a a a a a a

L94 Repo posli a a a a a a a a a

L10 Točke/delnice skladov den.trga a a a

L11 Izdani dolžniški vrednostni papirji a a a a a a a a

L121 Rezervacije a

L122 Ostali kapital in rezerve a

L131 Obresti od vlog - razmejene a a a a a

L132 Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve a

L133

Razmejeni odhodki po izpeljanih finančnih 
instrumentih a

L134 Neto sredstva gospodinjstev v pokojninskih skladih a

L135 Postavke na poti (P) a

L136 Druga ostala pasiva a

L14 Protipostavka SDR a

POROČANJE BANKE SLOVENIJE ŠIFRANTI
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V tabelah je označeno, katere podatke je treba poročati za posamezno postavko. Šifranti so s 
prej omenjenim predpisom Banke Slovenije natančno opredeljeni. Naj omenim samo 
najpomembnejše. 
 
Tip postavke pomeni, ali je postavka redna, dvomljiva, sporna ali popravek. 
 
Za sektorsko razvrstitev komitentov rezidentov se uporabljajo šifre iz Standardne klasifikacije 
institucionalnih sektorjev (objavljen je na spletni strani AJPES), pri razporeditvi nerezidentov 
pa uporabljamo seznam monetarnih finančnih institucij EU ter Sektorski priročnik za denarno 
in bančno statistiko (oboje objavljeno na spletni strani ECB). 
 
Komitente je treba razvrstiti po tem, ali so obvezniki sistema obveznih rezerv v Sloveniji 
(določeno z veljavnim Sklepom o obveznih rezervah) oziroma obvezniki sistema obveznih 
rezerv v EMU (spisek objavljen na spletni strani ECB). 
 
Podatke po postavkah je treba ločiti tudi po državah komitentov oziroma navesti mednarodno 
institucijo, podatke je treba prikazati tudi po valuti terjatve ali obveznosti. 
 
Podatek o zapadlosti pomeni originalno zapadlost posla, to je obdobje od sklenitve posla do 
dospelosti posamezne terjatve ali obveznosti (kategorije so naslednje: na vpogled, čez noč, do 
1 meseca, nad 1 do 3 mesece, nad 3 do 6 mesecev, nad 6 mesecev do 1 leta, nad 1 letom do 2 
let, nad 2 leti do 5 let, nad 5 let). 
 
Posojila so lahko različnih vrst, statistično poročanje jih opredeljuje sedem vrst: potrošniška 
posojila, stanovanjska posojila, posojila za obratna sredstva, posojila za investicije v osnovna 
sredstva, okvirna posojila (negativna stanja na računih), vloge in ostalo. 
 
Instrumenti so tržni, kadar je z njimi mogoče trgovati in za trgovanje obstaja organiziran trg. 
Netržni pa so tisti, pri katerih velja omejitev prenosa lastništva oziroma se z njimi ne da 
trgovati, ker ni organiziranega trga, ne glede na to, da so deklarativno tržni instrumenti. 
 
Tip indeksacije pove, kako so posamezni posli indeksirani; lahko se uporablja temeljna 
obrestna mera, devizna klavzula, drugi indeksi ali pa postavke niso indeksirane. 
 
Oznaka komitenta je njegova matična številka za rezidente, za nerezidente pa SWIFT koda. 
Pri komitentih, ki tega nimajo, se uporablja enolično določena identifikacija (šifra). 
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Tabela 16: Poročilo o prevrednotenjih 
 

Vir: Interna gradiva Banke Slovenije, 2004. 
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Postavke 8 9 10 11 12 13 14 16 17 21 10 28

A1 Blagajna 
A2 Posojila a a a a a a a a a a

A31 Dolžniški vrednostni papirji - odkupljeni lastni a a a a a a a a a

A32 Dolžniški vrednostni papirji, razen odkupljenih lastnih a a a a a a a a a

A4 Točke/delnice skladov denarnega trga

A51

Delnice investicijskih skladov (brez delnic skladov 
denarnega trga) a a a a a a

A52 Delnice - lastni deleži a a a a a a

A53 Delnice drugih izdajateljev a a a a a a

A6 Osnovna sredstva a

A71 Obresti od kreditov - razmejene a a a a a

A72 Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve a

A73

Razmejeni prihodki po izpeljanih finančnih 
instrumentih a

A74

Predplačila zavarovalnih premij in terjatve iz teh 
zavavarovanj a

A75 Postavke na poti (A) a

A76 Druga ostala aktiva a

A7 Zlato in terjatve v zlatu (samo monetarno zlato) a

A8 Terjatve do IMF - pravice črpanja, SDR, drugo a

L8 Currency in circulation
L91 Vloge - druge
L93 Vloge na odpoklic
L94 Repo posli
L10 Točke/delnice skladov den.trga
L11 Izdani dolžniški vrednostni papirji a a a a a a a

L121 Rezervacije a

L122 Ostali kapital in rezerve a

L131 Obresti od vlog - razmejene a a a a a

L132 Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve a

L133

Razmejeni odhodki po izpeljanih finančnih 
instrumentih a

L134 Neto sredstva gospodinjstev v pokojninskih skladih a

L135 Postavke na poti (P) a

L136 Druga ostala pasiva a

L14 Protipostavka SDR a

ŠIFRANTIPOROČANJE BANKE SLOVENIJE

PREVREDNOTENJE
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Pri poročilu o prevrednotenjih se ne poroča kumulativnega stanja, ampak samo za obdobje 
enega meseca. Gre za vrednostne spremembe, ki so predvsem posledica odpisov posojil, 
prevrednotenja zaradi okrepitve ali oslabitve sredstva oziroma obveznosti (npr. sprememba 
cene vrednostnega papirja in zlata, sprememba vrednosti osnovnega sredstva ipd.) in 
amortizacije osnovnih sredstev. Vrednostna sprememba je torej znesek spremembe stanja 
postavke v obravnavanem obdobju, ki ni posledica transakcij, prerazporeditev ali tečajnih 
razlik. 
 
Za razliko od dnevno poročane bilance stanja, kjer je predpisano četrtletno vrednotenje, se tu 
zahteva mesečno vrednotenje. 
 
 
3.3. POROČANJE V ZVEZI Z DELITVIJO DENARNEGA PRIHODKA 
 
3.3.1. Izdajanje bankovcev ECB, mehanizem CSM in kompenzacijski zneski 
 
Za izračun prilagoditev bankovcev v obtoku in denarnega prihodka je bistvenega pomena, da 
ima ECB natančne podatke o dejanskem stanju gotovine v obtoku pri posameznih centralnih 
bankah. V ta namen posredujejo nacionalne centralne banke prvi delovni dan83 v mesecu pri 
pošiljanju dnevne bilance stanja za zadnji dan predhodnega meseca tudi podatek o natančnem 
znesku evro gotovine v obtoku. Na podlagi prejetih podatkov od vseh centralnih bank, ECB 
še isti delovni dan izračuna svoj 8-odstotni delež izdanih bankovcev, razdelitev tega deleža 
nacionalnim centralnim bankam in prilagoditve v skladu z mehanizmom CSM za posamezno 
centralno banko ter posreduje te podatke bankam, da jih lahko preverijo in vključijo v svoje 
bilance za zadnji dan predhodnega meseca. Drugi delovni dan v mesecu nacionalne centralne 
banke ponovno pošljejo bilance stanja za zadnji dan predhodnega meseca s prilagojenimi 
podatki o bankovcih v obtoku in saldih znotraj Evrosistema. Ti prilagojeni podatki se 
upoštevajo pri vseh naslednjih dnevnih bilancah do naslednjega konca meseca. 
 
V primeru, da je zadnji delovni dan meseca tudi konec četrtletja, pošljejo nacionalne centralne 
banke drugi delovni dan naslednjega meseca še prevrednoteno bilanco stanja za konec 
četrtletja, ki že vključuje tudi popravljene zneske bankovcev v obtoku in saldov znotraj 
Evrosistema. 
 
3.3.2. Obrestovanje terjatev/obveznosti iz razdelitve bankovcev znotraj Evrosistema 
 
Kontrola izračunanih prilagoditev iz naslova izdaje bankovcev ECB, uporabe mehanizma 
CSM in kompenzacijskih zneskov je za centralne banke pomembna, ker se te prilagoditve v 
skladu z 2. členom Sklepa ECB/2001/16 četrtletno obrestujejo po obrestni meri operacij 
glavnega refinanciranja. Prvi delovni dan četrtletja ECB izračuna obresti za predhodno 

                                                 
83 Delovni dan pomeni delovni dan v Evrosistemu. 
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četrtletje ter posreduje informacijo nacionalnim centralnim bankam, ki morajo svoje potrditve 
oziroma pripombe posredovati do konca istega delovnega dne. Plačilo obresti se izvede drugi 
delovni dan četrtletja. 
 
Glede na to, da so terjatve in obveznosti znotraj Evrosistema obrestovane, lahko rečemo, da 
se večina denarnega prihodka razporedi centralnim bankam prek obrestovanja saldov znotraj 
Evrosistema. 
 
3.3.3. Poročanje denarnega prihodka 
 
Centralne banke sporočajo ECB med četrtletjem spremembe v stanju zlata, na podlagi tega 
ECB pripravi in pošlje centralnim bankam zbirno poročilo o stanju zlata. Po koncu četrtletja 
pošljejo centralne banke ECB v odobritev izračun odtegljajev in dejanskega prihodka od 
posojil kreditnim institucijam iz naslova izvajanja monetarne politike, ki so del namenskih 
sredstev. V nekaj dneh ECB pripravi začasno verzijo poročila v potrditev centralnim bankam. 
Po prejemu potrditev oziroma pripomb nekje do sredine meseca po koncu četrtletja posreduje 
ECB popravljeno začasno poročilo nacionalnim centralnim bankam. 
 
Sredi januarja nacionalne centralne banke tudi dejansko evidentirajo v svojih poslovnih 
knjigah začasni rezultat iz delitve denarnega prihodka. Po določenem času, ki je namenjen za 
naknadne popravke in spremembe, ECB nekaj dni pred koncem januarja pošlje nacionalnim 
centralnim bankam končno stanje razdelitve denarnega prihodka in pripadajoče obresti. 
Centralne banke evidentirajo te končne rezultate v svojih evidencah. Poravnava terjatev in 
obveznosti poteka prek sistema TARGET zadnji dan v januarju. 
 
 
3.4. POROČANJE O TRANSAKCIJAH PREK SISTEMA TARGET 
 
Kot je bilo že omenjeno pri opisu postavk bilance stanja, je dnevna pozicija do ECB, ki izhaja 
iz transakcij prek sistema TARGET, predmet obračuna obresti. Način obrestovanja med 
sodelujočimi in nesodelujočimi državami članicami se razlikuje glede na uporabljeno 
obrestno mero. 
 
Zakonska podlaga za obrestovanje neto saldov iz transakcij prek sistema TARGET za 
centralne banke Evrosistema je dokument ECB/2001/NP14. V skladu s tem predpisom se za 
obračun obresti uporablja mejna obrestna mera84 operacij glavnega refinanciranja. ECB 
izračuna znesek obresti in poroča nacionalnim centralnim bankam prvi delovni dan v mesecu. 
Centralne banke morajo izračun preveriti in ga potrditi do konca istega dne. Obveznosti se 
poravnajo prek sistema TARGET drugi delovni dan v mesecu. Konec vsakega četrtletja 
morajo centralne banke v poslovnih knjigah evidentirati natečene obresti. 

                                                 
84 Mejna obrestna mera je obrestna mera, pri kateri so ponudbe še sprejete. 
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Za nesodelujoče države članice je zakonska podlaga za obrestovanje neto saldov iz transakcij 
prek sistema TARGET sporazum oziroma pogodba med nacionalno centralno banko in ECB. 
Za obračun obresti se uporablja depozitna obrestna mera, ki je nižja od obrestne mere operacij 
glavnega refinanciranja. Za centralne banke izven Evrosistema je dovoljen samo debetni 
saldo; če bi bil kreditni saldo, bi pomenilo, da ECB oskrbuje nacionalno centralno banko z 
likvidnostjo. ECB izračuna znesek obresti in poroča nacionalnim centralnim bankam prvi 
delovni dan v mesecu. Centralne banke morajo izračun preveriti in ga potrditi drugi delovni 
dan. Obveznosti se poravnajo prek sistema TARGET tretji delovni dan v mesecu. 
 
 
3.5. DRUGE ZAHTEVE POROČANJA 
 
V skladu s 3. členom Smernice ECB/2000/15 ECB obrestuje terjatve nacionalnih centralnih 
bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, po obrestni meri, ki znaša 85% 
mejne obrestne mere, ki jo ECB uporablja pri operacijah mejnega refinanciranja. ECB 
izračunava te obresti mesečno, nacionalnim centralnim bankam pa poroča četrtletno, da lahko 
ustrezne zneske vključijo kot razmejitve v svoje knjigovodske evidence. ECB plača obresti 
prek sistema TARGET drugi delovni dan v letu. 
 
 

SSKKLLEEPP  
 
 
Po več desetletjih gospodarskega združevanja evropskih držav je prišlo tudi do integracije na 
monetarnem področju, ki se je uresničila leta 1999 z uvedbo skupne valute in enotne 
monetarne politike v enajstih evropskih državah. Postopoma se bodo v to skupnost vključile 
ostale evropske države, ko bodo izpolnile konvergenčne kriterije, zapisane v Maastrichtski 
pogodbi. 
 
Enotna monetarna politika je zahtevala ustanovitev skupne institucije, ki bi opravljala naloge 
centralne banke. V ta namen je bil ustanovljen Evropski monetarni institut, pred uvedbo evra 
pa Evropska centralna banka kot njegova naslednica, ki skupaj z nacionalnimi centralnimi 
bankami držav evro območja sestavlja Evrosistem. Za uspešno izvajanje enotne monetarne 
politike je ECB predpisala vrsto uredb in smernic, ki vsebujejo zahteve v zvezi z vodenjem 
računovodstva, poročanjem in delitvijo denarnega prihodka. 
 
Za zagotovitev enotnega poročanja in pravične delitve denarnega prihodka je bilo potrebno 
zagotoviti, da bodo vse nacionalne centralne banke upoštevale enaka pravila pri poročanju 
svojih podatkov, zato je ECB predpisala računovodska pravila, ki so obvezna za tisti del 
poslovanja, ki se nanaša na monetarno politiko. Ta pravila se bistveno razlikujejo od MSRP 
predvsem na področju obravnavanja finančnih instrumentov, zlasti njihovega vrednotenja ter 
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pripoznavanja nerealiziranih prihodkov in odhodkov, za katere je značilen asimetričen 
pristop. 
 
Glavna kritika računovodskih pravil ESCB bi lahko bila uperjena na njihov močan poudarek 
na načelu previdnosti, ki ima za posledico pripoznavanje prihodka, ki temelji na delitvi 
dobička (t.i. profit distribution driving income measurement), kar je v nasprotju z določili 
MSRP. Vendar lahko rečemo, da so se do sedaj ta pravila pokazala kot dokaj uspešna in 
sprejemljiva za vse uporabnike računovodskih izkazov in ostalih poročil Evrosistema. Pri tem 
se postavlja vprašanje, ali bi bila možna še kakšna drugačna rešitev, ki bi bila bolj v skladu z 
MSRP. Ena od njih bi lahko bila uvrščanje vseh realiziranih in nerealiziranih prihodkov in 
odhodkov v izkaz uspeha in prenos nerealiziranih prihodkov na poseben račun rezerv pred 
delitvijo dobička. To bi pomenilo uskladitev z MSRP, pa tudi kreiranje finančnih skladov za 
zavarovanje pred precejšnjimi cenovnimi in tečajnimi tveganji, ki jim je izpostavljena 
centralna banka. 
 
Prevzem evra in polnopravno članstvo v Evrosistemu imata za Banko Slovenije kot centralno 
banko precejšnje posledice. Uspešen in tekoč prehod zahteva prilagoditve na vseh področjih 
poslovanja, pri čemer je nekaj ključnih dejavnikov, ki jih je treba poudariti. 
 
Bistvenega pomena je pravočasen pričetek priprav na prevzem evra, da se lahko nadomesti 
potencialne zamude pri posameznih postopkih in zagotovi dovolj časa za preverjanje njihove 
ustreznosti pred končno uvedbo sprememb. Za realizacijo potrebnih sprememb in prilagoditev 
je potrebna učinkovita organizacijska struktura. Z učinkovito komunikacijo in sodelovanjem 
med posameznimi organizacijskimi deli banke in z vodstvom se centralna banka lahko izogne 
neusklajenostim pri pripravah in podvajanju nalog. Sodelovanje z ECB je priporočljivo v vseh 
fazah priprav, saj lahko le-ta posreduje ustrezne praktične napotke in izkušnje ostalih 
centralnih bank pri reševanju določenih problemov, povezanih s prilagajanjem Evrosistemu. 
Ne nazadnje je potrebno izvajati učinkovit nadzor nad postopki priprav, da se pravočasno 
odkrije nepravilnosti in zagotovi ustrezno posredovanje za njihovo čimprejšnjo odpravo. 
 
Izvajanje nalog na računovodskem področju v Banki Slovenije bodo v naslednjih dveh letih 
torej pretežno narekovale zahteve v zvezi z računovodskimi pravili ESCB in zahtevami 
poročanja, ki se jim bo treba prilagoditi do vstopa v Evrosistem. V tem obdobju bo vzporedno 
z implementacijo teh pravil v aplikacijsko podporo potrebno proučiti tudi njihov vpliv na 
bilanco stanja in bodoči finančni rezultat Banke Slovenije. Predpisano poročanje, predvsem 
dnevne bilance, bo zahtevalo spremembo v organizaciji dela računovodstva v smislu 
zagotavljanja dosegljivosti kadrov tudi izven sedaj običajnega delovnega časa, kajti le tako 
bomo lahko zagotovili razpoložljivost in pravilnost podatkov, ki jih je treba posredovati v 
ECB. V Banki Slovenije te naloge že intenzivno izvajamo, saj se zavedamo, da mora biti tudi 
področje računovodstva do prevzema enotne valute popolnoma prilagojemo zahtevam 
Evrosistema. Pri tem so nam s svojimi izkušnjami in nasveti v veliko pomoč ECB in 
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nacionalne centralne banke, ki so pred nekaj leti že reševale in tudi uspešno rešile izzive, ki so 
sedaj pred nami. 
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PPRRIILLOOGGEE  
 
 
Priloga 1: Organizacijska shema ESCB 

 
 
Vir: Banka Slovenije: Monetarna politika (ECB, ESCB, Evrosistem) 
 

ESCB

Evrosistem

Evropska centralna banka
(ECB)

Svet Izvršilni Razširjeni
ECB odbor svet

ECB ECB

Oesterreichische Banca Deutsche Danmarks Central Bank Magyar
Nationalbank d'Italia Bundesbank Nationalbank of Cyprus Nemzeti Bank

(Avstrija) (Italija) (Nemčija) (Danska) (Ciper) (Madžarska)

Banque Suomen De Nederlandsche Sveriges Češka Central Bank
Nationale de Pankki Bank Riksbank Narodni Banka of Malta

Belgique (Belgija) (Finska) (Nizozemska) (Švedska) (Češka) (Malta)

Bank of Banque Banco de Bank of Eesti Narodowy
Greece de France Portugal England Pank Bank Polski
(Grčija) (Francija) (Portugalska) (Velika Britanija) (Estonija) (Poljska)

Central Bank Banque centrale Banco de Latvijas Narodna Banka
of Ireland du Luxembourg Espana Banka Slovenska

(Irska) (Luksemburg) (Španija) (Latvija) (Slovaška)

Lietuvos Banka
Bankas Slovenije
(Litva) (Slovenija)
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Priloga 2: Organi odločanja ECB 
 
 
Organi odločanja ECB Sestava Imenovanje 

članov 
Mandat Odgovornosti 

Svet ECB 
(angl. 

Governing 
Council) 

Člani Izvršilnega odbora 
ECB 

 
Guvernerji nacionalnih 

centralnih bank držav evro 
območja 

Skladno z 
zakonodajo vsake 
posamezne države 

članice 

Ne manj 
kot 5 let 

Svet ECB določa monetarno 
politiko za evro območje 

Izvršilni odbor 
(angl. 

Executive 
Board) 

Predsednik ECB 
Podpredsednik ECB 

4 drugi člani 

Države članice – z 
medsebojnim 

soglasjem 

8 let, brez 
možnosti 

ponovnega 
imenovanja

Izvršilni odbor izvaja 
monetarno politiko v skladu 
s smernicami in odločitvami, 

ki jih sprejme Svet ECB E
SC

B
 

E
vr

os
is

te
m

 

Razširjeni svet 
ECB (angl. 

General 
Council) 

Predsednik ECB 
Podpredsednik ECB 

Guvernerji nacionalnih 
centralnih bank vseh držav 

članic EU 

 Ne manj 
kot 5 let 

Nadzor nad monetarno 
politiko in politiko 

deviznega tečaja v državah 
članicah EU, ki še niso 

uvedle evra (torej še niso del 
Evrosistema) 

 
Vir: Banka Slovenije: Monetarna politika (ECB, ESCB, Evrosistem) 
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Priloga 3: Odbori ESCB 

 
Vir: ECB Annul Report 2003, str. 175. 
 
Vsak od odborov se nadalje deli v različne delovne skupine in podskupine, ki izvajajo 
konkretne naloge. Npr. odbor AMICO ima dve delovni skupini, in sicer WGAR (Working 
Group on Accounting Issues and Financial Reporting) ter WGAMI (Working Group on 
Allocation of Monetary Income). 

Budget Committee
(BUCOM)

ESCB odbori

(PSSC)

Statistics Committee
(STC)(IAC)

International Relations Committee
(IRC)

Legal Committee
(LEGCO)

Market Operations Committee
(MOC)

Monetary Policy Committee
(MPC)

Payment and Settlement Systems Committee

(ECCO)

Information Technology Committee
(ITC)

Internal Auditors Committee

(BSC)

Banknote Committee
(BANCO)

External Communications Committee

Accounting and Monetary Income Committee
(AMICO)

Banking Supervision Committee



Priloga 4: Deleži in zneski vpisanega in vplačanega kapitala ECB 

 
Vir: Interna gradiva ECB, 2004.

Država
Ključ za vpis 

kapitala       
30.04.2004

Vpisani kapital   
30.04.2004

Vplačani kapital  
30.04.2004

Povprečni BDP      
(1996-2000)         

(v milijonih EUR)
% BDP

Št. 
prebivalcev   
(v tisočih)

%          
prebivalcev

Ključ za vpis 
kapitala    

01.05.2004

Razlika v 
ključu za vpis 

kapitala

Vpisani kapital   
01.05.2004

Belgija 2,8297% 141.485.000 141.485.000 227.161 2,8366% 10.281 2,2639% 2,5502% -0,2795% 141.910.195
Nemčija 23,4040% 1.170.200.000 1.170.200.000 1.933.315 24,1416% 82.339 18,1312% 21,1364% -2,2676% 1.176.170.751
Grčija 2,1614% 108.070.000 108.070.000 111.016 1,3863% 10.938 2,4086% 1,8974% -0,2640% 105.584.034
Španija 8,7801% 439.005.000 439.005.000 535.354 6,6850% 40.266 8,8666% 7,7758% -1,0043% 432.697.551
Francija 16,5175% 825.875.000 825.875.000 1.307.710 16,3296% 60.912 13,4129% 14,8712% -1,6463% 827.533.093
Irska 1,0253% 51.270.000 51.270.000 79.713 0,9954% 3.853 0,8484% 0,9219% -0,1034% 51.300.686
Italija 14,5726% 728.630.000 728.630.000 1.068.910 13,3476% 57.927 12,7556% 13,0516% -1,5210% 726.278.371
Luksemburg 0,1707% 8.540.000 8.540.000 17.320 0,2163% 442 0,0973% 0,1568% -0,0139% 8.725.401
Nizozemska 4,4323% 221.615.000 221.615.000 357.029 4,4583% 16.043 3,5327% 3,9955% -0,4368% 222.336.360
Avstrija 2,3019% 115.095.000 115.095.000 191.499 2,3913% 8.032 1,7687% 2,0800% -0,2219% 115.745.120
Portugalska 2,0129% 100.645.000 100.645.000 101.228 1,2641% 10.293 2,2665% 1,7653% -0,2476% 98.233.106
Finska 1,4298% 71.490.000 71.490.000 114.913 1,4349% 5.188 1,1424% 1,2887% -0,1411% 71.711.893
Danska 1,7216% 86.080.000 4.304.000 156.392 1,9529% 5.357 1,1796% 1,5663% -0,1553% 87.159.414
Švedska 2,6636% 133.180.000 6.659.000 229.647 2,8676% 8.896 1,9589% 2,4133% -0,2503% 134.292.163
Velika Britanija 15,9764% 798.820.000 39.941.000 1.262.551 15,7657% 59.031 12,9987% 14,3822% -1,5942% 800.321.860
Češka 53.612 0,6695% 10.206 2,2474% 1,4584% 1,4584% 81.155.136
Estonija 4.528 0,0565% 1.364 0,3004% 0,1784% 0,1784% 9.927.370
Ciper 8.442 0,1054% 702 0,1546% 0,1300% 0,1300% 7.234.070
Latvija 6.170 0,0770% 2.355 0,5186% 0,2978% 0,2978% 16.571.585
Litva 9.485 0,1184% 3.481 0,7665% 0,4425% 0,4425% 24.623.661
Madžarska 42.718 0,5334% 10.188 2,2434% 1,3884% 1,3884% 77.259.868
Malta 3.438 0,0429% 393 0,0865% 0,0647% 0,0647% 3.600.341
Poljska 148.452 1,8537% 38.248 8,4223% 5,1380% 5,1380% 285.912.706
Slovenija 18.441 0,2303% 1.992 0,4386% 0,3345% 0,3345% 18.613.819
Slovaška 19.185 0,2396% 5.403 1,1897% 0,7147% 0,7147% 39.770.691

      Skupaj 100,0000% 5.000.000.000 4.032.824.000 8.008.225 100,0000% 454.130 100,0000% 100,0000% 0,0000% 5.564.669.247

Skupaj Evrosistem 79,6384% 3.981.920.000 3.981.920.000 6.045.166 75,4870% 306.514 67,4948% 71,4908% -8,1475% 3.978.226.562



Priloga 5: Slovar tujih izrazov in kratic 
 
•  Accession Treaty – pristopna pogodba  
•  Accounting and Monetary Income Committee (AMICO) – Odbor za računovodstvo in 

denarni prihodek  
•  average cost method – metoda povprečne nabavne vrednosti  
•  balancing accounting entry – izravnalna knjižba  
•  banknote allocation key – ključ za razdelitev bankovcev  
•  banknotes – bankovci  
•  brokerage commission – posredniška provizija  
•  capital key – ključ za vpis kapitala ECB  
•  Capital Share Mechanism – mehanizem CSM  
•  cash-settlement approach – evidentiranje poslovnih dogodkov na datum plačila oziroma 

poravnave  
•  Central Banks Mail – CEBA mail  
•  central parity – osrednji devizni tečaj, centralna pariteta  
•  code-by-code revaluation – prevrednotenje po posameznih vrednostnih papirjih  
•  collateralised inward deposit – prejeti zavarovani depozit  
•  collateralised outward loan – dano zavarovano posojilo  
•  compensatory amount – kompenzacijski znesek  
•  Consolidated Weekly Financial Statement of the Eurosystem – konsolidirani tedenski 

računovodski izkazi Evrosistema  
•  Council of Europe – Svet Evrope  
•  Council of Ministers – Svet Evropske Unije, Ministrski svet, Svet ministrov  
•  credit institutions – kreditne institucije  
•  credits related to margin calls – krediti v povezavi s pozivi h kritju  
•  daily marking to market – dnevno vrednotenje pozicij  
•  daily/variation margin – dnevno kritje  
•  debt certificate – dolžniško potrdilo  
•  Delors Committee – Delorjev odbor  
•  deposit facility – ponudba deponiranja likvidnosti čez noč  
•  derogation – odstopanje  
•  discount security – diskontni vrednostni papir  
•  dividend purchased – kupljena dividenda  
•  earmarkable assets – namenska sredstva  
•  ECB reference rate – referenčni tečaj ECB  
•  Economic and Monetary Union (EMU) – Ekonomska in monetarna unija  
•  economic approach – evidentiranje poslovnih dogodkov na datum trgovanja  
•  eligible assets – ustrezno finančno premoženje za zavarovanje terjatev  
•  equity fund – delniški sklad  
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•  euro area – evro območje  
•  European Atomic Energy Community (EURATOM) – Evropska komisija za atomsko 

energijo  
•  European Central Bank (ECB) – Evropska centralna banka  
•  European Coal and Steel Community (ECSC) – Evropska skupnost za premog in jeklo  
•  European Commission – Evropska komisija  
•  European Community (EC) – Evropska skupnost (ES)  
•  European Council – Evropski svet  
•  European Court of Justice – Evropsko sodišče  
•  European Currency Unit (ECU) – evropska denarna enota  
•  European Economic Community (EEC) – Evropska gospodarska skupnost (EGS)  
•  European Free Trade Association (EFTA) – Evropsko združenje za svobodno trgovino  
•  European Monetary Institute (EMI) – Evropski monetarni institut  
•  European Monetary System – Evropski monetarni sistem  
•  European Parliament – Evropski parlament  
•  European System of Central Banks (ESCB) – Evropski sistem centralnih bank  
•  European Union (EU) – Evropska unija  
•  Eurosystem – Evrosistem  
•  Exchange Rate Mechanism 2 (ERM2) – mehanizem deviznih tečajev 2  
•  Executive Board – Izvršilni odbor  
•  financial derivative – izpeljani finančni instrument  
•  financial reporting – finančno poročanje  
•  financial statements – računovodski izkazi  
•  fine-tuning reverse operations – povratne operacije finega uravnavanja  
•  foreign exchange forward transaction – nestandardizirana terminska transakcija v tuji 

valuti  
•  foreign exchange swap – valutna zamenjava  
•  forward rate agreement – nestandardizirana terminska pogodba na obrestno mero  
•  forward transaction in securities – terminska transakcija z vrednostnimi papirji  
•  General Arrangements to Borrow (GAB) – Splošni sporazumi o kreditiranju  
•  General Council of the ECB – Razširjeni svet ECB  
•  gold receivables – terjatve v zlatu  
•  Governing Council of the ECB – Svet ECB  
•  Guideline – Smernica  
•  income recognition – pripoznavanje prihodkov  
•  initial margin – začetno kritje  
•  initial valuation – začetno vrednotenje 
•  interest rate future – standardiziran terminska pogodba o obrestni meri  
•  interest rate swap – obrestna zamenjava  
•  interim distribution – vmesna razdelitev  
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•  Internal Rate of Return (IRR) – notranje stopnje donosnosti  
•  International Financial Reporting Standards (IFRS) – Mednarodni standardi 

računovodskega poročanja (MSRP)  
•  International Monetary Fund (IMF) – Mednarodni denarni sklad (MDS)  
•  International Securities Identification Number (ISIN) – mednarodna identifikacijska 

številka vrednostnega papirja  
•  investicijski vrednostni papirji – investment securities  
•  item-by-item revaluation – prevrednotenje po posamezni valuti  
•  liability base – obveznostna osnova  
•  London fixing – cena zlata na londonski borzi  
•  longer-term refinancing operations – operacije dolgoročnejšega financiranja  
•  Maastricht Treaty – Pogodba o Evropski uniji, Maastrichtska pogodba  
•  main refinancing operations – operacije glavnega refinanciranja  
•  maintenance margin – vzdrževalno kritje  
•  marginal lending facility – ponudba mejnega posojanja  
•  marketable equity instrument – tržni lastniški instrument  
•  minimum reserves – obvezne rezerve  
•  monetary and banking statistics – denarna in bančna statistika  
•  monetary income – denarni prihodek  
•  monetary income pooling – prenos denarnega prihodka v skupni fond  
•  monetary income reallocation – prerazporeditev denarnega prihodka  
•  monetary policy – monetarna politika  
•  notional principal amount – evidenčni znesek glavnice  
•  obveznosti znotraj Evrosistema – intra-Eurosystem liabilities  
•  participating interest in the ECB – udeležba v kapitalu ECB  
•  participating member states – sodelujoče države članice  
•  plausability check – kontrola verodostojnosti  
•  Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) – Pomoč za zmanjšanje revščine in rast  
•  provisions – rezervacije  
•  quarterly revaluation – četrtletno prevrednotenje  
•  regulation – proces regulacije  
•  repurchase agreement – pogodba o povratnem nakupu  
•  repurchase agreements – repo posli  
•  reserves – rezerve  
•  revaluation accounts – računi vrednotenja  
•  reverse repurchase agreement – pogodba o povratni prodaji  
•  rights issues – nove izdaje delnic s pravico prednostnega nakupa za obstoječe delničarje  
•  security lending – posojanje vrednostnih papirjev  
•  single currency – enotna valuta  
•  Single European Act – Enotni evropski akt  
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•  single monetary policy – enotna monetarna politika  
•  Special Drawing Rights (SDR) – posebne pravice črpanja  
•  strike price – izvršna cena  
•  structural reverse operations – strukturne povratne operacije  
•  TARGET transactions – transakcije prek sistema TARGET  
•  terjatve znotraj Evrosistema – intra-Eurosystem claims  
•  transaction cost – transakcijski strošek  
•  transaction price – transakcijska cena  
•  Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) – 

transevropski avtomatizirani ekspresni transferni sistem bruto poravnav v realnem času  
•  transfer of foreign reserves – prenos deviznih rezerv  
•  tržni vrednostni papirji – marketable securities  
•  vrzel –  gap 
•  Werner report – Wernerjevo poročilo  
•  Working Group on Accounting Issues (WGAI) – Delovna skupina za računovodstvo  
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