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I. UVOD 

 
Namen magistrskega dela je obdelati problematiko tveganj, s katerimi se podjetja srečujejo 

pri svojem poslovanju. Zato je problem obvladovanja tveganj obdelan celovito: od 

prepoznavanja tveganj, njihovega merjenja, do predstavitve finančnih inštrumentov in 

ukrepov za varovanje pred tveganji, pripoznavanja in merjenja izpeljanih finančnih 

inštrumentov, razkritij v letnem poročilu in internega akta za obvladovanje tveganj. Cilj 

naloge je opredeliti aktivno politiko obvladovanja tveganj v podjetju. 

 
Zakon o finančnem poslovanju podjetij že od leta 1999 dalje nalaga podjetjem zakonsko 

obveznost, da obvladujejo tveganja pri svojem poslovanju. Uprava podjetja je lahko zaradi 

opuščanja ukrepov varovanja pred tveganji odškodninsko in kazensko odgovorna lastnikom 

podjetja. Tudi  Zakon o gospodarskih družbah (novela H) v svojem 66. členu nalaga 

podjetjem, da v letnem poročilu razkrijejo bistvena tveganja in negotovosti, katerim so 

podjetja izpostavljena in ukrepe ter cilje obvladovanja finančnih tveganj. 

 

Tveganj, katerim so podjetja izpostavljena, je več vrst: tveganje neizpolnitve nasprotne 

stranke, zaupanjsko tveganje, likvidnostno tveganje, valutno tveganje, obrestno in druga 

tveganja. Da bi se podjetja lahko uspešno varovala pred tveganji, morajo najprej zaznati vsa 

tveganja pri poslovanju in opredeliti njihove vplive. Tveganja se delijo na tista, ki so 

posledica poslovnih odločitev v podjetju in za katera ne obstajajo inštrumenti za varovanje, 

ter tveganja, pred katerimi se lahko podjetje varuje z uporabo različnih inštrumentov.  Za prve 

velja, da se jim podjetje ne more izogniti, ampak jih lahko zgolj obvladuje s takšnimi  

poslovnimi odločitvami, ki v danih okoliščinah in ob upoštevanju vseh pogojev pomenijo 

najmanjše tveganje. 

 

Izpostavljenost podjetja tveganjem pomeni njegovo ranljivost. Izpostavljenost podjetja 

finančnim tveganjem pomeni, da podjetje tvega spremembe izpostavljene postavke zaradi 

vpliva dejavnikov tveganja iz okolja. Zato mora podjetje spoznati dejavnike tveganja. Gre za 

transakcijsko, translacijsko in ekonomsko oz. operativno izpostavljenost. 

 

Šele ko podjetje spozna vrste tveganj in svojo izpostavljenost, se lahko odloči za uporabo 

ustreznih inštrumentov za varovanje pred tveganji, in sicer naravnih inštrumentov oz. 

postopkov, s katerimi lahko podjetje uspešno zmanjšuje tveganja ali pa izpeljanih finančnih 
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inštrumentov. Izpeljani finančni inštrumenti so: terminski posli, rokovne pogodbe, opcije, 

zamenjave in drugi.  

 

V osrednjem delu naloge je predstavljena analiza izpostavljenosti in tveganj na primeru 

izbranega podjetja ter predlogi za obvladovanje in varovanje pred tveganji. Analizirana so vsa 

sredstva in vse obveznosti, kjer lahko nastopijo potencialna tveganja. Ker je podjetje močno 

odvisno od uvoza, obstajajo precejšnja valutna tveganja. Pri poslovanju pa ne obstajajo zgolj 

finančna tveganja, ampak tudi druga, poslovna tveganja, kot je tveganje oskrbe kupcev in 

širjenja poslovanja na tuje trge.   

 

Slovenski računovodski standardi in mednarodni standardi računovodskega poročanja 

zahtevajo ustrezna razkritja tveganj. Številna podjetja so s 1.1.2005 zavezana k sestavljanju 

računovodskih izkazov po MSRP. V nalogi bodo predstavljena tudi določila glede 

knjigovodskega razvidovanja izpeljanih finančnih inštrumentov v skladu z MRS 32 in MRS 

39 in pa primerjava s SRS. 

 

Vsebino letnega poročila, povezano z razkritji tveganj, določajo Zakon o finančnem 

poslovanju podjetja, Zakon o gospodarskih družbah (novela H), Slovenski računovodski 

standardi in Mednarodni standardi računovodskega poročanja. Letno poročilo, ki je skladno z 

vsemi zakonskimi obvezami, mora vsebovati vsaj obvezna razkritja v zvezi s tveganji. 

 

Obvladovanje tveganj je zelo pomembno za uspešno poslovanje podjetja. Sprejemanje 

ukrepov za varovanje pred tveganji ne more in ne sme biti prepuščeno odločitvam 

posameznikov v podjetju. Zato bodo v nalogi prikazana tudi najpomembnejša določila 

internega akta, v katerem podjetje določi ukrepe  in postopke za obvladovanje tveganj. Interni 

akt sprejme uprava podjetja in nadzorni svet ter velja kot navodilo vsem odgovornim v 

podjetju, ki opravljajo aktivnosti z namenom obvladovanja tveganj. V zadnjem poglavju pa so 

predstavljeni revizijski postopki v zvezi z revidiranjem izpeljanih finančnih inštrumentov. 

 

S tveganji v podjetjih se običajno ukvarja finančna funkcija, ki pa mora biti pri tem povezana 

z računovodsko funkcijo. Ker je osnovni namen naloge predstaviti obvladovanje tveganj bolj 

iz računovodskega kot iz finančnega vidika, sem se pri opisu finančnih inštrumentov za 

obvladovanje tveganj omejila na najpomembnejše. 
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II. ZAKONSKE PODLAGE ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ 

 

II .1. Zakon o finančnem poslovanju podjetij in tveganja 

 

Zakon o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFPPod) je začel veljati leta 1999,  

določa pravila skrbnega finančnega poslovanja, pri čemer so pomembna načela, katera mora 

podjetje spoštovati pri poslovanju, in sicer: 

- poslovno finančna načela: podjetje mora poslovati v skladu z določbami ZFPPod in 

poslovnofinančnimi načeli, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo, 

- načelo likvidnega in solventnega poslovanja: podjetje mora poslovati tako, da je v 

vsakem trenutku sposobno pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti ter da je trajno 

sposobno izpolniti vse svoje obveznosti, 

- kapitalska ustreznost kapitalske družbe: kapitalska družba mora zagotoviti, da vedno 

razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg in vrste poslov in tveganja, ki jim je 

izpostavljena pri opravljanju poslov, 

- obvladovanje likvidnosti: podjetje mora gospodariti z viri in naložbami tako, da je v 

vsakem trenutku sposobno izpolniti vse svoje obveznosti ter izvajati politiko rednega 

obvladovanja likvidnosti tako, da se varuje pred likvidnostnimi tveganji.  

 

V nadaljevanju ZFPPod določa dolžnosti uprave in nadzornega sveta na področju 

finančnega poslovanja podjetja. Poleg zagotavljanja pogojev za skrbno finančno 

poslovanje nalaga zakon upravi podjetja tudi skrb za spremljanje in obvladovanje tveganj. 

Tako mora uprava podjetja zagotoviti, da podjetje: 

- redno spremlja tveganja, ki jim je izpostavljeno pri svojem poslovanju, 

- sprejema ustrezne ukrepe, s katerimi obvladuje ta tveganja. 

 

Prav ta preventivna narava spremljanja in obvladovanja tveganj nalaga upravi podjetja 

dolžnost, da ukrepa pravočasno, in sicer že takrat, ko podjetje normalno posluje. V tujini niso 

redki primeri, ko delničarji zahtevajo odškodninsko odgovornost uprave zaradi opuščanja 

varovanja izpostavljenosti pred tveganji in pa opuščanja razkritij tveganj v javnih 

dokumentih. Predvsem so izpostavljena tveganjem podjetja, ki so močno odvisna od uvoza, 

cen surovin na svetovnih trgih, izvoza in zadolževanja oz. odobravanja posojil v tuji valuti. 

Ker so delničarji zaupali vodenje podjetja upravi, od nje pričakujejo obvladovanje tržnih 
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razmer. Uprava mora poznati tveganja, ki jim je izpostavljeno podjetje in določiti pravilno 

politiko obvladovanja teh tveganj (Peterlin, 2003b). Pri tem ni mišljeno, da uprava pozna 

izpeljane finančne inštrumente za obvladovanje tveganja, ampak da zaposli prave ljudi – 

strokovnjake, ki poznajo možna orodja obvladovanja finančnih tveganj.  

 

II.2. Zakon o gospodarskih družbah in tveganja 

 

V Zakonu o gospodarskih družbah (odslej ZGD) so urejena  temeljna  pravila  računovodenja.  

V 66. členu ZGD je obravnavano poslovno poročilo, ki mora vsebovati najmanj pošten prikaz 

razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. V 4. točki 66. člena ZGD je 

naloženo poslovodstvu družbe, da v letnem poročilu razkrije: 

- cilje in ukrepe obvladovanja finančnih tveganj družbe, vključno z ukrepi za varovanje 

vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se posli varovanja 

računovodsko posebej prikazujejo, 

- izpostavljenost družbe cenovnim, zaupanjskim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem 

v zvezi z denarnim tokom.  

 

Navedeni podatki se razkrivajo v letnem poročilu, če je to pomembno za presojo premoženja 

in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Cilj sprememb in 

dopolnitev ZGD je zakonsko zagotoviti podatke in informacije bralcem in uporabnikom 

računovodskih izkazov ter tako prispevati k uspešnemu in stroškovno učinkovitemu delovanju 

kapitalskega trga, da bi se uskladile računovodske informacije ter zagotovila visoka stopnja 

preglednosti in primerljivosti računovodskih izkazov, s tem pa učinkovito delovanje 

notranjega trga EU, saj sta varstvo vlagateljev in ohranitev zaupanja v finančne trge 

pomembna za uresničevanje notranjega trga na tem področju.  

 

II.3. Kodeks poslovnofinančnih načel in tveganja 

 

Kodeks obravnava tveganja v povezavi z investiranjem, financiranjem in plačilno 

sposobnostjo. Podjetju nalaga, da mora pri: 

1. Investiranju upoštevati tveganje, torej verjetnost, da bodo dejanski donosi drugačni od 

načrtovanih. Podjetje zmanjšuje tveganje z razpršenostjo in skrbno izbiro naložb. 
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2. Financiranju upoštevati tveganje, da bodo dejanski izdatki v zvezi s financiranjem 

drugačni od načrtovanih. Podjetje zmanjšuje takšno tveganje z upoštevanjem 

strukture, rokov in vrste naložb ter z uporabo ustreznih finančnih inštrumentov. 

3. Poslovanju skrbeti, da je v vsakem trenutku svoje življenjske dobe sposobno poravnati 

v plačilo zapadle obveznosti. Tveganje pri plačilni sposobnosti je verjetnost, da 

podjetje ne bo sposobno poravnati v plačilo zapadlih obveznosti. Podjetje zmanjšuje 

tako tveganje z oblikovanjem ustrezne likvidnostne rezerve. 

4. Pri vsakem sklepanju poslov se podjetje izpostavlja tveganju. Tudi tveganje pri 

tekočem poslovanju lahko podjetje obvladuje z nakupi ali prodajami ustreznih 

finančnih inštrumentov. Zato je potrebno tesno sodelovanje finančne in ostalih 

poslovnih funkcij – načelo obvladovanja tveganj pri tekočem poslovanju. 

 

III. VRSTE TVEGANJ 

 
III.1. Vrste tveganj v poslovanju podjetja 

 

V literaturi pogosto naletimo na razlikovanje med negotovostjo in tveganjem. Negotovost je 

pomanjkljivo poznavanje prihodnjega razvoja, tveganje pa nevarnost napačne odločitve, pri 

čemer ostaja odprto vprašanje, kako meriti takšno nevarnost (Duhovnik, 1995, str. 73). Ker je 

vsako poslovanje povezano z negotovostjo, obstaja zavest o tem in vsak udeleženec 

gospodarskih aktivnosti tej negotovosti ustrezno prilagodi svoje ravnanje. Ravnanje 

udeležencev gospodarskih aktivnosti pa je različno, odvisno od njihovega pogleda na tveganja 

in njihove ocene tveganj, ki so jim in jim še bodo izpostavljeni. Nekateri se poskušajo pred 

njimi varovati, drugi pa gledajo nanj kot na svojo priložnost. Tudi zato je tveganje tista 

gonilna sila, ki sili udeležence k iskanju novih načinov za zmanjševanje tveganj, kar se kaže v 

iskanju novih poti ter novih načinov razmišljanja in delovanja posameznikov (Odar, 2003, str. 

62). 

 

Poznavanje tveganj v poslovanju podjetja in natančna opredelitev finančnih tveganj, ki jim je 

podjetje izpostavljeno, sta osnovna pogoja za vsako finančno odločitev o obvladovanju 

finančnih tveganj ter temelj politike, strategije in taktike obvladovanja tveganj (Peterlin, 

2003b, str. 45).  
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III.2. Vrste finan čnih tveganj 

 

Finančna tveganja delimo na tri zaokrožene skupine: 

1. Finančna tveganja, pri katerih na dejavnike tveganja podjetje ne more vplivati; to so 

vplivi finančnega okolja: obrestna mera, devizni tečaj, cena delovne sile in podobno so 

rezultat ponudbe in povpraševanja na trgu in nanje posamezni subjekt nima vpliva. 

Lahko pa se kratkoročno varuje pred navedenimi vplivi. 

2. Finančna tveganja, pri katerih lahko podjetje vpliva na dejavnike tveganja, saj so zgolj 

posledica njegovih odločitev (izbira kupcev, naložbenja, zadolževanje, itd.). Podjetje 

odgovornosti zanje ne more prenašati na okolje podjetja. Tveganja povzroča podjetje 

samo in so posledica njegovih poslovnih odločitev. 

3. Finančna tveganja pri varovanju izpostavljenosti finančnim tveganjem, saj napačna 

ocena tveganja,  nepravilno  izbrana  varovana  postavka  ali  celo  neprimerno izbrana  

      orodja za varovanje pred tveganji lahko povzročijo še večjo škodo,  kot  da  se  

      podjetje sploh ne bi varovalo pred tveganji. 

 

Finančna tveganja so sestavni del poslovnih tveganj. Delimo jih na šest skupin: tveganje 

neizpolnitve nasprotne stranke, tveganje naložbenja, obrestno tveganje, valutno tveganje, 

likvidnostno tveganje, tveganje uporabe izpeljanih finančnih inštrumentov. 

 

III.2.1. Tveganje neizpolnitve nasprotne stranke 

 

Je med najpomembnejšimi finančnimi tveganji. Pri analizi teh tveganj se ne obravnava zgolj 

kupcev, ampak tudi dobavitelje, državo, finančne ustanove in zaposlene. Tveganje 

neizpolnitve nasprotne stranke je tveganje, da partner v poslu ne bo izpolnil dogovorjenih 

obveznosti. Tem tveganjem je podjetje najbolj izpostavljeno s prodajo, saj podjetje na trgu 

prodaja proizvode ali storitve kot proizvod osnovne dejavnosti. 

 

ZFPPod navaja tveganje neizpolnitve nasprotne stranke kot samostojno tveganje, za katerega 

je uprava osebno odgovorna. Znotraj tveganja neizpolnitve nasprotne stranke se podjetje 

srečuje z zaupanjskim tveganjem, ki je sestavni del tržnega tveganja, dokler trajajo transakcije 

z nasprotno stranko. Ključni vidik tega tveganja je čas. Od njega je odvisno, kako obsežen 

problem bo nastal z vidika merjenja, poročanja in nadzora tega tveganja, predvsem zaradi vse 
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večjega števila nelikvidnih podjetij, prisilnih poravnav in stečajev. Poslovnega partnerja, s 

katerim podjetje sklepa dogovore, mora oceniti tudi z vidika točnosti in načina poravnavanja 

obveznosti. Ta vidik je le kratkoročen, saj se lahko boniteta poslovnega partnerja spremeni, 

kar pa se lahko ne odraža takoj na plačilni sposobnosti. Zato se mora podjetje pri proučevanju 

bonitete partnerja posluževati različnih kazalnikov, ki olajšajo oceno. Vsaka neizpolnitev 

nasprotne stranke oslabi sredstva oz. poveča dolgove, kar posredno vpliva na znižanje 

finančne moči podjetja in zmanjšanje lastnikovega premoženja.  

 

Sredstva in dolgove je potrebno glede tveganja neizpolnitve obravnavati posebej: 

- Terjatve do kupcev in kratkoročne poslovne obveznosti (obveznosti do dobaviteljev, 

obveznosti do države in zaposlenih) so predmet trženja oz. področje dela 

predstavnikov podjetja, ki zastopajo podjetje na blagovnem trgu.  Tržniki, ki imajo 

prvi stik s kupci in dobavitelji, morajo preveriti boniteto nasprotne stranke in na 

podlagi tveganja neizpolnitve obveznosti določiti pogoje zaupanjske izpostavljenosti. 

- Finančne naložbe, obveznosti iz financiranja in kapital obravnava finančna funkcija. 

Pri finančnih naložbah je ugotavljanje bonitete nasprotne stranke zelo pomembno, saj 

gre za večjo izpostavljenost zaradi plasiranja likvidnostnih presežkov na finančnem 

trgu. Pri finančnih naložbah se lahko zniža tveganje neizpolnitve z razpršitvijo naložb.  

 

III.2.2.Tveganje naložbenja 

 

Razpoložljivi viri za naložbenje so kapital, posojila in ostale obveznosti. Pri sprejemanju 

poslovnih odločitev o naložbenju, mora podjetje natančno načrtovati začetna vložena 

sredstva, pričakovani denarni tok ter pričakovani donos. Vseeno pa tvega, da bodo dejanski  

prejemki manjši in izdatki večji od načrtovanih. Prav tako lahko podjetje pri izračunu 

upošteva prenizek diskontni faktor za diskontiranje bodočih donosov (pride do spremembe 

tržne obrestne mere). Naložba zaradi spremenjenih razmer postane nedonosna.  

 

III.2.3. Obrestno tveganje 

 

Obrestno tveganje je nevarnost, da bo prišlo do neugodne spremembe obrestne mere za 

podjetje. Neugoden je lahko tako dvig obrestne mere (če se podjetje nahaja v vlogi 

posojilojemalca), kot znižanje obrestne mere, če se nahaja v vlogi posojilodajalca. Pri 
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obrestnem tveganju ne gre za nevarnost, da upnik ne bi prejel plačila obresti, ampak za 

nevarnost, da bi bila pogodbena obrestna mera drugačna od tržne. Te se na denarnih trgih 

nenehno spreminjajo in so rezultat ponudbe in povpraševanja ter drugih makroekonomskih 

spremenljivk, kot so tržna pričakovanja in pa monetarna politika države. 

 

Podjetje se lahko financira s kapitalom ali izposojenimi viri. Ker je kapital navadno dražji, se 

podjetja pogosto zadolžujejo, da bi lahko realizirala projekte, katerih donosnost je nižja od 

zahtevane stopnje donosa lastniškega kapitala, so pa za podjetje zanimivi (podjetje izkorišča 

finančni vzvod). Čim se podjetje financira z izposojenimi viri, postane občutljivo na obrestno 

tveganje. Obrestno tveganje obstaja, če se podjetje zadolži po stalni pogodbeni obrestni meri, 

tržna obrestna mera pa se zniža. Če se podjetje zadolži po spremenljivi obrestni meri, tvega, 

da  bo pogodbena obrestna mera  narastla in bo zaradi tega ogrožena donosnost investicije. Ko 

je tveganje zaznano, ga je potrebno ovrednotiti in določiti vplive tako obrestnega tveganja kot 

vplive obvladovanja teh tveganj (Stephens, 2002, str. 15). Obrestno tveganje predstavlja eno 

večjih tveganj v poslovanju podjetij. 

 

Dolgovi s svojo ceno (obrestno mero) vplivajo na povprečno ceno virov financiranja podjetja. 

Posledično se z dvigom splošne ravni obrestnih mer poveča tudi zahtevana stopnja donosa 

kapitala. Podjetja imajo različno razmerje med kapitalom in izposojenimi viri – finančni 

vzvod. Podjetje z visokim finančnim vzvodom je zelo izpostavljeno obrestnemu tveganju, saj 

lahko sprememba obrestne mere na trgu ogrozi obstoj podjetja. Zato je obvladovanje 

obrestnega tveganja nujno v podjetjih, ki imajo visok finančni vzvod. Podjetja, ki izkoriščajo 

finančni vzvod, dosegajo višji donos na vloženi lastni kapital (ROE), vendar so tudi bolj 

občutljiva, če poslujejo z izgubo. Takrat je izguba še večja, ker ima podjetje večje odhodke 

financiranja. Zaradi večjega tveganja vlagatelji (lastniki in posojilodajalci) navadno zahtevajo 

višjo stopnjo donosa na vloženi kapital in dana posojila (Brigham etal., 1999,str.68).  

 

III.2.4. Valutno tveganje 

 

Podjetje je izpostavljeno valutnemu tveganju, če je njegovo poslovanje povezano s tujimi 

plačilnimi sredstvi. Če se devizni tečaj spremeni, se spremeni tudi vrednost sredstev in dolgov 

podjetja, nominiranih v tuji valuti, preračunano v domačo valuto. Gre za prevrednotenje 
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sredstev in dolgov zaradi spremembe tečaja tuje valute. Prevrednotenje vpliva neposredno na 

prevrednotovalne prihodke oz. odhodke iz financiranja.  

 

Pri valutni izpostavljenosti opazujemo vedno samo neto izpostavljenost, ki je neto razlika 

med sredstvi in dolgovi, nominiranimi v isti valuti.  Podjetje je izpostavljeno valutnemu 

tveganju samo v tistem delu, v katerem sredstva presegajo dolgove ali obratno. 

 

Valutno tveganje se v podjetju odraža v dveh oblikah (Stephens, 2001, str. 9): 

1. Transakcijska izpostavljenost valutnemu tveganju: podjetje mora plačati svoje 

obveznosti v tuji valuti ali pa prejme plačilo kupca v tuji valuti; gre za tveganje 

spremembe vrednosti denarnega toka. 

2. Translacijska izpostavljenost valutnemu tveganju: zaradi spremembe deviznega tečaja 

pride do prevrednotenja sredstev in dolgov in prevrednotovalnih odhodkov in 

prihodkov, ki se odražajo  v izkazu poslovnega izida. 

 

Devizni tečaj je razmerje med vrednostjo dveh valut. Valutno tveganje pri izvozu predstavlja 

tveganje, da se po opravljenem izvozu in izstavitvi računa v tuji valuti tečaj te valute toliko 

zniža, da ob plačilu ne zagotavlja več donosnosti izvoznega posla. Obratno se uvozniki 

srečujejo z valutnim tveganjem, če po uvoznem poslu tečaj tuje valute toliko naraste, da ob 

plačilu ne zagotavlja več donosnosti uvoznega posla.  

 

Valutno tveganje je eno najbolj spremenljivih med vsemi tveganji. Devizni tečaji so bili v 

preteklosti zelo spremenljivi in pogosto se je vrednost ene valute v razmerju do druge 

drastično spremenila. Ne glede na spremembe deviznih tečajev na trgu, pa je valutno tveganje 

najtežje merljivo in napovedljivo (Stephen, 2001, str. 1). 

 

Poslovanje s tujino v evrih je manj tvegano, kot poslovanje v drugih valutah, ker je Slovenija 

določila pariteto do evra.  Druge valute, med katerimi je najpomembnejši ameriški dolar, pa 

so v odnosu do evra zelo spremenljive. Tečaj dolarja se prosto giblje in je odvisen od ponudbe 

in povpraševanja na svetovnem trgu.  
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Graf 1: Gibanje tečaja EUR/USD v obdobju od leta 2002 do 07.02.2006 
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Vir: www.x-rates.com 

 

III.2.5. Likvidnostno tveganje 

 

Likvidnostno tveganje je mogoče opredeliti kot tveganje oz. nevarnost neusklajene 

likvidnosti, tj. različne dospelosti sredstev in obveznosti do virov sredstev v podjetju, kar 

lahko povzroči težave s plačilno sposobnostjo podjetja. Govorimo o pomanjkanju denarnih 

sredstev za poravnavo zapadlih obveznosti. Likvidnost je pogoj za plačilno sposobnost 

podjetja. Likvidnost podjetja pa pomeni sposobnost poravnati zapadle obveznosti v roku.  

 

III.2.6. Tveganje uporabe izpeljanih finančnih inštrumentov 

 

Izpeljane finančne inštrumente lahko podjetje uporablja za varovanje pred finančnimi 

tveganji, ali pa z njimi trguje, s čimer se lahko še dodatno izpostavlja tveganjem. Glede na 

motiv se odloča za uporabo izpeljanih finančnih inštrumentov za varovanje pred tveganji ali 

pa za zaslužek. Motiv, da se podjetje odloči za uporabo izpeljanih finančnih inštrumentov za 



 11 

varovanje pred finančnimi tveganji, je varovanje zaslužka osnovne dejavnosti pred nihanji 

različnih cen na trgu ali spremembami bonitete poslovnih partnerjev.  

 

Z vidika tveganja uporabe izpeljanih finančnih inštrumentov je potrebno ločiti inštrumente, ki 

so uvrščeni na borzo in je njihova cena pregledna, ter inštrumente, ki se sklepajo neposredno s 

finančno ustanovo in katerih cena je predmet pogodbenega dogovora.  

 

Izpeljani finančni inštrumenti, ki so uvrščeni na borzo, so standardizirani, kar pomeni, da se 

mora podjetje prilagoditi standardizirani pogodbi: standardiziran je znesek pogodbe in v celoti 

so določeni roki zapadlosti pogodb ter pogoji trgovanja. Pri tem je podjetje izpostavljeno 

tveganju, da v določenem trenutku ne bo dovolj ponudbe in povpraševanja na trgu, da bi ob 

željenem trenutku lahko realizirali prodajo ali nakup. 

 

Izpeljani finančni inštrumenti, ki niso uvrščeni na borzo, so predmet neposrednega dogovora 

med podjetjem in finančno ustanovo. Ker ne gre za standardizirano pogodbo, sta znesek in 

zapadlost prilagojena podjetju. To so opcije, terminski posli in zamenjave. Te pogodbe se 

delijo na asimetrične (tveganju je izpostavljena samo ena pogodbena stranka in sicer, da 

nasprotna stranka ne bo izpolnila pogodbenih določil) in simetrične (tveganju sta izpostavljeni 

obe stranki, npr. zaupanjsko tveganje).  

 

Poleg navedenih tveganj pa obstajajo še druga tveganja, povezana s poslovanjem z 

izpeljanimi finančnimi inštrumenti, npr. tveganje zaradi pravne ureditve, če podjetje trguje na 

borzah v tujini in pa neznanje. Nepravilna izbira inštrumenta lahko še poveča izpostavljenost 

finančnim tveganjem. 

 

IV. OCENJEVANJE IZPOSTAVLJENOSTI PODJETJA FINAN ČNIM TVEGANJEM 

 

IV.1.  Izpostavljenost podjetja finančnim tveganjem 

 

Na splošno lahko izpostavljenost tveganjem opredelimo kot ranljivost podjetja pri poslovanju. 

Izpostavljenost podjetja finančnim tveganjem pomeni, da lahko pride do spremembe 

izpostavljene postavke zaradi vpliva dejavnikov tveganja iz okolja. Zato mora podjetje 

spoznati dejavnike tveganja.  
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Celovito ocenjevanje izpostavljenosti podjetja tveganjem poteka po naslednjih korakih (Vose, 

2003, stran 6): 

1. Zaznavanje tveganja, ki ga je potrebno analizirati in potencialno kontrolirati:  

- to je najpomembnejša faza, 

- obstajajo različne tehnike za zaznavanje tveganj, 

- za uspešno obvladovanje tveganj je pomembno, da postane to kultura podjetja in da 

pri tem sodelujejo vsi zaposleni in opozarjajo na tveganja in morebitne posledice. 

Pogosto se porablja oblika zabeležke, da spodbuja zaposlene k razmišljanju in 

zaznavanju tveganj ali pa tehnika “burjenje možganov” (brainstorming).       

2. Opis tveganja: zakaj lahko nastane, okoliščine, ki lahko vplivajo na večje ali manjše 

tveganje, kaj lahko podjetje stori za zmanjšanje tveganja.  

3. Vrednostna analiza tveganja in analiza razpoložljivih inštrumentov z namenom 

določanja optimalne strategije obvladovanja tveganja. 

4. Vpeljava sprejete strategije varovanja pred tveganjem. 

5. Komuniciranje z deležniki: predstavitev podlag za sprejem strategije in odločitev 

glede obvladovanja tveganj. Pomembno je, da so deležniki obveščeni zakaj in kako se 

ocenjuje tveganja v podjetju že med samim procesom ocenjevanja. Če podjetje 

upošteva njihove pripombe že pri oblikovanju strategije, potem ni težav pri 

sprejemanju končne odločitve. 

 

Stephens deli proces obvladovanja tveganja na dva dela (Stephens, 2000, str. 122): 

1. Analiza tveganj:  

- smer gibanja vrednosti varovane postavke, 

- ovrednotenje tveganja, 

- trajanje tveganja, 

- periodičnost tveganja, 

- na katero podlago je vezano tveganje (EURIBOR, LIBOR...). 

     2.    Izbira ustreznega inštrumenta za obvladovanje tveganj. 

 

Sredstva, dolgovi in kapital podjetja so izpostavljeni finančnim tveganjem na tri načine, in 

sicer je to transakcijska izpostavljenost, translacijska oz. bilančna izpostavljenost in 

ekonomska oz. operativna (poslovna) izpostavljenost. 
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IV.1.1. Transakcijska izpostavljenost 

 

Transakcijsko izpostavljenost valutnemu tveganju lahko opredelimo kot nevarnost nastanka 

tečajnih razlik pri izvajanju tekočih poslov, izraženih v tujih valutah. Tečajne razlike 

nastanejo, ker se spremeni vrednost tečaja od datuma prodaje ali nakupa, pa do plačila. 

Transakcijska izpostavljenost torej pomeni potencialno spremembo vrednosti neplačanih 

terjatev in obveznosti, ki jih prevzamemo in za katere obstaja nevarnost, da bodo poravnane 

šele po spremembi deviznega tečaja. Transakcijska izpostavljenost obrestnemu tveganju 

pomeni, da bodo terjatve in obveznosti v času do dospetja izpostavljene spremembi tržne 

obrestne mere, ki  se ves čas pogodbenega odnosa spreminja. Če se je podjetje  zadolžilo po 

spremenljivi obrestni meri, je njegova transakcijska izpostavljenost enaka razliki med 

obrestno mero, ki je veljala ob sklenitvi pogodbe in tržno obrestno mero, ki je podlaga za 

obračun obresti. Če se je podjetje zadolžilo po stalni obrestni meri, njegova transakcijska 

izpostavljenost dosega višino oportunitetnih stroškov (razlika v obrestih, ker se je podjetje 

zadolžilo po stalni obrestni meri, namesto da bi se odločilo za spremenljivo obrestno mero). 

 

IV.1.2. Translacijska izpostavljenost 

 

Translacijska   izpostavljenost   valutnemu  tveganju  se  kaže   v  prevrednotenju  sredstev  in 

obveznosti, izraženih v tuji valuti.  Ta  izpostavljenost  se  kaže v prevrednotovalnih finančnih 

prihodkih in odhodkih in vpliva na poslovni izid. Translacijska izpostavljenost obrestnemu 

tveganju bi pomenila spremembo sedanje neto vrednosti terjatev in dolgov, če se obrestna 

mera na trgu spremeni. Premoženje podjetja je vredno več, če se obrestne mere znižajo, in 

manj, če se obrestne mere zvišajo. Tržna obrestna mera vpliva namreč na zahtevano stopnjo 

donosa, s katero diskontiramo bodoče prejemke in izdatke. Nižja ko je zahtevana stopnja 

donosa, višja je sedanja vrednost bodočih denarnih tokov.  

 

IV.1.3. Ekonomska izpostavljenost 

 

Ekonomsko izpostavljenost valutnemu tveganju opredeljujemo kot nevarnost nepredvidene 

spremembe v pričakovani neto sedanji vrednosti prihodnjih denarnih tokov, ki bi lahko bili 

posledica spremembe deviznih tečajev tujih valut, v katerih so izraženi pričakovani denarni 
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tokovi. Nepredvidena sprememba v pričakovani vrednosti prihodnjega denarnega toka 

neposredno vpliva na oblikovanje tržne vrednosti podjetja.   

 

V. INŠTRUMENTI ZA OBVLADOVANJE FINAN ČNIH TVEGANJ 

 

Obvladovanje tveganj je v izrednem razmahu. Podjetja izven investicijskega bančništva in 

finančnih institucij se vedno bolj zavedajo, kako pomembno je aktivno obvladovanje tveganj. 

Posledično se obvladovanje tveganj zmeraj bolj vključuje v poslovanje podjetja (Stephens, 

2002, str. 15). Obvladovanje tveganj je potrebno, ker se s tem izničijo zunanji vplivi trgov 

(sprememb cen blaga, valut, obrestnih mer) in posledično je finančno načrtovanje 

enostavnejše, izid poslovanja podjetja pa odvisen zgolj od odločitev znotraj podjetja (Brealey, 

2003, str. 305). 

 

Slovenski gospodarski prostor je zelo majhen. Če želi podjetje uspeti in rasti, mora poslovati 

preko meja države. Ne glede na to, ali se podjetje pri poslovanju s tujino pojavlja kot uvoznik, 

izvoznik, posojilodajalec ali posojilojemalec, se poveča njegova izpostavljenost tveganjem: 

valutnemu, zaupanjskemu in cenovnemu tveganju. Preden se v podjetju opredeli in izvaja 

strategija obvladovanja tveganj, je potrebno analizirati tveganja, ki jih je potrebno 

obvladovati. Namen analize je opredeliti najprimernejši inštrument za obvladovanje tveganj 

in strategijo. Ko enkrat zaznamo tveganja in jih opredelimo v podjetju, je obvladovanje 

tveganj zgolj tehnika. Da bi bila uspešna in uporabna, jo je potrebno razumeti, se je naučiti in 

uporabljati v praksi. Zmotno je razmišljanje, da mora biti obvladovalec tveganj v podjetju 

strokovnjak in poznavalec različnih trgov. Z varovanjem pred tveganjem se ukvarja ravno 

zato, ker ne ve, kaj se bo v prihodnosti zgodilo na trgu  in bi rad obvaroval podjetje pred 

negativnimi vplivi. Če obvladovalec tveganj napoveduje gibanje trgov in glede na te napovedi 

izvaja določene aktivnosti, potem ne obvladuje tveganj, ampak špekulira (Stephens, 2000, str. 

13).  Izogibanje tveganjem ni isto kot obvladovanje tveganj (Stephens, 2000, str. 28).  

 

V.1. Temeljne značilnosti izpeljanih finančnih inštrumentov 

 

Izpeljani finančni inštrument je finančni inštrument, ki se sklicuje na kak drug finančni 

inštrument; njegova vrednost se spreminja kot odziv na spremembe podrobno določene 

obrestne mere, tečaja vrednostnice, cene blaga, tečaja deviz, indeksa cen ali tečajev, 
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zaupanjske sposobnosti (kreditne sposobnosti), se poravnava v prihodnosti in ne zahteva 

začetne finančne naložbe (Turk, 2000, str. 169). Imenujejo se izpeljani finančni inštrumenti 

zato, ker njihova vrednost izhaja iz vrednosti nekega drugega finančnega inštrumenta. Razlog 

za njihov nakup je vedno v povezavi z drugim finančnim inštrumentom. Tveganje 

obvladujemo tako, da zavestno prevzamemo tveganje, ki ima obratno smer gibanja glede na 

prvotno tveganje. Izpeljani finančni inštrument že sam po sebi vsebuje tveganje. Posledično 

so nevarni inštrumenti, s katerimi je potrebno rokovati previdno (Stephens, 2000, str. 25). 

 

V.1.1. Terminski posel  

 

Terminski posel je pogodba, s katero se podjetje obveže kupiti ali prodati neki osnovni 

inštrument z rokom izvršitve v prihodnosti, po ceni, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe. 

Osnovni inštrument standardizirane terminske pogodbe je predmet, katere vrednost želimo 

varovati. Na svetovnih terminskih borzah se standardizirana terminska pogodba glasi na 

naslednje osnovne inštrumente: žitarice, živina in meso, hrana (kava, sladkor...), kovine, 

surova nafta, obrestne mere, valute in drugo. Razvoj svetovnega trga gre v širitev različnih 

inštrumentov (Veselinovič, 2003, str. 189). Osnovne značilnosti terminske pogodbe so: 

- kupec v pogodbi sprejema obvezo, da prevzame dobavo inštrumenta, 

- prodajalec v terminski pogodbi sprejema obvezo, da inštrument dobavi, 

- s pogodbami se trguje na borzi po principu javnega izklica in na posebnem prostoru (v 

krogu), ki je za to predviden, ali pa z elektronskim trgovanjem, 

- terminske pogodbe so lahko izpolnjene z nasprotno in enakovredno transakcijo 

(kompenzirane) kadarkoli pred zapadlostjo pogodbe, 

- s podobnimi ali celo enakimi pogodbami je teoretično mogoče trgovati na večjih 

borzah, čeprav je to zelo nenavadno in zaradi obsega ter likvidnosti nesmiselno, 

- varnost trgovanja zagotavlja klirinška hiša. Terminske pogodbe postanejo veljavne 

šele z registracijo pri klirinški hiši, ki je organizirana v borzi ali zunaj nje, kar 

udeležencem borznega trgovanja zagotavlja večjo varnost.  

 

V.1.2. Opcija  

 

Opcija je pogodba, ki daje lastniku pravico, da kupi ali proda v pogodbi določen predmet po 

vnaprej določeni izvršilni ceni, na dogovorjeni dan ali prej. Med izpeljane finančne 
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inštrumente spadajo zato, ker je vrednost opcijske pogodbe odvisna od gibanja cene 

osnovnega inštrumenta opcije. Imetnik opcije ima pravico, ne pa obveznost, da jo izkoristi. 

Če je na izvršilni dan za kupca opcije dobičkonosno, da jo izkoristi, bo storil tako, v 

nasprotnem pa jo bo pustil neizkoriščeno. Opcije se torej razlikujejo od terminskih poslov, pri 

katerih sprejmemo obveznost, da bomo posel izvedli po vnaprej dogovorjeni ceni, čeprav so 

dogajanja na trgu drugačna od pričakovanih in ob zapadlosti terminskega posla raje ne bi 

izpolnili. Razlikujejo se tudi od terminskih pogodb, saj dnevna gibanja cen opcij po sklenitvi 

pogodbe ne morejo vplivati na povečevanje stroška (izgube) pogodbenic, saj ceno opcije 

plačamo ob sklenitvi pogodbe. Pri poslovanju z opcijami veljajo naslednje zakonitosti: 

- Kupec opcije ima vedno omejeno izgubo, ki je v najslabšem primeru enaka znesku plačane    

  premije (ker ne izkoristi opcije, če cena osnovnega inštrumenta zanj ni ugodna). Dobiček   

  ima, ko tržna cena poraste (nakupna opcija) ali pade (prodajna opcija) glede na izvršilno  

  ceno za več, kot je znesek plačane premije. V tem primeru ima prodajalec  izgubo. 

- Prodajalec opcije ima vedno omejen potencialni dobiček, ki je enak prejeti premiji.  

 

V.1.3. Zamenjava ali posli swap  

 

Zamenjava je obvezujoč dogovor med dvema pogodbenima strankama, da zamenjata eno 

sredstvo za drugo. Vzpostavljanja pogodbenega odnosa ne urejajo vnaprej določeni in 

standardizirani pogoji (kot npr. pri terminskih pogodbah), ki bi se jih stranki morali držati. 

Stranki imata proste roke, da določita pogoje zamenjave, ki jima najbolj ustrezajo.  

Zamenjave so temeljito spremenile tradicionalne možnosti financiranja in pomenijo eno 

najpomembnejših finančnih inovacij zadnjega časa. Na veliko jih uporabljajo podjetja, banke, 

investitorji in državne agencije, da bi se varovali pred nezaželenimi obrestnimi in deviznimi 

gibanji ter zaradi manjših stroškov v primerjavi s klasičnimi metodami pridobivanja sredstev. 

Zamenjave obstajajo, ker imajo različni subjekti različen dostop do finančnih trgov in različne 

potrebe (Prohaska, 1999, str. 178). 

 

Obrestna zamenjava je pogodba med dvema strankama, s katero se dogovorita, da bosta 

zamenjevali različna plačila obresti in na koncu vračilo glavnice v zaporednih prihodnjih 

obdobjih. Vsa plačila morajo biti v isti valuti. 
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Valutna zamenjava je pogodba med dvema strankama, s katero se dogovorita, da bosta 

zamenjali plačevanje obresti in vračilo glavnice v eni valuti za plačevanje obresti in glavnice 

v drugi valuti. Najpogosteje se zamenjave uporabljajo pri zamenjavi dolga ali terjatve s 

spremenljivo obrestno mero za stalno obrestno mero. Ponavadi se o pogodbah podjetja ne 

dogovarjajo neposredno, ampak dogovor sklenejo s finančnim posrednikom, načeloma banko, 

ki za vsako pogodbeno stranko posebej išče ustrezno nasprotno stranko. 

 

V.2. Primerjava izpeljanih finančnih inštrumentov 

 

Vsi izpeljani finančni inštrumenti imajo pri vrednotenju za podlago osnovni inštrument. Od 

vrste sredstva je odvisna razlika med gotovinsko ceno in terminsko ceno. Pri blagovnih 

izpeljanih finančnih inštrumentih ta razlika pomeni stroške lastništva blaga. Pri finančnih 

izpeljanih inštrumentih pa določata razliko med cenama obrestna mera posameznega 

inštrumenta in pričakovanje glede njenega gibanja. Na podlagi obrestne mere se določi tudi 

zahtevana stopnja donosa lastniških finančnih inštrumentov.  

 

Stopnja tveganja neizpolnitve nasprotne stranke in vrednotenje inštrumenta sta odvisna od 

organizacije trgovanja z izpeljanimi finančnimi inštrumenti. Zato jih glede na prostor 

trgovanja delimo na inštrumente, ki so uvrščeni na borzah oz. organiziranem trgu in pomenijo 

za kupce in prodajalce manjše tveganje neizpolnitve, ter inštrumente, s katerimi se trguje na 

neorganiziranih trgih, npr. med podjetjem in finančno institucijo  ali neposredno med podjetji.  

 

VI. ANALIZA TVEGANJ NA PRIMERU IZBRANEGA PODJETJA 

 

Obvladovanje tveganj v podjetju zajema določanje nivoja tveganja, ki je za podjetje še 

dopustno, ugotavljanje obstoječega nivoja tveganja in uporaba izpeljanih finančnih 

inštrumentov za uskladitev obstoječega nivoja tveganj z želenim nivojem. Potreba po 

obvladovanju tveganj v podjetjih je povzročila razvoj čisto novega izbora produktov, ki jih 

finančne inštitucije nudijo podjetjem (Chance, 2004, str. 543).  
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VI.1. Analiza tveganj pri poslovanju podjetja in inštrumenti za obvladovanje teh   

         tveganj 

 

Glavno dejavnost izbranega podjetja predstavlja prodaja utekočinjenega naftnega plina (v 

nadaljevanju UNP). Ta plin je naftni derivat, ki se uporablja za ogrevanje, kuhanje in pogon 

motornih vozil. Ker v Sloveniji ni naravnih virov tega plina, ga morajo vsa slovenska 

podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo tega plina v jeklenkah ali rezervoarjih, uvažati. S tem so 

najbolj izpostavljena valutnim tveganjem, pa tudi drugim tveganjem, kot npr. cenovnim in 

deželnim tveganjem.  

 

Cene nafte na svetovnem trgu močno nihajo in so, poleg ponudbe in povpraševanja, precej 

odvisne od mednarodnih odnosov in svetovne politike do držav proizvajalk naftnih derivatov. 

Cene na svetovnem trgu UNP se ne gibljejo premo sorazmerno s cenami na svetovnem trgu 

nafte. Predvsem nihanja cen navzgor in navzdol so dosti blažja in postopna.  

 

Graf 2: Gibanje povprečnih dnevnih nabavnih cen na svetovnem trgu v obdobju od 1.11.2003        

             do 31.01.2006       
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Vir:   Platt’s (kotacija West Med) 

 

Iz grafa je razvidno, da v poletnih mesecih nabavna cena pada, v jesenskih in zimskih mesecih 

pa raste. Na to gibanje vpliva predvsem povpraševanje po tem energentu, ki v jesenskih in 
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zimskih mesecih naraste zaradi kurilne sezone. V grafu sta prikazana propan in UNP, ki sta 

dve glavni vrsti plina, ki predstavljata cca. 90 % celotne prodaje plinov v podjetju. Celotna 

nabava v letu 2004 se giblje okoli 10.000.000 USD. Plačilni rok je povprečno 30 dni od 

odpreme blaga iz kraja odpreme. Podjetje se oskrbuje iz različnih virov, in sicer iz Madžarske, 

iz držav bivše Sovjetske zveze (predvsem Kazahstana), iz Zahodne Evrope (predvsem Italije) 

in Alžirije. Cene iz vseh virov so nominirane v valuti ameriški dolar, razen iz 

zahodnoevropskega vira, kjer so cene nominirane v evrih. Ker se tečaj dolarja izredno hitro 

spreminja, je podjetje izpostavljeno valutnemu tveganju. Ta predstavlja najpomembnejše 

tveganje v podjetju. 

 

Podjetje je v preteklosti uspešno prelivalo tveganja pri nabavi in izgube zaradi negativnega 

gibanja tečaja dolarja ali rasti cen na svetovnem trgu, v prodajno ceno. Danes ugotavljamo, da 

bo v prihodnosti to zmeraj manj možno, ker so prodajne cene dosegle oz. presegle cene 

konkurenčnih energentov. Ogrevanje z UNP je postalo cenovno najmanj zanimivo, če ga 

primerjamo s ceno ogrevanja s kurilnim oljem ali biomaso. Tudi konkurenca na trgu išče 

stalno nove in nove načine za pridobivanje novih kupcev, pri čemer stroški prodaje naraščajo.  

V strateškem poslovnem načrtu do leta 2009 podjetje predvideva širitev na tuje trge, 

predvsem v države bivše Jugoslavije. Pri tem nastajajo politična tveganja, ki pa se lahko 

obvladujejo z zavarovanjem naložb pri Slovenski izvozni družbi. Zavarovanje naložb je 

primerno, ko vlagatelj ustanovi podjetje v tujini ali vlaga v tujino. V teh primerih se lahko 

zavaruje lastniški delež ali podobne kategorije pred nekomercialnimi oz. političnimi tveganji, 

prav tako pa je mogoče zavarovati dolgoročna posojila nad pet let projektnemu podjetju v 

tujini. Zavarovana tveganja so vojna in civilni nemiri, razlastitev, omejevanje konverzije in/ali 

transfera, razdrtje pogodbe države gostiteljice naložbe, odklonitev pravnega varstva in 

naravne nesreče (Vagaja, 2005). 

 

VI.1.1. Ukrepi za obvladovanje valutnega tveganja 

 

Z obvladovanjem valutnega tveganja pričakujemo, da bo podjetje po izvedbi izbranih 

aktivnosti manj izpostavljeno spremembam deviznega tečaja ali pa sploh ne več. Za 

obvladovanje valutnega tveganja imamo na razpolago dve skupini inštrumentov: 

- notranje metode, ki jih uporabljamo v okviru podjetja, 

- zunanje metode, ki jih ponuja finančni sistem. 
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VI.1.1.1. Notranje metode za obvladovanje valutnega tveganja 

 

Notranje metode za obvladovanje valutnega tveganja so na voljo podjetjem (kot del lastnega 

finančnega poslovanja ali finančnega poslovanja povezanih podjetij) za obvladovanje 

izpostavljenosti valutnemu tveganju. Podjetja pri tem ne sklepajo nikakršnih pogodbenih 

razmerij s podjetji (finančnimi ustanovami) izven skupine. 

 

Notranje metode za obvladovanje valutnega tveganja so: 

1.Naravno varovanje oz. povezovanje plačil: Je najbolj enostavna in logična metoda za 

obvladovanje izpostavljenosti valutnemu tveganju. Vendar pa imajo takšno možnost zgolj 

podjetja, ki imajo terjatve in obveznosti nominirane v isti valuti ter imajo enako zapadlost. Ta 

metoda se lahko uporablja pri povezanih podjetjih, ki med seboj tudi trgujejo. V primeru 

dvostranskega povezovanja plačil se lahko obveznosti in terjatve medsebojno pobotajo, 

partner, ki pa ima do drugega manjšo obveznost, dobi nakazan denar. Povezovanje plačil 

zmanjšuje število medsebojnih plačil, ki se izpostavljajo tečajnim razlikam. Problematična je 

le izbira valute, v kateri bo potekala poravnava. Večstransko povezovanje plačil ni tako 

enostavno kot dvostransko, ker povezuje več kot dve povezani podjetji in skoraj vedno 

vključuje aktivnosti finančne funkcije vse skupine. Prinaša precejšnje prihranke pri 

menjalniških in transfernih stroških, vendar zahteva kompleksnost vodenja, centraliziran 

komunikacijski sistem in disciplino udeleženih podjetij.  

 

Izbrano podjetje ima dve povezani podjetji v tujini, in sicer svojega lastnika iz Italije in 

odvisno podjetje na Hrvaškem. Vseeno pa se metoda povezovanja plačil skorajda ne more 

uporabiti, ker gre za podjetje, ki zelo veliko blaga uvaža, prodaja pa ga skoraj v celoti na 

domačem trgu. Podjetje v svojem dolgoročnem načrtu razvoja predvideva širitev prodaje 

UNP na hrvaški trg in trge bivše Jugoslavije, pri čemer naj bi to vršil preko lastnih odvisnih 

podjetij v teh državah. Podjetje se lahko delno varuje pred valutnimi tveganji tako, da načrtno 

krepi izvoz plinov, še posebno do povezanih podjetij kot kupcev in ta izvoz v čim večji meri 

nominira v USD. 

  

2. Usklajevanje plačil: Usklajevanje plačil se nanaša na prilagajanje kreditnih pogojev med 

povezanimi podjetji in drugimi podjetji. Pospeševanje pomeni plačevanje obveznosti pred 

rokom, zavlačevanje pa plačilo po preteku dogovorjenega roka za plačilo. Smisel obeh metod 
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je v obvladovanju pričakovanih in nepričakovanih sprememb vrednosti neke valute. Pri tem je 

treba upoštevati časovno vrednost denarja, saj moramo za predčasno plačilo ponuditi 

nadomestilo in za plačila po preteku datuma zapadlosti plačati zamudne obresti. 

 

3. Politika prodajnih cen: Zajema dva pristopa pri obvladovanju izpostavljenosti valutnemu 

tveganju, in sicer: 

- prilagajanje cen, 

- določanje valute poslovanja s kupci. 

Prilagajanje cen je metoda, s katero zaradi spremembe na mednarodnih valutnih trgih 

prilagodimo svoje prodajne cene. Zmožnost podjetja, da uporabi to metodo za obvladovanje 

izpostavljenosti valutnemu tveganju, je v glavnem odvisna od položaja, ki ga ima podjetje na 

nekem trgu ali v panogi. Uporaba metode je odvisna tudi od poslovne politike podjetja. 

Izbrano podjetje je v preteklosti imelo takšno poslovno politiko, vendar danes ugotavlja, da je 

postalo povpraševanje zelo elastično glede na spremembo cen in da bi nadaljnja uporaba 

takšne politike lahko povzročila manjšo prodajo in s tem manjši poslovni izid. V kolikor so se 

v preteklosti kupci UNP odločali za nakup na osnovi drugih dejavnikov, kot so čistoča 

energenta, enostavnost manipuliranja, ugoden vpliv na okolje (cena je bila sekundarnega 

pomena), postaja cena vedno bolj ključni element, ki odloča o temu, ali bo kupec za svoje 

potrebe uporabljal UNP ali kakšen drugi energent.  

 

Podjetje ponavadi želi prodati svoje proizvode v lastni valuti ali v valuti, v kateri nabavlja 

blago ali v kateri nastajajo stroški. Težava nastane, kadar želi kupec plačati v lastni ali neki 

tretji valuti, saj lahko prodajalčevo nestrinjanje vodi do izgube posla. Za prodajalca je idealna 

njegova valuta ali valuta paritetnega odnosa, lahko pa tudi tista, v kateri ima sredstva, s čimer 

izravnava izpostavljenost valutnemu tveganju. Če bi želelo podjetje plin UNP, ki ga nabavlja 

v ameriški valuti, vezati na gibanje tečaja ameriškega dolarja, bi moralo pri določanju cen te 

vezati na to valuto. Govorimo o pariteti cen glede na gibanje ameriškega dolarja oz. devizno 

klavzulo. Prodajalec bi se s stranko dogovoril za ceno na enoto v ameriških dolarjih, katero bi 

preračunal po tečaju USD/SIT v domačo valuto. Pri izstavitvi računa bi ceno v SIT izračunal 

ravno tako s preračunom iz USD po tečaju USD/SIT na dan izstavitve računa. Podjetje bi se 

na ta način le delno varovalo pred valutnimi tveganji, saj bi prišlo do časovnega razkoraka 

med tečajem USD ob nabavi in tečajem USD ob prodaji. 
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4. Obvladovanje sredstev in obveznosti: Ta metoda notranjega obvladovanja valutnega 

tveganja zajema: 

- agresivni pristop, pri katerem podjetje povečuje pritoke denarja, izražene v močnih 

valutah; tistih, za katere pričakuje, da se bo njihova vrednost povečala. Hkrati podjetje 

povečuje odtoke denarja v šibkih valutah; tistih, za katere pričakuje, da bo njihova 

vrednost upadla.   

- defenzivni pristop, pri katerem podjetje skuša izničiti izpostavljenost valutnemu 

tveganju z izenačevanjem pritokov in odtokov po posameznih valutah in sicer ne glede 

na predvideno nestanovitnost posamezne valute. 

 

Pri agresivnem pristopu si bo podjetje prizadevalo svoje pritoke iz terjatev izraziti v močnih 

valutah (npr. evru) in zmanjšati svojo zadolženost v teh istih valutah, ker pričakuje, da se bo 

njihova vrednost povečevala. Po drugi strani pa si bo podjetje prizadevalo izsiliti izražanje 

svojih obveznosti v šibkih valutah (npr. slovenskih tolarjih) in povečati svojo zadolženost v 

teh valutah, ker pričakuje zmanjšanje njihove vrednosti. Če se pričakovanja glede gibanja 

vrednosti omenjenih valut uresničijo, bo podjetje po eni strani uresničilo učinke povečanja 

vrednosti neke valute in po drugi strani tudi pozitivne učinke znižanja vrednosti neke valute.  

Pri defenzivnem pristopu bo podjetje svojo izpostavljenost valutnemu tveganju, zaradi 

velikega uvoza v USD obvladovalo z izražanjem terjatev v USD in vlaganjem svojih denarnih 

presežkov v finančne naložbe, izražene v USD. 

 

5. Obvladovanje valutnega tveganja na gotovinskem trgu 

Podjetje nabavlja UNP v valuti USD. Pred valutnim tveganjem se lahko varuje tako, da na 

dan prejema računa od dobavitelja kupi točno takšen znesek ameriških dolarjev, kolikor bo 

znašala njegova obveznost ob zapadlosti  računa čez 30 dni. Sredstva naloži kot depozit z 

enako zapadlostjo, kot jo ima obveznost iz uvoznega posla. O zapadlosti obveznosti v plačilo 

se sprosti depozit z obrestmi v isti valuti.  

 

Navedeni način varovanja pred valutnim tveganjem se lahko uporablja tudi, če podjetje 

nastopa kot izvoznik. Slabost navedene metode je, da zahteva angažiranje likvidnih sredstev 

podjetja vnaprej, zato jo lahko uporabljajo zgolj podjetja, ki razpolagajo s presežki likvidnih 

sredstev. Podjetja, ki pa teh presežkov nimajo, se lahko na podoben način varujejo pred 
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tveganjem z uporabo valutnih terminskih poslov, ki ne zahtevajo angažiranja likvidnih 

sredstev. 

 

VI.1.1.2. Metode zunanjih inštrumentov za obvladovanje valutnega tveganja 

 

Ko podjetje uporablja zunanje inštrumente za obvladovanje valutnih tveganj, sklepa dogovore 

zunaj podjetja, z bankami in drugimi finančnimi inštitucijami, ki tovrstne storitve nudijo 

svojim komitentom. Finančni posredniki ponujajo podjetjem nakup vrste inštrumentov, s 

katerimi se lahko podjetje povsem varuje pred izpostavljenostjo valutnemu tveganju. Izpeljani 

finančni inštrumenti za obvladovanje valutnega tveganja so: valutni terminski posel, valutna 

terminska pogodba, valutna zamenjava in valutna opcija. 

 

VI.1.1.2.1. Valutni terminski posel 

 

Valutni terminski posel sklepajo podjetja predvsem z bankami, pri čemer podjetje nastopa kot 

kupec ali prodajalec. Če je podjetje uvoznik in ima zato obveznosti nominirane v tuji valuti, 

nastopa v valutnem terminskem poslu kot kupec določenega zneska tuje valute po vnaprej 

znanem terminskem tečaju na določen dan. Če pa je podjetje izvoznik in ima zato terjatve 

nominirane v tuji valuti, v valutnem terminskem poslu nastopa kot prodajalec določenega 

zneska tuje valute po vnaprej znanem terminskem tečaju na določen dan. Pomembno je, da 

podjetje pred izstavitvijo izvozne fakture preračuna znesek računa v tujo valuto po 

terminskem tečaju in se s tem varuje pred valutnim tveganjem (Brealey, 2003,str. 338). Posel 

med kupcem in prodajalcem se zaključi z gotovinsko transakcijo, ki se opravi na banki ali pa 

zgolj s tečajno poravnavo.  

 

Izbrano podjetje je uvoznik blaga;  njegove obveznosti do dobaviteljev v tujini so nominirane 

v USD. Podjetje nabavlja blago v krajših časovnih presledkih in sicer znaša vrednost enega 

nabavnega posla približno 100.000 USD. Plačilni rok je 30 dni od odpreme blaga iz tujine. Če 

se podjetje odloči za varovanje izpostavljenosti valutnemu tveganju, se mora dogovoriti z 

banko za nakup 100.000 USD s terminskim poslom. Običajno se varuje valutni par 

EUR/USD, ker za ta par valut obstajajo kotacije na svetovnih valutnih trgih in je zato 

terminski tečaj najlažje določiti. Izračun terminskega tečaja izhaja iz paritete obrestnih mer. V 

skladu s teorijo je terminski tečaj enak trenutnemu tečaju, povečanemu oz. zmanjšanemu za 
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obrestni diferencial. Obresti se obračunavajo na linearni način z upoštevanjem dejanskega 

števila dni v števcu, v imenovalcu pa je vedno 360 dni. 

 

Terminski                                       (OUSD – OEUR) * SPOT tečaj * število dni 

tečaj EUR/USD = SPOT tečaj +    

                                                                              100 * 360 

 

Terminski tečaj je tečaj, ki bo veljal na določen dan v prihodnosti. Spot tečaj je tečaj, ki bi 

veljal, če bi sklenili posel v tem trenutku.  

 

V primeru izbranega podjetja, ki sklepa valutni terminski posel na dan 05.07.2005 z valuto 

01.08.2005, bi ob trenutnem tečaju 1,1906 USD za EUR, tečaj EUR/USD na dan zapadlosti 

znašal 1,1916 (terminski tečaj). Vendar pa si banka za posel odtegne provizijo, ki znaša 

0,001, kar zniža terminski tečaj ponovno na 1,1906. To pomeni, da bi moralo podjetje, če bi 

danes kupovalo valuto iz terminskega posla, za 100.000 USD  banki nakazati 83.991,26 EUR. 

Ker je obrestna mera na valuto USD višja od obrestne mere na EUR, je terminski tečaj za 

valutni par EUR/USD višji od trenutnega tečaja, zmanjša pa se za maržo banke.   

 

V valutnem terminskem poslu podjetje kupi za protivrednost 100.000 USD valuto EUR v 

višini 83.991,26 EUR. Ob zapadlosti terminskega posla pa podjetje ponovno odkupi 100.000 

USD po trenutnem tečaju EUR/USD.  

 

Razlika med tečajema: 

 

 

 

 

 

             

 

                                          + 10 točk                                                                - 10 točk 

                                  razlika v obrestni meri                                                 marža banke 

 

Slika 1: Primerjava trenutnega in terminskega tečaja  

        Trenutni   
            tečaj 
          1,1906 

     Terminski 
          tečaj 
        1,1906   razlika 0 točk 
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Bistvo valutnega terminskega inštrumenta ni ustvarjanje dobička na tečajnih razlikah s časom, 

temveč v varovanju proti le-tem. Terminski valutni posli podjetju omogočajo, da vnaprej 

vključi fiksni devizni strošek nabavne cene v prodajno ceno blaga in s tem omogoči natančno 

načrtovanje prihodkov in odhodkov od prodaje blaga.  

 

Dobički in izgube iz terminskega posla nastanejo zaradi razlike med terminsko ceno (ceno, 

dogovorjeno ob sklenitvi terminskega posla) in gotovinsko ceno za dolar takrat, ko terminski 

posel zapade. Ker podjetje varuje valutni par EUR/USD, mora na dan zapadlosti banki 

nakazati 83.991,26 EUR za 100.000 USD. Ker podjetje z evri ne razpolaga, jih bo moralo 

kupiti pri poslovni banki. Ker je tečaj EUR/SIT stabilen (niha samo zaradi tolarjeve večje 

inflacije proti evru), lahko rečemo, da se podjetje uspešno varovalo pred valutnim tveganjem.  

 

Na dan zapadlosti terminskega posla dne 01.08.2005 je znašal tečaj EUR/USD 1,2184. To 

pomeni, da mora podjetje za 100.000 USD po trenutnem tečaju na dan zapadlosti odšteti 

82.074,85 EUR. Razlika je 1.916,41 EUR, ki jih mora podjetje nakazati banki. 

 

Če je devizni tečaj EUR/USD, dogovorjen v terminskem poslu, nižji od gotovinskega tečaja 

ob njegovi zapadlosti, mora podjetje banki za devize plačati več, kot če ne bi sklenilo 

terminskega posla. Če pa je devizni tečaj EUR/USD na dan zapadlosti nižji od terminskega 

tečaja, plača razliko banka podjetju. Ker je terminski tečaj določen s sklenitvijo terminskega 

posla in je neodvisen od gibanja gotovinskega tečaja, vnaprej določa stroškovno ceno blaga 

ali storitve in omogoča podjetju dolgoročnejše obračunavanje izvozno – uvoznih poslov. 

 

VI.1.1.2.2. Valutna terminska pogodba 

 

S sklenitvijo valutne terminske pogodbe se kupec in prodajalec zavežeta za nakup in prodajo 

predhodno določene standardne vsote neke valute po dogovorjeni ceni na točno določen 

datum v prihodnosti. Tako kot z vsemi terminskimi pogodbami se tudi z valutno terminsko 

pogodbo trguje samo na borzah. Cena se prav tako določa na borzi; datumi zapadlosti so 

navadno določeni četrtletno, čeprav se veliko pogodb realizira z nakupom ali prodajo pred 

zapadlostjo.  
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Podjetje je 15.11.2004 uvozilo plin UNP v skupni vrednosti 100.000 USD, s 30-dnevnim 

rokom plačila (15.12.2004).  Gre za posebni prodajni posel, pri katerem se celotna uvožena 

količina proda kupcu ob minimalni marži 2.500 USD ali 475.000 SIT. Izkušnje iz preteklosti 

kažejo na veliko nestanovitnost ameriškega dolarja in ker je, zaradi velike konkurence na trgu, 

dovoljen zgolj majhen pribitek cene, bi lahko rast ameriškega dolarja (do dneva plačila 

obveznosti dobavitelju) ogrozila uspešnost posla. Da bi odpravilo tveganje in utrdilo tečaj, se 

je podjetje odločilo za terminski nakup deviz na Blagovni borzi Ljubljana, in sicer 100.000 

USD po tečaju 188,75 USD/SIT na dan 15.11.2004 in z zapadlostjo 15.12.2004. 

 

Tabela 1: Terminska pogodba ob znižanju tečaja USD/SIT 

 

Datum Terminska cena USD Gotovinska cena USD Transakcija 

15.11.04 188,75 185,05 nakup 

15.12.04 185,10 182,20 prodaja 

Rezultat -3,65 2,85   

    

    
Negativne tečajne razlike na terminskem trgu:  -3,65 

Pozitivne tečajne razlike na gotovinskem trgu:  2,85 
Dejanska negativna razlika:  -0,80 

Dosežen tečaj USD (182,20+3,65)  185,85 
    

Vrednost posla po gotovinskem tečaju ob valuti:  

100.000 USD x 182,20=  18.220.000,00 
    

Vrednost posla po doseženem tečaju:   
100.000 USD x 185,85=  18.585.000,00 

    

Razlika:   -365.000,00 
Stroški varovanja:  -45.000,00 

Realiziran neto učinek  -410.000,00 
   
 

Podjetje ima obveznost do tujine nominirano v USD. Z nakupom terminske pogodbe 

vzpostavi terjatev nominirano v isti valuti, zato negativno gibanje tečaja valute (v prikazanem 

primeru znižanje tečaja dolarja) zahteva na eni strani prevrednotenje obveznosti kar povzroča 

pozitivne tečajne razlike, na drugi strani pa prevrednotenje sredstev povzroča negativne 
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tečajne razlike. Pozitivne in negativne tečajne razlike se med seboj pobotajo (če gre za 

varovanje pred tveganjem) in na izkaz poslovnega izida vpliva samo neto učinek. 

 

Če se v zgornjem primeru podjetje ne bi varovalo pred tveganjem s sklenitvijo valutne 

terminske pogodbe, bi bila realizirana razlika v ceni višja, ker se je tečaj USD/SIT znižal. To 

je razvidno iz poprodajne kalkulacije: 

 

Poprodajna kalkulacija z sklenitvijo valutne terminske pogodbe: 
  
Nabavna vrednost blaga (100.000 USD * 185,05) 18.505.000,00 
Marža 475.000,00 

Prodajna cena 18.980.000,00 
Dejanska nabavna cena (100.000 USD *185,85) -18.585.000,00 

Stroški varovanja pred tveganjem -45.000,00 

Realizirana razlika v ceni 350.000,00 
  

  
Poprodajna kalkulacija brez sklenitve valutne terminske pogodbe: 
  
Nabavna vrednost blaga (100.000 USD * 185,05) 18.505.000,00 
Marža 475.000,00 

Prodajna cena 18.980.000,00 
Dejanska nabavna cena (100.000 USD *182,20) -18.220.000,00 

Negativni realiziran učinek zaradi varovanja pred tveganjem 0,00 

Realizirana razlika v ceni 760.000,00 
 

Ker pa podjetje ob sklenitvi terminske valutne pogodbe ne ve, v katero smer se bo gibal tečaj 

USD/SIT, se poskuša varovati pred negativnimi tečajnimi razlikami. Glede na to, da je tečaj 

USD/SIT zelo spremenljiv, obstaja od določenega trenutka dalje enaka verjetnost, da se bo 

tečaj dolarja dvignil ali znižal. Valutno tveganje je tudi večje pri daljših plačilnih rokih. Kot je 

razvidno iz poprodajne kalkulacije brez sklenitve valutne terminske pogodbe, bi podjetje, če 

se ne bi varovalo pred tveganjem, realiziralo ekstra dobiček v višini 285.000,00 SIT, kar v 

celoti predstavlja razliko v gotovinskih tečajih. S sklenitvijo valutne terminske pogodbe pa je 

podjetje realiziralo manjšo razliko v ceni, in sicer namesto 475.000,00 SIT samo 350.000,00 

SIT, kar je za 125.000,00 SIT manj; razlika v višini 80.000,00 SIT izhaja iz razlike v tečaju in 

45.000,00 SIT zaradi stroškov sklenitve valutnega terminske pogodbe. Samo razlika med 

kalkulativno razliko v ceni v višini 475.000,00 SIT in dejansko realizirano razliko v ceni 
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350.000,00 SIT predstavlja izgubo iz valutne terminske pogodbe. Na osnovi slednjega lahko 

sklenemo, da se z valutnimi terminskimi posli skušamo čimbolj približati kalkulativni razliki 

v ceni, pri čemer so odstopanja od slednje manjša, kot če se pred tveganji ne bi varovali. S 

tem podjetje zmanjšuje tveganje.  

 

VI.1.1.2.3. Valutna zamenjava 

 

Podjetje uporabi valutno zamenjavo zato, da preoblikuje posojilo, nominirano v eni valuti, v 

posojilo, izraženo v drugi valuti. Valutna zamenjava zavezuje obe stranki, da si izmenjujeta 

obveznosti iz posojil, ki so izražene v različnih valutah. O zapadlosti izmenjata tudi glavnici, 

in sicer po vnaprej dogovorjenem tečaju. 

 

Izbrano podjetje ima najeto dolgoročno posojilo v EUR. Podjetje mora stremeti k stanju 

izenačenosti terjatev in obveznosti v isti valuti. Če bi podjetje izvažalo in bi imelo terjatve 

nominirane v USD, bi bilo smiselno izvesti valutno zamenjavo posojila v USD, ker bi s tem 

podjetje izvajalo naravno varovanje pred valutnim tveganjem. Tovrstne storitve ponujajo tudi 

finančne institucije. Valutna zamenjava se izvede tako, da se znesek posojila v EUR 

preračuna po določenem dogovorjenem tečaju v USD.  Banka nato obračunava obresti za 

USD, po obrestni meri, ki jo določi finančna institucija ob valutni zamenjavi. Obračunane 

obresti, zmanjšane za obresti na EUR, nakaže podjetje finančni inštituciji. Če je obrestna mera 

za USD višja od obrestne mere za EUR, podjetje nakaže finančni inštituciji razliko med 

obrestmi. Po dogovorjenem roku pride do ponovne zamenjave glavnic, pri čemer pride do 

dejanskega medsebojnega nakazila. Zato obstaja pri tem poslu tveganje neizpolnitve 

nasprotne stranke, še posebno, če se posel sklepa med dvema gospodarskima subjektoma, 

brez posredovanja finančne inštitucije.  

 

VI.1.1.2.3. Valutna opcija 

 

Je asimetrična pogodba, ki daje kupcu, ob plačilu premije, pravico do nakupa ali prodaje 

deviznih sredstev na termin. Za to pravico kupec opcije plača premijo. Podjetje lahko kupi 

valutno opcijo, ko pozna datum dobave in znesek obveznosti, ki zapade točno na določen dan. 

S finančno inštitucijo se dogovori za izvršilni devizni tečaj v prihodnosti, po kateri ima 
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pravico kupiti devize na določen dan v prihodnosti in plača premijo. Ko se bliža datum 

zapadlosti opcije, lahko podjetje: 

- izkoristi opcijo, v kolikor je izvršilni tečaj opcije ugodnejši od gotovinskega tečaja, 

- ne izkoristi opcije, v kolikor je izvršilni tečaj opcije manj ugoden od gotovinskega 

tečaja,  

- kadar načrtovana obveznost nastopi pred zapadlostjo opcije, lahko podjetje slednjo 

proda pred zapadlostjo, če je izvršilni tečaj ugodnejši od gotovinskega tečaja.  

 

Glede na poslovanje izbranega podjetja so najprimernejše zunanje metode obvladovanja 

valutnih tveganj: 

- valutni terminski posel, ker glede na velikost in boniteto podjetja dosega ugodne 

terminske tečaje EUR/USD pri finančnih inštitucijah in se zaradi fiksnega tečaja evra 

lahko dovolj dobro varuje pred valutnimi tveganji, pri tem pa se ne izpostavlja novim 

vrstam tveganj, 

- valutna terminska pogodba je za podjetje manj primerna, ker ne razpolaga z ustreznim 

kadrom, ki bi se ukvarjalo s trgovanjem  na blagovni borzi, 

- valutna zamenjava za podjetje zaenkrat ni zanimiva, ker ima samo obveznosti 

nominirane v tuji valuti, medtem ko  so terjatve nominirane v domači valuti, 

- valutna opcija bi bil za podjetje primeren inštrument za varovanje pred 

spremenljivostjo ameriške valute.  

 

VI.1.2. Ukrepi za obvladovanje obrestnega tveganja 

 

Obrestno tveganje je tisto tveganje, kateremu je izpostavljeno podjetje ob zanj neugodni 

spremembi obrestne mere. Da bi spremembe obrestnih mer kar najmanj vplivale na 

spremembo vrednosti premoženja podjetja ali njegovo finančno sestavo, lahko podjetje 

uporabi različne metode obvladovanja tveganj . 

 

VI.1.2.1. Notranje metode obvladovanja obrestnega tveganja 

 

Najpomembnejša notranja metoda je usklajevanje dospelosti in trajanja med sredstvi in 

obveznostmi, tj. spoštovanje zlatega bilančnega pravila, ki pravi, da moramo dolgoročne 

naložbe financirati z dolgoročnimi viri. Razmik dospelosti povzroča obrestno tveganje.  
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Težava  nastane,  če  dolgoročna  sredstva,  ki   imajo  življenjsko  dobo  daljšo  kot  eno  leto,  

financiramo s kratkoročnimi viri, pri katerih obresti in glavnica zapadejo prej kot v enem letu. 

Za presojanje lahko uporabimo koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev: 

 

vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami) 

                                           dolgoročna sredstva 

 

S tem kazalnikom se prikazuje dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev. Če je kazalnik 

večji od 1, pomeni, da so z dolgoročnimi viri financirana tudi kratkoročna sredstva (Turk et 

al., 2004, str. 663). To je ugodno stanje z vidika obrestnega tveganja, manj ugodno pa je z 

vidika ekonomike, ker so dolgoročni viri praviloma dražji od kratkoročnih virov (predvsem 

kapitala). Če je vrednost kazalnika manjša od 1, pomeni, da so dolgoročna sredstva delno 

financirana s kratkoročnimi viri, kar je lahko razlog za nastanek obrestnega tveganja. 

 

Za izbrano podjetje znaša koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev 1,216 (za leto 

2003), za leto 2004 pa znaša ta koeficient 1,095 in je nekoliko slabši kot leto poprej. Ker se je 

koeficient približal 1, mora podjetje, v izogib obrestnemu tveganju, pri prihodnjih naložbah 

paziti na časovno usklajenost naložb in virov financiranja.   

 

VI.1.2.2. Obvladovanje obrestnega tveganja na gotovinskem trgu 

 

VI.1.2.3. Zunanji inštrumenti za obvladovanje obrestnega tveganja 

 

Obstaja več vrst teh inštrumentov in sicer: 

1.Obrestni terminski posel: Podobno kot pri valutnem terminskem poslu se podjetje dogovori 

s finančno inštitucijo za utrditev obrestne mere za posojilo, ki ga bo potrebovalo čez mesec 

dni. S pogodbo se določi obrestna mera za posojilo, ki ga bo podjetje najelo čez mesec dni. Če 

pride v tem času do dviga obrestne mere, povrne banka podjetju razliko med obrestmi, 

obračunanimi po obrestni meri v posojilni pogodbi in obrestmi, obračunanimi po obrestni 

meri iz terminskega posla. V kolikor se v obdobju med sklenitvijo terminskega posla in 

najetjem posojila obrestna mera zniža, plača podjetje razliko finančni inštituciji. S tem 

inštrumentom se lahko podjetje varuje pred nihanjem obrestnih mer tudi za dane depozite.  
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2.Obrestna terminska pogodba: To je oblika terminske pogodbe, s katero se varujemo pred 

neugodnim gibanjem obrestnih mer. Predmet pogodbe je obrestna mera. Pogodba je 

standardizirana, kar pomeni, da je pravno zavezujoča in zadeva točno določeno vrsto obrestne 

mere na točno določen termin v prihodnosti in po točno določeni ceni. Z obrestnimi 

terminskimi pogodbami se trguje samo na borzah in niso na razpolago na bančnem trgu.  

 

3.Obrestna zamenjava: V tej pogodbi se stranki dogovorita o zamenjavi obrestne mere, 

najpogosteje spremenljive obrestne mere za stalno obrestno mero. Najpogostejša oblika 

obrestne zamenjave je plain vanilla, pri kateri prva stranka plačuje drugi stranki obresti po 

spremenljivi obrestni meri, ta pa prvi stranki obresti po stalni obrestni meri.  Pogodbena 

valuta mora biti enaka, obdobje pa je najmanj 2 leti. Stranki ob sklenitvi obrestne zamenjave 

ne plačata nobenih premij. 

 

Obrestna zamenjava – interest rate swap (IRS) je pogodba med dvema strankama, s katero se 

dogovorita, da bosta zamenjevali različna plačila obresti. Lahko gre za preoblikovanje 

spremenljive obrestne mere v stalno obrestno mero ali obratno. Pri zamenjavah ne pride do 

plačila in protiplačila celotnih zneskov posojila, ampak le do izplačila razlike med stalno in 

spremenljivo obrestno mero. 

 

Graf 3:  Standardni IRS 
 
 
 
             dejanski stroški posojila                                                      nevarovana obrestna mera 
 
 
 
                                                                                                                                                        cena IRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      EURIBOR 
                                                                                  
 

Izbrano podjetje ima najeto dolgoročno posojilo v višini 5.000.000 EUR po obrestni meri 6-

mesečni EURIBOR + 0,8%  marža. EURIBOR je spremenljiva obrestna mera, ki se določi 

konec 6-mesečnega obrestnega obdobja za naslednje 6-mesečno obdobje.  
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Podjetje je 1.1.2002 najelo dolgoročno posojilo po spremenljivi obrestni meri za obdobje 

desetih let. Sklenitev pogodbe po spremenljivi obrestni meri je bila pravilna odločitev, saj je 

EURIBOR do 30.6.2003 padal in dosegel rekordno nizke vrednosti okoli  2% . V obdobju od 

1.7.2003 do 01.10.2005 je bila njegova vrednost stabilna in se je gibala od 2% do maksimalne 

vrednosti 2,2 %. Na EURIBOR vplivajo predvsem stanja in spremembe na mednarodnih 

valutnih trgih. Centralna evropska banka intervenira z dvigom obrestnih mer predvsem takrat, 

kadar želi okrepiti evro napram drugim valutam.  

 

Graf 4: Gibanje 6-mesečnega EURIBOR-ja v obdobju od 01.01.2002 do 7.2.2006 
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Vir: www.euribor.org 

 

Kot je razvidno iz grafa, je dvig EURIBOR-ja potekal v mesecu novembru in decembru 2005, 

za približno 0,4 odstotne točke. Glede na napovedi in politiko Evropske centralne banke, se v 

naslednjih mesecih ne pričakuje dviga EURIBOR-ja. Ker pa se je v preteklosti že zgodilo, da 

je EURIBOR narastel za 2,5 odstotne točke v  letu 2001, je priporočljivo, da se dolgoročna 

posojila varujejo z obrestno zamenjavo.  

 

Trenutno obrestno tveganje za podjetje je zelo nizko. Pomembno pa je, da se podjetje v 

primeru rasti EURIBOR-ja odloči za zamenjavo spremenljive obrestne mere za stalno 

obrestno mero, ker s tem zmanjša obrestno tveganje. 
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Osnova za izračun stalne obrestne mere (kot zamenjavo za pogodbeno, spremenljivo obrestno 

mero) je amortizacijski načrt. Na višino stalne obrestne mere vplivajo naslednji dejavniki: 

višina posojila, ročnost, višina in zapadlost obrokov. Banke ponujajo za dolgoročna posojila 

5.000.000 EUR, najet za dobo desetih let in šestmesečnimi obroki, fiksno obrestno mero 

3,3%. To pomeni, da v kolikor je za določeno obrestno obdobje EURIBOR nižji kot 3,3 % 

plača podjetje banki razliko obresti do 3,3 %. V kolikor pa EURIBOR naraste preko 3,3 %, 

poravna podjetju razliko v obrestih banka. Prednosti obrestne zamenjave so:  

1. ni dodatnih stroškov same zamenjave, 

2. podjetje je popolnoma varovano pred obrestnim tveganjem in tako seznanjeno s 

celotnimi stroški posojila do konca trajanja posojila. 

 

Slabosti: 

1. podjetje vedno plača fiksno obrestno mero tako, da ne koristi ugodnosti morebitnega 

znižanja tržne obrestne mere (EURIBOR-ja), 

2. pri obrestni zamenjavi nastopijo stroški iz naslova razlike med fiksno obrestno mero 

in spremenljivo obrestno mero na dan plačila po posameznem obračunskem obdobju. 

 

4.Obrestna opcija 

Ima povsem enake značilnosti, kot veljajo v splošnem za opcije. To pomeni, da omogoča 

obvladovanje neugodnih gibanj obrestnih mer in izkoriščanje ugodnih gibanj. Obrestna opcija 

pomeni opcijsko pravico, ki jo lahko imata posojilojemalec in posojilodajalec.  

 

Izbrano podjetje načrtuje za naslednje poslovno leto intenzivno investicijsko politiko. Načrt 

denarnega toka kaže, da bo moralo podjetje meseca februarja najeti kratkoročno posojilo v 

višini 300.000.000,00 SIT. Finančna inštitucija je za  podjetje pripravila posebno ponudbo za 

najem posojila, in sicer po 4,5 % fiksni obrestni meri. Ker bo podjetje potrebovalo sredstva 

šele čez dva meseca, se dogovori z banko za nakup opcije z zapadlostjo dva meseca. Velikost 

premije za opcijo, ki zapade čez dva meseca, je 0,1 % na leto. Premija za dva meseca znaša 

49.315 SIT. Če bo obrestna mera narasla za 0,5 %, bo podjetje prejelo od banke 1.500.000 

SIT kot odškodnino, ker mora najeti posojilo po višji obrestni meri. Celoten strošek 

financiranja tako znaša: 

- obresti v višini 15.000.000,00 SIT, 

- zmanjšane za premijo 1.500.000,00 SIT, 



 34 

- povečane za stroške opcije 49.315,00 SIT. 

 

Skupni stroški financiranja znašajo 13.549.315,00 SIT in so za 1.450.684,93 SIT nižji, kot če 

podjetje opcije ne bi sklenilo. 

 

Če se bo obrestna mera zmanjšala iz 4,5 % na 4 %, podjetje opcije ne bo uresničilo. Stroški 

financiranja bodo: 

- obresti v višini 12.000.000,00 SIT 

- povečane za stroške opcije 49.315,00 SIT. 

Tako lahko podjetje z nakupom obrestne opcije hkrati obvladuje neugodna gibanja obrestnih 

mer in tudi izkorišča morebitna ugodna gibanja, ki so posledica spremenjenih razmer na trgu. 

 

5.Obrestna kapica, dno in ovratnica 

So dolgoročni inštrumenti obvladovanja obrestnega tveganja in so po vsebini opcije, s 

katerimi varujemo najnižjo in najvišjo možno obrestno mero. S kombinacijo obeh ima 

podjetje zagotovljeno območje, v katerem se bo obrestna mera gibala. Nakup teh 

inštrumentov je smiseln, če ima podjetje najeta posojila in dane depozite po spremenljivih 

obrestnih merah in obstaja tveganje njihovih sprememb. Namenjeni so obvladovanju 

dolgoročne izpostavljenosti neugodnim gibanjem obrestnih mer in omogočajo izkoriščanje 

ugodnih gibanj obrestnih mer.  

 

Podjetje bi se lahko varovalo pred obrestnim tveganjem tudi z obrestno kapico. Obrestna 

kapica - CAP je finančna opcija, katere predmet je določena posojilna ali finančna pogodba in 

katere namen je varovanje obrestne mere. Bistvo obrestne kapice je v tem,  da kupca kapice 

oz. posojilojemalca varuje pred dvigom (v posojilni pogodbi sklenjenih gibljivih) obrestnih 

mer. 

 

Obrestna kapica – CAP je dogovor, v katerem prodajalec dogovora kompenzira kupca 

obrestne kapice, ki je ponavadi posojilojemalec. Prodajalec kompenzira, ko obrestna mera, na 

katero se veže dogovor (spremenljiva) preseže določeno zgornjo mejo. Kupec kapice plača 

premijo v naprej. 
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   Graf 5: Standardna  obrestna kapica (CAP) 
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Obrestna kapica CAP z izvršilno ceno 3,5 %: 

- premija: 1,6 % od nominalnega zneska posojila (5.000.000 EUR) znaša 80.000 EUR 

- v primeru, da je EURIBOR<3,5%, podjetje plača obresti po obrestni meri  EURIBOR A/360   

- v primeru, da je EURIBOR>3,5%, podjetje dobi obresti po obrestni meri EURIBOR  A/360. 

 
Obrestna kapica CAP z izvršilno ceno 4 %: 

- premija: 1,13 % od nominalnega zneska posojila  (EUR 56.500) 

- v primeru, da je EURIBOR<4 %, podjetje plača obresti po obrestni meri  EURIBOR A/360   

- v primeru, da je EURIBOR>4 %, podjetje dobi obresti po obrestni meri EURIBOR  A/360. 

 

Prednosti in slabosti: 

1. podjetje je popolnoma varovano pred rastjo obrestne mere,  

2. v primerjavi s standardno obrestno zamenjavo (IRS), kapica prinaša prednost uživanja  

            znižanja obrestne mere z varovanjem pred zvišanjem le-te, 

3. pri obrestni kapici ni stroškov iz naslova razlike med fiksno obrestno mero in 

spremenljivo  obrestno mero na dan plačila po posameznem obračunskem obdobju, 

4. premijo plača podjetje vnaprej. 

 

Obrestna kapica je zgornja meja, ki jo sme doseči neka obrestna mera, obrestno dno pa je 

spodnja meja, do katere sme pasti. Obrestna ovratnica pomeni sočasno uporabo obrestne 

kapice in obrestnega dna. Podjetje, ki ima posojilo najeto po spremenljivi obrestni meri (6- 

mesečni EURIBOR) bi lahko sklenilo obrestno kapico  v višini 3 % in obrestno dno v višini 
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1,5 %. Tako bi se obrestna mera stalno gibala v razponu od 1,5 % do 3 %. Obrestna kapica je 

v interesu podjetja, obrestno dno pa je v interesu banke. To pomeni, da v kolikor bi 

EURIBOR narasel preko 3 % bi banka plačala podjetju odškodnino; če pa bi se EURIBOR 

znižal na manj kot 1,5 %, bi odškodnino plačalo podjetje. Premije za obrestno kapico in 

obrestno dno so razmeroma visoke, medtem ko je cena obrestne ovratnice občutno nižja, saj 

varuje tako banko kot podjetje.  

 

VI. 1. 3.  Ukrepi za obvladovanje zaupanjskega tveganja 

 

V podjetju lahko obvladujejo zaupanjsko tveganje predvsem s sprotnim ugotavljanjem 

bonitete poslovnih partnerjev. Ožje opredelitve enačijo boniteto podjetja s plačilno 

zanesljivostjo, z njegovo plačilno in/ali posojilno sposobnostjo. Takšno upoštevanje in 

poudarjanje le posameznih lastnosti podjetja (med temi še zlasti likvidnosti njegovih sredstev, 

finančne varnosti, donosnosti) je značilno za tradicionalno pojmovanje bonitete podjetja. To 

upošteva predvsem lastnosti, pomembne za finančno varnost naložb. V takem primeru je 

poznavanje bonitete podjetja namenjeno predvsem zmanjševanju finančnega tveganja (Knez-

Riedl, 2000, str. 19).  

 

Pri ocenjevanju bonitete poslovnih partnerjev lahko izhajamo iz: 

- metod, ki izhajajo iz tradicionalnega pojmovanja bonitete podjetja in se osredotočajo 

bolj na posamične lastnosti podjetja (zlasti na posojilno sposobnost, likvidnost 

njegovih sredstev, plačilno sposobnost). Ocenjujejo se pretežno na podlagi 

računovodskih podatkov minulih obdobij, povzetih iz računovodskih izkazov. Te 

metode so usmerjene pretežno v odkrivanje negativnih pojavov in teženj, v iskanje 

pomanjkljivosti in nevarnosti, manj pa se posvečajo pozitivnim pokazateljem. 

- metod, ki poleg računovodskih podatkov upoštevajo tudi ključne dejavnike uspeha, 

panogo, v kateri podjetje deluje in okolje podjetja. Iz literature so znane: metoda petih 

C, metoda Campari in Coleshawova metoda presojanja bonitete podjetja, ki temelji na 

18 sestavinah za presojanje bonitete podjetja. 

 

Podjetje mora večje partnerje - kupce razvrstiti v razrede na osnovi njihove bonitete in 

pomembnosti kupca za podjetje. Podrobnosti razporejanja kupcev v razrede bodo pojasnjene 

v nadaljevanju naloge. 
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Ko so kupci razvrščeni v razrede, mora podjetje za posamezen razred določiti ukrepe za 

obvladovanje zaupanjskega tveganja, in sicer: določanje maksimalnih kreditnih limitov (za 

vse bonitetne razrede) in aktivna izterjava zapadlih terjatev, varovanje dolžniško-upniškega 

razmerja s finančnimi jamstvi, zaupanjsko varovanje in izpeljani finančni inštrumenti. 

 

VI.1.3.1. Določanje kreditnih limitov in aktivna izterjava zapadli h terjatev 

 

Podjetje določi za posamezen bonitetni razred kreditni limit, npr. za bonitetni razred A 

5.000.000,00 SIT, za bonitetni razred B 2.000.000,00 SIT in za bonitetni razred C 

1.000.000,00 SIT. Kupci iz razreda D in E nimajo kreditnega limita. Kreditni limit pomeni 

najvišji možni  znesek celotnih odprtih terjatev (zapadlih in nezapadlih). Ta podatek se vnese 

v informacijski sistem (v matične podatke kupca). Pri izstavitvi računa sistem sam skrbi, da 

opozori izdajatelja blaga ali storitve (že ob vnosu naročila), v kolikor je kupec presegel 

kreditni limit in se mu zato prodaja z odloženim plačilom ne more izvršiti. Kreditni limit se 

lahko izjemoma za posameznega kupca ali naročilo tudi poveča, če to pismeno odobri vodja 

prodaje. Kupec mora za odobritev višjega limita predložiti pismene dokaze ali ustrezen 

inštrument varovanja. Kupci, ki nimajo kreditnega limita, morajo imeti ob naročilu poravnane 

vse obveznosti ali pa morajo predložiti prvovrstno garancijo oz. zavarovanje (kupci iz razreda 

D in E). Pogoj za uporabo kreditnih limitov v praksi je ažurno spremljanje terjatev, sprotno 

knjiženje plačil in aktivna  izterjava. Podjetje zmanjšuje zaupanjsko tveganje tudi z aktivno 

izterjavo zapadlih terjatev. Na področju izterjave mora imeti točno določene postopke in 

posebej zadolžene delavce, ki skrbijo za izterjavo. Pri tem lahko uporablja pisne opomine, 

katere pa mora stopnjevati in spremljati nivo. V kolikor kupec po drugem opominjanju ne 

plača zapadlih terjatev, mora podjetje obvezno ustaviti dobave, četudi kupec ni presegel 

kreditnega limita. Po četrtem opominu se terjatve predajo v sodno izterjavo in sicer 

predvidoma največ 90 dni po zapadlosti terjatev.   

 

VI.1.3.2. Varovanje zaupanjskega  tveganja s finančnimi jamstvi 

 

Finančna jamstva so oblika varovanja pred zaupanjskim tveganjem oz. pred nevarnostjo, da 

nasprotna stranka ne bo izpolnila svojih obveznosti. Finančna jamstva so pogodbe, v katerih 

se oseba, ki se je odločila za jamčenje, zavezuje, da bo v dogovorjenem roku poravnala 

obveznosti, če jih dolžnik ne bo. Sem spadajo bančne in druge garancije. To so učinkoviti 
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inštrumenti za varovanje pred tveganjem, v kolikor so izdani s strani prvovrstne banke ali 

druge finančne inštitucije in so plačljivi na prvi poziv. Pogosto pa se pri poslovanju 

uporabljajo tudi druge oblike jamstev, kot so jamstvo zavarovalnice, jamstvo države, jamstvo 

matičnega podjetja za odvisna podjetja ali podružnice, itd. To so oblike solidarnega poroštva.  

 

Akreditiv je vrsta kreditnega varovanja, ki se uporablja predvsem pri izvoznih poslih. Izda ga 

banka na zahtevo stranke in s katerim se zavezuje, da bo tretji stranki plačala točno določeno 

vsoto denarja, ko stranka predloži v akreditivu zahtevane dokumente (Holliwell 1998, str.68). 

 

VI.1.3.3. Varovanje zaupanjskega tveganja  z zastavo premičnin, nepremičnin ali  

                drugih sredstev 

 

Zastava je eden izmed načinov, ki podjetju omogočajo zmanjševanje tveganja izgube iz 

neporavnanih obveznosti nasprotne stranke. Stranki se dogovorita za zastavo nekega sredstva 

(npr. nepremičnin, vrednostnih papirjev, terjatev ali drugega), ki bo prevzelo vlogo garanta in 

iz katerih se bo upnik poplačal v primeru neplačila. Problemi, ki nastanejo pri tem so: 

- ocenjevanje poštene tržne vrednosti sredstva, prejetega v zastavo, 

- vrednost (cena), po kateri je mogoče zanesljivo prodati sredstvo v zakupu, 

- zastavo nepremičnin je potrebno vpisati v zemljiško knjigo, 

- premičnine, ki so zastavljene, se morajo hraniti pri prejemniku do dokončnega 

poplačila. 

 

V primeru stečaja kupca se vse premoženje vrne v stečajno maso, pri čemer ima imetnik 

zastavne pravice ločitveno pravico na zastavljeno premoženje oz. pri prodaji sredstva bo 

najprej poplačana njegova terjatev. To velja, če je bilo pravno dejanje zastave opravljeno več 

kot 12 mesecev pred začetkom stečaja. Če ne, lahko stečajni upravitelj izpodbija pravno 

dejanje zastave, ker bi moral prejemnik zastave vedeti za težko finančno stanje, v katerem se 

nahaja upnik. S sklenitvijo pravnega posla zastave je tako prišlo do neenakopravnega 

obravnavanja upnikov oz. oškodovanja ostalih upnikov, kar je po Zakonu o prisilni poravnavi, 

stečaju in likvidaciji, izpodbojno.    
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VI.1.3.4. Kreditno zavarovanje 

 

Kreditno zavarovanje predstavlja za udeležence poslovnih transakcij enega od številnih 

možnih in kvalitetnih sredstev oz. inštrumentov varovanja pred tveganjem neplačil. Tveganje 

neplačil v sodobnih gospodarskih razmerah predstavlja ekonomski fenomen nezanemarljivih 

dimenzij, ki vpliva na uspešnost gospodarjenja. Tveganje neplačil nastaja ob vsakem 

kreditiranju ali prodaji na odloženo plačilo. Zato so pri poslovanju podjetij tveganja neplačil  

čedalje pomembnejša, prav tako pa tudi varovanje pred njimi, ki jih nudijo zavarovalnice. 

Zavarovanje nudi prodajalcem, ki na tujih ali domačih trgih prodajajo blago ali storitve na 

odloženo plačilo oz. kredit, zavarovalno kritje pred tveganjem neplačila njihovih kupcev oz. 

dolžnikov ter njihovih morebitnih garantov (Jus, 2004, str. 19).  S sklenitvijo zavarovalne 

pogodbe lahko izvozniki ali prodajalci (upniki iz komercialnih ali posojilnih pogodb) na 

specializirano finančno institucijo (kreditno zavarovalnico) delno ali popolnoma prenesejo 

komercialna in nekomercialna tveganja poslovnih transakcij. Ta tveganja lahko podjetju 

povzročijo škodo, ki jo kreditna zavarovalnica zavarovancu povrne v dogovorjenem roku, če 

jim dolžniki ob dospelosti ali v ustreznem roku po dospelosti  ne plačajo obveznosti. 

  

Pri zavarovanju kratkoročnih posojil pred komercialnimi tveganji skuša kreditna 

zavarovalnica zagotoviti čim večjo razpršenost tveganj, ker se hoče varovati pred 

koncentracijo tveganj do določenih kupcev, panog ali držav, ter pred negativno selekcijo 

zavarovancev (ko bi zavarovanec želel zavarovati samo slabe kupce, z nezavarovanjem 

dobrih kupcev pa privarčevati pri premiji). Zato zavarovalnica praviloma v zavarovanje 

prevzema zgolj celoten nabor kupcev zavarovanca, ki jim bo odobrila limite zavarovanja (za 

predviden manjši promet s posameznimi kupci se ta lahko sklepa do limitov brez dodatnega 

preverjanja bonitet, t.i. avtomatični limiti zavarovanja). Zavarovalnica se bo tako približevala 

sklepanju pogodb o zavarovanju celotne prodaje. 

 

Kreditno zavarovanje ponujajo vse večje slovenske zavarovalnice. Tudi Slovenska izvozna 

družba ponuja tovrstno zavarovanje. Premija, ki jo mora plačati podjetje je odvisna od 

bonitete kupcev podjetja. Zavarujejo se obvezno vse terjatve do pravnih oseb (gospodarskih 

družb in samostojnih podjetnikov). Običajno se premije za tovrstno zavarovanje gibljejo od 

1% do 3 % vrednosti vseh terjatev, ki se zavarujejo. Podjetje mora mesečno posredovati 

kreditni zavarovalnici podatke o izdanih računih, po posameznih kupcih. V kolikor določen 
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račun v 60-tih dneh po zapadlosti ni poravnan, lahko podjetje terja odškodnino. Kreditna 

zavarovalnica nakaže podjetju 85 % zneska neplačanih terjatev. Za te terjatve je podjetje 

dolžno v roku 30 dni od prejema odškodnine začeti ustrezni pravni postopek za izterjavo 

neplačane terjatve. V kolikor kasneje prejme popačilo terjatev, za katere je prejel od kreditne 

zavarovalnice odškodnino, jo je dolžan vrniti zavarovalnici, vendar brez obresti. Za terjatve, 

ki jih podjetje ne more izterjati niti po pravni poti, povrne zavarovalnica še preostalih 15 %, 

do polne višine neizterjane terjatve. Prav tako zavarovalnica povrne terjatve v celoti v primeru 

kupčevega stečaja ali prisilne poravnave (v tem primeru povrne zavarovalnica razliko do 100 

% poplačila terjatve). 

 

Posebna prednost police kreditnega zavarovanja pred raznimi drugimi inštrumenti za 

varovanje pred tveganjem neplačil je prav gotovo njena naravnanost na celotno prodajo (ali 

vsaj na pomemben del prodaje) zavarovanca, ne pa zgolj na posamezen posel, kjer bi se bilo 

treba vsakokrat posebej dogovarjati o določenem inštrumentu varovanja, vlogi raznih tretjih 

oseb in pogojih za izdajo takih inštrumentov. Največja pomanjkljivost kreditnega zavarovanja 

pa je precejšnje administriranje za zagotavljanje vseh potrebnih podatkov za pridobivanje 

pripadajočih odškodnin od kreditne zavarovalnice. Zato je kreditno zavarovanje primerno le 

za podjetja, ki imajo kupce z zelo slabo boniteto in težko izterljive terjatve ali pa so zelo 

izpostavljena zaupanjskemu tveganju, ker poslujejo zgolj z majhnim številom velikih kupcev. 

 

VII. PRIPOZNAVANJE IN MERJENJE  FINAN ČNIH  INŠTRUMENTOV ZA  

       VAROVANJE PRED TVEGANJI 

 

Na evidentiranje in kasnejše vrednotenje ter poročanje o izpeljanih finančnih inštrumentih 

vpliva predvsem namen priskrbe izpeljanega finančnega inštrumenta: za trgovanje ali 

varovanje pred tveganjem. Ne glede na namen pa mora odgovorna oseba, ki sklene nakup 

izpeljanega finančnega inštrumenta izpolniti obrazec, ki je priloga k pogodbi. Obrazec mora 

biti opredeljen v pravilniku in vsebuje naslednje bistvene podatke: namen uporabe in 

značilnosti izpeljanega finančnega inštrumenta. Pri pridobitvi finančnih inštrumentov z 

namenom varovanja pred tveganjem, se v obrazcu prikažejo naslednji bistveni podatki 

varovalnega razmerja: opis varovane postavke in narave tveganja, opis izpeljanega finančnega 

inštrumenta, namena ter opredelitev vrste varovanja pred tveganjem. 

 



 41 

VII.1. Pripoznavanje in merjenje finančnih inštrumentov po Slovenskih računovodskih  

          standardih 

 

Od 1.1.2006 veljajo novi računovodski standardi, ki temeljijo na Zakonu o gospodarskih 

družbah. Določajo strokovna pravila računovodenja ter dopolnjujejo in podrobneje 

opredeljujejo zakonske določbe in opredelitve. So torej pravila stroke, ki zakonsko določena 

temeljna pravila in zahteve računovodenja podrobneje razčlenjujejo, pojasnjujejo in določajo 

način njihove uporabe. 

 

SRS 3 – Finančne naložbe določa, da se finančna naložba v knjigovodskih razvidih in bilanci 

stanja pripozna kot finančno sredstvo: 

1. če je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, 

2. je mogoče njeno nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.  

 

Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Pojavi se 

predvsem kot prevrednotenje finančnih naložb na njihovo pošteno vrednost, prevrednotenje 

zaradi oslabitve in prevrednotenje zaradi odprave oslabitve.  

 

SRS 3 opredeljuje tudi inštrumente za varovanje pred tveganjem, pred tveganjem varovane 

postavke in samo varovanje pred tveganjem. Tako je inštrument za varovanje pred tveganjem 

za obračunavanje varovanja pred tveganjem določen izpeljani finančni inštrument oz. 

finančno sredstvo ali finančna obveznost, katere sprememba poštene vrednosti ali prihodnjih 

denarnih tokov bo po pričakovanju pobotala spremembo poštene vrednosti ali prihodnjih 

denarnih tokov pred tveganjem varovane postavke. 

 

Pred tveganjem varovana postavka je sredstvo, dolg, trdna obveza ali predviden prihodnji 

posel, ki: 

a) izpostavlja podjetje tveganju spremembe poštene vrednosti ali prihodnjih denarnih 

tokov, 

b) je za obračunavanje varovanja pred tveganjem določena kot varovana pred tveganjem.  

 

Varovanje pred tveganjem je določitev enega ali več inštrumentov za varovanje pred 

tveganjem, tako da se sprememba njegove poštene vrednosti ali prihodnjih denarnih tokov v 
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celoti ali delno pobota s spremembo poštene vrednosti ali denarnih tokov pred tveganjem 

varovane postavke. 

 

Finančni inštrument je pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo enega podjetja in 

hkrati finančna obveznost ali kapitalski finančni inštrument drugega podjetja. Pri tem je 

finančno sredstvo vsako sredstvo, ki je: 

a) denar, 

b) pogodbena pravica prejeti denar ali drugo finančno sredstvo, 

c) pogodbena pravica zamenjati finančne inštrumente z drugimi pod pogoji, ki utegnejo 

biti ugodni, 

d) kapitalski finančni inštrument drugega podjetja. 

 

Izpeljani finančni inštrument je finančni inštrument: 

a) katerega vrednost se spremeni zaradi spremembe obrestne mere, tečaja vrednostnih 

papirjev, cene blaga, valutnega tečaja, indeksa cen, zaupanjske (kreditne) sposobnosti 

ali podobnih spremenljivk, 

b) ki ne zahteva začetne čiste finančne naložbe ali ki zahteva le majhno čisto začetno 

finančno naložbo, 

c) ki se poravnava v prihodnosti. 

 

Izpeljani finančni inštrumenti so npr. blagovna ali finančna rokovna (terminska) pogodba, 

pogodba o finančni zamenjavi in pogodba o opcijah. Lahko se uporablja tudi kot inštrument 

za varovanje pred tveganjem. 

 

SRS 3.20. določa, da je potrebno po začetnem pripoznanju izmeriti finančne inštrumente in 

tudi izpeljane finančne inštrumente, ki so finančna sredstva, po pošteni vrednosti, brez 

odštetja stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali odtujitvi razen izpeljanih 

finančnih inštrumentov, ki so povezani s takimi finančnimi naložbami, katerih poštene 

vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti.  

 

Po SRS 3.48 se izpeljani finančni inštrumenti, ki ne zadostujejo pogojem za uspešno 

varovanje pred tveganjem, izmerijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. To pomeni, 
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da se tako dokazani dobiček kot izguba pripozna takoj v poslovnem izidu preko finančnih 

prihodkov in odhodkov.  

 

SRS 3.29. napotuje na MRS 39 v tistem delu, ki opredeljuje obračunavanje in pripoznavanje 

postavk, za katere obstaja varovalno razmerje. Tako določa, da se dobiček in izguba iz 

inštrumenta za varovanje pred tveganjem ali pred tveganjem varovane postavke obračuna in 

pripozna po MRS 39.89 do 39.102. Obračunavanje in pripoznavanje po MRS bo 

predstavljeno v nadaljevanju naloge, v posebnem poglavju. 

 

VII.1.1. Načela računovodskega izkazovanja izpeljanih finančnih inštrumentov za 

varovanje pred tveganji  po SRS 

 

Izpeljani finančni inštrumenti se po novih SRS izkazujejo v bilančni evidenci, med finančnimi 

inštrumenti po pošteni vrednosti (če ne gre za  inštrument za varovanje pred tveganjem), če pa 

gre za inštrument za varovanje pred tveganjem (varovano razmerje), se izpeljani finančni 

inštrumenti izkazujejo tam, kjer se izkazuje varovana postavka. 

 

Za razporeditev določenega finančnega inštrumenta med sredstva, moramo upoštevati pogoje 

za pripoznavanje sredstev po SRS, in sicer: 

a) verjetnost, da bodo priteka le gospodarske koristi, povezane z njo, 

b) je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.  

 

V analitičnih evidencah je potrebno zagotoviti ločitev izpeljanih finančnih inštrumentov glede 

na njihov namen in sicer za namene trgovanja ali varovanja, ker se razlikujejo med seboj po 

izkazovanju dohodkovnih efektov. 

 

Dohodkovni učinki izpeljanih finančnih inštrumentov se računovodsko izkazujejo najmanj ob 

koncu obračunskega obdobja (če je poslovno leto razdeljeno na več obračunskih obdobij), pri 

čemer se upoštevajo sledeča načela: 

1. V kolikor je izpeljani finančni inštrument pridobljen z namenom trgovanja in ni varovan z 

ustreznim drugim poslom, gre za finančno sredstvo, izmerjeno po pošteni vrednosti prek 

poslovnega izida. Dokazani dobiček ali izguba zaradi prevrednotovanja na pošteno 

vrednost se pripozna takoj v poslovnem izidu preko finančnih prihodkov in odhodkov.  



 44 

2. V kolikor je izpeljani finančni inštrument sklenjen za namene varovanja, se pri knjiženju 

učinkov obravnava izpeljani finančni inštrument skupaj s tistim inštrumentom ali poslom, 

ki se ga z njim varuje.   

 

Podjetje mora pridobitev izpeljanih finančnih inštrumentov opredeliti z dokumentacijo in 

pravili, ki jih opredeli v pravilniku. Od tega je odvisen način evidentiranja finančnih učinkov 

prevrednotovanja izpeljanih finančnih inštrumentov .Dokumentacija mora vsebovati naslednje 

podatke: 

1. opis varovane postavke: kaj varujemo, opis in verjetnost spremembe vrednosti,  učinek na 

poslovni izid, 

2.  inštrument za varovanje: s čim varujemo oz. povezanost postavke in inštrumenta, 

3. vrsto tveganja pred katerim se varujemo: opredelitev ali se varuje spremembo poštene 

vrednosti ali denarnega toka, 

4. kako bo podjetje merilo uspešnost varovanja: natančni opis metode in načina merjenja 

uspešnosti varovanja.  

 

Slika 2: Pripoznavanje učinkov prevrednotenja  

 

 

 

ŠPEKULACIJA 
VSI UČINKI PREVREDNOTENJA 
IZPELJANIH  FIN. 
INŠTRUMENTOV SO FINANČNI 
PRIHODEK/ODHODEK 

USPEŠNO VAROVANJE 
DENARNEGA TOKA 

UČINKI PREVREDNOTENJA 
SE PRIPOZNAJO V KAPITALU 
DO ODPRAVE 
VAROVALNEGA RAZMERJA  

USPEŠNO VAROVANJE 
POŠTENE VREDNOSTI  
 

UČINKI PREVREDNOTENJA 
SE  POBOTAJO MED SEBOJ IN 
PRIPOZNAJO KOT 
PRIHODKI/ODHODKI  

NEUSPEŠNO VAROVANJE 
VSI UČINKI SO TAKOJ  
FINANČNI 
PRIHODEK/ODHODEK 
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Da bi bilo varovanje pred tveganjem primerno za računovodsko obračunavanje varovanja 

pred tveganjem, se mora nanašati na posebej zaznano in določeno tveganje, ne pa na vse 

poslovno tveganje podjetja ter mora odločilno vplivati na poslovni izid podjetja. Tveganja 

morajo biti merljiva, sicer ne moremo zanesljivo izmeriti uspešnosti varovanja pred 

tveganjem.  

 

VII.2. Pripoznavanje in merjenje finančnih inštrumentov po Mednarodnih standardih 

računovodskega poročanja 

 

Podjetja, ki sestavljajo konsolidirane računovodske izkaze in njihove delnice kotirajo na 

borzi, morajo sestavljati računovodske izkaze po MSRP že od 1.1.2005 dalje. Pri 

pripoznavanju in merjenju finančnih inštrumentov morajo uporabljati MRS 32 in MRS 39. 

MRS 32  Finančni inštrumenti – razkrivanje in predstavljanje priporoča podjetjem razkrivanje 

informacij o naravi in obsegu uporabe finančnih inštrumentov, o poslovnih ciljih, ki jim 

služijo, o tveganjih, ki so povezana z njimi ter o usmeritvah ravnateljstva za nadzorovanje 

omenjenih tveganj.  

 

MRS 39 Finančni inštrumenti – pripoznavanje in merjenje pomembno povečuje uporabo 

poštenih vrednosti pri obračunavanju finančnih inštrumentov, in sicer za: 

a) skoraj vsa izpeljana sredstva in izpeljane obveznosti (dosedaj se pogosto niso niti 

pripoznala), 

b) vse dolgovne vrednostnice, kapitalske vrednostnice in druga finančna sredstva, ki 

obstajajo zaradi trgovanja, 

c) vse dolgovne vrednostnice, kapitalske vrednostnice in druga finančna sredstva, ki niso 

v posesti za trgovanje, a so vendar na razpolago za prodajo, 

d) nekatere izpeljane inštrumente, ki so vgrajeni v neizpeljane inštrumente (dosedaj se 

pogosto niso pripoznavali), 

e) neizpeljane finančne inštrumente vsebujoče vgrajene izpeljane inštrumente, ki jih ni 

mogoče zanesljivo ločiti od neizpeljanih inštrumentov (dosedaj so se merili po 

odplačni vrednosti), 

f) neizpeljana sredstva in obveznosti, ki imajo pošteno vrednost, izpostavljeno 

nevarnosti in varovano pred njo z izpeljanimi inštrumenti, 
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g) naložbe s stalno zapadlostjo v plačilo, ki jih podjetje ne namerava posedovati do 

zapadlosti v plačilo, 

h) kupljena posojila in terjatve, ki jih podjetje ne namerava posedovati do zapadlosti v 

plačilo. 

 

Po nabavni vrednosti se izkazujejo tri vrste finančnih inštrumentov: 

a) posojila in terjatve, ki nastanejo v podjetju, 

b) druge naložbe z določeno zapadlostjo v plačilo, ki jih podjetje namerava in zmore 

posedovati do zapadlosti v plačilo, 

c) kapitalski inštrumenti, ki niso uvrščeni na trg in katerih poštene vrednosti ni mogoče 

zanesljivo izmeriti.   

Finančni inštrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane tako finančno sredstvo enega 

podjetja kot tudi finančna obveznost ali kapitalski inštrument drugega podjetja. Med finančne 

inštrumente spadajo: 

1. Temeljni finančni inštrumenti, kot so terjatve iz poslovanja, obveznosti iz poslovanja, 

in kapitalske vrednostnice. Najpomembnejša značilnost pri razlikovanju med finančno 

obveznostjo in kapitalskim inštrumentov je obstoj pogodbene obveznosti ene stranke 

na podlagi finančnega inštrumenta (izdajatelja), da bodisi izroči denar ali kako drugo 

finančno sredstvo drugi stranki (imetniku), bodisi zamenja kak drugi finančni 

inštrument z imetnikom pod pogoji, ki utegnejo biti za izdajatelja neugodni. Kadar 

obstaja taka pogodbena obveznost, inštrument ustreza opredelitvi pojma finančna 

obveznost, ne glede na to, kako bo izpolnjena. 

2. Izpeljani finančni inštrumenti, kot so finančne opcije, rokovne pogodbe (futures), 

rokovni (terminski) posli (forwards), zamenjave obrestnih mer (swaps) in valutne 

zamenjave. Izpeljani finančni inštrumenti povzročajo pravice in obveze, ki pomenijo 

prenos enega ali več finančnih tveganj, povezanih s prvotnim temeljnim finančnim 

inštrumentom, med strankami, ki so povezane z zadevnim finančnim inštrumentom. 

Izpeljani finančni inštrument je finančni inštrument, 

a) katerega vrednost se spremeni in se tako odzove na spremembo podrobno 

določene obrestne mere, tečaja vrednostnic, cene blaga, deviznega tečaja in 

drugih spremenljivk (podlag), 

b) ne zahteva začetne čiste finančne naložbe ali le majhno začetno čisto finančno 

naložbo, 
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c) se poravnava v prihodnosti. 

3. Inštrument za varovanje pred tveganjem je za namene obračunavanja varovanja pred 

tveganjem določen izpeljani finančni inštrument ali (v omejenih okoliščinah) drugo 

finančno sredstvo ali obveznost, katerega sprememba poštene vrednosti ali denarni 

tokovi bodo po pričakovanju pobotali spremembo poštene vrednosti ali denarnih tokov 

pred tveganjem varovane postavke.  

 

Po MRS 39 je varovanje pred tveganjem za računovodske namene določitev enega ali več 

inštrumentov za varovanje pred tveganjem tako, da se sprememba poštene vrednosti 

inštrumenta za  varovanje pred tveganjem pobota z spremembo poštene vrednosti pred 

tveganjem varovane postavke. 

 

Pred tveganjem varovana postavka je sredstvo, obveznost, trdna obveza ali predviden 

prihodnji posel, ki: 

a) izpostavlja podjetje tveganju spremembe poštene vrednosti ali tveganju spremembe 

prihodnjih denarnih tokov, 

b) je za namene varovanja pred tveganjem določen kot varovan pred tveganjem. 

 

Inštrument za varovanje pred tveganjem je za namene obračunavanja varovanja pred 

tveganjem določen izpeljani finančni inštrument ali (v omejenih okoliščinah) drugo finančno 

sredstvo ali obveznost, katerega sprememba poštene vrednosti ali denarni tokovi bodo po 

pričakovanju pobotali spremembo poštene vrednosti ali denarnih tokov pred tveganjem 

varovane postavke. Neizpeljani finančni inštrument se lahko uporablja kot inštrument 

varovanja pred tveganjem le, če varuje pred nevarnostjo sprememb menjalnih tečajev tujih 

valut.  

 

Uspešnost varovanja pred tveganjem je stopnja pobotanja sprememb poštene vrednosti ali 

denarnih tokov pri varovanju pred tveganjem, dosežena z inštrumentom za varovanje pred 

tveganjem.  

 

Računovodski standardi so razdelili tveganja v naslednje skupine: 

1. tveganje spremembe poštene vrednosti, ko obstaja izpostavljenost poštene vrednosti 

pripoznanega sredstva ali obveznosti spremembam, 
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2. tveganje spremembe denarnega toka, ko obstaja izpostavljenost denarnega toka 

spremembam, 

3. tveganje spremembe neto izpostavljenosti do tujine, ko obstaja izpostavljenost zaradi 

spremembe deviznih tečajev, 

4. druga tveganja, ki niso zajeta v gornjih skupinah in jih lahko varujemo s finančnimi 

inštrumenti. 

 

MRS 39 določa, da podjetje pripozna finančno sredstvo ali finančno obveznost v svoji bilanci 

stanja, kadar in zgolj kadar postane del pogodbenih določb v finančnem inštrumentu. 

Posledica tega načela je, da je potrebno v bilanci stanja pripoznati vsa finančna sredstva in 

finančne obveznosti, pa tudi vse izpeljane finančne inštrumente. Pogodbene pravice in 

obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov se v bilanci stanja izkažejo kot sredstva ali 

obveznosti. Tako se: 

1. Brezpogojne terjatve in obveznosti pripoznajo kot sredstva ali obveznosti, če postane 

podjetje stranka v pogodbi in ima zato pravno pravico prejeti ali pravno obveznost 

plačati denarna sredstva. 

2. Pridobljena sredstva in prevzete obveznosti, ki so posledica trdne obveze kupiti ali 

prodati blago ali storitve, se morajo pripoznati takoj in ne šele ob izvršitvi pogodbe, 

npr. varovanje pred valutnim tveganjem z valutnimi terminskimi posli, ki pomenijo za 

podjetje trdno obvezo kupiti določen znesek tuje valute na določen dan v prihodnosti 

po vnaprej dogovorjenem tečaju. 

3. Rokovna pogodba (obveza kupiti ali prodati čisto določen finančni inštrument ali 

blago na datum v prihodnosti po natančno določeni ceni) se po tem standardu pripozna 

kot sredstvo ali obveznost na datum obveze, ne da bi bilo potrebno čakati do končnega 

datuma, ko bi bila menjava dejansko opravljena. Če je podjetje stranka v rokovni 

pogodbi, sta pošteni vrednosti pravic in obveznosti iz rokovne pogodbe enaki, tako da 

je čista poštena vrednost iz rokovne pogodbe enaka nič; vendar pa je vsaka stranka iz 

rokovne pogodbe od tistega datuma izpostavljena cenovnemu tveganju v zvezi s to 

pogodbo. Ko postaneta dve podjetji stranki v rokovni pogodbi, ima ta na datum 

sklenitve čisto vrednost nič; vendar pa lahko postane poštena vrednost pogodbe v 

prihodnosti čisto sredstvo ali obveznost, odvisno od časovne vrednosti denarja in 

vrednosti temeljnega finančnega inštrumenta ali blaga, ki je predmet rokovne 

pogodbe. 
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4. Finančne opcije se pripoznajo kot sredstva ali obveznosti, če imetnik ali prevzemnik 

postane stranka v pogodbi. 

5. Načrtovani rokovni posli, ne glede na to, koliko so verjetni, niso sredstva in 

obveznosti podjetja, dokler podjetje na dan računovodskega poročanja ne postane 

stranka v pogodbi, ki zahteva prihodnje prejeme ali dobave sredstev, ki izhajajo iz 

rokovnih poslov. 

 

MRS 39 daje drugačen pogled na pogojna sredstva in obveznosti, kot jih imajo SRS; slednji 

določajo pogojne terjatve in obveznosti kot izvenbilančne (predpostavka previdnosti, lahko da 

do terjatve ali obveznosti sploh ne bo prišlo), MRS pa določajo, da se morajo vse terjatve in 

obveznosti, tudi če do njih, pod določenimi pogoji, lahko sploh ne bo prišlo, zavedejo v 

bilanci kot sredstva ali obveznosti. Edini pogoj, ki ga določajo MRS je, da postane podjetje 

pogodbena stranka. 

 

V računovodstvu pomeni varovanje pred tveganjem določanje izpeljanih finančnih 

inštrumentov ali neizpeljanih finančnih inštrumentov (v omejenih okoliščinah) kot nasprotne 

postavke za celotno ali delno spremembo poštene vrednosti ali denarnih tokov pred tveganjem 

varovane postavke. Pred tveganjem varovana postavka je lahko sredstvo, obveznost, obveza 

podjetja ali predviden prihodnji posel, izpostavljen tveganju spremembe vrednosti ali 

spremembe prihodnjih denarnih tokov. Obračun varovanja pred tveganjem pripozna v 

skladnem razmerju vpliv pobotanja na čisti poslovni izid. Obračunavanje varovanja pred 

tveganjem je po MRS 39 dovoljeno, če je razmerje pri varovanju pred tveganjem jasno 

opredeljeno, izmerljivo in dejansko deluje. 

 

Po MRS 39 se lahko neizpeljano finančno sredstvo ali obveznost določi kot inštrument za 

varovanje pred tveganjem, vendar le pri varovanju pred valutnim tveganjem. Razlog je v 

različnih podlagah za merjenje med izpeljanimi in neizpeljanimi finančnimi inštrumenti. 

Izpeljani finančni inštrumenti se namreč vedno obravnavajo kot v posesti za trgovanje ali za 

varovanje pred tveganjem in se zato merijo po pošteni vrednosti z učinki prevrednotovanja v 

poslovnem izidu ali v kapitalu (če gre za inštrument za varovanje pred denarnotokovnim 

tveganjem).  Neizpeljani finančni inštrumenti pa se lahko izmerijo: 

      -  po pošteni vrednosti z učinki prevrednotovanja v poslovnem izidu, 

- po pošteni vrednosti z učinki prevrednotovanja v kapitalu, 
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- po odplačni vrednosti. 

 

Torej, če bi se neizpeljani finančni inštrumenti lahko določali kot inštrumenti za varovanje 

pred tveganjem, razen pred valutnim tveganjem, bi lahko nastale nedoslednosti pri merjenju. 

Lastne kapitalske vrednostnice podjetja niso inštrumenti za varovanje pred tveganjem. 

Finančne naložbe, v posesti do zapadlosti v plačilo, izkazane po odplačni vrednosti, so lahko 

uspešni inštrumenti za varovanje pred valutnim tveganjem. 

Finančni inštrumenti, katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ne morejo biti 

inštrumenti za varovanje pred tveganjem, razen neizpeljanih finančnih inštrumentov, ki: 

- so izraženi v tuji valuti, 

- so namenjeni varovanju pred valutnim tveganjem, 

- katerih valutna sestavina je zanesljivo izmerljiva. 

 

Pred tveganjem varovana postavka je lahko posamezno sredstvo, obveznost, trdna obveza ali 

predviden posel s podobnimi značilnostmi glede tveganja. Finančna naložba v posesti do 

zapadlosti v plačilo ne more biti pred obrestnim tveganjem varovana postavka, ker finančne 

naložbe v posesti do zapadlosti ne vključujejo obračunavanja s tem povezanih sprememb 

obrestne mere. Je pa lahko pred valutnim tveganjem in zaupanjskim (kreditnim) tveganjem 

varovana postavka.  

 

Varovanje pred tveganjem se šteje kot zelo uspešno, če lahko podjetje ob njegovi uvedbi in v 

času njegovega trajanja pričakuje, da se bodo spremembe poštene vrednosti ali denarnih 

tokov pred tveganjem varovane postavke skoraj v celoti pobotale s spremembami poštene 

vrednosti ali denarnih tokov inštrumenta za varovanje pred tveganjem in da bodo dejanski 

izidi v razponu med 80 % in 125 %. Če je npr. dobiček pri denarnem inštrumentu 110, izguba 

pri inštrumentu za varovanje pred tveganjem pa 120, je uspešnost varovanja pred tveganjem 

109 %. Varovanje pred tveganjem je zelo uspešno. 

 

Metoda, ki jo podjetje sprejme pri ocenjevanju uspešnosti varovanja pred tveganjem, je 

odvisna od strategije ravnanja s tveganjem – podjetje sprejme različne metode za različne 

vrste varovanja pred tveganjem. Na splošno velja, da če so glavne določbe pri inštrumentu za 

varovanje pred tveganjem in pred tveganjem varovane postavke iste, se spremembe poštene 

vrednosti in denarnih tokov izravnajo. Včasih pa inštrument za varovanje pred tveganjem 
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pobota varovano tveganje le delno, npr. če sta varovana postavka in inštrument za varovanje 

pred tveganjem nominirana v različnih valutah, ki se ne gibljeta vzporedno.  

 

VII.2.1. Obračunavanje varovanja pred tveganjem po MRS 

 

MRS 39 določa različno obračunavanje v primeru uspešnega varovanja pred tveganjem in v 

primeru neuspešnega varovanja pred tveganjem.  Razmerja varovanja pred tveganjem so 

primerna za posebno obračunavanje varovanja pred tveganjem, kadar so izpolnjeni vsi 

naslednji pogoji: 

a) ob uvedbi varovanja pred tveganjem obstajajo formalne listine o razmerju varovanja pred 

tveganjem in o namenu ravnanja s tveganjem v podjetju ter o strategiji projekta varovanja  

      pred tveganjem. Te listine morajo vsebovati: 

- opredelitev inštrumentov za varovanje pred tveganjem, 

- s tem povezane pred tveganjem varovane postavke, 

- vrsto tveganja, pred katerim se varuje, 

- kako bo podjetje ocenilo uspešnost inštrumentov za varovanje pred tveganjem. 

b) v kolikor se pričakuje zelo uspešno varovanje pred tveganjem, 

c) pri varovanju pred denarnotokovnimi tveganji mora biti predvideni posel, ki je predmet 

varovanja, zelo verjeten in izpostavljen spremembam denarnih tokov, ki lahko odločilno 

vplivajo na izkazani čisti poslovni izid,  

d) uspešnost varovanja pred tveganjem mora biti merljiva. 

 

Podjetje mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo o strategiji obvladovanja tveganj, 

aktivnostih, ki jih je izvedlo in razkriti obvladovanje tveganj najmanj ob predložitvi 

računovodskih izkazov (Epstein, 2004, stran 185). 

 

Ko varovanje pred tveganji izpolnjuje pogoje uspešnega varovanja, se obračunava po 

posebnih določilih v MRS 39 – računovodenje varovanja pred tveganji. Računovodenje 

varovanja pred tveganji se izvaja neprekinjeno, dokler se inštrument za varovanje pred 

tveganjem ne izkoristi, proda ali kako drugače odtuji ali dokler razmerje varovanja pred 

tveganjem ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev za uspešno varovanje. 
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Varovanje poštene vrednosti pred tveganjem, se v primeru uspešnega varovanja, obračuna v 

obdobju računovodskega poročanja takole: 

a) inštrument za varovanje pred tveganjem se ob pridobitvi izkaže po izvirni vrednosti. Ob 

ponovnem merjenju inštrumenta po pošteni vrednosti se dobiček ali izguba takoj 

pripoznata v poslovnem izidu. 

b) pred tveganjem varovana postavka se prevrednoti na pošteno vrednost. Dobiček ali izguba 

iz tega prevrednotenja (del, ki je pripisan varovanju pred tveganjem) pa se takoj pripozna 

v poslovnem izidu. To velja tudi če se je podjetje odločilo, da bo dobičke ali izgube iz 

spremembe poštene vrednosti izkazovalo neposredno v kapitalu in tudi, če se pred 

tveganjem varovana postavka izmeri po odplačni vrednosti. 

 

Podjetje preneha obračunavati varovanje poštene vrednosti pred tveganjem v naslednjih 

primerih: 

a) inštrument za varovanje pred tveganjem preneha veljati, se proda, odpove ali izkoristi, 

b) varovanje pred tveganjem ne zadošča več sodilom primernosti za obračunavanje 

varovanja pred tveganjem. 

 

Varovanje denarnega toka pred tveganjem, se obračuna v obdobju računovodskega poročanja 

takole: 

a) del dobička ali izgube iz inštrumenta za varovanje pred tveganjem se pripozna 

neposredno v kapitalu, 

b) neuspešni del pa se izkaže takoj v čistem poslovnem izidu, če je inštrument za 

varovanje pred tveganjem izpeljani finančni inštrument ali pa v omejenih okoliščinah 

v kapitalu, če gre za inštrumente, razpoložljive za prodajo. Vendar mora biti to 

razvidno iz strategije ravnanja s tveganjem v podjetju. Dobiček ali izgubo, pripoznane 

v kapitalu pa je potrebno všteti v čisti poslovni izid takoj, ko se finančni inštrument 

odtuji. Izjemoma se dobiček ali izguba, pripoznan v kapitalu, lahko prištejejo 

stroškom pridobitve in povečajo izvirno vrednost sredstva ali obveznosti. 

 

Podjetje preneha obračunavati varovanje pred tveganjem denarnega toka v primeru prodaje, 

odpovedi, neuspešnega varovanja pred tveganjem ali pa če se obljubljeni ali predvideni posel 

ne pričakuje več, z njim povezani nabrani dobiček ali izguba, ki je izkazan neposredno v 

kapitalu, pa se izkaže v čistem dobičku obdobja. 
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VII.3. Pripoznavanje in merjenje finančnih inštrumentov po US GAAP 

 

SFAS 133 je poseben standard, ki obravnava računovodenje izpeljanih finančnih 

inštrumentov in varovanje pred tveganji. Ta določa, da so izpeljani finančni inštrumenti 

(terminski posli in opcije), sredstva in obveznosti, ki se lahko izkazujejo v bilanci stanja po 

pošteni vrednosti, katera predstavlja dovolj dobro informacijo za uporabnike računovodskih 

izkazov o izpeljanih finančnih inštrumentih.  

SFAS 133 razlikuje izkazovanje dobičkov in izgub iz finančnih inštrumentov glede na to, ali 

gre za špekuliranje ali varovanje pred tveganji. Prav tako zahteva opredelitev strategije 

varovanja pred tveganji. Izkazovanje dobičkov in izgub iz izpeljanih finančnih inštrumentov 

in pred tveganji varovane postavke je enako, kot v  MRS 39. Pri varovanju denarnega toka 

pred tveganjem pa je potrebno upoštevati posebna določila: dobički ali izgube inštrumenta za 

varovanje pred tveganji se izkazujejo v kapitalu do prodaje ali izločitve. V tem primeru se 

pred tveganjem varovana postavka še naprej izkazuje po izvirni vrednosti (Kieso, et.al., 2004, 

stran 877). 

 

VII.4. Glavne razlike v pripoznavanju in merjenju f inančnih inštrumentov ter 

           obračunavanju varovanja pred tveganjem med SRS, MSRP in US GAAP 

 

SFAS 133 je poseben standard, ki obravnava izpeljane finančne inštrumente in aktivnosti 

varovanja pred tveganji. MRS in SRS obravnavajo izpeljane finančne inštrumente in 

obračunavanje varovanja pred tveganji, kar med finančnimi inštrumenti oz. SRS med 

kratkoročnimi finančnimi naložbami.  

 

Izpeljani finančni inštrumenti so bili v računovodski praksi še pred kratkim predmet 

zunajbilančnih postavk. Z razvojem izpeljanih finančnih inštrumentov in standardizirane 

uporabe posameznih oblik je tudi računovodska stroka izoblikovala podlago za njihovo 

računovodenje. 

 

MRS 39 določa, da se morajo izpeljani finančni inštrumenti izkazovati med sredstvi in 

obveznostmi v bilanci stanja. SFAS opredeljuje, da se izpeljani finančni inštrumenti lahko 

izkazujejo med sredstvi in obveznostmi, ni pa obvezno. Novi SRS opredeljujejo, da se 

izpeljani finančni inštrumenti izkazujejo med finančnimi naložbami. Tako je od 
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računovodskih standardov v posamezni državi odvisno, ali so izpeljani finančni inštrumenti 

zunajbilančni ali bilančni finančni inštrumenti. Problem zunajbilančnega evidentiranja 

izpeljanih finančnih inštrumentov je v tem, da se uporabniki računovodskih izkazov pogosto 

ne poglobijo dovolj v zunajbilančno evidenco, saj naj bi ta vsebovala zgolj pogojne terjatve in 

obveznosti. Izpeljani finančni inštrumenti pa so trdne obveze, ki bodo nastale v prihodnosti.   

 

Med MRS 39 in SFAS 133 je tudi pri bilančnem izkazovanju terjatev in obveznosti iz 

izpeljanih finančnih inštrumentov, bistvena razlika. Po MRS 39 se terjatve in obveznosti iz 

izpeljanih finančnih inštrumentov izkazujejo po bruto principu, in sicer se izkaže terjatev in 

obveznost v istem znesku. Poštena vrednost izpeljanega finančnega inštrumenta je tako nič. 

Po SFAS 133 pa se v primeru, da je poštena vrednost izpeljanega finančnega inštrumenta na 

dan sklenitve posla nič, se med sredstva in obveznosti ne evidentira, se pa mora razkriti. 

Evidentirajo se samo kasnejše spremembe poštene vrednosti. Zaradi navedenega lahko 

trdimo, da je izkazovanje izpeljanih finančnih inštrumentov po SFAS 133 manj ustrezno in 

nima takšne izpovedne moči za uporabnike računovodskih izkazov, kot po MRS. 

 

Pri izkazovanju dobičkov in izgub iz izpeljanih finančnih inštrumentov so razlike med SFAS, 

MRS in SRS samo pri izkazovanju dohodkovnih učinkov pri varovanju denarnega toka pred 

tveganjem: po SFAS se dobički in izgube izkazujejo v kapitalu do dokončne odtujitve pred 

tveganjem varovane postavke, po MRS 39 se lahko izkazujejo v kapitalu (če gre za uspešno 

varovanje pred denarnotokovnim tveganjem), v nasprotnem primeru pa se izkazujejo v 

poslovnem izidu.  

 

Po novih SRS, tako kot po  MRS 39 in SFAS 133 mora podjetje točno opredeliti, v katero 

skupino spada posamezni finančni inštrument (skupina po pošteni vrednosti ali pa skupina za 

prodajo razpoložljivih finančnih sredstev) in glede na to se pripoznavajo dobički ali izgube 

bodisi v poslovnem izidu ali kapitalu. 

 

Novi SRS 3.29. se popolnoma izenači z MRS 39 glede zahtev za uspešno varovanje pred 

tveganji in meril za merjenje. Po MRS 39 in SFAS 133 mora biti strategija varovanja pred 

tveganji natančno razdelana in postavljena merila za uspešno varovanje. Če gre za neuspešno 

varovanje, se dobički in izgube iz spremembe vrednosti varovane postavke in inštrumenta za 

varovanje pred tveganjem takoj pripoznajo v poslovnem izidu. 
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Po SRS se morajo finančni inštrumenti vrednotiti po pošteni vrednosti, vendar se ta vrednost, 

zaradi pogostih težav v praksi, ne upošteva dosledno. Podjetja se pri ocenjevanju poštene 

vrednosti srečujejo s težavami malega ali nedelujočega trga in odsotnostjo ocenjevanja 

vrednosti.   

 

Čeprav SRS v svojo razlago vključujejo vsaj delno obravnavo finančnih inštrumentov in 

varovanja pred tveganji, še vedno nimamo samostojnega standarda, ki bi se ukvarjal s to 

problematiko. Zaradi teh pomanjkljivosti se v slovenski računovodski praksi pri obravnavanju 

izpeljanih finančnih inštrumentov uporabljajo predvsem določila MRS 32 in MRS 39. 

 

VIII. OCENJEVANJE USPEŠNOSTI VAROVANJA PRED TVEGANJ EM IN   

         ODPRAVA VAROVALNIH RAZMERIJ 

 

VIII.1. Ocenjevanje uspešnosti varovanja pred tveganjem 

 

MRS 39 zahteva, da podjetje meri uspešnost varovanja pred tveganjem. Varovanje pred 

tveganjem je uspešno, če sprememba vrednosti izpeljanega finančnega inštrumenta pobota 

spremembo vrednosti pred tveganjem varovane postavke v razponu od 80 % do 125 %. 

Podjetje mora pred pričetkom varovanja oz. pred sklenitvijo varovalnega razmerja opredeliti 

merila in postopke za merjenje uspešnosti ob zapadlosti varovalnega razmerja, pa tudi na 

vmesne presečne datume. Metoda za ocenjevanje uspešnosti, ki jo opredeli podjetje v 

računovodskem pravilniku, je lahko: 

1. Primerjava osnovnih značilnosti in določil varovane postavke in inštrumenta za varovanje 

pred tveganjem; če so določila enaka, lahko predpostavimo, da bo v celotnem obdobju 

varovalnega razmerja prišlo do pobotanja poštene vrednosti ali denarnega toka. 

2. Simulacija sprememb vrednosti na osnovi podatkov iz pretekosti lahko pokaže, da je v 

preteklosti sprememba vrednosti inštrumenta za varovanje pred tveganjem uspešno 

pobotala spremembo vrednosti varovane postavke. 

3. Statistični model, kot npr. regresijska analiza, s katerim analiziramo povezavo med 

spremembo vrednosti inštrumenta in varovane postavke. 

 

Pomembno je, da podjetje oceni uspešnost varovanja pred tveganjem tudi ob sestavitvi 

računovodskih izkazov ali pa ob sumu, da varovalno razmerje ne izpolnjuje več pogojev za 
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računovodsko obračunavanje varovanja pred tveganjem. Frekvenco ocenjevanja uspešnosti 

podjetje opredeli v pravilniku.  

 

Če so bistvene določbe pri inštrumentu za varovanje pred tveganjem in pri varovani postavki 

enake, lahko pričakujemo, da se bodo spremembe poštene vrednosti ali denarnih tokov, 

povezane s tveganjem, pred katerim se varujemo, medsebojno popolnoma pobotale, tako na 

začetku varovanja kot tudi v nadaljevanju. Varovanje bo uspešno. 

 

Uspešnost varovanja pred tveganjem dosegamo predvsem s pravilno izbiro inštrumenta. Tako 

velja, da je: 

1. Obrestna zamenjava verjetno uspešen inštrument za varovanje pred obrestnim tveganjem, 

če so nominalni znesek in glavnica, rok zapadlosti v plačilo in dnevi plačil ali prejemov 

obresti in glavnice ter podlaga za merjenje obrestnih mer enaki pri obrestni zamenjavi in 

pri varovani postavki. 

2. Varovanje zelo verjetnega načrtovanega nakupa blaga pred tveganjem s terminskim 

poslom je lahko uspešno, če je: 

- terminski posel sklenjen za nakup iste količine istega blaga v istem času in kraju, kot 

načrtovani nakup, ki ga varujemo pred tveganjem, 

- je poštena vrednost terminskega posla ob pridobitvi enaka nič, 

- če je premija ali diskont ob pridobitvi takoj vključena v poslovni izid in izključena iz 

ocenjevanja uspešnosti. 

Ista določila veljajo tudi, če je inštrument za varovanje opcije, ki ima enake značilnosti 

kot varovana postavka (vrednost, čas uresničitve opcije). 

 

Včasih sprememba poštene vrednosti inštrumenta za varovanje pobota spremembo poštene 

vrednosti varovane postavke le delno. Varovanje pred tveganjem ni popolnoma uspešno, če 

sta inštrument za varovanje pred tveganjem in varovana postavka določena v različnih 

valutah, ki se ne gibljeta vzporedno. Tudi varovanje pred obrestnim tveganjem z uporabo 

izpeljanega finančnega inštrumenta ni v celoti uspešno, če je del spremembe poštene 

vrednosti izpeljanega finančnega inštrumenta povezan z zaupanjskim tveganjem nasprotne 

stranke (Peterlin, 2005, str. 201).  
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VIII.2. Odprava varovalnih razmerij 

 

Varovalno razmerje vzpostavimo z ustrezno dokumentacijo, ki ga opredeljuje. Na začetku 

vedno predpostavljamo, da bo varovanje uspešno, sicer ne gre za varovanje pred tveganjem 

ampak za trgovanje z izpeljanimi finančnimi inštrumenti. Ko pa varovalno razmerje ne 

izpolnjuje več zahtev po MRS 39, se ovrednoti finančni inštrument in varovana postavka 

glede na skupino, v katero spadata in glede na določila za vrednotenje te skupine. Varovalno 

razmerje ne obstaja več od trenutka, ko je zadnjič dokazana uspešnost varovanja ali pa od 

dogodka, ki je povzročil, da varovanje ni več uspešno. Vsekakor pa je potrebno dokazati, da 

je bilo varovanje pred tem dogodkom uspešno in izpolnjuje pogoje za računovodsko 

obravnavanje varovalnega razmerja.  

 

Računovodsko obračunavanje varovalnega razmerja se v primeru varovanja poštene vrednosti 

pred tveganjem preneha obračunavati v naslednjih primerih: 

1. Inštrument za varovanje pred tveganjem se proda, odpove ali izkoristi. To ne velja, če se 

inštrument nadomesti z novim in je to del dokumentirane strategije varovanja pred 

tveganjem. 

2. Varovanje pred tveganjem ne izpolnjuje več pogojev za uspešno varovanje po MRS 39. 

3. Pride do razveljavitve določil varovalnega razmerja. 

 

Računovodsko obračunavanje varovalnega razmerja se v primeru varovanja denarnega toka 

pred tveganjem preneha obračunavati v naslednjih primerih: 

1. Inštrument za varovanje pred tveganjem se proda, odpove ali izkoristi. To ne velja, če se 

inštrument nadomesti z novim in je to del dokumentirane strategije varovanja pred 

tveganjem. 

2. Varovanje pred tveganjem ne izpolnjuje več pogojev za uspešno varovanje po MRS 39. 

3. Pride do razveljavitve določil varovalnega razmerja.  

 

V teh primerih nabrani dobiček ali nabrana izguba iz inštrumenta za varovanje, ki je bil v času 

uspešnega varovanja pripoznan v kapitalu, ostane kot ločena postavka v kapitalu, dokler se 

načrtovani posel (varovana postavka) ne zgodi. Ko se posel uresniči, se dobiček ali izguba iz 

inštrumenta za varovanje odstrani iz kapitala in prenese bodisi v poslovni izid ali pa usredstvi, 

če je zaradi načrtovanega posla nastalo sredstvo ali dolg. 
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4. načrtovani posel se ne bo zgodil, zato se nabrani dobiček ali izguba takoj pripozna v 

poslovnem izidu obdobja. 

 

VIII.3. Prevrednotenje in vrednotenje varovanih postavk in izpeljanih finan čnih  

             inštrumentov 

 

Evidentiranje učinkov prevrednotenja in vrednotenja ob zapadlosti v plačilo, je odvisno od 

narave varovalnega razmerja: 

1. Pri varovanju poštene vrednosti pripoznanega sredstva ali dolga pred tveganjem se 

varovana postavka in izpeljani inštrument na dan bilance ali ob zapadlosti v plačilo, 

ovrednotita po pošteni vrednosti. Učinek obeh prevrednotenj se takoj pripozna v 

poslovnem izidu.  

2. Pri varovanju poštene vrednosti trdne obveze pred tveganjem se na dan bilance ovrednoti 

po pošteni vrednosti tako varovana postavka kot izpeljani finančni inštrument. 

Sprememba poštene vrednosti obeh postavk se takoj prikaže v poslovnem izidu. Če so 

izhodiščne značilnosti izpeljanega finančnega inštrumenta in trdne obveze (znesek, valuta, 

zapadlost v plačilo) enake, je sprememba poštenih vrednosti obeh postavk enaka. Gre 

samo za različen predznak spremembe vrednosti, ki pa se v poslovnem izidu pobotata.  

3. Pri varovanju denarnega toka pripoznanega sredstva ali dolga pred tveganjem se na dan 

bilance stanja učinki prevrednotenja na pošteno vrednost pripoznajo v kapitalu. Zneski, 

pripoznani v kapitalu se neposredno pripoznavajo v izkazu poslovnega izida ob plačilu. 

4. Pri varovanju denarnega toka načrtovanega posla pred tveganjem se na dan bilance stanja 

ovrednoti le izpeljani finančni inštrument. Sprememba njegove poštene vrednosti se 

prikaže v kapitalu. Ob zapadlosti izpeljanega finančnega inštrumenta se vrednost nabranih 

dobičkov ali izgub, nabranih v kapitalu, prenese v poslovni izid ali pa všteje v nabavno 

ceno ali knjigovodsko vrednost pripoznanega sredstva ali dolga, odvisno od tega, ali gre 

za finančno sredstvo oz. dolg ali nefinančno sredstvo oz. dolg. 

 

Dobički in izgube, ki nastanejo pri poslovanju z izpeljanimi finančnimi inštrumenti z 

namenom varovanja pred tveganjem, so nadomestila za izgubo pri varovani postavki ali 

nadomestila za odmike vrednosti varovane postavke od terminsko dogovorjene cene.  
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IX.  RAZKRITJA TVEGANJ V LETNEM PORO ČILU, STRATEGIJ   

     OBVLADOVANJA TVEGANJ IN INŠTRUMENTOV ZA VAROVA NJE PRED  

     TVEGANJI 

 

IX.1. Razkrivanje tveganj v letnem poročilu 

 

Zakon o finančnem poslovanju napotuje lastnike, nadzornike in upravo k obvladovanju 

finančnih tveganj, zato da bi zagotovili finančno disciplino v podjetju. Spremljanje in 

obvladovanje tveganj opredeljuje 9. člen, po katerem mora uprava podjetja zagotoviti, da 

podjetje redno spremlja tveganja, ki jim je izpostavljeno pri svojem poslovanju, ter sprejeti 

ustrezne ukrepe, s katerimi podjetje obvladuje ta tveganja. Iz letnega poročila, in sicer iz 

računovodskih izkazov s pojasnili, lahko interesne skupine dobijo informacije v zvezi s 

finančnimi tveganji (Horvat, 2000, str. 137). 

 

SRS določajo potrebna razkritja tveganj v zvezi s finančnimi naložbami v  3.42., in sicer je 

podjetje dolžno za vsako vrsto kratkoročnih finančnih naložb razkriti informacije o 

izpostavljenosti različnim vrstam tveganja, obsegu in vrstah finančnih inštrumentov za 

varovanje pred tveganjem ter o v plačilo zapadlih, pa še ne udenarjenih naložbah. 

 

V SRS 3.43. so obravnavana obrestna tveganja in potrebna razkritja: 

- pogodbeni roki za popravek obrestne mere ali roki za plačilo (tisti, ki se pojavijo prej), 

- dejanske obrestne mere, če se pojavljajo. 

 

Pri izpostavljenosti zaupanjskemu (kreditnemu) tveganju se razkrivajo:    

- vrednost, ki najbolje predstavlja največjo možno izpostavljenost takšnemu tveganju na 

dan bilance stanja, brez upoštevanja poštene vrednosti kateregakoli poroštva , če druge 

stranke ne bi bile sposobne izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz finančnih 

inštrumentov, 

- pomembno kopičenje zaupanjskega (kreditnega) tveganja. 

Po MRS 32 mora podjetje v letnem poročilu razkriti informacije v zvezi z obvladovanjem 

tveganj, ki zagotavljajo koristen, dodaten pogled na stanje v podjetju, neodvisen od 

posameznih inštrumentov. Tovrstne informacije so: 
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- usmeritve ravnateljstva podjetja za obvladovanje tveganj, povezanih s finančnimi 

inštrumenti, 

- usmeritvah ravnateljstva glede zadev, kot so varovanje pred tveganji, izogibanje 

prevelikemu kopičenju tveganj in zahteve po jamstvu, ki lahko omili zaupanjsko 

(kreditno) tveganje. 

 

Pri razkrivanju obrestnega tveganja po MRS 32 mora podjetje v letnem poročilu razkriti 

informacije glede izpostavljenosti vplivom bodočih sprememb prevladujoče ravni obrestnih 

mer. Spremembe tržnih obrestnih mer neposredno vplivajo na denarne tokove. Če na 

uspešnost poslovanja podjetja pomembno vpliva raven njegove izpostavljenosti obrestnemu 

tveganju ali spreminjanje izpostavljenosti, je o tem zaželjenih več informacij.  

 

Podjetje zagotavlja informacije o zaupanjskem tveganju, da lahko uporabniki njegovih 

računovodskih izkazov ocenijo, v kolikšni meri bi nezmožnost drugih strank izpolniti svoje 

obveznosti lahko povzročila zmanjšanje vrednosti bodočih denarnih pritokov iz sredstev, ki so 

v posesti podjetja na datum bilance stanja. Poroštvo za obveznost druge stranke izpostavlja 

poroka zaupanjskemu tveganju, ki ga je potrebno upoštevati pri razkritjih. Ugotavljanje 

pomembnega kopičenja je stvar presoje ravnateljstva podjetja, ki mora pri tem upoštevati 

okoliščine, v katerih so njeno podjetje in upniki. Zaupanjsko tveganje se lahko nakopiči 

zaradi izpostavljenosti enemu samemu dolžniku ali skupini dolžnikov, ki imajo podobne 

značilnosti. Pri razkrivanju kopičenja zaupanjskega  tveganja mora podjetje v letnem poročilu 

opisati skupno značilnost vsakega posameznega kopičenja in vrednost največje možne 

izpostavljenosti zaupanjskemu tveganju, povezane z vsemi pripoznanimi in nepripoznanimi 

finančnimi sredstvi, ki imajo isto skupno značilnost. 

 

Z vključevanjem poročil o izpostavljenosti tveganjem v komentarje k računovodskim 

izkazom postavlja podjetje pomembnost obvladovanja finančnega tveganja v okvir 

finančnega poslovanja in podjetja kot celote. Poročanje o vrstah finančnih/poslovnih tveganj 

pa ne zadošča za določitev pomembnosti oziroma stopnje ranljivosti za posamezno podjetje. 

Zato mora podjetje poleg opisa tveganj ta tudi vrednostno razkriti: 

1. Pri obrestnem tveganju je treba analizirati sredstva in obveznosti, ter prikazati njihovo 

vrednost ločeno po zapadlosti in glede na stalno, spremenljivo ali nobeno obrestno mero. 



 61 

2. Pri valutnem tveganju analizirati finančne inštrumente in razkriti njihovo vrednost ločeno 

po različnih valutah.  

3. Pri likvidnostnem tveganju razvrstiti obveznosti po njihovi zapadlosti, in sicer zapadlosti 

do enega leta, od enega do dveh let, od treh do petih let in obveznosti z zapadlostjo nad 5 

let. Čeprav je po SRS zahtevano razkritje zapadlosti le za finančne obveznosti, lahko 

podjetja prikažejo tudi zapadlost svojih sredstev. 

4.  Poštena vrednost sredstev in obveznosti: podjetja morajo kategorizirati svoja sredstva in 

obveznosti. Za vsako izmed naštetih in opisanih kategorij opisnega razkritja (zaupanjsko, 

likvidnostno tveganje, tveganje denarnega toka in tveganje spremembe tržne cene) mora 

podjetje razkriti še pošteno vrednost finančnega inštrumenta. 

 

Na podlagi analize izpostavljenosti valutnemu in obrestnemu tveganju mora podjetje s 

pomočjo tvegane vrednosti ovrednotiti vpliv teh tveganj na poslovni izid oziroma izračunati 

največjo pričakovano izgubo, ki jo lahko povzroči nihanje vrednosti posameznega dejavnika 

tveganja na trgu. 

 

IX.2. Računovodsko poročanje o izpeljanih finančnih inštrumentih 

 

MRS 32 in 39 ne določajo posebej razkritij izpeljanih finančnih inštrumentov, ampak se za 

razkrivanje izpeljanih finančnih inštrumentov smiselno uporabljajo določila glede razkritij 

finančnih inštrumentov. Cilj razkritij v zvezi z finančnimi inštrumenti je podati uporabnikom 

računovodskih izkazov oceno bilančnih in izvenbilančnih tveganj, ki vključuje tudi tveganje 

bodočih denarnih tokov, povezanih s finančnimi inštrumenti. MRS 32 deli tveganja na 

naslednje vrste: 

3. Cenovno tveganje, predstavljeno z vidika izgub in dobičkov, sestavljeno iz: 

a) Valutnega tveganja: tveganje, da bo cena finančnega inštrumenta nihala zaradi 

sprememb v deviznih tečajih. 

b) Obrestnega tveganja: tveganje, da bo cena finančnega inštrumenta nihala zaradi 

sprememb v tržni obrestni meri. 

c) Tržnega tveganja: širok koncept, ki zajema obrestno tveganje in druge dejavnike, ki 

vplivajo na  ceno finančnih inštrumentov. 

V predlogu sprememb MRS 32 in MRS 39 je predvidena zamenjava cenovnega tveganja s 

tržnim tveganjem.  
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2.   Zaupanjsko tveganje je povezano z neizpolnitvijo nasprotne stranke v pogodbi. 

- Likvidnostno tveganje pomeni nerazpoložljivost virov za izvajanje plačil; lahko izhaja 

iz nezmožnosti prodaje finančnih inštrumentov po njihovi pošteni vrednosti. 

- Tveganje denarnih tokov pomeni spremenljivost zneskov bodočih denarnih tokov 

povezanih z denarnimi finančnimi inštrumenti, sploh, če dolžniški vrednostni papir 

nosi spremenljivo obrestno mero. Posledično lahko pride do spremembe denarnega 

toka, medtem ko poštena vrednost ostaja enaka.  

V predlogu sprememb MRS 32 in MRS 39 je predvidena zamenjava denarno tokovnega  

tveganja z denarno tokovnim obrestnim tveganjem. 

 

Razkritja računovodskih usmeritev glede finančnih inštrumentov, ki jih morajo vsebovati 

računovodski izkazi, so: 

1. metode in pomembne predpostavke, uporabljene pri ocenjevanju poštenih vrednosti 

finančnih sredstev in obveznosti, izkazanih po poštenih vrednostih, po skupinah sredstev 

in obveznosti, 

2. ali so dobički ali izgube, ki izhajajo iz kasnejšega merjenje po pošteni vrednost, 

pripoznani v poslovnem izidu ali kapitalu, 

3. ali se finančni inštrumenti obračunavajo z upoštevanjem datuma trgovanja ali datuma 

plačila. 

Pri tem podjetje razkrije stopnje predplačil, stopnje ocenjenih zaupanjskih (kreditnih) izgub 

ter obrestne in razobrestovalne (diskontne) mere.  

 

Računovodski izkazi morajo vsebovati tudi naslednja dodatna razkritja, ki se nanašajo na 

varovanje pred tveganjem: 

1. Opis namenov in usmeritev ravnanja s finančnim tveganjem v podjetju, tudi njegovo 

politiko varovanja pred tveganjem (po skupinah poslov). 

2. Za določena varovanja poštene vrednosti, denarnega toka in čistih finančnih naložb v 

podjetje v tujini pred tveganjem je treba ločeno razkriti: 

a) opis varovanja pred tveganjem, 

b) opis finančnih inštrumentov, določenih kot inštrumenti za varovanje poštenih 

vrednosti na dan bilance stanja pred tveganjem, 

c) naravo tveganj, za katero obstaja varovanje, 

d) za varovanje predvidenih poslov pred tveganjem, pa: 
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- obdobja, v katerih se pričakuje, da bo do takšnih poslov prišlo, 

- kdaj se pričakuje, da bodo udeleženi v ugotavljanju čistega poslovnega izida, 

- opis vsakega predvidenega posla, za katerega se je varovanje pred tveganjem že 

obračunavalo, vendar se ne pričakuje več. 

3. Če se dobiček ali izguba iz izpeljanih finančnih inštrumentov in neizpeljanih finančnih 

sredstev in obveznosti, določenih kot inštrument za varovanje denarnih tokov pred 

tveganjem, pripozna neposredno v kapitalu v izkazu sprememb kapitala, je treba razkriti: 

a) znesek, pripoznan v kapitalu v tekočem obdobju, 

b) znesek, odstranjen iz kapitala in izkazan v čistem poslovnem izidu obdobja, 

c) znesek, odstranjen iz kapitala in vštet v začetno izmerjene stroške pridobitve ali drugo 

knjigovodsko vrednost sredstva ali obveznosti v predvidenem poslu, varovanem pred 

tveganjem. 

 

Če podjetje uporablja finančne inštrumente za varovanje, mora razkriti podrobnosti o 

inštrumentu samem in tveganju, pred katerim se je podjetje z njegovo uporabo varovalo. 

Zahteve po opisnem razkritju o uporabi izpeljanih finančnih inštrumentov so namenjene 

predvsem razumevanju računovodskih izkazov podjetja, narave aktivnosti varovanja pred 

tveganji, njenega ovrednotenja in pomembnosti za poslovanje podjetja. Opisna razkritja o 

uporabi izpeljanih finančnih inštrumentov naj bi obsegala: 

1. cilj uporabe izpeljanih finančnih inštrumentov v poslovanju, 

2. strategije za doseganje ciljev kot dela politike obvladovanja tveganj. 

 

X. INTERNI AKT O OBVLADOVANJU TVEGANJ 

 

X. 1. Splošna določila glede obvladovanja tveganj v podjetju  

 

Podjetje mora v splošnih določilih opredeliti cilje obvladovanja tveganj. Običajno so cilji 

opredeljeni kot: 

1. Minimiziranje tveganja: cilj je minimiranje realnih finančnih tveganj (tistih, ki  

zmanjšujejo vrednost podjetja), pri tem pa se morajo istočasno upoštevati morebitne 

ekonomske, bilančne in davčne posledice finančnih tveganj. Iz tega izhaja politika 

obvladovanja tveganj, ki mora biti usmerjena v varovanje plačilnih tokov (minimiziranje 

tveganja, da se bodoči plačilni tokovi po plačilu davkov ne bi izvrševali tako, kot je bilo 
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načrtovano, zaradi sprememb menjalnih tečajev, cen blaga ali obrestnih mer) in varovanje 

likvidnosti (minimiziranje tveganja, da podjetje svojih plačilnih obveznosti ne bi moglo 

več pravočasno izpolnjevati; glede strateške pomembnosti dejavnika je zagotovitev 

garantiranega dostopa do zadostne likvidnosti glavni kriti čni pogoj). 

2. Maksimiranje gospodarnosti:  

a) Stroškovna učinkovitost: centralno zajetje, po možnosti vseh finančnih tveganj in 

izvedba ustreznih ukrepov na nivoju podjetja ali holdinga, omogoča gospodarno in 

stroškovno optimalno izvedbo finančnih transakcij na osnovi neto izpostavljenosti 

podjetja ali skupine. Decentralizirana realizacija obvladovanj tveganj bi lahko bila, 

zaradi višjih stroškov, neproduktivna (z vidika podjetja ali skupine podjetij bi se lahko 

tveganje celo povečalo). Za uspešno obvladovanje tveganj v podjetju, je potrebno 

zagotoviti, da se vsi zaposleni v podjetju zavedajo tveganj pri poslovanju, jih 

zaznavajo in delujejo ter ukrepajo v smeri njihovega zmanjševanja. Le varovanje pred 

tveganji, katerim se podjetje zaradi svoje dejavnosti ne more izogniti in za katere 

obstajajo ustrezni finančni inštrumenti za varovanje pred tveganji, je smiselno 

koncentrirati v finančno – računovodskem oddelku.   

b) Optimiranje donosa: za optimiranje donosa je potrebno aktivno obvladovanje tveganj 

– torej optimiranje pričakovanega donosa iz finančnih transakcij v okviru vrednostno 

opredeljenih okvirov in s spoštovanjem nadrejenih ciljev minimiranja dejanskih 

tveganj. Pasivno obvladovanje tveganj ima za cilj zgolj izključitev finančnih tveganj, 

brez osnovnega tveganja poslovanja.  

 

V splošnih določilih je potrebno opredeliti še: 

1. Dokumentiranje in spremljanje rezultatov:  v  skladu z računovodskimi standardi je 

potrebno, v primeru varovanja pred tveganji, opredeliti vrsto varovanja, varovano 

postavko in inštrument za varovanje pred tveganjem. Varovalno razmerje mora biti 

ustrezno  dokumentirano, zaradi načina računovodskega pripoznavanja in obračunavanja 

varovanja pred tveganjem. Obrazec, ki je osnova za računovodsko pripoznavanje 

varovalnih razmerij v poslovnih knjigah, mora vsebovati naslednje podatke: 
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            DOKUMENTIRANJE IZPELJANEGA FINAN ČNEGA INŠTRUMENTA 
    

Zaporedna številka   

Ime inštrumenta   

Opis posla   

Datum sklenitve   

Datum zapadlosti v plačilo   

Finančna inštitucija   

Cena   

Obveznost iz posla   

Pravica iz posla   

    

    

VAROVANA POSTAVKA   

    

Pripoznano sredstvo   

Pripoznana obveznost   

Trdna obveza   

Načrtovani posel:   

- opis načrtovanega posla   

- pričakovani termin uresničitve   

- znesek posla   

- stopnja verjetnosti uresničitve   

    

    

VRSTA TVEGANJA   

    

VRSTA VAROVANJA:   

    
 

Obrazec za pripoznavo izpeljanega finančnega inštrumenta vsebuje naslednje podatke: 

opis varovane postavke in narave tveganja, pred katerim se varujemo, opis izpeljanega 

finančnega inštrumenta in določitev njegovega namena ter opredelitev vrste varovanja 

pred tveganjem. Obrazec je priloga k verodostojni knjigovodski listini (zaključnici, 

pogodbi, dogovoru) s katerim smo sklenili posel in pridobili izpeljani finančni inštrument. 

Dokument ima zaporedno številko, ki jo v knjigovodski evidenci lahko uporabimo za 
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povezovanje varovane postavke s pripadajočim inštrumentom. Pomembno je, da tudi 

varovano postavko opremimo s številko dokumenta (obrazca) za pripoznavo izpeljanega 

finančnega inštrumenta. Če postavke niso povezane med seboj (s pomočjo enotne šifre, 

številke ali ključa) jih v primeru velikega števila varovanih postavk in pripadajočih 

izpeljanih finančnih inštrumentov, težko povezujemo med seboj. Pri tem je potrebno 

upoštevati, da se v knjigovodskih razvidih ločeno evidentirajo varovane postavke in 

ločeno izpeljani finančni inštrumenti (na različnih kontih). Najmanj na dan poročanja in 

ob zapadlosti pa je potrebno oceniti uspešnost varovanja pred tveganjem in pripoznati 

učinke. Knjigovodske postavke, ki sestavljajo posamezno varovalno razmerje, lahko iz 

knjigovodskih razvidov pridobimo s pomočjo številke dokumenta (obrazca) za pripoznavo 

izpeljanega finančnega inštrumenta.  

2. Uspešnost varovanja se ocenjuje po MRS 39. Z dokumentacijo dokazujemo namen 

priskrbe finančnih inštrumentov. Če se finančni inštrument pridobi z namenom trgovanja, 

se učinek prevrednotovanja odraža takoj v poslovnem izidu; če pa je pridobljen z 

namenom varovanja finančnih sredstev ali dolgov pred tveganjem, se učinki 

prevrednotovanja varovane postavke in inštrumenta za varovanje v poslovnem izidu 

pobotata.  V pravilniku morajo biti opredeljena pravila (postopki) za ocenjevanje 

uspešnosti varovanja pred tveganjem.  

3. Strategijo obvladovanja tveganj, npr. minimiranje tveganj in maksimiranje gospodarnosti. 

Namen obvladovanja tveganj je zmanjšanje tveganj in izpostavljenosti osnove 

ugotovljenega tveganja in ne doseganje dodane vrednosti. 

4. Funkcijo finančno – računovodskega oddelka: ta prevzema v okviru politike obvladovanja 

tveganj nalogo, da usklajuje izpostavljenost in optimira rezultate iz finančnih transakcij. 

 

V ospredju obvladovanja tveganj je ekonomsko tveganje, ki sestoji iz tega, da bi gotovinska 

vrednost bodočega denarnega toka (in s tem vrednost podjetja) bila podvržena nenačrtovanim 

spremembam. Obseg finančnega tveganja je določen s stopnjo obrestne, blagovne in tečajne 

spremenljivosti. Minimiranje tveganja tako pomeni najprej zmanjšanje realnega ekonomskega 

tveganja iz sprememb menjalnih tečajev, cen blaga in obrestnih mer. Analiza tveganj se ne 

sme omejiti na že znana tveganja ali plačilne tokove, ki so vrednoteni v tuji valuti, ampak 

mora količinsko določiti obrestno, cenovno in valutno občutljivost vseh bistvenih 

predvidljivih denarnih tokov (ter morebitno likvidnostno tveganje iz teh denarnih tokov, tudi 

v domači valuti). 
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Podjetje mora v internem aktu tudi opredeliti namen obvladovanja tveganj, ki je zmanjšanje 

tveganj in izpostavljenosti podjetja in ne doseganje dodane vrednosti. Po analizi tveganj se 

morajo rezultati analize tveganj nadgraditi s konkretnimi strategijami, ki se potem realizirajo s 

finančnimi transakcijami. Strategije se morajo opredeliti kot nedvoumna navodila za delo, ker 

se s tem zagotavlja kasnejša merila za ugotavljanje uspešnosti varovanja pred tveganji. 

 

X. 2. Določila glede na posamezno vrsto tveganja 

 

1. Obvladovanje tveganj na področju prodaje 

Cilj obvladovanja tveganj je določitev limita kupcem, doseganje spoštovanja plačilnih rokov s 

strani kupcev, postopkov opominjanja in drugih ukrepov z namenom zmanjšanja tveganja 

nelikvidnosti podjetja.  

 

Limit je maksimalna vrednost odprtih terjatev (zapadlih in nezapadlih), s katerimi je podjetje 

pripravljeno kreditirati posameznega kupca v določenem trenutku. Limit določi skrbnik kupca 

(komercialist) na osnovi zbranih podatkov o kupcu. Predlog limita se posreduje vodji financ, 

ki ga odobri in vnese v informacijski sistem. Slednji vrši avtomatsko kontrolo doseganja 

limita in prodajnega referenta sproti obvešča o doseganju oz. prostemu dela limita za 

posameznega kupca. V primeru, da kupec doseže limit, se mu blago ne izda oz. izjemoma, ob 

soglasju vodje komerciale in vodje financ, odobri višji limit. Stranki, ki je dosegla limit, se 

lahko dobavi blago le po prejemu predplačila. V primeru, da so s kupcem povezane tudi 

investicije (v rezervoar za plin, zunanjo plinsko instalacijo), je potrebno izdelati investicijski 

elaborat (načrt poplačila investicije), pridobiti pravno mnenje ter navesti pričakovanja iz 

sodelovanja.  Kupcu, zoper katerega se pričnejo sodni postopki ali katerega obveznosti so 

visoko tvegane, se limit takoj ukine.  

 

Finančna služba mora izdelati boniteto kupca, če predlagan limit presega dva milijona 

tolarjev. Na podlagi analize se razvrsti kupce glede na tveganje v naslednje skupine: 

- skupina A,  zelo dobra boniteta:  v to skupino spadajo podjetja, ki svoje obveznosti 

plačujejo v roku in imajo visoko dobičkonosnost za prodajalca. Tveganje je neznatno. 

Limit se odobri za dve leti. 
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- skupina B, dobra boniteta: plačilna sposobnost je zadovoljiva, povprečna zamuda 

poravnavanja obveznosti je do 6 dni, tveganje nespoštovanja plačilnih rokov je 

majhno. Limit se odobri za eno leto. 

- skupina C, potencialne nevarnosti: analiza bonitete kaže na določene slabosti v 

poslovanju kupca. Povprečna zamuda poravnavanja obveznosti je od 7 do 15 dni. 

Limit se odobri za šest mesecev. 

- skupina D, visoko tveganje plačilne nesposobnosti: tveganje je visoko, zato se 

takšnim kupcem limita ne odobri. Dobava blaga le ob predplačilu ali predložitvi 

bančne garancije. 

- skupina E, podjetja v sodnih postopkih: limita nima, prodaja le ob predplačilu. 

 

Prepoved dobave nastopi v primeru prekoračitve limita, ob zamudi plačila (po 2. opominu) ali 

poteka limita.  

 

Kupce z zapadlimi terjatvami se opominja po standardnem postopku. Standardizirano je 

besedilo, intervali in število stopenj opomina. Opominjanje je štiri stopenjsko. Kupec, ki 

doseže 4. stopnjo opominjanja, se v roku 40 dni, kompletno z dokumentacijo, preda pravnemu 

oddelku v sodno izterjavo.  Za pošiljanje opominov so zadolženi saldakonti kupcev in za 

obveščanje skrbnika kupca. V primeru, da se kupec na opomin ne odzove, mora skrbnik 

nemudoma stopiti v osebni kontakt (obisk, telefonsko) z neplačnikom. Odpis neizterljivih 

terjatev mora odobriti finančni oddelek podjetja in uprava podjetja. 

 

2. Obvladovanje likvidnostnih tveganj 

Podjetje mora načrtovati svojo likvidnost. Cilj je učinkovito in pravočasno zagotavljanje 

potrebnih sredstev. Likvidnost se spremlja, načrtuje in obvladuje dnevno. Načrt likvidnosti po 

tednih izdela finančna služba podjetja do konca meseca za dva meseca vnaprej, razdeljeno na 

tri segmente denarnih tokov: operativni, finančni in investicijski. V načrtu pripravi predlog za 

uravnavanje možnih viškov ali primanjkljajev finančnih sredstev. Predplačila (predvsem za 

večje investicije), ki niso bila predvidena v načrtu, niso dovoljena brez predhodnega soglasja 

uprave podjetja.  

 

Pri obvladovanju likvidnosti prihaja do likvidnostnih konic, ki so dnevni presežki ali 

primanjkljaji denarnih sredstev.  Presežki denarnih sredstev se razporedijo znotraj skupine 
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podjetij, za pokrivanje primanjkljajev ostalih podjetij v skupini. Vsa podjetja v skupini 

sklenejo z matičnim podjetjem pogodbo o depozitu na odpoklic, na letnem nivoju. Podjetja v 

skupini ne smejo plasirati prosta denarna sredstva izven skupine v svojem imenu, za termin 

daljši od 10-tih delovnih dni. Tudi zadolževanje izven skupine je prepovedano oz. le s 

soglasjem matičnega podjetja. Podjetja v skupini ne smejo pridobivati finančnih naložb z 

namenom doseganja finančnih prihodkov, prav tako ne smejo trgovati z delnicami in 

obveznicami.  

 

3. Obvladovanje blagovnega tveganja 

Je tveganje spremembe cene blaga v obdobju med nabavo (odlivom) in prodajo (prilivom). 

Obvladovanje tega tveganja se dogovori z dobaviteljem. 

 

4.   Obvladovanje obrestnega tveganja 

Vsa finančna aktiva in pasiva, ki je občutljiva na spremembo obrestne mere, se evidentira. 

Občasno se ocenjuje tveganje spremembe obrestnih mer ter sprejme ustrezne ukrepe (npr. 

zamenjava obrestnih mer). Podjetje ne sme izvrševati denarne naložbe, z rokom zapadlosti 

daljšim od treh mesecev, v svojem imenu izven skupine podjetij. Presežki denarnih sredstev 

se plasirajo znotraj skupine. Prav tako se podjetje ne sme zadolževati izven skupine, brez 

soglasja matičnega podjetja. 

 

5.Obvladovanje valutnih tveganj 

Finančna služba izvaja tekočo analizo tveganj bistvenih plačilnih tokov z namenom 

ugotavljanja občutljivosti v primeru spremembe menjalnih tečajev. Rezultat analize so 

tvegane postavke, za katere je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe. Rezultate analize in vse 

odločitve je potrebno dokumentirati tako, da je zagotovljena osebna neodvisnost izvajalca 

analize in možnost revizije postopkov. Dokumentacija analize tveganj mora biti sestavljena 

najmanj iz naslednjih delov: 

- tvegane postavke po valutah, 

- tvegane postavke po rezidentstvu, 

- skupna tvegana postavka podjetja po valutah (neto izpostavljenost) 

  

Na osnovi analize se določijo konkretne strategije varovanja pred valutnim tveganjem, ki so 

nedvoumna navodila za delo,  npr. podjetje, ki varuje svoje obveznosti pred spremembo 
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tečaja, določi strategijo v naslednji obliki: “Terminski nakup 50 % mesečnih postavk”. Če 

podjetje določi strategijo v obliki: “Najboljše varovanje USD tvegane postavke”, je ta 

določena preveč ohlapno in se zato uspešnost strategije ne more meriti.  

 

Zaradi zagotavljanja preglednosti mora biti pridobivanje izpeljanih finančnih inštrumentov 

ločeno od evidentiranja. Za sklepanje poslov z izpeljanimi finančnimi inštrumenti podjetje 

imenuje pooblaščene osebe in jim določi: 

- vrste tveganja, ki jih lahko varujejo z ustreznimi inštrumenti, 

- inštrumente za obvladovanje tveganj, 

- limite (zneske), do katerih lahko pooblaščene osebe sklepajo posle z namenom 

varovanja pred tveganji.  

 

Pooblaščene osebe za sklepanje poslov z izpeljanimi finančnimi inštrumenti ne smejo imeti 

dostopa do sistemov vnašanja podatkov in vrednotenja, ki bi jim omogočali vnose ali 

spremembe podatkov. 

 

Transakcije z izpeljanimi finančnimi inštrumenti se lahko sklepajo samo z odobrenimi 

partnerji; prednost imajo dobavitelji in banke. Takoj po sklenitvi posla se izdela zabeležka o 

finančni transakciji, ki vsebuje vse potrebne podatke. Zabeležke sklenjenega posla morajo biti 

tekoče oštevilčene. Kot zabeležko se lahko uporabi tudi zaključnico banke ali obračun za 

devize. Pooblaščena oseba lahko v okviru dodeljenega limita sama podpiše zabeležko oz. 

zaključnico. V primeru prekoračitve limita ali strateške transakcije, je potreben še podpis 

nadrejenega.  Zabeležke oz. zaključnice se dnevno posredujejo v knjiženje. Finančna služba 

podjetja je odgovorna za pridobivanje izpeljanih finančnih inštrumentov, njihovo 

dokumentiranje in realizacijo ob zapadlosti. Vsi posli z izpeljanimi finančnimi inštrumenti 

(pripoznavanje, vrednotenje in prevrednotovanje) se evidentirajo v računovodstvu. Pred 

zajemanjem se prekontrolira popolnost in pravilnost podatkov, avtorizacija in spoštovanje 

limitov.  

 

X.3. Določitev odgovornosti v procesu  obvladovanja finančnih tveganj 

 

V  pravilniku  moramo  natančno  opredeliti  organiziranost,  delovanje  in  vodenje  finančne  
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službe in računovodstva v zvezi z delitvijo nalog pri obvladovanju finančnih tveganj. Naloge 

delimo na: 

1. sklepanje izpeljanih finančnih inštrumentov, 

2. vrednotenje izpeljanih finančnih inštrumentov, 

3. knjigovodenje in poročanje. 

 

V finančni službi se praviloma: 

1. sklepajo finančni inštrumenti, 

2. pripravlja se dokumentacija ob sklenitvi izpeljanih finančnih inštrumentov za varovanje  

     pred tveganjem, 

3. analizira upravičenost varovanja pred tveganjem, 

4. ponovno vrednotijo finančni inštrumenti, 

5. poravnavajo finančni inštrumenti. 

 

V računovodski službi se: 

1. evidentirajo finančni inštrumenti v poslovnih knjigah, 

2. ocenjuje uspešnost varovanja pred tveganjem, 

3. odpravlja pripoznavanje finančnih inštrumentov, 

4. pripravljajo razkritja k računovodskim izkazom o finančnih inštrumentih, finančnih  

          tveganjih in ukrepih za njihovo obvladovanje. 

 

V pravilniku morajo biti opredeljene odgovorne osebe za izvajanje in za kontrolo. V manjših 

podjetjih, kjer ne razpolagajo z dovolj velikim številom zaposlenih, pa morajo paziti, da ni 

ista oseba odgovorna za sklepanje poslov z izpeljanimi finančnimi inštrumenti in pa 

knjigovodsko evidentiranje. Izpeljani finančni inštrumenti namreč ne zahtevajo nobenih 

vloženih sredstev, imajo pa lahko velike finančne prihodke, ki se lahko preusmerijo izven 

podjetja. Zato je pomembno takojšnje dokumentiranje sklenjenih poslov z izpeljanimi 

finančnimi inštrumenti (finančna služba) in njihovo evidentiranje v poslovnih knjigah 

(računovodska služba). 
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XI. REVIDIRANJE POSTOPKOV OBVLADOVANJA TVEGANJ  

 

Podjetja poslujejo v vedno bolj tveganem okolju. Zato se zmeraj bolj poslužujejo izpeljanih 

finančnih inštrumentov. Lahko pa se podjetje odloči, da bo le-te izkoristilo za doseganje 

kratkoročnih dohodkovnih učinkov. Namen pridobitve mora opredeliti ob pridobitvi 

finančnega inštrumenta in v politiki obvladovanja finančnih tveganj, saj je od namena 

pridobitve odvisno pripoznavanje dohodkovnih učinkov. Računovodska politika obvladovanja 

finančnih tveganj v podjetju določa pravila za njihovo evidentiranje, prevrednotovanje, 

izkazovanje  prihodkov in odhodkov ter poročanje o obvladovanju finančnih tveganj. 

 

Vedno obstaja osnovno vprašanje, ali je podjetje pridobilo finančne inštrumente z namenom 

trgovanja ali varovanja. Pogosto poslovodstvo ne želi natančno opredeliti namena pridobitve, 

saj lahko tako od primera do primera spreminja računovodsko politiko in s tem uravnava 

poslovni rezultat. To je nedopustno iz računovodskega in davčnega vidika. Poslovodstvo v 

tem primeru zelo tvega in izpostavlja podjetje dodatnim davčnim tveganjem. Zato revizorji 

zahtevajo, da so v primeru varovanja, izpolnjeni naslednji pogoji, ki so podprti z ustrezno  

dokumentacijo: 

1. Sprejet pravilnik o obvladovanju tveganj, 

2. Pomožna dokumentacija, ki vsebuje naslednje podatke: 

- varovana postavka: natančen opis, kaj se varuje, 

- inštrument za varovanje: s čim se varuje (povezanost postavke in inštrumenta), 

- vrsto tveganja pred katerim se podjetje varuje: opredelitev ali gre za varovanje poštene   

   vrednosti ali denarnega toka, 

- kako bo podjetje merilo uspešnost varovanja: natančni opis metode in načina merjenja   

   uspešnosti varovanja, 

- pričakovanje, da bo  varovanje pred tveganjem zelo uspešno pri doseganju pobotanih 

sprememb poštene vrednosti ali denarnih tokov, ki se pripisujejo varovanemu tveganju, 

v skladu s strategijo ravnanja s tveganji in je podprto z izvirnimi listinami, 

- uspešnost varovanja pred tveganji je moč zanesljivo izmeriti, 

- varovanje pred tveganjem se ocenjuje na ustaljen način in je uspešno v vseh obdobjih 

poročanja.   

Podjetje, ki se želi varovati z izpeljanimi finančnimi inštrumenti mora imeti zapisano 

strategijo varovanja ter sprejet pravilnik, ki določa pravila in pooblastila pri trgovanju s  
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standardiziranimi pogodbami; določene morajo biti tudi omejitve glede obsega teh poslov. 

 

Revizorji ob pregledu poslovanja podjetja in računovodskih izkazov pregledajo tudi: 

1. pravilnost knjigovodskega evidentiranja izpeljanih finančnih inštrumentov, 

2. poročanje podjetja o obvladovanju finančnih tveganj, 

3. uporabi izpeljanih finančnih inštrumentov v skladu z računovodskimi standardi, 

računovodskimi usmeritvami in opredeljeno politiko obvladovanja finančnih tveganj, 

4. delovanje notranjih kontrol, v posameznih procesih, povezanih z spremljanjem 

tveganj, obvladovanjem tveganj in nadzorom nad postopki. 

 

Za vzpostavitev notranjih kontrol je zadolženo poslovodstvo podjetja. Revizorji preverjajo 

delovanje notranjih kontrol, saj te zagotavljajo, da je uporaba izpeljanih finančnih 

inštrumentov v podjetju skladna s politiko obvladovanja finančnih tveganj in da je poslovanje 

z izpeljanimi finančnimi inštrumenti pregledno in v skladu z zakonodajo. Postopek revidiranja 

delovanja notranjih kontrol v zvezi z izpeljanimi finančnimi inštrumenti poteka v praksi v 

naslednjih korakih (primer povzet po gradivu za revidiranje finančnih inštrumentov): 

  

A. OPISI PROCESOV IN AKTIVNOSTI 

A. 1. Strateška poslovna tveganja 

Preglednica prikazuje najpomembnejša strateška poslovna tveganja v poslovanju podjetja in 

njihov vpliv na posamezne postavke bilanc stanja in uspeha, ki jih morajo revizorji pregledati 

v postopku revizije: 

 

Opis tveganja Predmet revizije 

Velika valutna izpostavljenost (predvsem 
USD) in tveganje nihanja tečajev USD/EUR 

Knjigovodsko evidentiranje, vrednotenje in 
prevrednotovanje finančnih inštrumentov, 
evidentiranje finančnih prihodkov in 
odhodkov ter posebni prevrednotovalni 
popravek kapitala 

Izpostavljenost obrestnemu tveganju Knjigovodsko evidentiranje, vrednotenje in 
prevrednotovanje finančnih inštrumentov, 
evidentiranje finančnih prihodkov in 
odhodkov ter posebni prevrednotovalni 
popravek kapitala 



 74 

A. 2. Najpomembnejše skupine transakcij 

Da bi pravilno opredelili in razumeli procese in aktivnosti v podjetju, je potrebno opisati 

vsako od pomembnih skupin transakcij (vključujoč tveganje prevar v računovodskih izkazih), 

ki so povezane s tveganji, navedenimi v prejšnji preglednici. Skupine transakcij je potrebno 

povezati z namenom in ciljem revidiranja.   

 

 

Opis skupine transakcij Usmeritev revizijskega pregleda 

Evidentiranje izpeljanih finančnih inštrumentov Najpomembnejše postavke:  

- finančnih inštrumentov v okviru  

  finančnih naložb ali PČR, 

- pozitivne ali negativne tečajne  

  razlike, 

- prevrednotovalni popravki    

  kapitala. 

 

 

A. 3. Natančen opis procesov in aktivnosti 

V postopku revizije mora revizor dokumentirati svoje razumevanje: 

- procesov in aktivnosti v podjetju,  

- informacijskega sistema, ki se uporablja za spremljanje teh procesov in aktivnosti,  

- vire podatkov in informacij povezanih z aktivnostmi. 

  

Revizor mora izvesti kontrolne postopke nad: 

- pomembnimi poslovnimi tveganji, ki so strateško pomembni za podjetje in vključitev  

   njihovih finančnih učinkov v knjigovodske evidence oz. računovodske izkaze, 

- pripoznavanjem, prevrednotevanjem in razkrivanjem pomembnih skupin transakcij 

(vključujoč specifične možnosti prevar v računovodskih izkazih). 

 

Primer revizorjevega  popisa aktivnosti obvladovanja tveganj s finančnimi inštrumenti: 
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UPORABA FINANČNIH INŠTRUMENTOV ZA OBVLADOVANJE VALUTNEGA IN 
OBRESTNEGA TVEGANJA 

1. VALUTNO TVEGANJE 

Kontaktna oseba za obvladovanje tveganj v podjetju je vodja financ, g. XX, ki je nosilec 
politike za obvladovanje tveganj, pooblaščen s strani uprave. 

Podjetje je leta 2005 pričalo z obvladovanjem valutnega tveganja s pomočjo terminskih 
pogodb. Podjetje kot pretežni uvoznik je bilančno in denarnotokovno izpostavljeno v USD. 
Zaradi tega se je odločilo za varovanje pred tveganjem s sklepanjem valutnih terminskih 
pogodb. Sprejet ima interni akt, s katerim je postavilo okvire politike varovanja denarnega 
toka pred valutnim tveganjem.  

Strategija in politika v zvezi z valutnim tveganjem 

Cilj postavljene politike oziroma strategije o obvladovanju valutnega tveganja je zagotoviti 
načtovan denarni tok, izhajajoč iz poslovnega načrta za poslovno leto, kar posledično pomeni 
uresničitev načrtovanega donosa. Podjetje je s pravilnikom prepovedalo špekulativno 
sklepanje finančnih inštrumentov. Evro ni predmet varovanja, ker je opredeljen kot 
funkcionalna valuta, na podlagi katere se vršijo kalkulacije, sprejemajo poslovne odločitve 
oziroma se spremlja poslovna uspešnost – zato se ta valuta uporablja kot osnova za oceno 
tveganosti drugih valut.  V odvisnosti od ocene tveganosti posamezne valute podjetje določi 
delež devizne izpostavljenosti do valute, ki je predmet varovanja in sicer v višini 90 do 110 
odstotno. Osnova za izračun je načrtovan denarni tok. S pravili je določeno mesečno 
poročanje o valutni izpostavljenosti in kvartalno, polletno in letno poročanje o uspešnosti oz. 
učinkih varovanja (poročila so vključena v mesečno finančno poročilo oddelka financ). 

Aktivnosti podjetja v letu 2005: 

Podjetje mesečno v okviru finančne funkcije že dolgo let načrtuje denarne tokove po 
posameznih valutah - ti podatki vključujejo dejansko načrtovane denarne tokove.  
Podjetje je oblikovalo politiko obladovanja tveganj in način varovanja denarnega toka, tako 
pred valutnim kot obrestnim tveganjem. 

   

RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA 

Knjiženje finančnih učinkov je mesečno - vsak mesec se v finančni službi preračuna vrednost 
finančnega inštrumenta in sicer kot razliko med tolarsko vrednostjo terjatev v EUR in tolarsko 
obveznostjo v USD, preračunano po srednjem tečaju BS. Pred knjiženjem finančnih učinkov 
prevrednotovanja se ti še enkrat preverijo s strani odgovorne osebe v računovodstvu. 
Odgovorna oseba v računovodstvu preveri: pravilnost prevrednotovanja, popolnost 
evidentiranja finančnih učinkov in izvaja celovito kontrolo nad knjigovodskim evidentiranjem 
izpeljanih finančnih inštrumentov.  

Na bilančni datum 2005 je podjetje ovrednotilo nerealizirane valutne terminske pogodbe po 
pošteni vrednosti in evidentirala prevrednotovalni popravek kapitala. 
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2. OBRESTNO TVEGANJE 

Večji del najetih posojil v podjetju je deviznih, s spremenljivo obrestno mero vezano na  
EURIBOR. Glede na to, da po letu 2000 obrestne mere padajo, so bili s spremenljivo obrestno 
mero izkoriščeni pozitivni učinki padanja obrestnih mer. V pričakovanju naraščanja obrestnih 
mer je pričelo podjetje z varovanjem tako, da je sklepalo pogodbe o obrestni zamenjavi 
spremenljive obrestne mere s fiksno obrestno mero. Skupaj so imeli na dan 31.12.2005 
varovanih za skoraj 40 % deviznih dolgoročnih posojil. 
  

RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA  

Finančni inštrument se vrednoti kot razlika med fiksno obrestno mero in spremenljivo 
obrestno mero na dan obračuna. Poslovna banka, pri kateri je sklenjena pogodba o obrestni 
zamenjavi, naredi obračun in ga pošlje podjetju. Referent v finančnem oddelku preveri 
preračun, ga potrdi in posreduje v knjiženje. Po knjiženju odgovorna oseba preveri popolnost 
zajemanja finančnih učinkov - razmejevanje na pravilna obdobja (ker se obračuni obresti 
lahko nanašajo na daljše obdobje).  

 

  

B. STRATEŠKO POSLOVNO TVEGANJE, POMEMBNE SKUPINE TRANSAKCIJ  

     IN KONTROLE 

Postopek revidiranja zajema tudi preverjanje delovanja notranjih kontrol za vsa strateška 

poslovna tveganja in pomembne skupine transakcij. Revizorji morajo, v primeru dvoma v 

delovanje notranjih kontrol, opraviti tudi določene teste, ki dvome ovržejo. V kolikor pa 

notranje kontrole v podjetju ne delujejo, morajo revizorji preveriti pravilnost vrednotenja in 

evidentiranja z dovolj velikim vzorcem, da lahko brez tveganja trdijo, da posamezne postavke 

v računovodskih izkazih izkazujejo dejansko stanje. 

 

B. 1. Strateška poslovna tveganja in kontrole 

Revizor mora opisati najpomembnejše notranje kontrole in preveriti njihovo delovanje. Prav 

tako mora preveriti, ali je poslovodstvo podjetja razkrilo vsa strateško pomembna tveganja, 

vse ocene in odločitve, ki lahko pomembno vplivajo na računovodske izkaze. Ko revizor 

zbere vse informacije o postopkih in aktivnostih v podjetju ter opredeli delovanje notranjih 

kontol, se osredotoči na posamezne postavke. Delovanje notranjih kontrol se evidentira tako, 

da se posamezne procese v podjetju poveže s ustreznimi postavkami računovodskih izkazov, 

na katerih bi se lahko odražale posledice nedelovanja notranjih kontrol. Ko se revizor 

osredotoči na preverjanje posameznih podskupin delovanja notranjih kontrol ugotavlja, v 

katerem delu procesa bi se lahko preprečile, ugotovile in odpravile pomembne napake, če bi 
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notranje kontrole pravilno delovale. Primer revizorjevega opisa delovanja notranjih kontrol in  

rezultatov preverjanja strateških poslovnih tveganj: 

 

Strateška poslovna 
tveganja (tudi 

specifična tveganja 
prevar v 

računovodskih 
izkazih) 

Specifična 
tveganja 
prevar v 

RI 

Opis delovanja 
notranjih kontrol 

Rezultat testiranja 
delovanja notranjih 

kontrol 

Potrebni 
dodatni 

testi 

Predmet revidiranja 

Valutno tveganje 
zaradi 
neuravnotežene 
bilance stanja 
(obveznosti do 
dobaviteljev so v 
velikem delu 
nominirane v 
USD) 

Ne Mesečna kontrola s 
strani vodje  financ  
G. XX kot vodja  
financ redno 
spremlja nihanje 
tečajev ter učinke 
varovanja na 
poslovni izid. 

Podjetje ima 
neuravnoteženo 
bilanco stanja z 
vidika valutnega 
tveganja - velik del 
obveznosti do 
dobaviteljev je v 
USD. Neugodna 
valutna gibanja bi 
lahko močno 
ogrozila strateški 
cilj donosnosti 
kapitala. 

Na podlagi 
opravljenih 
postopkov v 
preteklih letih, 
smo ugotovili, 
da so notranje 
kontrole 
vzpostavljene. 

Ja Pridobiti zadostne 
revizijske dokaze 
za pripoznavanje, 
vrednotenje in 
prevrednotovanje 
finančnih 
inštrumentov, 
prevrednotovalnih 
finančnih 
prihodkov in 
odhodkov ter 
posebne 
prevrednotovalne 
popravke 
kapitala. 

Obrestno tveganje 
zaradi velikega 
dela financiranja 
premoženja s 
finančnimi 
posojili lahko 
pomembno vpliva 
na poslovni izid 

Ne Mesečna kontrola s 
strani vodje  financ  
 
g. XX kot vodja  
financ redno 
spremlja nihanje 
obrestnih mer ter 
učinke varovanja 
na poslovni izid. 
 

Na podlagi 
opravljenih 
postopkov v 
preteklih letih, 
smo ugotovili, 
da so notranje 
kontrole 
vzpostavljene. 

Ja Pridobiti zadostne 
revizijske dokaze 
za pripoznavanje, 
vrednotenje in 
prevrednotovanje 
finančnih 
inštrumentov, 
prevrednotovalnih 
finančnih 
prihodkov in 
odhodkov ter 
posebne 
prevrednotovalne 
popravke 
kapitala. 
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B. 2. Pomembne skupine transakcij in kontrole 

Ko revizor spozna in opredeli procese in aktivnosti za pomembne skupine transakcij, mora 

opredeliti še povezane kontrolne postopke. Evidentirati mora notranje kontrole pri 

pripoznavanju, evidentiranju, vrednotenju in razvidovanju pomembnih skupin transakcij v 

glavni knjigi in računovodskih izkazih, vključujoč tudi kontrole pred in po knjigovodskem 

evidnetiranju posameznih pomembnih dogodkov.  

 

Primer revizorjevega opisa delovanja notranjih kontrol in  rezultatov preverjanja pomembnih 

skupin transakcij: 

 

Pomembne 
skupine 

transakcij in z 
njimi 

povezana 
tveganja 

prevar v RI 

Postavka v RI Posebno 
tveganje 
prevar v 

RI 

Opis delovanja 
notranjih kontrol 

Rezultat 
testiranja 
delovanja 

notranjih kontrol 

Potrebni 
dodatni 

testi 

Predmet 
revidiranja 

Evidentiranje 
izpeljanih 
finančnih 

inštrumentov 

Najpomem-
bnejše 

postavke 
finančnih 

inštrumentov v 
okviru  

finančnih 
naložb ali PČR 
ter pozitivne 
ali negativne 

tečajne razlike 
ter 

prevrednoto-
val ni popravki 

kapitala 

     Ne Mesečna kontrola s 
strani vodje financ: 

g. XX kot vodja  financ 
redno spremlja nihanje 
tečajev in obrestnih mer 
ter učinke varovanja  na 

poslovni izid. 

 
Kontrola 

prevrednotovanja 
finančnih inštrumentov 
in popolnosti zajemanja 

finančnih učinkov: 
ga. XX mesečno 

kontrolira 
prevrednotovanje   

valutnih terminskih 
pogodb, evidentiranje  
izpeljanih finančnih 

inštrumentov in 
finančnih učinkov 

 
 

Kontrola razmejevanja 
finančnih učinkov 

obrestnega tveganja: 
ga . XXXX mesečno 
preverja popolnost 

razmejevanja  učinka od 
obrestnih zamenjav 

Na podlagi 
opravljenih 
postopkov v 

preteklih letih, 
smo ugotovili, 
da so notranje 

kontrole 
vzpostavljene 

 Pridobiti 
zadostne 
revizijske 
dokaze za 

vrednotenje, 
pripoznavanje 
in prevrednoto-
vanje finančnih 
inštrumentov, 
prevrednoto-

valnih 
finančnih 

prihodkov in 
odhodkov ter 

posebni 
prevrednoto-

valni popravek 
kapitala 
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C. TVEGANJE POMEMBNIH NAPAK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH IN PRI 

REVIDIRANJU IZPELJANIH FINANČNIH INŠTRUMENTOV 

Potem, ko je revizor spoznal in analiziral najpomembnejša strateška poslovna tveganja, mora 

proučiti njihov vpliv na posamezne postavke računovodskih izkazov. V strnjeni obliki mora 

opisati in povezati potencialne vplive strateških poslovnih tveganj na postavke računovodskih 

izkazov. V preglednici je prikazan vpliv posameznih poslovnih tveganj ali transakcij na 

postavke računovodskih izkazov v primeru revidiranja valutnega in obrestnega tveganja: 

 

Postavke RI, na katere ima potencialni vpliv Opis strateškega poslovnega tveganja  ali opis skupine 
transakcij 

Finančni inštrumenti, prevrednotovalni 
prihodki ali odhodki, prevrednotovalni 
popravek kapitala v zvezi z finančnimi 
inštrumenti  

Valutno tveganje zaradi neuravnotežene bilance 
stanja (obveznosti do dobaviteljev so v velikem 
delu v USD) ter obrestno tveganje, ker ima 
podjetje v strukturi virov pomemben del bančnih 
posojil 

  

 

C. 1. Ocena tveganja pomembnih napak  

V postopku revizije se ocenjuje tudi tveganje pomembnih napak v računovodskih izkazih in 

pri revidiranju (ocenjuje se visoko, srednje ali nizko tveganje), glede na posamezne poslovne 

procese ali skupine transakcij. Z revizijskega vidika se šteje tveganje za visoko, če: 

- se ne more zmanjšati niti z izvajanjem kontrolnih postopkov,  

- če ima poslovodstvo podjetja možnost spreminjanja navidez pravilnih poslovnih postopkov  

  in procesov. 

 

Tveganje Opomba 

Visoko Usposobljenost poslovodstva: poslovodstvo se je sicer že v letu 2003 začelo 
ukvarjati z valutnimi terminskimi posli, vendar v naši računovodski stroki še ni 
veliko izkušenj in rešitev glede evidentiranja terminskih poslov.  
Notranje kontrole: le načrtovanje denarnih tokov in spremljanje gibanja tečajev 
valut. 
Za leto 2004 notranje kontrole testirane v okviru testa podatkov. 

 

Revizor si za lažjo ocenitev tveganja pomembnih napak pripravi pomožni rokovnik 
revizijskih kontrol: 
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Oblika in obseg revizijskih postopkov Rok Ocena 

Preveri izvajanje mesečne kontrole s strani vodje  financ   

Preveri spremljanje in knjigovodsko evidentiranje 
finančnih učinkov valutnega varovanja 

Revizija  

Preveri spremljanje in knjigovodsko evidentiranje 
finančnih učinkov varovanja pred obrestnimi tveganji 

Revizija  

Popravi oceno in pojasni spremembo ocene tveganja 
pomembnih napak, če obstajajo za to razlogi 
 

 Ocena tveganja 
ostane 
nespremenjena 

 

Ker ostaja ocena tveganja pomembnih napak visoka, mora revizor v postopku revizije 

izpeljati še dodatne kontrolne postopke. Ti postopki vključujejo samostojne analitične 

postopke ali teste, ki morajo biti ustrezno dokumentirani in preverjeni, preden se ocenijo kot 

uspešni. Če je predmet revidiranja povezan z možnim tveganjem napak v računovodskih 

izkazih, mora revizor obvezno preveriti tudi knjiženje in popravke posameznih postavk v 

knjigovodski evidenci. Za ostale procese ali skupine postavk pa se lahko revizor sam odloči, 

ali bo preveril tudi knjigovodsko evidentiranje. 

 

Oblika in obseg revizijskih postopkov Rok Opravil test, 
dne 

Temeljni analitični postopki     

Seznani se s politiko podjetja glede obvladovanja valutnih in 
obrestnih tveganj ter izvedenimi aktivnostmi v poslovnem letu  

zaključna I.U. 

30.3.2006 

Preberi zapisnike sej uprave v zvezi s poročanjem o 
obvladovanju valutnih in obrestnih tveganj in se pogovori z 
vodjem financ o aktivnostih na tem področju v letu 2005 

zaključna I.U. 

30.3.2006 

Podrobna kontrola   

Preveri usklajenost analitične (pomožne) evidence za finančne 
inštrumente z evidenco v GK za realizirane in nerealizirane FI 

zaključna I.U. 
30.3.2006 

Na vzorcu nerealiziranih in realiziranih terminskih poslov 
preveri pravilnost izračuna tečajnih razlik in vrednotenje 
inštrumentov na zadnji dan poslovnega leta ter pripoznavanje 
učinkov 

zaključna I.U. 
31.3.2006 

Za izbrane odprte (veljavne) pogodbe za obrestno zamenjavo 
(varovanje pred obrestnim tveganjem) preveri pravilnost 
vrednotenja finančnega inštrumenta in pripoznavanje učinkov 

zaključna I.U. 

31.3.2006 
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Oblika in obseg revizijskih postopkov Rok Opravil test, 
dne 

Na vzorcu preveri uspešnost zaključenih poslov do dneva 
revizije 

zaključna I.U. 
31.3.2006 

Popravi oceno in pojasni spremembo ocene tveganja 
pomembnih napak, če obstajajo za to razlogi: Na osnovi 
izvedenih kontrolnih postopkov (vzorčenje, preverjanje) lahko 
trdimo, da ima podjetje vzpostavljene notranje kontrole in te 
delujejo. Možnosti za pomembne napake v razvidovanju   
finančnih inštrumentov v računovodskih izkazih, so 
minimalne.  

 Ocena: 
tveganje 
postane 

nizko 

 

 

XI.  1. Notranje revidiranje obvladovanja tveganj 

 

Področje notranje revizije v organizacijah urejajo Standardi notranjega revidiranja, ki jih je 

izdal Slovenski inštitut za revizijo. V standardu 2100 so opisane naloge notranjega revizorja 

pri revidiranju področja obvladovanja tveganj: 

1. Pomagati organizaciji pri pripoznavanju in ovrednotenju pomembnih izpostavljenosti 

tveganjem ter prispevati k izboljšanju ureditve ravnanja s tveganji in obvladovanja 

tveganj. To uresničuje notranji revizor s: 

- Preverjanjem in ovrednotenjem ustreznosti obstoječih postopkov ravnanja s tveganjem 

v organizaciji, njegovega obvladovanja in upravljanja z namenom, da ti postopki 

delujejo kot je bilo zamišljeno. Revizorji dajejo tudi priporočila za izboljševanje 

delovanja. 

- Ovrednotenjem izpostavljenosti tveganjem, s poudarkom na preverjanju zanesljivosti 

in neoporečnosti računovodskih izkazov in drugih izvedbenih informacij, uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja, varovanja sredstev in usklajenosti z zakoni, predpisi in 

pogodbami. 

2. Pomagati organizaciji pri vzdrževanju uspešnih načinov obvladovanja tveganj z 

ovrednotenjem njihove uspešnosti in učinkovitosti ter pospeševanjem nenehnega 

izboljševanja. To uresničuje notranji revizor s: 

- Ovrednotenjem ustreznosti in uspešnosti postopkov obvladovanja (na podlagi izidov 

ocenitve tveganja): postopki obvladovanja tveganj so ustrezni, če jih je poslovodstvo 

načrtovalo in si jih zamislilo na način, ki utemeljeno zagotavlja, da bodo nameni in 
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cilji organizacije doseženi uspešno in gospodarno. Uspešno izvajanje doseže smotre in 

cilje na točen, pravočasen in gospodaren način. Uspešnost postopkov ravnanja s 

tveganjem, njegovega obvladovanja in upravljanja obstaja, če poslovodstvo usmerja 

postopke tako, da utemeljeno zagotavljajo doseganje smotrov in ciljev organizacije.  

- Preverjanjem obsega, v katerem so izvedbeni in programski cilji ter nameni 

postavljeni in usklajeni s cilji organizacije. Obvladovanje je ukrep poslovodstva, ki 

dviguje verjetnost, da bodo doseženi opredeljeni cilji in smotri.  

 

Notranji revizorji ovrednotijo celotno poslovodenje: načrtovanje, organiziranje in usmerjanje. 

Ta ovrednotenja dajejo informacije za ocenitev poslovodenja in skupaj z zgoraj naštetimi 

ovrednotenji in preverjanji sestavljajo utemeljeno zagotovilo, da je poslovodska ureditev: 

- ravnanja s tveganjem uspešna, 

- notranjega obvladovanja uspešna in učinkovita, 

- upravljanja uspešna z določitvijo in ohranitvijo vrednosti, postavljanjem ciljev, 

spremljanjem delovanja in dosežkov ter opredeljevanja ukrepov za odgovornost. 

 

 

XII. ZAKLJU ČEK  

 

Najpomembnejša faza v procesu obvladovanja tveganj v podjetju je zaznavanje in analiza 

tveganj. Poslovodstvo podjetja mora vpeljati takšen sistem obvladovanja tveganj, da vsi 

zaposleni zaznavajo tveganja pri poslovanju podjetja in jih razkrivajo. Sistem obvladovanja 

tveganj, ki prenese vso odgovornost na finančno ali računovodsko službo podjetja, ne bo 

uspešen. Finančna in računovodska služba podjetja je lahko zadolžena za predlaganje 

ustreznih finančnih inštrumentov, njihovo pridobivanje in evidentiranje. Naloga poslovodstva 

podjetja pa je v zaznavanju tveganj in njihovi analizi.  

 

Obvladovanje tveganj je eno od področij v podjetjih, ki je pogosto  zanemarjeno. To ne velja 

zgolj za vrsti tveganja, ki sta v razvitem poslovnem svetu v zadnjem času zbudili veliko 

zanimanja (strateško oz. poslovno in tveganje delovanja), temveč tudi za finančno tveganje, ki 

ga podjetja v razvitih državah dejavneje obvladujejo že dve desetletji. V sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja so se pojavili izpeljani finančni inštrumenti, s katerimi se podjetja lahko 

varujejo pred valutnim, obrestnim tveganjem in tveganjem spremembe cen surovin. Zgolj 
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velika podjetja se lahko pohvalijo, da jim je uspelo organizirati centre za obvladovanje 

tveganja, v katerih so začeli zbirati znanje in izkušnje, opredeljevati najpomembnejše 

izpostavljenosti ter snovati metodologije za merjenje in nadzor. Nekatera podjetja sicer 

uporabljajo določene inštrumente, nimajo pa določene in dokumentirane aktivne politike 

obvladovanja finančnega tveganja, določenega bonitetnega razreda strank, le redko vrednotijo 

premoženje izpeljanih finančnih inštrumentov ter preverjajo učinkovitost varovanih razmerij. 

To jih izpostavlja še dodatnim davčnim tveganjem, saj neopredeljen namen pridobitve 

finančnih inštrumentov ter neuporaba meril za preverjanje uspešnosti varovanja pred tveganji, 

ima lahko pomembne davčne posledice. Vsa podjetja bi morala izdelati sistem obvladovanja 

tveganj, saj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja podjetja ter njenega finančnega 

položaja, skupaj z opisom bistvenih tveganj, kot vsebino poslovnega poročila podjetja, 

zahteva že lani sprejeti Zakon o gospodarskih družbah. Podjetja so zavezana k pripravi 

celostne analize finančnega položaja, kamor sodijo tudi cilji in ukrepi obvladovanja tveganja.  

 

Podjetja, katerih delnice kotirajo na borzi in bodo že za leto 2005 sestavljale izkaze po 

mednarodnih računovodskih standardih, morajo upoštevati MRS 32 in MRS 39, ki veljata od 

01.01.2005 dalje in opredeljujeta računovodsko obravnavanje, razkrivanje narave, namena in 

obsega uporabe finančnih inštrumentov ter z njimi povezanih tveganj. Pa vendar, ko podjetje 

izdela sistem obvladovanja tveganj ter izda interni akt o obvladovanju tveganj, s katerim 

predpiše odgovorne osebe, inštrumente in ustrezne postopke, se s tem proces ne zaključi. 

Proces obvladovanja tveganj mora biti  nenehen proces, kajti pri poslovanju podjetja nastajajo 

nova tveganja, povezana z vsako strateško odločitvijo posebej. Zato mora biti obvladovanje 

tveganj, če želi biti uspešno, nenehen proces v podjetju. Zakonodajne in računovodske 

zahteve po poslovni odličnosti in njenemu poročanju zainteresiranim javnostim, postajajo 

čedalje bolj dodelane ter zapirajo manevrski prostor samovoljnemu obvladovanju podjetij, 

prikrivanju poslovanja, pa tudi pomanjkljivemu znanju. Dejavniki, ki narekujejo proces 

obvladovanja tveganj v podjetju so čedalje bolj globalno poslovanje, razmeroma velika 

nestanovitnost na trgih, finančne afere, mednarodno lastniško povezovanje in drugo. 
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