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1. UVOD 
 
Letno poročilo je zrcalo gospodarske družbe. Je tiskani dokaz poslovodstva o njegovem delu 
za obstoječe ali potencialne lastnike, zaposlence, poslovne partnerje in druge interesne 
skupine. Družbe morajo svoje poslovanje predstaviti širši javnosti, ki nima vsakodnevnega 
vpogleda v njihovo poslovanje. Zato je zelo pomembno, da je letno poročilo skrbno 
pripravljeno, saj z njim družba komunicira s svojimi interesnimi skupinami. Letno poročilo pa 
ne le poroča, ampak razlaga tudi ozadje preteklih dogajanj in predstavlja načrte za prihodnost. 
Zaradi različnih interesnih skupin je koristno, da družba uporabnikom posreduje čim več 
koristnih informacij, ki so podlaga za ustrezno odločanje. 
 
Temeljne podatke in informacije o poslovanju zagotavljajo računovodstvo in računovodski 
izkazi. Čeprav je mogoče iz računovodskih izkazov razbrati veliko pomembnih informacij, se 
vedno znova pojavljajo zahteve po številnejših, natančnejših in hitrejših informacijah. 
Razkritja v računovodskih izkazih so pomembna tako za notranje kot zunanje uporabnike 
računovodskih informacij, saj ti na podlagi le-teh sprejemajo svoje odločitve. Notranjim 
uporabnikom pomagajo pri sprejemanju ustreznih poslovnih odločitev, zunanjim 
uporabnikom (kupcem, dobaviteljem, delničarjem, konkurentom ...) pa razkrivajo informacije 
o poslovanju družbe. Družbe so po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) in 
Slovenskih računovodskih standardih (v nadaljevanju SRS) dolžne prikazati obvezna 
razkritja, same pa se po lastni presoji odločajo, v kakšni meri bodo navedle prostovoljna 
razkritja.  
 
Zaradi vse večje konkurence in nestabilnega poslovnega okolja se družbe iz dneva v dan 
srečujejo z vse večjimi tveganji, ki ogrožajo njihov obstoj. V letnem poročilu mora tako 
družba navesti vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja ter svojega finančnega 
položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je izpostavljena. Naravo 
in obseg prostovoljnih razkritij o tveganjih v poslovnih poročilih mora vsaka družba določiti 
sama v svojih notranjih aktih in se tega dosledno držati.  
 
Namen diplomskega dela je proučiti zavedanje pomembnosti razkritij o tveganjih v letnih 
poročilih večjih slovenskih družb, analizirati njihovo vsebino in to primerjati s podobnimi 
poročili družb v tujini.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Po uvodu diplomskega dela, sledi drugo 
poglavje, ki je namenjeno predstavitvi osnovnih sestavin letnega poročila. V tretjem poglavju, 
poglavju o tveganjih, opredelim celovito ocenjevanje izpostavljenosti družbe tveganjem, 
odnos družbe do obvladovanja tveganj in njene cilje, povezane s tem. V četrtem poglavju 
opišem temeljne vrste tveganj, ki vsakodnevno grozijo obstoju sodobne družbe, in 
instrumente za njihovo zavarovanje. Peto poglavje je namenjeno analizi razkritij o tveganjih v 
letnih poročilih slovenskih družb in primerjavi s podobnimi družbami v tujini. Z analizo v 
nadaljevanju ugotavljam pomanjkljivosti razkritij. Analizi v zaključku diplomskega dela sledi 
sklep. 

 
 



2. Glavne sestavine letnega poročila v Sloveniji 
 
Letno poročilo družb iz prvega odstavka 57. člena ZGD-1 (»letna poročila velikih in srednjih 
kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji 
katerih se trguje na organiziranem trgu«) je sestavljeno iz: 

- poslovnega poročila; 
- računovodskega poročila, ki zajema: 

o računovodske izkaze (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz 
denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala), 

o pojasnila k izkazom, 
o predlog razporeditve bilančnega dobička ali obravnavanja izgube.  

 
Letnemu poročilu se, kadar obstaja, priloži revizijsko poročilo, predlog za uporabo bilančnega 
dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, ki pa niso sestavni deli letnega 
poročila.  
 
Priloge k računovodskim izkazom so razlagalna računovodska pojasnila, ki niso samostojen 
izkaz. Družbe vključujejo v priloge k računovodskim izkazom podkategorije kategorij, 
zahtevanih v obrazcih računovodskih izkazov. Pri temeljnem letnem poročanju so obvezna 
dodatna razkritja postavk, ki jih natančneje določajo SRS. Del vsebine priloge k izkazom, ki 
jo pripravimo po SRS, lahko imenujemo razlagalna pojasnila, ki so del celote računovodskih 
izkazov. 
 
Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z 
ZGD in SRS ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa 
drugače. Družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov 
vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske skupnosti, in tiste družbe, ki so po ZGD 
zavezane sestaviti konsolidirano letno poročilo, upoštevajo mednarodne standarde 
računovodskega poročanja. Po teh standardih sestavljajo računovodska poročila tudi banke, 
zavarovalnice in druge družbe, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za pet let 
(ZGD-1, 2006).  
 

2.1. Računovodsko poročilo 
 
Računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim izkazom lahko s skupnim imenom 
poimenujemo računovodsko poročilo. Računovodske izkaze sestavljajo bilanca stanja, izkaz 
poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov. Računovodski izkazi 
prikazujejo vrednostne učinke poslovnih dogodkov, ki jih združujejo v večje skupine. 
»Skupaj nam torej izkazi predstavijo, kakšna sta finančni položaj in uspešnost družbe. 
Podrobni podatki so predstavljeni za pretekli dve ali tri leta, z dodanimi ključnimi 
povzemajočimi podatki za preteklih pet ali deset let.« (Brigham et al., 2005, str. 92). Ker na 
takšen način združeni podatki niso zadostna informacija o poslovanju družbe, računovodskim 

 
 



izkazom družbe dodajajo pojasnila in razkritja. Šele z vrednostnimi in nevrednostnimi 
razkritji in pojasnili lahko dobijo bralci računovodskih informacij pravo sliko o družbi in 
njenem finančnem položaju. 
 
Za uporabnike je najpomembnejša bilanca stanja, ki se nanaša na določen časovni trenutek, v 
katerem družba poroča o stanju sredstev, dolgov in kapitala na določen datum. Iz nje vidimo 
finančni in gospodarski položaj ter uspešnost družbe. Najpomembnejše kategorije, ki to 
kažejo, so dobiček, denar in kapital. Te kategorije še dodatno pojasnjujejo naslednji izkazi: 

1. izkaz finančnega izida pojasnjuje doseženi dobiček v obračunskem obdobju; 
2. izkaz denarnih tokov pojasnjuje spremembe stanja denarnih sredstev in tako 

uporabnikom daje informacije, kako družba denarna sredstva pridobiva in kako jih 
porablja ter kakšno je njihovo stanje na začetku in koncu obdobja; denarna sredstva se 
v družbi povečujejo zaradi novega financiranja ali zmanjševanja nedenarnih sredstev, 
zmanjšujejo pa se zaradi naložbenja ali zmanjševanja obveznosti do virov sredstev; 

3. v izkazu gibanja kapitala je še dodatno pojasnjeno gibanje posameznih sestavin 
kapitala; izkaz nam prikazuje premike v kapital, premike znotraj kapitala in premike 
iz kapitala; dodan mu je tudi dodatek, ki prikazuje bilančni dobiček. 

 
Zaradi omenjene pojasnjevalne vloge lahko pojasnitev teh ključnih postavk iz bilance stanja 
opredelimo tudi kot razkritja, saj pojasnjujejo spremembe ključnih kategorij – dobička, 
kapitala in denarja za obračunsko obdobje. 
 
Računovodski izkazi so temeljni vir informacij za zunanje odločanje. V obračunskih 
računovodskih izkazih so predstavljeni podatki in informacije o poslovnih dogodkih, ki so se 
zgodili v preteklosti. Ker so sestavljeni za splošne potrebe večine uporabnikov, ne vsebujejo 
vseh informacij, ki bi jih uporabniki potrebovali pri svojem odločanju. Zaradi popolnejšega 
informiranja uporabnikov računovodskih izkazov je treba le-tem dodati pojasnila in druge 
informacije, na podlagi katerih bodo uporabniki sprejeli ustrezne odločitve. »Med dodatne 
informacije štejemo predvsem razkritja o tveganjih in negotovostih, ki vplivajo na 
organizacijo, ter o sredstvih in obveznostih, ki niso izkazana v bilanci stanja.« (Turk et al., 
2004, str. 59). Zadovoljivo informiranost uporabnikov računovodskih informacij zagotavljajo 
le dopolnjeni podatki in informacije iz računovodskih izkazov s kakovostno pripravljenimi 
pojasnili ali razkritji. 
 
Podatke in informacije o tveganjih je treba torej še dodatno predstaviti v pojasnilih in 
poslovnem poročilu z opisom ključnih tveganj in aktivnosti obvladovanja, saj takih informacij 
uporabniki računovodskih izkazov ne dobijo. Namen računovodskih izkazov je zagotavljati in 
dajati informacije o finančnem položaju in uspešnosti družbe, vendar je odločanje zgolj na 
podlagi teh informacij težko, ker iz njih ni mogoče razbrati vseh potrebnih informacij za 
racionalno odločanje. 
 
Računovodski izkazi so slika o preteklem poslovanju družbe. Bralec lahko torej sklepa o 
tveganjih, ki jim je bila družba izpostavljena v preteklosti, o prihodnjih ciljih poslovanja in v 

 
 



zvezi s tem povezanimi tveganji pa ne dobi informacije. Ker so vsi poslovni dogodki 
povezani s stopnjo negotovosti, družba pa na poslovno okolje nima vpliva, je bistvenega 
pomena, da družba poleg računovodskih izkazov predstavi tudi ključna tveganja, s katerimi se 
bo srečevala v prihodnosti. Le na podlagi popolnih informacij lahko interesne skupine 
sprejmejo odločitve o tem, ali se bodo gospodarske koristi v prihodnosti za družbo povečale 
ali zmanjšale.  
 

2.2. Poslovno poročilo 
 
Prvotno je bilo poslovno poročilo namenjeno delničarjem, ki jih zanima, kako družba posluje, 
kakšni so njen dobiček, kratkoročni in dolgoročni cilji ter možnosti širjenja v prihodnosti. 
Sodobno poslovno poročilo pa ni namenjeno zgolj delničarjem, temveč širšim interesnim 
skupinam, tako uporabnikom znotraj družbe kot tudi zunanjim uporabnikom. Na osnovi 
predloženih informacij deležniki sprejemajo odločitve, zato je zelo pomembno, da družbe 
izdelavi poslovnega poročila namenijo ustrezno pozornost.  
 
Poslovno poročilo, ki ni računovodske narave, mora po ZGD-1 vsebovati: »Vsaj pošten 
prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z 
opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Pošten prikaz mora 
biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega 
finančnega položaja, ki ustreza obsegu in vsestranskosti njenega poslovanja. Analiza mora v 
obsegu, ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega 
finančnega položaja, vsebovati ključne računovodske, finančne, in če je to potrebno, druge 
kazalce, kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom 
okolja in zaposlenci. Analiza vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v računovodskih 
izkazih in potrebna dodatna pojasnila.« (ZGD-1, 2006). 
 
Ker podrobnejšega opisa vsebine poslovnega poročila ni, ostaja odprto vprašanje glede 
vsebine, ki mora imeti na eni strani obvezna razkritja, po drugi strani pa znotraj teh obveznih 
sestavin govorimo o prostovoljni izbiri vsebin oziroma o prostovoljnem razkritju. Iz tega 
sledi, da družbe same presojajo, kaj pomeni pošten prikaz razvoja poslovanja, kateri so 
pomembni poslovni dogodki po koncu leta in kako obsežno opisati pričakovani razvoj. 
 
Poslovno poročilo v najširšem smislu vsebuje različne analize preteklih dogajanj in stanj ter 
predvidevanj pri poslovanju. Analize preteklih dogajanj in stanj lahko temeljijo na 
računovodskih podatkih iz računovodskih izkazov, lahko pa posegajo tudi na področje trženja, 
proizvajanja, prodaje, financiranja, uvajanja standardov kakovosti. Na takšen način družba 
poseže tudi na področje neobveznih razkritij. Osnovni namen poslovnega poročila je skupaj z 
računovodskim poročilom zagotoviti informacije o preteklem, sedanjem, predvsem pa 
prihodnjem poslovanju družbe, na osnovi katerih uporabniki teh informacij sprejemajo 
gospodarske odločitve. 
 

 
 



Sestavine poslovnega poročila 
 
Obvezne sestavine poslovnega poročila so naslednje: 
 
- Pošten prikaz razvoja poslovanja in položaja: prikažemo ga s pomembnejšimi podatki o 

poslovanju družbe. 
- Pomembni poslovni dogodki, ki nastopijo po koncu leta: izkazovanje dogodkov, ki 

nastopijo po koncu poslovnega leta.  
- Pričakovani razvoj družbe: pomembna naloga poslovodstva je, da interesnim skupinam 

predstavi vizijo in strategijo družbe za nadaljnji razvoj; pomembno je, da predstavi 
informacije o načrtih za prihodnost, informacije o priložnostih in tveganjih, ki prestavljajo 
možne ovire, ter oceno svojega možnega razvoja. 

- Področje raziskav in razvoja. 
- Podružnice družbe in aktivnosti v tujini. 
 
Poleg obveznih razkritij lahko družba po lastni presoji v poslovno poročilo vključi tudi 
neobvezna razkritja, ki so po svojem obsegu in vsebini ključna za predstavitev interesnim 
skupinam, saj se ravno v tem delu poslovna poročila med seboj bistveno razlikujejo. Večina 
družb v poslovna poročila ne vključuje samo obveznih informacij, ki jih zahtevajo predpisi in 
standardi, temveč tudi dodatne informacije, ki pozornost pritegnejo tudi z grafikami in 
slikami. Dobra poslovna poročila komentirajo tudi pozitivne in negativne rezultate, načine, 
kako so bili rezultati doseženi, in vzroke, zakaj niso bili doseženi.  
 
Ker oblika poročila ni predpisana, se družba sama odloči, kako ga bo sestavila. V poslovnem 
poročilu mora poročati o vseh podatkih, ki so pomembni za bralca letnega poročila ter se 
nanašajo na poslovanje in delovanje družbe, niso pa bili razkriti v računovodskem poročilu. 
Kaj bodo družbe dodale in poudarile, je predvsem odvisno od konkretnih razmer in 
značilnosti poslovanja vsake posamezne družbe. Čeprav je mogoče iz poslovnega poročila 
razbrati veliko pomembnih informacij, se vedno znova pojavljajo zahteve po številnejših, 
ustreznejših in hitrejših informacijah.  
   
Za bralca letnih poročil je bistvenega pomena obseg razkritij. Le-ta so lahko izražena v 
denarnih enotah (vrednostno) ali nevrednostno. Novi SRS prinašajo novosti tudi na področju 
razkritij, saj določajo večji obseg razkritij in se na tak način približujejo mednarodnim 
računovodskim standardom. Interesi, ki vodijo družbe do prostovoljnih razkritij, so različni. 
Največkrat se odločajo zaradi dodatne predstavitve prednosti in sposobnosti pred konkurenco 
ali zato, da bi v javnosti ustvarile še boljšo podobo. Ker so 1. januarja 2006 začeli veljati novi 
SRS, istega leta pa je prišel v veljavo tudi nov ZGD (ZGD-1), je prišlo do sprememb tudi v 
obsegu obveznih razkritij. Odpravljena so bila nekatera do tedaj obvezna razkritja, za katera 
mora vsaka posamezna družba proučiti, ali gre za informacije, pomembne za uporabnike ali 
potrebne za pošteno predstavitev, saj jih mora v takih primerih še naprej razkrivati.  
  

 
 



3. TVEGANJA  
 
Tveganje in negotovost sta ključni značilnosti poslovanja družbe, zato je potrebno njihovo 
razumevanje, da lahko temu ustrezno sprejemamo racionalne odločitve (Vose, 2003, str. 1). 
Posledično tudi zakonodaja v zadnjih letih temu področju posveča vse večjo pozornost. 
Računovodski škandali, ki so vključevali družbe, kot so Parmalat, Enron in WorldCom, so 
povzročili, da so interesne skupine začele dvomiti o resničnosti letnih poročil. V škandale so 
bile poleg družb vpletene tudi banke in revizijske hiše, kar dokazuje pomanjkljivosti v 
nadzoru. Posledično negativen vpliv na zaupanje interesnih skupin je dokazal, da kljub vse 
večjemu posredovanju informacij družb (kot kadarkoli do sedaj) letna poročila ostajajo 
ključen vir informacij o družbi. Zanesljive in verodostojne računovodske informacije za 
poslovne odločitve so ne nazadnje podlaga tudi za prihodnjo gospodarsko rast.  
 
Tveganjem so zaradi vse večje nepredvidljivosti okolja države začele posvečati večjo 
pozornost šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Čeprav se je obvladovanju tveganj v 
družbah posvečala pozornost že veliko let pred tem, so prelomnico predstavljala devetdeseta, 
ko se je na omenjenem področju začelo bolj intenzivno raziskovati in poročati ter ustrezno 
oblikovati tudi nacionalne standarde, ki so zahtevali vse več razkritij o tveganjih. 
»Zakonodaja se je spreminjala v smer zahtevanja večje discipline in kontrole na treh ključnih 
področjih: uspešnosti in učinkovitosti poslovnih operacij, zanesljivosti finančnega poročanja 
in usklajenosti z zakonodajo. Prav v devetdesetih je bilo mogoče opaziti povečano stopnjo 
interesa v pripravi nacionalnih standardov za obvladovanje tveganj.« (Holmes, 2002, str. 20).  
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta področje obvladovanja tveganj podrobno opisali 
tudi naslednji priporočili (Holmes, 2002, str. 20–21): 
- COSO (ZDA), ki opisuje metodologijo, s pomočjo katere lahko družba oceni uspešnost 

notranjih kontrol in prepozna možnosti njihovih izboljšav. Notranje kontrole naj bi 
delovale na področju kontrole okolja, ocene tveganja, kontrolne dejavnosti, posredovanja 
informacij in monitoringa. To poročilo je postalo osnova standardov upravljanja družb in 
notranje revizije v številnih državah. 

- Turnbull (Velika Britanija) – družba mora uvesti takšen sistem notranjih kontrol, ki bo 
omogočal uspešno obvladovanje tveganj. Obvladovanje tveganj v družbi mora biti 
kontinuiran proces, in ne le aktivnost konec poslovnega leta.  

 
Tveganjem v zadnjih letih tudi slovenske družbe v letnih poročilih namenjajo vse večjo 
pozornost. Njihov namen je oceniti ranljivost družbe zaradi različnih dejavnikov, ki družbam 
predstavljajo nepričakovane ovire, saj lahko na takšen način ogrozijo doseganje zastavljenih 
ciljev v prihodnosti. Poleg ocene izpostavljenosti tveganjem je ključno, da je družba sposobna 
tveganja tudi obvladovati. Zato v poslovnih poročilih poroča o vrstah tveganj, ki jim je 
izpostavljena, možnih ukrepih v danih situacijah in ne nazadnje tudi o negativnih vplivih, ki 
jih tveganja povzročajo. 
 

 
 



Tveganje lahko torej opredelimo kot verjetnost, da bo uresničitev naše poslovne ideje 
drugačna od tiste, ki jo pričakujemo. Naloga poslovodstva je torej, da predvidi in upošteva 
vse zaznane vrste tveganj, ki jim je družba izpostavljena, ter upošteva, kakšen možni vpliv 
imajo na uresničevanje poslovnega načrta ter navsezadnje sprejme ustrezne ukrepe, da 
zmanjša morebitne škodljive vplive. Družba mora torej vzpostaviti mehanizem, ki bo dovolj 
zgodaj odkrival nove, še neznane vrste tveganj ali njihove opozorilne znake, kar bo ob 
pravilnem obvladovanju teh dejavnikov preprečilo morebitno škodo. Bolj kot družba tveganja 
pozna, večje so možnosti, da bo poslovna odločitev v skladu s pričakovanji (Peterlin, 2005, 
str. 18). 
 

3.1. Zakonske podlage razkritij o tveganjih v Sloveniji 
  
Zakon o finančnem poslovanju podjetij določa pravila skrbnega finančnega poslovanja. Po 
določbah zakona mora družba poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobna pravočasno 
izpolnjevati zapadle obveznosti in da je trajno sposobna izpolniti vse svoje obveznosti (načelo 
likvidnega in solventnega poslovanja). Kapitalska družba mora zagotoviti, da vedno razpolaga 
z ustreznim kapitalom glede na obseg, vrsto poslov in tveganje, ki mu je izpostavljena pri 
opravljanju svojih poslov. Redno mora izpolnjevati dospele obveznosti ter gospodariti z viri 
in naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje dospele obveznosti. 
Za zavarovanje mora izvajati politiko rednega upravljanja z likvidnostjo. 
 
Zakon o finančnem poslovanju podjetij usmerja lastnike, nadzornike in upravo k 
obvladovanju tveganj. Uprava mora zagotoviti, da redno spremlja tveganja, ki jim je družba 
izpostavljena pri svojem poslovanju, ter mora temu ustrezno sprejeti ukrepe, s katerimi jih 
obvladuje. Tveganja, ki jih opredeljuje omenjeni zakon, so zlasti: likvidnostna, tveganja 
neizpolnitve nasprotne stranke, obrestna, valutna in druga tržna tveganja, tveganja zaradi 
izpostavljenosti do druge osebe oziroma do skupine oseb, ki predstavljajo enotno tveganje. 
Uprava mora po tem zakonu zagotavljati pogoje za skrbno finančno poslovanje. Zagotoviti 
mora, da družba posluje v skladu s tem zakonom in poslovnofinančnimi načeli.  
 
ZGD določa, da mora poslovno poročilo vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov 
poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in 
negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Če je pomembno za presojo premoženja in 
obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, morajo družbe v 
poslovnem poročilu razkriti tudi cilje in ukrepe obvladovanja finančnih tveganj družbe, 
vključno z ukrepi za zavarovanje vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere 
se posli zavarovanja računovodsko posebej prikazujejo, ter izpostavljenost družbe cenovnim, 
kreditnim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom. 
 
Družbe morajo zajeti v letno poročilo poleg bilance stanja, izkaza poslovnega izida z 
zakonsko zahtevanimi pojasnili tudi izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala, poslovno 
poročilo ter razkritja, ki jih zahtevajo SRS.  

 
 



Kodeks splošnofinančnih načel navaja, da se v skladu s cilji finančne funkcije finančno 
odločanje v družbi nanaša na naslednje funkcije: investiranje, financiranje, plačilno 
sposobnost družbe, obvladovanje tveganj, poslovno neodvisnost in organiziranost finančne 
funkcije. 
 Pri investiranju mora družba upoštevati verjetnost, da bodo dejanski donosi drugačni od 

načrtovanih. Družba zmanjšuje taka tveganja z razpršenostjo in skrbno izbiro naložb. 
 Tveganje pri financiranju je verjetnost, da bodo dejanski izdatki v zvezi s financiranjem 

drugačni od načrtovanih. Družba zmanjšuje tako vrsto tveganj z upoštevanjem strukture, 
rokov in vrste naložb ter uporabo ustreznih finančnih instrumentov. 

 Tveganje pri plačilni sposobnosti se nanaša na verjetnost, da družba ne bo sposobna 
poravnati v plačilo zapadlih obveznosti. Družba zmanjšuje tako vrsto tveganja z 
oblikovanjem ustrezne likvidnostne rezerve. 

 Pri vsakem sklepanju tekočih poslov je družba izpostavljena tveganju pri tekočem 
poslovanju. To vrsto tveganja lahko obvladuje z nakupi ali prodajami ustreznih finančnih 
instrumentov, zato je potrebno tesno sodelovanje finančne funkcije z ostalimi poslovnimi 
funkcijami v družbi.  

 
Nov Mednarodni standard računovodskega poročanja 7 (v nadaljevanju MSRP) – 
Finančni instrumenti: razkritja – zahteva več razkritij o finančnih instrumentih in tveganjih. 
Tako so vsa razkritja v zvezi s finančnimi instrumenti zajeta v enem standardu. Pred tem sta 
to vključevala MRS 32 – Finančni instrumenti: razkritje in predstavljanje – ter MRS 30 –
Razkritja v računovodskih izkazih bank in podobnih finančnih institucij. Družba mora začeti 
uporabljati MSRP 7 za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali pozneje. Spremembe, ki 
jih je prinesel novi standard, lahko razdelimo na štiri področja: 

- razkritja o tveganjih, kot jih vidi poslovodstvo,  
- razširjeno kvantitativno razkritje o tveganjih, 
- vpeljava analize občutljivosti, 
- povečano razkritje o finančnem položaju in uspešnosti družbe. 

  
Družba mora po MSRP 7 zagotoviti zadostne reprezentativne informacije o obvladovanju 
tveganj, ki jih je mogoče preveriti. Razkritja morajo omogočati uporabnikom računovodskih 
izkazov, da ocenijo naravo in obseg tveganj, ki izhajajo iz finančnih instrumentov. Razkritja 
morajo biti torej usmerjena v tveganja, ki izhajajo iz finančnih instrumentov, in način 
njihovega obvladovanja. Ta tveganja vključujejo: posojilno, likvidnostno in tržno tveganje. 
Novi MSRP 7 loči dve vrsti razkritij, in sicer kvantitativna in kvalitativna. Kvalitativna 
razkritja lahko vključujejo opis tveganj, ki jim je družba izpostavljena, in način, kako so 
nastala, strategijo ter postopke v zvezi s sprejetjem, oceno, nadzorom in obvladovanjem 
tveganj. Vključujejo lahko tudi sestavo in organizacijo funkcije obvladovanja tveganj, 
področja uporabe in vrste poročanja ali sistem merjenja tveganj, strategijo varovanja ali 
zmanjšanja tveganj, strategijo in postopke družbe pri nadzoru stalne učinkovitosti varovanja 
pred tveganji (Horvat, 2007). 
 

 
 



Za obvladovanje tveganj družbe uporabljajo finančne instrumente. MSRP od družbe zahteva, 
da finančne instrumente razvrsti v razrede, ki ustrezajo naravi razkritih informacij in pri tem 
upoštevajo značilnosti finančnih instrumentov. Razkriti je treba podlage za merjenje, ki so 
bile uporabljene za sestavitev računovodskih izkazov, in druge uporabljene računovodske 
usmeritve, ki so pomembne za razumevanje računovodskih izkazov. Družba razkrije 
informacije, ki omogočajo uporabnikom računovodskih izkazov, da ovrednotijo naravo in 
obseg tveganj iz finančnih instrumentov. MSRP zahteva razkritja o koncentracijah tveganj. 
Koncentracije tveganj izhajajo iz finančnih instrumentov, ki imajo podobne značilnosti in na 
katere podobno vplivajo spremembe ekonomskih pogojev. Razkriti je treba znesek, ki najbolj 
natančno predstavlja največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju. Zahteva se tudi analiza 
občutljivosti za vsako vrsto tržnega tveganja. 
 
Glavni namen razkritij o finančnih instrumentih je vzpostaviti ravnovesje med 
preobremenitvijo računovodskih izkazov s preveč podrobnimi podatki, ki kot taki ne 
pomagajo uporabnikom računovodskih izkazov, in zmanjševanjem pomena pomembnih 
informacij zaradi preobsežnega združevanja. Po MSRP 7 morajo družbe v svoje 
računovodske izkaze vključiti razkritja, ki uporabnikom omogočijo, da ovrednotijo pomen 
finančnih instrumentov za finančno stanje in dosežke družbe. 
 

3.2. Celovito ocenjevanje izpostavljenosti družbe tveganjem 
  
Celovito ocenjevanje izpostavljenosti družbe tveganjem je sestavljeno iz naslednjih petih 
korakov (Vose, 2003, str. 6): 

1. identifikacija tveganj, ki jih je treba analizirati in potencialno kontrolirati; 
2. kvalitativen opis tveganj: zakaj lahko nastanejo, kaj lahko družba stori za zmanjšanje 

tveganj, okoliščine, ki vplivajo na večje ali manjše vplive tveganj; 
3. vrednostna analiza tveganj in temu ustreznih instrumentov, ki so razpoložljivi za 

optimalno strategijo obvladovanja tveganj; 
4. vpeljava odobrene strategije varovanja pred tveganji; 
5. komuniciranje z interesnimi skupinami: predstaviti jim je treba podlage za sprejete 

odločitve, jih informirati, zakaj in kako so bile ocene o tveganjih narejene na vsaki 
stopnji procesa; ob upoštevanju njihovih pripomb med procesom ne bo težav pri 
sprejetju končne odločitve. 

 
Identifikacija tveganj je prvi korak v celoviti analizi ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem. 
Obstajajo različne tehnike za zaznavanje tveganj. Prvi korak je največkrat najbolj 
informativen in ustvarjalen del celotnega procesa. Ob tem je pomembno, da družba 
izpopolnjuje kulturo obvladovanja tveganj tako, da spodbuja k sodelovanju vse zaposlence. 
Ustvariti mora okolje, v katerem spodbuja svoje zaposlence k razmišljanju in zaznavanju 
tveganj.  
 

 
 



Za kvantifikacijo tveganj lahko družba uporabi različne metode. Ena od teh je tudi simulacija 
Monte Carlo. Ta povezuje občutljivost z verjetnostnimi porazdelitvami vhodnih spremenljivk. 
Zanjo je potreben programski paket za učinkovito finančno načrtovanje. Pokaže niz možnih 
izidov z njihovimi verjetnostmi, na osnovi česar so izračunani pričakovana čista sedanja 
vrednost, njen standardni odklon in koeficient variacije. Simulacija Monte Carlo pa se ne 
glede na svoje prednosti pred nekaterimi ostalimi metodami redko uporablja v praksi.  
 

3.3. Odnos družbe do obvladovanja tveganj 
 
Prelomnico pri obvladovanju tveganj so povzročile inovacije na finančnih trgih v zadnjih 
desetletjih prejšnjega stoletja. Obvladovanje tveganj je v zadnjih letih zaradi vse bolj 
nestabilnega poslovnega okolja vse bolj pomembno. Boljše družbe razvijajo pristope k 
obvladovanju tveganj, ki zagotavljajo potrebno gospodarsko varnost, stabilnost poslovanja in 
njihovo finančno učinkovitost. Gre za načrtovanje obvladovanja tveganj v družbah, ki vsebuje 
organizacijske rešitve, identifikacijo in analiziranje tveganj, ki jim je družba izpostavljena pri 
svojem poslovanju, strategijo in politiko obvladovanja tveganj, instrumente in politiko zaščite 
pred tveganji ter ukrepe spremljanja, poročanja ter nadzor nad ukrepi in aktivnostmi za 
uspešno obvladovanje tveganj. Obvladovanje tveganj bo tudi v prihodnosti vsekakor 
pridobivalo pomen (Jus, 2004, str. 17). 
  
Družbe, ki obvladujejo tveganja, so donosnejše, učinkovitejše, produktivnejše, plačilno 
sposobnejše in financirane z več dolga. Obvladovanje tveganj v slovenskih družbah potrjuje 
teorijo maksimizacije premoženja lastnikov (Berk, 2005, str. 70). 
 
Opredelitev načina obvladovanja tveganj v družbi ni preprosta naloga. Vsaka družba mora 
analizirati velikost in vrsto tveganj, ki jim je izpostavljena, ter se ustrezno odločiti, kdo bo 
odgovoren za obvladovanje tveganj in na kakšen način bo dejavnost v družbi organizirana. 
Ponavadi so vodje na različnih ravneh odgovorni za doseganje zastavljenih ciljev svoje enote 
in obvladovanje tveganj. Vodja navadno usmerja izvajanje sistema obvladovanja tveganj 
znotraj svojega mesta odgovornosti in tako istočasno skrbi za sprejemljivo izpostavljenost 
tveganju na ravni celotne družbe. Čedalje bolj pomembno je, da imajo velike družbe 
oblikovan oddelek za obvladovanje tveganj. Preden družba oblikuje organizacijsko enoto, ki 
se bo ukvarjala z izpostavljenostjo tveganjem, mora proučiti vse bistveno, kar določa odnos 
družbe ali poslovodstva do njih. Pomemben je vpliv posameznih vrst tveganj na poslovanje in 
njihova velikost, da ugotovimo, ali je velikost izpostavljenosti tveganjem tolikšna, da zahteva 
posebno pozornost. Pomembno je, da se prouči, kako se do obvladovanja tveganj obnašajo 
konkurenti. Obvladovanje tveganj je sistematičen ukrep, usmerjen v tveganja, ki so za družbo 
kritična. 
 
Ne obstaja samo en, najboljši način zavarovanja pred tveganji. Od želje lastnikov oziroma 
najvišjega poslovodstva je odvisno, kakšna bo usmeritev družbe pri obvladovanju tveganj 
(Stephens, 2000, str. 127). Nekateri so bolj pripravljeni tvegati, drugi manj, ker družbe vodijo 

 
 



ljudje, je organiziranost obvladovanja tveganj odvisna prav od njihove pripravljenosti tvegati. 
Zaradi tega se obvladovanje tveganj razlikuje predvsem med tistimi upravljalci, ki se 
obvladovanja tveganj lotevajo zaradi povečanja ali zavarovanja koristi delničarjev, in tistimi, 
ki se za obvladovanje tveganj odločijo zaradi svoje varnosti (Peterlin, 2005, str. 61–62). 
  
Obvladovanje tveganj je sestavljeno iz treh skupin aktivnosti (Peterlin, 2005, str. 64–65): 

1. Najprej je treba zaznati vrste tveganj, ki jim je družba izpostavljena, oziroma 
dejavnike tveganj v poslovanju družbe. Hkrati je treba določiti vrednost sredstev, 
dolgov in kapitala, ki so izpostavljeni tveganjem, ter čas izpostavljenosti posameznim 
tveganjem. 

2. Nato moramo ovrednotiti vpliv ugotovljenih vrst tveganj na poslovanje družbe. 
Oceniti je treba izpostavljenost postavke (sredstva ali dolga) s spremembami cen blaga 
na trgu, obrestnimi merami, deviznim tečajem ..., in kako se te spremembe kažejo v 
spremembi vrednosti izpostavljene postavke. 

3. Treba se je odločiti o zmanjšanju vplivov znanih in ovrednotenih vrst tveganj na 
poslovni izid. 

  
Zelo pomemben del nadzora nad obvladovanjem tveganj je poročanje družbe. Kadar se 
opredeljuje politika obvladovanja tveganj, je treba jasno opredeliti tudi obseg poročanja. 
Določiti je treba pogostost poročanja, prejemnike informacij in vsebino, ki mora biti le-tem 
posredovana. 
 

3.4. Cilji obvladovanja tveganj   
 
Tveganje je povezano z verjetnostjo, da bo uresničen poslovni izid drugačen od načrtovanega. 
Družba torej tvega, da bo lahko odklon od načrtovanega poslovnega izida negativen. 
Posledično je izpostavljena verjetnosti nastanka izgube. Tveganje je torej vsaka verjetnost 
izgube koristi. V praksi družbe uporabljajo analizo scenarijev, s pomočjo katere z ocenami 
verjetnosti vnaprej opredeljenih scenarijev ocenijo verjetnost realizacije (Brigham et al., 2005, 
str. 399).  
 
Večje tveganje je povezano z verjetnostjo nastanka večjega zaslužka ali tudi večje izgube. Cilj 
obvladovanja tveganj je torej zmanjševati negativen vpliv dejavnikov tveganja na poslovanje. 
Koristi zaščite pred tveganji zmanjšujejo variabilnost vrednosti družbe, kar zmanjšuje 
verjetnost, da bo v družbi nastopila finančna kriza. Družba v finančni krizi težje posluje s 
svojo okolico, ker se takih družb v poslovnem svetu interesne skupine izogibajo.  
 
Nadzor tveganja postaja bistven za zagotavljanje neprekinjenosti poslovnih procesov in tako 
ohranjanja stabilnosti poslovanja. Le na tak način bo družba sposobna ohranjati svoje 
konkurenčne prednosti in si zagotoviti dolgoročen obstoj. Tveganjem je treba posvečati 
sistematično pozornost v vseh fazah poslovnega procesa. Za sprejemanje ključnih odločitev je 
treba poznati čedalje več informacij o tveganjih. Temeljni namen obvladovanja tveganj je, da 

 
 



družba ustvarja vrednost za posamezne interesne skupine. Tveganje lahko pomeni nevarnost 
ali nasprotno priložnost, ki lahko še dodatno povečuje uspešnost družbe. Sistem za 
obvladovanje tveganj omogoča, da se družba učinkovito sooča s tveganji in temu primerno 
povečuje verjetnost, da bo načrtovan poslovni izid enak dejanskemu. 
 
Vrednost za lastnike se ustvarja, če imajo naložbe družbe donos višji kot stroške kapitala 
(vidik donosa), če je družba sposobna trajnostno dosegati rast poslovanja (vidik rasti) in če je 
sposobna uspešno obvladovati tveganja (vidik tveganja). Vidik tveganja vpliva na povprečni 
strošek kapitala družbe in dolžino obdobja, ko je družba sposobna ohranjati konkurenčne 
prednosti. Poslovna področja in trgi so različno tvegani, družba lahko s spreminjanjem deleža 
poslovnih področij in trgov pomembno vpliva tudi na skupno tveganje poslovanja in 
posledično na vrednost družbe (Berk et al., 2005, str. 51–52). 
 
Cilj obvladovanja tveganj je definirati stopnjo tveganosti, ki je za družbo še dopustna, 
identificirati stopnjo tveganja, ki ji je družba izpostavljena, in uporabiti izvedene finančne 
instrumente ali katere druge oblike za uskladitev obstoječe ravni tveganj z želeno (Chance, 
2004, str. 543). Pri sodobnih družbah se vse bolj kaže potreba po celovitem obvladovanju 
tveganj. Družbe so potrebovale precej časa, da so tovrstne potrebe zaznale. Globalizacija in 
vse večja nestanovitnost poslovnega okolja bosta te potrebe narekovali tudi v prihodnosti. Ker 
prihodnosti ne bo mogoče nikoli z gotovostjo napovedati, pomeni, da se bodo morale nanjo 
družbe pripraviti in temu ustrezno opredeliti politiko obvladovanja tveganj, zato da bo odklon 
od pričakovanih poslovnih dogodkov čim manjši.  
 

3.5. Pomen notranje revizije za obvladovanje tveganj 
 
Standard notranjega revidiranja opredeljuje naloge notranjega revizorja pri revidiranju 
področja obvladovanja tveganj. Revizor bi moral pomagati družbi pri pripoznavanju in 
ovrednotenju pomembnih izpostavljenosti tveganjem ter prispevati k izboljšanju ureditve 
ravnanja s tveganji in njihovega obvladovanja. Njegova naloga je, da preveri in ovrednoti 
ustrezne obstoječe postopke ravnanja s tveganjem v družbi z namenom, da ti delujejo, kot je 
bilo zamišljeno. Daje tudi priporočila za izboljšanje delovanja. Poleg tega ovrednoti 
izpostavljenost tveganjem, s poudarkom na preverjanju zanesljivosti in neoporečnosti 
računovodskih izkazov. Notranji revizor družbi tudi pomaga pri vzdrževanju uspešnih 
načinov obvladovanja tveganj z ovrednotenjem njihove uspešnosti in učinkovitosti. To 
uresničuje z ovrednotenjem ustreznosti in uspešnosti postopkov obvladovanja ter 
preverjanjem obsega, v katerem so izvedbeni in programski cilji ter nameni postavljeni in 
usklajeni s cilji družbe. 
 

3.6. Nerazkrivanje tekmovalnih prednosti družbe 
 
Da v letnih poročilih ne bi po nepotrebnem razkrivali podatkov in informacij, ki jih lahko 
konkurenčne družbe izkoristijo, mora družba poznati svoje notranje in zunanje dejavnike 

 
 



konkurenčnega uspeha. Poleg tega so informacije iz letnih poročil dostopne vsakomur, ki jih 
zahteva, za določeno plačilo nadomestila. Konkurenčne prednosti predstavljajo poslovno 
skrivnost družbe. Da v družbah ne bi prihajalo do nepotrebnega razkrivanja informacij in 
nastajanja občutne škode, bi morale le-te z internimi pravilniki opredeliti podatke in 
informacije, ki veljajo za poslovno skrivnost, načine ravnanja ter kazni za kršitelje. V 
pravilnikih bi bilo treba opredeliti različne stopnje zaupnosti podatkov in posameznim 
stopnjam ustrezne načine varovanja.  
 
Kaj bo družba dejansko razkrila, lahko zapiše kot del notranjega predpisa o računovodenju, 
kot je pravilnik o računovodstvu, ali v posebnem aktu ali pravilniku o letnem poročilu. 
Praviloma strogo zaupne podatke poznajo le na vodilnih položajih. Ker ti ljudje sodelujejo 
tudi pri pripravi letnih poročil, je še toliko bolj pomembno, da v letno poročilo ne zaide 
kakšen podatek, ki bi razkrival kakšno poslovno skrivnost družbe (Horvat, 2004, str. 31–33). 
 

4. VRSTE TVEGANJ  
 
Tveganje je negotovost, povezano je z določenim rezultatom ali izidom in, vsaj v finančnem 
svetu, zahteva določeno premijo. Večje kot je tveganje, večja bo zahtevana premija in večji bo 
strošek lastniškega kapitala ter nižja njegova vrednost (Dimovski et al., 2000, str. 134–135). 
 
V literaturi poznamo različne vrste in opredelitve tveganj. Še posebej pa se posamezni avtorji 
razlikujejo glede njihovega razvrščanja v posamezne skupine. Glede na področja učinkov bi 
lahko posamezne vrste tveganj razdelili v naslednje tri skupine. To so: finančna tveganja, 
tveganja delovanja in poslovna tveganja. V nadaljevanju navajam posamezne vrste in opise. 
 

4.1. FINANČNA TVEGANJA 
 
Finančno okolje je danes bolj tvegano kot kadarkoli v preteklosti. Raziskave so pokazale, da 
je bil indeks cen v Angliji od sedemnajstega stoletja do sredine prejšnjega stoletja stabilen. 
Konec dvajsetega stoletja pa se je finančno okolje spremenilo in indeks cen se je prvič 
povišal. Ta fenomen ni značilen zgolj za Anglijo, temveč tudi za mnoge druge države. V tem 
obdobju je bilo mogoče zaslediti nepričakovane spremembe cen – zlasti povišanja. Finančni 
trgi so postali izpostavljeni nepredvidljivim povišanjem cen, kar je posledično pomenilo tudi 
spremenljivost obrestnih mer, tečajev in cen produktov (Smithson, 1998, str. 1–5). 
  
Nepredvidljive spremembe v valutnih tečajih, obrestnih merah in cenah produktov ne vplivajo 
samo na zaslužke družbe, temveč lahko odločilno vplivajo tudi na preživetje le-te. V zadnjih 
desetletjih so se torej družbe srečevale z vse večjimi finančnimi tveganji. Finančna tveganja, 
ki ogrožajo poslovanje družbe, različni avtorji delijo na različne načine, vendar so si le-ta po 
delitvi in vsebini zelo podobna.  
 
 

 
 



Delimo jih na: 
 likvidnostno tveganje, 
 kreditno tveganje, 
 obrestno tveganje, 
 valutno tveganje, 
 tržno tveganje, 
 deželno tveganje, 
 kapitalsko tveganje, 
 tveganja spremembe cen surovin. 

 
MRS 32 določa, da mora družba opisati politiko in cilje obvladovanja finančnih tveganj ter 
politiko varovanja pred tveganji po glavnih skupinah načrtovanih poslov, za katere se 
uporablja računovodsko obračunavanje varovanja pred tveganji. Razkriti mora tudi 
informacije o obsegu uporabe finančnih instrumentov, z njimi povezanimi tveganji in namen 
uporabe. Gre predvsem za razkrivanje politike nadzora nad tveganji, povezanimi s finančnimi 
instrumenti, ki zajemajo: politiko varovanja pred tveganji, izogibanje prevelikemu kopičenju 
tveganj ter zahtevanje jamstev zaradi zmanjševanja kreditne izpostavljenosti.  
 

4.1.1. Likvidnostno tveganje 
 
Likvidnostno tveganje za družbo pomeni, da obstaja nevarnost, da ne bo v vsakem trenutku 
sposobna poravnati svojih obveznosti iz tekočih prilivov. Pojavi se, ko pričakovani denarni 
tokovi, unovčljiva sredstva in možnost izposojanja sredstev ne zadostujejo za pokritje 
denarnih tokov, ki izvirajo iz izpolnjevanja obveznosti. Gre za nevarnost neusklajene 
likvidnosti, ki se pojavi zaradi različne dospelosti sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
kar lahko povzroči težave s plačilno sposobnostjo družbe. Likvidnost je pogoj za plačilno 
sposobnost in pomeni sposobnost poravnavati zapadle obveznosti v predvidenih rokih. 
Sposobnost družbe, da poravnava svoje obveznosti, je odvisna od razpolaganja z denarjem ali 
drugimi plačilnimi sredstvi. Pojem likvidnosti družbe se razlikuje od likvidnosti sredstev. Prvi 
pomeni sposobnost poravnavanja obveznosti v predvidenih rokih, drugi pa sposobnost družbe, 
da se sredstva iz materialne oblike povrnejo nazaj v denarno obliko.  
 
Finančna tveganja se nazadnje vedno pokažejo v plačilni (ne)sposobnosti, zato lahko trdimo, 
da je likvidnostno tveganje bistveno finančno tveganje, ker vsa ostala tveganja na koncu 
vplivajo na likvidnost in ta na plačilno sposobnost (Peterlin, 2005, str. 35). 
 

4.1.2. Kreditno tveganje 
 
Kreditno tveganje pomeni tveganje finančne izgube, ki je posledica dolžnikove nezmožnosti, 
da zaradi kateregakoli razloga ne izpolni svoje finančne ali pogodbene obveznosti v celoti. To 
je tveganje, da obresti, glavnice ali obojega upnik ne bo dobil poplačanega v roku in v višini, 

 
 



kot je bilo dogovorjeno ob sklenitvi posla. Na obvladovanje tovrstnih tveganj lahko gledamo 
z dveh zornih kotov (Kast et al., 2006, str. 162): 

1. kot na izbiro aktivnosti za optimalno kombinacijo izpostavljenosti tveganjem; 
2. kot na definicijo stopnje izpostavljenosti tveganjem, ki ne sme biti v velikosti, ki bi 

lahko ogrožala poslovanje družbe. 
 
Tako je obvladovanje kreditnega tveganja osnovna sestavina skrbnega in varnega poslovanja 
družbe. Pred tveganjem se družbe zavarujejo na način, da dodelijo bonitetne ocene 
posameznim posojilojemalcem. Te razvrstijo v bonitetne skupine od A do E glede na 
dolžnikovo sposobnost izpolnjevanja obveznosti. V pomoč so jim lahko bonitetna mnenja 
samostojnih bonitetnih agencij, ki podajo neodvisno mnenje o poslovni in finančni analizi 
družbe. Posojila je možno zavarovati tudi z nepremičnino, zavarovanjem pri zavarovalnici in 
podobno. 
 
Glede na naravo poslov so kreditnemu tveganju izpostavljene predvsem banke. Vse bančne 
aktivnosti vsebujejo določeno stopnjo tveganja, ki bi jih lahko razvrstili v naslednje tri 
skupine (Kast et al., 2006, str. 162): 
- Transformacija: to je klasično posredno financiranje ekonomskih subjektov. Banke igrajo 

vlogo posrednika med posamezniki, ki imajo presežna denarna sredstva, in tistimi, ki 
denarna sredstva potrebujejo. 

- Tržne aktivnosti: med katere spadajo arbitraže, špekulacije in storitve po naročilih strank. 
- Finančni inženiring: organizacija prevzemov in združitev. 
 
Družba zagotavlja informacije o kreditnem tveganju zato, da lahko uporabniki računovodskih 
izkazov ocenijo, v kolikšni meri bi neizpolnitev obveznosti stranke lahko povzročila 
zmanjšanje gospodarskih koristi. Namen razkrivanja zneskov izpostavljenosti tveganjem je 
zagotoviti uporabnikom dosledno merilo za ugotavljanje zneska in posledično vpliv na 
ranljivost družbe. Družba mora razkriti tudi kopičenje kreditnega tveganja zaradi prevelike 
izpostavljenosti enemu samemu dolžniku ali skupini dolžnikov, ki imajo podobne značilnosti. 
Tveganje se lahko nakopiči zaradi vrste dejavnosti, ki jo opravljajo dolžniki, zemljepisnega 
območja, v katerem poslujejo, in podobno. MRS 32 določa, da mora družba za vsako vrsto 
finančnih sredstev in drugih postavk, izpostavljenih kreditnemu tveganju, razkriti informacije, 
ki se nanašajo na njeno izpostavljenost kreditnemu tveganju. Med drugim mora razkriti tudi 
znesek, ki najbolje predstavlja njeno največjo možno izpostavljenost kreditnemu tveganju na 
dan bilance stanja, in pomembno kopičenje kreditnega tveganja.  
 

4.1.3. Obrestno tveganje 
 
Tveganje spremembe obrestne mere nastopi zaradi različne občutljivosti sredstev in 
obveznosti na spremembo obrestnih mer. Neugoden je lahko tako dvig obrestnih mer, če se 
družba nahaja v vlogi posojilojemalca, kot tudi znižanje ravni obrestnih mer, če se družba 
nahaja v vlogi posojilodajalca. Obrestne mere se zaradi nestanovitnosti gospodarskega okolja 

 
 



nenehno spreminjajo ter so rezultat ponudbe in povpraševanja in nekaterih drugih 
makroekonomskih spremenljivk. Družba se lahko zaščiti pred tveganjem spremembe obrestne 
mere tako, da ima približno enako vrednost naložb, občutljivih na spremembo obrestne mere, 
in sredstev, občutljivih na spremembo obrestne mere. Družba mora zainteresirani javnosti 
zagotoviti informacije glede izpostavljenosti vplivom bodočih sprememb prevladujoče ravni 
obrestnih mer. 
 
Družba se lahko izpostavljenosti obrestnemu tveganju izogne le na način, da se financira 
izključno z lastniškim kapitalom, vendar je taka finančna sestava draga. Zato je v vsaki družbi 
prisoten delež dolžniškega kapitala in posledično izpostavljenost obrestnemu tveganju. 
Tveganje obstaja, če se družba zadolži po nespremenljivi obrestni meri, tržna obrestna mera 
pa se zniža. In nasprotno, če se zadolži po spremenljivi obrestni meri, tvega povišanje tržne 
obrestne mere. Tveganju spremembe obrestne mere ni izpostavljena zgolj pri zadolževanju, 
temveč tudi pri naložbenju. Tudi v tem primeru tvega spremenljivost vrednosti naloženega 
denarja v odvisnosti od višine obrestnih mer. Finančna naložba s fiksnim donosom ob 
povišanju tržnih obrestnih mer izgublja vrednost, saj je dobičkonosnost višja od obrestne 
mere naše naložbe. 
 
Banke so obrestnemu tveganju še dodatno izpostavljene, saj so viri sredstev pretežno 
kratkoročni, njihova zapadlost je nekaj mesecev in le redko nekaj let, dana posojila pa so 
dolgoročna. Na ta način so izpostavljene (Dimovski et al., 2000, str. 135): 

 tveganju refinanciranja: ob naraščajočih obrestnih merah mora deponentom plačevati 
vedno več, dana posojila pa zaračunava po nižjih obrestnih merah iz preteklega 
obdobja; 

 tveganju reinvestiranja: to je ravno nasprotno in se pojavi ob padajočih obrestnih 
merah; v takem primeru mora za prejete depozite plačevati višje obrestne mere. 

 
Pred tveganjem spremembe obrestne mere se lahko družbe zavarujejo na različne načine. Z 
uporabo spremenljivih obrestnih mer le-te prilagajajo tržnim obrestnim meram. Na razpolago 
imajo tudi izvedene finančne instrumente, kot so terminske pogodbe, opcije in obrestne 
zamenjave. MRS 32 določa, da mora družba za vsako vrsto finančnih sredstev in finančnih 
obveznosti razkriti informacije o njihovi izpostavljenosti obrestnemu tveganju. Razkriti mora 
med drugim tudi pogodbene roke za popravek cen ali roke zapadlosti v plačilo (tiste, ki se 
pojavijo prej), veljavne obrestne mere, kadar jih uporablja. Zagotoviti mora informacije o 
izpostavljenosti vplivom bodočih sprememb prevladujoče ravni obrestnih mer, saj imajo 
spremembe tržnih obrestnih mer neposreden vpliv na pogodbeno določene denarne tokove. 
 

4.1.4. Valutno tveganje 
 
Z valutnim tveganjem razumemo nevarnost spremembe deviznega tečaja. Družba je 
tovrstnemu tveganju izpostavljena takoj, ko postane njeno poslovanje povezano s tujimi 
plačilnimi sredstvi. Je posledica dejstva, da deviznega tečaja ne poznamo vnaprej. V sistemu 

 
 



drsečih deviznih tečajev govorimo o depreciaciji in apreciaciji določene valute, ki se kažeta 
kot dobiček ali izguba pri deviznem tečaju. Pri prostem gibanju deviznih tečajev na devizni 
tečaj vplivata ponudba in povpraševanje po tuji valuti. Tej vrsti tveganja so torej izpostavljene 
družbe, ki imajo sredstva in obveznosti denominirana v različnih valutah. Ob spremembi 
deviznega tečaja se spremeni tudi vrednost naložb in dolgov, ki jih ima družba denominirane 
v domači valuti. Iz naslednje slike je razvidno, da je tveganje pred spremembo razmerja med 
dvema najmočnejšima svetovnima valutama precejšnje. 
 
Slika 1: Gibanje tečaja EUR/USD od leta 1999 do 2007 

 
Vir: www.ecb.int. 
 
Izvozna družba je izpostavljena nevarnosti, da bo tečaj tuje valute ob plačilu nižji od tistega, 
ki ji še zagotavlja donosnost posla. Nasprotno je uvoznik izpostavljen tveganju, da bo tečaj 
valute ob plačilu višji od tistega, ki mu še zagotavlja donosen posel. Valutna tveganja se 
pojavljajo tudi pri financiranju poslovanja. Če se zadolžimo v tuji valuti, smo izpostavljeni 
tveganju zvišanja njene vrednosti, in nasprotno, če naložimo denar v tujo valuto, tvegamo 
padec njene vrednosti v primerjavi z našo valuto (Berk, 2005, str. 111). 
 
Štiri strategije, ki so na voljo družbam, da se tveganju spremembe valute izognejo ali 
zmanjšajo njegov vpliv, so (Rugman et al., 2006, str. 204–205):  
- izogibanje valutnemu tveganju na način, da se izogibamo transakcijam v tuji valuti; 
- prilagajanje valutnemu tveganju, ki vključuje vse metode zavarovanja pred valutnim 

tveganjem; 
- prenos tveganja z zavarovalno pogodbo, ki tveganje prenese na tretjo osebo; 
- diverzifikacija tveganja na način, da poslujemo z večjim številom tujih valut in tako 

poskrbimo za zmanjšanje izpostavljenosti zgolj eni valuti. 
 
Strategija, ki je najbolj v uporabi za večino družb, je strategija prilagajanja, ko se družbe na 
najrazličnejše načine zavarujejo pred tveganji. Ostale alternative so v uporabi predvsem 
takrat, kadar je zavarovanje pred valutnim tveganjem predrago oziroma manj zaželeno. Pred 
to obliko tveganja se je mogoče zavarovati z uporabo valutnih terminskih pogodb, opcij in 
zamenjav. V primeru, ko ima družba obveznosti ali terjatve v tuji valuti, lahko valutno 

 
 



tveganje izključi tudi na način, da glede na znesek, rok in valuto sklene nasprotni posel. 
Poznamo tudi možnosti skrajševanja in podaljševanja roka plačila. Skrajševanje roka plačila 
se uporabi, ko obstaja obveznost v tuji valuti, pričakujemo pa depreciacijo domače valute. 
Obratno je ob podaljševanju roka plačila. 
 

4.1.5. Tržno tveganje  
 
Tveganju spremembe cene so izpostavljene vse družbe, ki imajo sredstva naložena v obliki 
tržnih instrumentov, saj se ob padcu njihove tržne cene zmanjša vrednost aktivne strani 
bilance. Pri tej vrsti tveganja je treba opredeliti ravni pooblastil za odločanje pri trgovanju in 
naložbah ter narediti načrt ravnanja ob nepredvidenih dogodkih.  
 

4.1.6. Deželno tveganje 
 
Deželno tveganje je opredeljeno kot tveganje, da dolžniki zaradi političnih in ekonomskih 
razmer v določeni državi ne poravnajo svojih dolgov v primeru, ko dolžnik in upnik nista iz 
iste države (Kast et al., 2006, str. 160). Če družba posluje s tujimi državami, je izpostavljena 
deželnemu tveganju. Družbe so na takšen način izpostavljene širokemu področju različnih 
tveganj, ki so odvisna od vsake posamezne države, s katero poslujejo. Vključujejo politična, 
ekonomska in klimatska tveganja vsake specifične države. Deželno tveganje predstavlja 
tveganje potencialne izgube, možne škode in dogodke, ki negativno vplivajo na poslovanje 
družbe, zaradi poslovanja s tujino.  
 
Vzroke, ki lahko vplivajo na povečanje deželnega tveganja, lahko razdelimo v tri temeljne 
skupine (Prohaska, 1999, str. 194): 

- politični vzroki: vojna, upor, politični nemir in podobno; 
- socialni vzroki: državljanske vojne, neredi, razlike med družbenimi razredi; 
- ekonomski vzroki: nizka ali upadajoča stopnja rasti bruto družbenega proizvoda, 

stavke in podobno. 
 
Navedeni vzroki, še posebej ekonomski in politični, imajo za posledico resne ovire pri 
povezovanju posameznih trgov kapitala. Ker je deželno tveganje zelo pomembno, saj je 
možna celotna izguba vloženih sredstev, so bile razvite posebne metode za njegovo 
ocenjevanje. Glavni namen teh metod je določiti in klasificirati stopnjo tveganja. Kazalniki, ki 
se uporabljajo v te namene, so naslednji: celovite kvalitativne metode, ki omogočajo pregled 
ekonomskega, političnega in socialnega stanja v določeni državi, strukturne metode, ki 
ocenjujejo tveganja nalaganja v določene države, ter metode, ki vsaki državi določijo 
pripadajočo stopnjo tveganja. 
 
Zaradi izredne raznolikosti mednarodnega okolja, ki je v določenih državah povsem drugačno 
od domačega trga, je potrebno, da si družba zagotovi ustrezne informacije o poslovnem 

 
 



okolju, v katerem bo sklepala posle. Nevarnosti izhajajo iz preslabega poznavanja tujega 
okolja, zanemarjanja ali podcenjevanja sestavin okolja, ki so drugačne od domačih. Če družba 
podceni ali zanemari kompleksnost tujega trga, lahko tovrstna internacionalizacija privede do 
krize ali v najslabšem primeru tudi do propada. Poslovanja s tujimi državami se je treba lotiti 
načrtno, saj tuje okolje predstavlja izziv ali, nasprotno, večjo nevarnost poslovanja.  
 

4.1.7. Kapitalsko tveganje  
 
Funkcija kapitala v družbi je absorbiranje izgub, ki jih le-ta utrpi pri svojem poslovanju. 
Kapitalsko tveganje predstavlja možnost nastanka nesolventnosti družbe zaradi izgub iz 
poslovanja. Predstavlja tveganje, da družba ne bo sposobna zagotoviti zadostnega obsega 
kapitala, ki zagotavlja zaupanje v varnost in stabilnost družbe. Družba raven tveganja 
dolgoročne plačilne nesposobnosti regulira tako, da vzpostavi strategijo in politiko, v kateri 
določi sestavine kapitala po obsegu, obliki, dospelosti … 
 

4.1.8. Tveganje spremembe cene surovin 
 
Tveganje spremembe cen surovin predstavlja tveganje, da se bo gospodarska korist družbe 
zmanjšala zaradi nepričakovane spremembe cen surovin. Izhaja iz medsebojnega odnosa med 
ponudbo surovin in povpraševanjem po surovinah. Družba surovine potrebuje za svojo 
poslovno dejavnost ali jih prodaja na trgu kot rezultat svojega poslovnega procesa. Zanjo to 
tveganje predstavlja povečanje poslovnih odhodkov zaradi rasti stroškov vhodnih materialov 
ali znižanje prihodkov zaradi padca cen izhodnih materialov. Tveganje spremembe cen 
surovin navadno ne obvladujejo v finančnem, temveč nabavnem oddelku. Pred to obliko 
tveganja se zavarujemo s terminskimi pogodbami, terminskimi posli in opcijami, ki se glasijo 
na posamezno vrsto surovine.  
 

4.1.9. Izpostavljenost finančnim tveganjem 
 
Izpostavljenost finančnim tveganjem lahko delimo na transakcijsko, translacijsko ali bilančno 
in ekonomsko izpostavljenost. Izpostavljenost tveganjem je ranljivost družbe pri njenem 
poslovanju. Družba je torej izpostavljena vsem naštetim finančnim tveganjem, ki ogrožajo 
njen obstoj. Kakšen bo lahko vpliv spremembe deviznega tečaja, je odvisno od količine 
poslov, ki jih sklepa v tuji valuti, kakšen bo vpliv spremembe obrestne mere, je odvisno od 
količine najetih in posredovanih posojil, in podobno.  
 
Transakcijsko izpostavljenost lahko opredelimo kot izpostavljenost družbe spremembi 
vrednosti neplačanih obveznosti ali terjatev. Ob transakcijski izpostavljenosti valutnemu 
tveganju smo izpostavljeni nevarnosti nastanka tečajnih razlik zaradi nihanja vrednosti tečaja. 
Ob izpostavljenosti obrestnemu tveganju so naše terjatve ali obveznosti do dneva poravnave 
izpostavljene spremembi ravni obrestnih mer. Pogodbena obrestna mera je lahko na datum 

 
 



poravnave različna od tržne. Družba je poleg omenjenih dveh tveganj izpostavljena tudi 
tveganju spremembe cen. Velikokrat smo priča dolgotrajnim pogajanjem med pogodbeniki za 
izvršitev naročila. Med dolgotrajnimi pogajanji obstaja verjetnost, da se tržne cene spremenijo 
(višje cene vhodnega materiala za ponudnika) in zato lahko ponudniku njegova ponujena cena 
zagotovi nižji poslovni izid od pričakovanega. 
 
Translacijska ali bilančna izpostavljenost ob spremembah deviznih tečajev predstavlja 
nevarnost bilančnih sprememb, ki so posledica razlik v vrednotenju terjatev in dolgov, 
denominiranih v tuji valuti. Spremembe obrestnih mer pomenijo spremembo sedanje 
vrednosti terjatev in dolgov. Povišanje obrestnih mer pomeni nižjo vrednost premoženja 
družbe in obratno. Poleg spremembe obrestnih mer na bilančne spremembe vpliva tudi 
sprememba tržnih cen.  
 
Ekonomska izpostavljenost ob spremembi tečaja valute pomeni nevarnost spremembe neto 
sedanje vrednosti prihodnjih denarnih tokov, ki bi bili posledica spremembe deviznih tečajev 
tujih valut, v katerih so izraženi prihodnji denarni tokovi. Nepredvidene spremembe 
pričakovane vrednosti prihodnjih denarnih tokov neposredno vplivajo na tržno vrednost 
družbe. Ekonomska izpostavljenost je strateška izpostavljenost, ki je odsev sprememb tržnih 
cen na njeno vrednost (Peterlin, 2005, str. 46–47).  
 
Instrumenti za obvladovanje finančnih tveganj 
 
Na vse večje nestabilnosti cen so se odzvali tudi finančni trgi. Zmotno je misliti, da so se 
finančni instrumenti razvili šele v zadnjih desetletjih, saj so bili v uporabi že mnogo prej. 
Njihova uporabna vrednost je prišla v ospredje v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Finančno okolje sedemdesetih je stimuliralo povpraševanje po novih oblikah 
finančnih instrumentov. Inovacije le-teh so se nadaljevale do danes (Smithson, 1998, str. 23–
25).  
 
Zaradi vse večje nestabilnosti poslovnega okolja in vse večje izpostavljenosti tveganjem je za 
družbe ključnega pomena, da se pred tveganji zavarujejo. Posledično se obvladovanje tveganj 
vse bolj vključuje v poslovanje družbe. Poznavanje tveganj v poslovanju družbe je osnovni 
pogoj za vsako finančno odločitev o obvladovanju tveganj. Motiv uporabe finančnih 
instrumentov za zavarovanje pred tveganji je zavarovanje zaslužka pred nihanji valute, cen, 
obrestnih mer in podobno. MRS 32 definira finančni instrument kot vsako pogodbo, na 
podlagi katere nastane tako finančno sredstvo ene družbe kot tudi finančna obveznost ali 
kapitalski instrument druge družbe.  
 
Finančno sredstvo je po MRS 32 vsako sredstvo, ki je: denar, pogodbena pravica prejeti denar 
ali drugo finančno sredstvo od druge družbe, pogodbena pravica zamenjati finančne 
instrumente z drugo družbo (pod pogoji, ki utegnejo biti ugodni) in kapitalski instrument 
druge družbe. 

 
 



Finančna obveznost pa je vsaka obveznost, ki je pogodbena obveza izročiti drugi družbi denar 
ali drugo finančno sredstvo ali zamenjati z drugo družbo finančne instrumente, pod pogoji, ki 
utegnejo biti ugodni.  
 
Kot podlaga za varovanje osnovnih finančnih instrumentov pred različnimi finančnimi 
tveganji so nastali izpeljani finančni instrumenti. Izpeljani oziroma izvedeni finančni 
instrumenti so tisti, pri katerih so osnovni finančni instrumenti podlaga za vrednotenje 
(Stephens, 2000, str. 25). Ločimo torej dve obliki finančnih instrumentov: osnovne in 
izpeljane. »Izpeljani finančni instrumenti so bili izpeljani tako za obvladovanje kot odpravo 
tveganj in pa, ravno nasprotno, tudi prevzemanje tveganja, saj jih nekateri uporabljajo ravno 
za trgovanje.« (Warren, 2000, str. 35). Poznamo naslednje oblike izpeljanih finančnih 
instrumentov: 
 
Terminski posel je pogodba, s katero se družba obveže kupiti ali prodati določen osnovni 
instrument z rokom izvršitve v prihodnosti po ceni dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe. 
Osnovni vrsti terminskih poslov sta valutni in obrestni. Pogodbena cena je odvisna od 
lastnosti osnovnega instrumenta, ki je predmet terminskega posla. 
 
Terminska pogodba je zavezujoči dogovor o nakupu ali prodaji standardne količine nekega 
natančno določenega osnovnega instrumenta standardne kakovosti na standardiziran dan v 
prihodnosti po ceni, dogovorjeni v sedanjosti. Standardizacija zagotavlja zamenljivost 
terminskih pogodb, ki se glasijo na enak osnovni instrument. Terminske pogodbe postanejo 
veljavne šele z registracijo pri klirinški hiši, kar zagotavlja večjo varnost za trgovanje. 
Klirinška hiša nastopa kot posrednik med pogodbenima strankama ter med njima poravnava 
terjatve in obveznosti, dnevno poravnava denarne tokove, ki predstavljajo dnevne dobičke in 
izgube pri premikih tržnih cen. Pri terminskih pogodbah je treba klirinški hiši vplačati 
varnostno kritje, ki predstavlja jamstvo, da bodo izpolnjeni pogoji, določeni v pogodbi. 
Varnostno kritje je odvisno od nestanovitnosti cene osnovnega instrumenta, ki je predmet 
pogodbe. Večina terminskih pogodb na borzi se zaključi pred zapadlostjo. Osnovne 
značilnosti terminske pogodbe so (Peterlin, 2003, str. 111): 

 kupec v pogodbi sprejema obvezo, da prevzame dobavo instrumenta; 
 prodajalec v terminski pogodbi sprejema obvezo, da instrument dobavi; 
 s pogodbami se trguje na borzi po načelu javnega izklica in na posebnem prostoru, ki 

je za to predviden, ali z elektronskim trgovanjem; 
 terminske pogodbe so lahko izpolnjene z nasprotno in enakovredno transakcijo 

(kompenzirane) kadar koli pred zapadlostjo pogodbe; 
 s podobnimi ali celo enakimi pogodbami je teoretično mogoče trgovati na večjih 

borzah, čeprav je to zelo nenavadno ter zaradi obsega in likvidnosti nesmiselno; 
 varnost trgovanja zagotavlja klirinška hiša. 

 
Opcija je pogodba, ki daje lastniku pravico, da kupi ali proda (ob plačilu premije) v pogodbi 
določen predmet po vnaprej določeni izvršilni ceni, na dogovorjen dan. Med izpeljane 
finančne instrumente spada, ker je vrednost opcijske pogodbe odvisna od gibanja osnovnega 

 
 



instrumenta opcije. Kupec opcije ima možnost, da opcije ne izkoristi. Če je na izvršilni dan za 
kupca opcija dobičkonosna, bo opcijo izkoristil, v nasprotnem primeru pa jo bo pustil 
neizkoriščeno. Opcija nam tako v nasprotju s terminskim poslom daje opcijo (možnost), da jo 
lahko izkoristimo ali ne. 
 
»Nakupno opcijo (angl. call option) uporabimo za zavarovanje pred porastom cene 
določenega predmeta, ki ga bomo kupili v prihodnosti. Nakupna opcija imetniku omogoča, da 
si zagotovi izvršilno ceno.« (Bouchaud et al., 2000, str. 139). Če bo tržna cena na izvršilni dan 
višja od izvršilne, bo imetnik opcije opcijo izkoristil. V tem primeru pravimo, da se opcija 
splača (angl. in-the-money). Če bo tržna cena nižja od izvršilne, je imetnik opcije ne bo 
izkoristil, saj je zanj bolj ugodno, da predmet kupi po tržni ceni, ki je nižja od izvršilne. 
Opcija se v takem primeru ne splača (angl. out-of-the-money). V tem primeru bo izgubil 
vplačano premijo. Prodajna opcija (angl. put option) ščiti imetnika pred padcem cene, kar 
pomeni, da bo imetnik opcijo izkoristil, kadar bo tržna cena padla pod izvršilno, saj bo na tak 
način predmet prodal po višji, torej izvršilni ceni. Če bo tržna cena višja od izvršilne, imetnik 
prodajne opcije opcije ne bo izkoristil, saj bo lahko prodal po višji ceni od izvršilne in v tem 
primeru izgubil premijo. Poleg delitve opcij na nakupne in prodajne je pomembna delitev tudi 
na ameriške in evropske. Ameriške se lahko izkoristijo na katerikoli delovni dan pred 
datumom zapadlosti, evropske pa samo na določen dan v prihodnosti. 
 
Zamenjave so ene izmed zadnjih finančnih inovacij, saj so bile javno predstavljene šele leta 
1981 (Smithson, 1998, str. 31). Pri zamenjavi gre za obvezujoč dogovor med pogodbenima 
strankama, da zamenjata eno sredstvo za drugo. Stranki se o pogojih zamenjave odločata 
sami. Uporabljajo jih predvsem družbe, banke, investitorji, da bi se zavarovali pred 
nezaželenimi tečajnimi in obrestnimi gibanji ter zaradi nižjih stroškov v primerjavi s 
klasičnimi metodami pridobivanja sredstev. Pri obrestni zamenjavi se pogodbeni stranki 
dogovorita, da bosta zamenjali različna plačila obresti in vračilo glavnice. Pri valutni 
zamenjavi se dogovorita, da bosta zamenjali plačevanje obresti in vračilo glavnice v eni valuti 
za plačevanje obresti in glavnice v drugi valuti. Najpogosteje se družbe dogovorijo o 
zamenjavi spremenljivih obrestnih mer za stalno obrestno mero.  
 

4.2. TVEGANJA DELOVANJA 
 
Tveganja delovanja lahko razvrstimo glede na vzrok oziroma dejavnik tveganja ali glede na 
posledice, ki so finančna ali nefinančna izguba. Izpostavljenost tveganju delovanja se 
povečuje z naraščajočo kompleksnostjo delovanja družbe in vse večjimi pritiski konkurence. 
Med dejavnike, ki neposredno vplivajo na povečano tveganje delovanja štejemo nenehen 
razvoj tehnologije, nenehno spreminjanje zakonodaje, ki vpliva na pogoje poslovanja, 
povečano konkurenco zaradi globalizacije poslovanja in naraščajoče število naravnih nesreč. 
Tveganje delovanja je povezano s tekočim poslovanjem in načinom poslovanja. Nastaja v 
vseh fazah poslovnega procesa, od prvega stika z dobavitelji, prek procesov nastajanja dodane 

 
 



vrednosti, do stikov s strankami in navsezadnje do izvedbe storitve ali dobave izdelka (Berk et 
al., 2005, str. 164). 
 
Glede na dejavnik tveganja jih razvrščamo v štiri sklope: 

 tveganja zaposlencev, ki zajemajo škodne dogodke zaradi dejanj ali opustitve dejanj 
zaposlencev v družbi; 

 tveganje razmerij, ki zajemajo škodne dogodke zaradi povezav ali stikov s strankami, 
državnimi organi ali tretjimi osebami; 

 tveganja poslovnih procesov in tehnologije, ki zajemajo poslovne dogodke, ki so 
posledica izvajanja poslovnih aktivnosti, ter vključujejo kraje, poškodbe in druge 
motnje poslovnega procesa; 

 zunanja tveganja povzročajo tretje osebe, katerih aktivnosti ne moremo nadzirati. 
 
Podrobneje so predstavljena v tabeli v nadaljevanju. 
 
Tabela 1: Tveganja delovanja 
 
 
 
Tveganja zaposlencev 

- Napake zaposlencev pri vodenju 
dokumentacije 

- Napake pri vnosu podatkov 
- Namerne napake zaposlencev 
- Kraje 
- Nerazpoložljivost zaposlencev 
 

 
 
Tveganje razmerij 

- Tveganje razmerij s strankami 
- Tveganje razmerij z državo 
- Tveganje razmerij z delničarji 
- Tveganje razmerij s tretjimi osebami 
 

 
Tveganja poslovnih procesov in tehnologije 

- Zunanje sistemske motnje 
- Notranje sistemske motnje 
 

 
Zunanja tveganja 
  

- Premoženjsko tveganje 
- Zlorabe tretjih oseb 
- Tveganje sprememb zakonodaje 

Vir: Berk A., Peterlin J., Ribarič P., 2005, str. 181–194. 
 

4.3. POSLOVNA TVEGANJA 
 
Vsaka družba ima določeno količino tveganj neločljivo povezano s svojimi poslovnimi 
operacijami. Ta tveganja opredeljujemo kot njena poslovna tveganja (Brigham et al., 2005, 
str. 549). Različni avtorji med poslovna tveganja uvrščajo različna tveganja. Med poslovna 
tveganja bi lahko v splošnem sodila tista, ki so povezana s sposobnostjo zagotavljanja 

 
 



kratkoročnega in dolgoročnega doseganja poslovnih prihodkov, obvladovanja stroškov 
poslovanja, ohranjanja vrednosti poslovno potrebnih sredstev in obvladovanja poslovnih 
obveznosti.  
Poslovna tveganja bi lahko razdelili v naslednje skupine (Pustatičnik, 2007, str. 50): 
- Med zunanja tveganja, ki vplivajo na izid poslovanja gospodarske družbe, bi lahko šteli 

politične razmere, naravne nesreče, sabotaže in podobno.  
- Prodajna tveganja so na primer tveganja neustrezne trženjske strategije, cenovna 

konkurenčnost, veliki kupci.  
- Med nabavna tveganja štejemo spremembe cen surovin, njihovo nekakovost, njihovo 

nepravočasno dobavo.  
- Produktna tveganja so tveganja nekakovosti aparatov, množične odpovedi aparatov, 

produktne odgovornosti.  
- Tveganja spremembe zakonodaje pa se nanašajo na spremembo davčne zakonodaje –

spremembe davka od dohodkov pravnih oseb in fizičnih oseb, sprememba davka na 
dodano vrednost, spremembe okoljske zakonodaje ...  

  
Poslovna tveganja so odvisna od mnogih dejavnikov, kot so (Brigham et al., 2005, str. 550): 
- spremenljivost povpraševanja: večja stabilnost povpraševanja pomeni manjše poslovno 

tveganje; 
- spremenljivost prodajne cene: družbe, ki izdelke prodajajo na bolj nestabilnih trgih, so 

izpostavljene večjim poslovnim tveganjem kot družbe, katerih cene končnih izdelkov so 
bolj stabilne; 

- spremenljivost cen vložkov: družbe, katerih vstopni stroški so bolj nestanovitni, so 
izpostavljene večji stopnji poslovnega tveganja; 

- sposobnost družbe vplivati na prodajne cene zaradi sprememb v cenah vložkov: bolj kot 
se je družba sposobna prilagajati stroškom vhodnega materiala s spreminjanjem prodajnih 
cen izdelkov, manjše je njeno poslovno tveganje; 

- sposobnost razvijanja novih izdelkov: za družbe, ki uporabljajo visoko tehnologijo je 
nujno potrebno, da sledijo trendom in trgu ponujajo nove izdelke; hitreje kot trg absorbira 
novosti, manjšemu poslovnemu tveganju je izpostavljena družba; 

- delež nespremenljivih stroškov: če ima družba velik delež nespremenljivih stroškov, teh 
ne more zmanjšati, ko povpraševanje pade; tako je torej izpostavljena veliki stopnji 
poslovnega tveganja. 

 
Vsak od teh dejavnikov je deloma določen z vrsto dejavnosti družbe, na vsakega pa lahko v 
določeni meri vpliva tudi poslovodstvo družbe. Večina družb lahko z ustrezno poslovno 
politiko ublaži nevarnost naštetih tveganj. V nadaljevanju predstavljam, katere vrste tveganj v 
letnih poročilih navajajo slovenske družbe ter katere načine uporabljajo za njihovo 
obvladovanje. 
 

 
 



5. RAZKRITJA O TVEGANJIH V LETNIH POROČILIH SLOVENSKIH              

    DRUŽB 
 
Analizo razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih družb sem naredila na vzorcu 
nekaterih letnih poročil za leto 2006. Izbrala sem jih glede na nagrade, ki so jih družbe prejele 
za najboljše napisana letna poročila v preteklih letih. V analizo sem vključila letno poročilo 
Mercatorja, SKB banke, Banke Celje, Gorenja, Luke Koper, Krke, Droge-Kolinske in NLB. 
Za leto 2005 je bil dobitnik nagrade za najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj 
Gorenje. Slednje je tesno sledilo smernicam o obvladovanju tveganj v tujini, v nekaterih 
pogledih pa jih celo preseglo in postavilo nova merila. 
  
V letnih poročilih za leto 2006 slovenske družbe navajajo različne vrste tveganj. Ta so 
odvisna predvsem od dejavnosti družbe in posameznih individualnih ocen o velikosti 
izpostavljenosti posamičnim tveganjem. Vsebina poglavja o tveganjih je različna od družbe 
do družbe; od zelo kratkih do izčrpnih. Nekateri se zavedajo, da so tveganja ključen dejavnik, 
ki ga je treba predstaviti širši javnosti, nekateri o tveganjih ne poročajo veliko, morda zato, 
ker jim ne posvečajo ustrezne pozornosti, oziroma zato, ker ne želijo razkrivati podrobnosti o 
izpostavljenosti tveganjem in ustreznem obvladovanju tveganj. 
 
Za širšo in ožjo javnost je poglavitnega pomena, da je seznanjena z vrsto tveganj, ki lahko 
ogrozijo poslovanje družbe, da lahko na tej podlagi sprejmejo ustrezne odločitve. Tveganja so 
zaradi vse večje konkurence in nestabilnega poslovnega okolja vedno večja, zato bi jim 
morale posvetiti ustrezno pozornost vse družbe. Dobre družbe o tveganjih poročajo že vrsto 
let, v nekaterih poslovnih poročilih pa poglavja o tveganjih še vedno ni mogoče zaslediti. Z 
izčrpnim opisom tveganj, ki jim je družba izpostavljena, družba na interesne skupine naredi 
dober vtis, saj na tak način dokaže, da je področje tveganj urejena strateška dejavnost družbe.  
 
Ker so družbe iz dneva v dan bolj izpostavljene tveganjem, je ključnega pomena, da širšo 
javnost seznanijo z dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na bodoče poslovanje. V analizi 
poslovanja naj bi družba razkrila glavna tveganja in negotovosti, ki jim je izpostavljena, ter 
ravnanje poslovodstva z njimi. Različne družbe so izpostavljene različnim tveganjem, vsem 
pa so skupna finančna, operativna in strateška tveganja, ki vplivajo na razvoj in poslovanje. 
Družba bi morala razkriti usmeritve v zvezi z njihovim obvladovanjem ter pozitivne in 
negativne posledice zaradi izpostavljenosti tveganjem. Razkriti bi morala tveganja in 
negotovosti, ki so pomembni za razumevanje ciljev in strategij poslovanja družbe.  
 
Štirje ključni koraki pri predstavitvi tveganj v letnih poročilih bi se morali vrstiti v naslednjem 
zaporedju: 

1. opredelitev tveganj, ki bi lahko ogrozila poslovanje družbe, 
2. ocena tveganj, 
3. načrti in priprave za ustrezno obvladovanje tveganj, 
4. ustrezen nadzor. 

 
 



V nadaljevanju predstavljam, kaj o tveganjih razkrivajo nekatere največje slovenske družbe. 

5.1. Mercator 
 
V Skupini Mercator se zavedajo, da aktivno obvladovanje tveganj vpliva na manjšo 
izpostavljenost nepredvidljivim dogodkom, izboljšuje njen konkurenčni položaj ter omogoča 
boljši nadzor nad stroški, večjo predvidljivost denarnih tokov in dobička, višjo bonitetno 
oceno, hkrati pa ustvarja večje zaupanje pri lastnikih, dobaviteljih, kupcih in preostalih 
interesnih skupinah. Ker se zavedajo tudi, da so ugotovitve koristne tudi pri odločanju 
managementa, imajo v skupini oblikovan svet za obvladovanje tveganj, njemu v podporo pa 
so ustanovili še posamezne odbore, ki pokrivajo tri glavna področja tveganj, to so: odbor za 
poslovna tveganja, odbor za finančna tveganja in odbor za tveganje delovanja. 

 
Ključna tveganja, ki jih predstavljajo v poslovnem poročilu, se nanašajo na tveganja, za katera 
predpostavljajo, da je njihova verjetnost srednja oziroma visoka, in pri katerih 
predpostavljajo, da bi bila škoda ob morebitnem nastanku velika. Ključna tveganja delijo na: 
 

- poslovna tveganja: 
 tveganja konkurenčnosti trženjskega spleta, 
 tveganja rasti števila kupcev, 
 tveganja na področju investiranja, 
 tveganja v procesu vodenja nabave, 
 tveganja v procesu realizacije relativne razlike v ceni, 
 tveganja na področju veleprodaje; 

- finančna tveganja: 
 kreditna tveganja; 

- tveganja delovanja (tveganja po posameznih poslovnih procesih): 
 tveganja v procesu vodenja, 
 tveganja na področju zakonodaje, 
 tveganja na področju standardov in prenove poslovanja, 
 tveganja, ki se nanašajo na proces proizvodnje v trgovskih družbah ... 

 
V računovodskem poročilu navajajo uporabo izpeljanih finančnih instrumentov, ki jih 
uporabljajo za zavarovanje pred tveganji. Svoje izpeljane finančne instrumente opredeljujejo 
kot instrumente za varovanje posamezne vrste tveganja, povezane z zelo verjetnimi 
predvidenimi posli (varovanje denarnih tokov pred tveganjem). Na začetku opredelijo tako 
razmerje med instrumenti za varovanje pred tveganji in varovanimi postavkami kakor tudi 
cilje obvladovanja tveganj in strategijo za izvajanje različnih transakcij varovanja pred 
tveganji. Prav tako predstavijo svojo oceno, ali so izpeljani finančni instrumenti, uporabljeni v 
transakcijah varovanja pred tveganjem, uspešni. 
 
Celotno dejavnost obvladovanja finančnih tveganj opravlja svet za obvladovanje tveganj 
Skupine Mercator. Izdeluje tako ocene izpostavljenosti tveganjem in načela za obvladovanje 

 
 



tveganj kot tudi politike obvladovanja tveganj za posamezna področja. Vpeljali so tudi 
celovito politiko obvladovanja finančnih tveganj, kjer analizirajo izpostavljenost Skupine 
tveganjem, določijo višino tveganja in ukrepe za njihovo zmanjšanje. Celotna dejavnost 
obvladovanja tveganj se torej osredotoča na nepredvidljivost finančnih trgov in poskuša 
minimizirati negativne učinke na finančno uspešnost Skupine. 
 
V računovodskem poročilu razkrivajo poleg do sedaj navedenih tveganj tudi finančna 
tveganja. Družba nobenega od finančnih tveganj nima za nevarnega. Za vse vrste imajo v 
družbi oblikovane ustrezne ukrepe, ob povečanem tveganju pa se glede na višino 
izpostavljenosti odločajo še o dodatnih ukrepih. Celotna dejavnost obvladovanja tveganj v 
Skupini se osredotoča na nepredvidljivost finančnih trgov in skuša minimizirati potencialne 
negativne učinke na finančno uspešnost. Politika za obvladovanje finančnih tveganj je 
sestavljena iz analize izpostavljenosti Skupine tveganjem, določitve višine tveganja in 
ukrepov za njihovo zmanjševanje. Politika za vsako vrsto tveganj je tudi opisana. V 
računovodskih izkazih razkrije znesek posojil, zaščitenih pred tveganjem spremembe obrestne 
mere, pošteno vrednost izpeljanih finančnih instrumentov in znesek ustvarjenih tečajnih razlik 
(Letno poročilo 2006. Mercator).  
 
Mercator ima v letu 2006 dobro razčlenjena tveganja po posameznih sklopih, temu ustrezno 
ima oblikovane tudi posamezne odbore, ki skrbijo za njihovo obvladovanje. Politika 
obvladovanja finančnih tveganj bi morala vsebovati: opredelitev vloge finančne službe, opise 
tveganj, ki jih je treba obvladovati, cilje obvladovanja, sestavo in organiziranost finančne 
funkcije, seznam odgovornosti vsakega zaposlenca, ki dela na tem področju, razporejanje 
dolžnosti, omejitve pri poslih, postopke poslovanja pri obvladovanju finančnih tveganj in 
plačilne postopke (Peterlin, 2005, str. 59). Če izhajamo iz omenjene politike, pri Mercatorju v 
poročilu ne zasledimo seznama odgovornosti vsakega zaposlenca, ki dela na področju 
obvladovanja finančnih tveganj, ter razporejanja njihovih dolžnosti in omejitve pri poslih.  
 

5.2. Krka  
 
V letu 2006 je Krka razdelila tveganja v poslovnem poročilu na poslovna in finančna. 
Poslovna navaja znotraj področij, ki se nanašajo na razvoj in raziskave, ravnanje z okoljem, 
obvladovanje vhodnih materialov, obvladovanje procesa proizvodnje in zmogljivosti, 
informacijske vire, varnost in zdravje pri delu, varnost živil ter varovanje premoženja. 
Obvladovanje tveganj s področja razvoja in raziskav je zaradi narave farmacevtske dejavnosti 
še posebej pomembno. Za vsak izdelek zato preverjajo izpostavljenost tveganju za kršitve in 
tožbe, ki izhajajo iz intelektualne lastnine drugih subjektov. Tveganja neupravičenega 
izkoriščanja njihove intelektualne lastnine zmanjšujejo tako, da s patenti zavarujejo svoje 
rešitve v čim zgodnejših fazah razvoja. Za primere tožb pa oblikujejo ustrezno višino 
rezervacij. Pri razvojno-raziskovalni dejavnosti obstajajo tudi tveganja tehnološko-tehnične 
narave. Obvladovanje tveganj, ki so povezana s spremembo zakonodaje, se začne že v 
zgodnjih fazah razvoja izdelka in traja ves življenjski cikel proizvoda. 

 
 



 
Od finančnih tveganj Krka navaja: tveganje spremembe deviznih tečajev, tveganje 
spremembe obrestnih mer, kreditno in likvidnostno tveganje. Zaradi mednarodne razvejanosti 
izvoznih in uvoznih poslov je Skupina Krka izpostavljena predvsem tveganjem sprememb 
deviznih tečajev in obrestnih mer ter kreditnemu tveganju. Kreditno izpostavljenost 
obvladujejo s pomočjo bonitetnega ocenjevanja kupcev in z aktivno izterjavo terjatev. V letu 
2006 niso sklepali dodatnih zavarovanj za spremembo obrestne mere. Za zavarovanje pred 
tveganjem spremembe deviznih tečajev uporabljajo valutne opcije in navadne terminske 
posle. V primeru tveganja spremembe obrestne mere in likvidnostnega tveganja so v 
poslovnem poročilu dodali tudi ustrezne tabele, v katerih so primerjali stanje s predhodnimi 
leti, likvidnostne kazalnike pa tudi s povprečjem slovenskih družb in svetovnimi 
farmacevtskimi družbami. Ocenjujejo, da morebitne večje spremembe deviznih tečajev v 
prihodnosti ne bodo pomembno vplivale na poslovni izid skupine. Zaradi razmeroma nizke 
zadolženosti in sklenjenih zavarovanj v preteklosti podobno velja tudi za morebitne 
spremembe obrestnih mer. 
 
Zaradi razvejane dejavnosti in poslovanja z mnogimi tujimi državami tveganja obvladujejo 
znotraj odgovornosti in pooblastil posameznih procesov in družb v skupini, s finančnimi 
tveganji pa se sistematično ukvarjajo v finančnem sektorju, ki tekoče spremlja in obvladuje 
finančna tveganja. Stabilnost poslovanja na dolgi rok zagotavljajo z aktivnim obvladovanjem 
tveganj. 
 
V družbi izvajajo metode za ocenjevanje tveganj ter tem ustrezno določijo stopnjo 
izpostavljenosti, velikost možne škode in ne nazadnje tudi aktivnosti za izboljšanje 
zanesljivosti delovanja procesov. Bralcu so tveganja nazorno prikazana, navedeni so njihovi 
opisi, ovrednotena je tudi verjetnost nastanka dogodka ter načini obvladovanja, možne 
velikosti škode pa ne navajajo. Bralcu poleg kvalitativnih informacij v tabeli prikažejo tudi 
kvantitativne podatke o gibanju kazalnikov likvidnosti za Skupino Krka od leta 2002 do 2006. 
Za isto obdobje prikažejo delež zavarovalne premije v prihodkih od prodaje in število škodnih 
primerov, kazalnike finančnega vzvodenja ter likvidnostne kazalnike, ki jih primerjajo tudi z 
izbranimi povprečji. Za obdobje od leta 2004 do 2006 imajo tabelarično prikazan tudi pregled 
deviznih prilivov in odlivov ter odprtih deviznih pozicij v obvladujoči družbi.  
 
V pojasnilih k računovodskim izkazom razkrivajo, da osnovni finančni instrumenti 
vključujejo naložbe v kapital in dolžniške vrednostne papirje, poslovne in druge terjatve, 
denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge 
obveznosti. Skupina uporablja izvedene finančne instrumente za varovanje pred 
izpostavljenostjo valutnim in obrestnim tveganjem. Izpostavljenosti spremembi obrestnih mer 
v računovodskem poročilu dodajajo pregled kratkoročnih in dolgoročnih posojil (Letno 
poročilo 2006. Krka). 
  

 
 



5.3. Gorenje 
 
V družbi Gorenje deluje že tretje leto svet za obvladovanje tveganj. Njegova pozornost je 
usmerjena v ponovno opredelitev posameznih tveganj, prenovo ocene izpostavljenosti 
posameznim vrstam tveganj ter pripravo in izvajanje predlogov ukrepov za varovanje pred 
posameznimi vrstami tveganj. V Gorenju tveganja obvladujejo trije odbori. To so odbori za 
poslovna tveganja, finančna tveganja in tveganja delovanja. Na tak način Skupina Gorenje 
tudi razvršča glavne skupine tveganj. V poročilu navajajo naslednje za družbo pomembne 
vrste poslovnih tveganj: 

 zunanja tveganja, 
 prodajna tveganja, 
 nabavna tveganja, 
 produktna tveganja, 
 investicijska tveganja, 
 kadrovska, poslovna tveganja, 
 tveganja izgube premoženja. 

 
Zunanja tveganja v Skupini Gorenje so povezana predvsem s političnimi tveganji in 
spremembami makroekonomskih pogojev. Prodajna tveganja so povezana s konkurenčnostjo 
pri prodaji izdelkov in storitev na posameznih trgih. Nabavna tveganja, ki jih proučujejo, so 
povezana z obvladovanjem nepričakovanih sprememb v cenah, rokih dobave in kakovosti 
vhodnih surovin materialov. Produktna tveganja se navezujejo na nepravilno delovanje 
njihovih aparatov na trgu, ter v skrajnem primeru do masovne odpovedi. Investicijska 
tveganja segajo na področje uspešnega investiranja in razvoja novih izdelkov ter uspešnega 
uvajanja novih tehnologij. Izgubo ključnih kadrov in pomanjkanje strokovno usposobljenih 
kadrov opredeljujejo kot kadrovsko tveganje. Tveganje izgube premoženja se nanaša na 
obvladovanje premoženjskih in transportnih tveganj. 
 
Finančna tveganja delijo na kreditna, valutna, obrestna in plačilno sposobna. Izpostavljenost 
posameznim vrstam finančnih tveganj ter ukrepe za zavarovanje pred njimi izvajajo in 
presojajo na podlagi učinkov na denarne tokove. Za varovanje pred finančnimi tveganji 
znotraj redne dejavnosti izvajajo ustrezne aktivnosti varovanja na poslovnem, naložbenem in 
finančnem področju. 
 
Tveganja delovanja se nanašajo na zmanjšanje gospodarske koristi ter izvirajo iz možnosti 
neustreznega načrtovanja, izvajanja, nadziranja poslovnih procesov in aktivnosti. Kot 
najpomembnejša so opredelili naslednja tveganja: 

 proizvodna tveganja, 
 kadrovska tveganja, 
 tveganja informacijskega sistema, 
 zakonodajna tveganja, 
 projektna tveganja, 
 požarna tveganja. 

 
 



Proizvodna tveganja zajemajo delovanje ključne opreme (ključni stroji, orodja) in delovanje 
infrastrukture. Kadrovska tveganja opredeljujejo tveganja zaradi neprisotnosti na delu, med 
tveganji delovanja informacijskega sistema so pomembna tveganja, vezana na zagotavljanje 
kakovostne uporabe ter trenutne razpoložljivosti programske in strojne opreme. Zakonodajna 
tveganja se nanašajo na uvedbe evropske direktive, projektna na tveganja neustreznega 
izvajanja dlje trajajočih projektov in požarna na požarno ogroženost. 
 
Tudi Skupina Gorenje uporablja za zavarovanje pred finančnimi tveganji izvedene finančne 
instrumente. Na področju obvladovanja finančnih tveganj so v letu 2006 sledili notranjim 
finančnim politikam, ki vključujejo izhodišča za učinkovito in sistematično obvladovanje 
finančnih tveganj. Cilji procesa obvladovanja tveganj so bili doseganje stabilnosti poslovanja 
in zmanjšanje izpostavljenosti posameznim tveganjem do sprejemljive ravni, povečanje 
vrednosti družbe in posledični vpliv na boniteto družbe, povečanje finančnih prihodkov 
oziroma zmanjšanje odhodkov ter zmanjšanje učinka izjemnih škodnih dogodkov. 
 
Skupina Gorenje je vsa tveganja opredelila in navedla, na kakšen način obvladuje 
izpostavljenost pred posamezno vrsto. Za vsako posamezno vrsto je podala tudi svojo oceno. 
Poglavju o tveganjih je dodala tudi strateški zemljevid tveganj, ki bralcu nazorno prikaže 
ključna tveganja, ki jim je družba izpostavljena, in velikost škode, ki bi jo v danem primeru 
utrpela (Letno poročilo 2006. Gorenje). 
 

5.4. Droga-Kolinska  
 
Obvladovanje tveganj Droga-Kolinska razkriva v poglavju o finančnem upravljanju. V 
poslovnem poročilu lahko najdemo razdelitev na finančna tveganja, ki jih deli na: valutno 
tveganje, obrestno tveganje, tveganje visoke nestanovitnosti cen surove kave, tveganja 
neizpolnitve nasprotne stranke in likvidnostno tveganje. Poleg teh navaja tudi premoženjska 
tveganja in tveganja s področja varstva pri delu. 
 
Na področju premoženjskih tveganj ne predvidevajo posebnih tveganj, saj cene nepremičnin 
rastejo. V letu 2007 predvidevajo prodajo poslovno nepotrebnih nepremičnin, v teku je že 
postopek za pridobitev najugodnejšega ponudnika. Tveganja s področja varstva pri delu se 
nanašajo na mehanske poškodbe s strojno opremo, transportnimi sredstvi, zdrsi. Družba je 
izpostavljena tudi požarni ogroženosti. Tveganja s tega področja ocenjujejo kot povprečna. 
 
Znotraj družbe deluje tudi notranja revizija, ki neodvisno in nepristransko preizkuša, ocenjuje 
ter poroča o sestavi notranjega kontroliranja in o uresničevanju postavljenih ciljev. Notranja 
revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem, zato da preverja poslovanje 
skladnosti s predpisi in notranjimi pravili, opozarja na obstoječa tveganja v poslovanju ter 
ovrednoti ustreznost obvladovanja tveganj. 
 

 
 



Tudi Droga-Kolinska za zavarovanje pred valutnimi in obrestnimi tveganji uporablja izvedene 
finančne instrumente. Pri valutnem tveganju pa poleg izvedenih finančnih instrumentov 
uporablja tudi notranje tehnike, s katerimi so odlive v ameriških dolarjih (družba je 
izpostavljena predvsem valutnemu tveganju v ameriških dolarjih) usklajevali s prilivi v 
ameriških dolarjih. V pojasnilih k računovodskim izkazom Skupine Droga-Kolinska navajajo, 
da ne hranijo ali izdajajo izvedene finančne instrumente za namene trgovanja, vendar le za 
zavarovanje pred valutnimi in obrestnimi tveganji, ki se pojavljajo pri poslovnih, finančnih in 
investicijskih dejavnostih.  
 
Pri finančnih tveganjih navaja tehnike obvladovanja tveganja, tega, kako je v družbi 
organizirana služba za obvladovanje tveganja (vloge in odgovornosti), pa ne navaja. Tudi o 
sodilih, ki določajo sprejemljivo in nesprejemljivo raven izpostavljenosti tveganjem, tehnikah 
poročanja in nadzora bralec ne izve nič (Letno poročilo 2006. Droga Kolinska). 
 

5.5. Luka Koper  
 
Luka Koper zagotavlja ustrezno obvladovanje tveganj s pravočasnim prepoznavanjem in 
obvladovanjem, z usmeritvami in politikami, opredeljenimi v dokumentih celovitega sistema 
vodenja Skupine, v pravilnikih in drugih aktih. Navaja strateško, poslovno, finančno, 
likvidnostno, valutno tveganje, tveganje spremembe obrestne mere, kreditno tveganje in 
tveganje neizpolnitve nasprotne stranke. Je ena izmed redkih družb, ki v poglavju o tveganjih 
navaja tudi potek notranje revizije. 
 
V poročilu Luke Koper manjka marsikateri element, ki naj bi ga politika obvladovanja 
tveganj morala opredeliti. Pri vseh vrstah tveganja ne vemo, kdo je odgovoren za poročanje o 
tveganjih, in pri večini tveganj ne opredeljujejo, kako se proces obvladovanja tveganj 
dejansko spremlja. Nobeno od tveganj ni ovrednoteno, ne dobimo informacij o možnem 
vplivu na poslovanje. Poleg tega ne izvemo, katera raven tveganja je še sprejemljiva in kje je 
ločnica z nesprejemljivo. V poročilu ne navajajo morebitne škode in njene višine. Pri 
kreditnih tveganjih ne dobimo informacije o oblikah zavarovanja, ki jih uporabljajo. 
 
V do sedaj analiziranih letnih poročilih je Luka Koper ena od redkih, ki je navedla tudi potek 
notranje revizije. Pri revidiranju ni bilo ugotovljenih večjih kršitev. Ob ugotovljenem 
povečanju tveganja v posameznem poslovnem procesu je revizija predlagala vgraditve 
kontrolnih mehanizmov za obvladovanje tveganja (Letno poročilo 2006. Luka Koper). 
 
V računovodskem poročilu obvladovanje tveganj uvrščajo v podpoglavje Presoje in viri 
negotovosti, kjer navajajo podobne informacije kot v poslovnem poročilu. Bralec dobi le 
dodatno informacijo o tem, da družba ocenjuje, da ne obstajajo negotovosti, ki bi lahko 
povzročile bistvene spremembe. Luka Koper je torej ena izmed družb, ki interesnim skupinam 
ne razkriva obsežnih informacij glede tveganj. Ocenjujem, da bi lahko v prihodnosti temu 
poglavju namenili večjo pozornost. 

 
 



5.6. SKB banka  
  
SKB banka navaja izpostavljenost naslednjim finančnim tveganjem: kreditnemu, tržnemu, 
operativnemu, likvidnostnemu, obrestnemu in tečajnemu. Kot pravijo v SKB banki, jih 
upoštevajo pri vsaki stopnji naložbe od začetka do konca in pri vseh bančnih procesih. 
Osebje, ki je zadolženo za tveganja, deluje neodvisno od ostalih področij banke in poroča 
neposredno upravi banke. 
 
Pri kreditnem tveganju ločujejo odobravanje tveganj, kontrolo tveganj in merjenje tveganj ter 
analizo portfelja. Odobritev kreditnega tveganja temelji na poznavanju stranke in strategiji 
tveganj v banki. Banka ima opredeljena natančna navodila za ocenjevanje in odobravanje 
posojil, vključno s kreditnim odborom, ki skrbi za kreditno politiko banke. Vse vrste poročil 
in transakcij, ki povzročajo nastanke tveganj, pa morajo biti vnaprej odobrene na osnovi 
ustrezne dokumentacije in ocene tveganja. Vzpostavljeno imajo tudi dodatno raven kontrole 
tveganj. Tveganja banka meri s pomočjo številnih orodij za merjenje tveganj, pri čemer 
uporablja sodobne metodologije, ki omogočajo ocenjevanje pričakovanih izgub zaradi posojil 
in tveganj glede vrednosti nadomestitve (meri stroške banke, če nasprotna stranka ne izpolni 
svojih obveznosti, ki izhajajo iz izvedenega instrumenta). Upravljanje z likvidnostjo banke je 
usmerjeno v zagotavljanje razpoložljivih sredstev, ki omogočajo v vsakem trenutku nemoteno 
izpolnjevanje vseh obveznosti ob njihovi dospelosti. Izdelan ima plan v izrednih razmerah, ki 
zagotavlja, da v razmerah krize banka nadalje neprekinjeno izpolnjuje vse svoje obveznosti. 
Za vsako vrsto tveganj ima izoblikovan ustrezen odbor. Odbor za operativna tveganja skrbi za 
nadaljnje razvijanje postopkov za spremljanje operativnega tveganja. Banka ima za 
spremljanje operativnih tveganj in izgub iz tega naslova uveden informacijski sistem. Za 
namene učinkovitega obvladovanja tveganj je sprejela pisne politike, v katerih je opredelila 
organizacijsko strukturo obvladovanja tveganj, načine uravnavanja tveganja, interne limite, 
postopke za uravnavanje neskladij, postopke in vsebine internega poročanja. 
 
Pri vsakodnevnem poslovanju banka posluje z izvedenimi finančnimi instrumenti, pri katerih 
nastane zunajbilančno tveganje, s ciljem zmanjšati izpostavljenost spremembam obrestnih 
mer in tujih valut. Ti finančni instrumenti med drugim vsebujejo kreditne linije, finančne 
garancije, komercialne akreditive in valutne terminske pogodbe. Banka je v letnem poročilu 
prikazala tudi izpostavljenost zunajbilančnim obveznostim – po valutah in originalni ročnosti. 
Grafično je razkrila tudi strukturo bančnega portfelja po segmentih in industrijskih panogah 
(Letno poročilo 2006, SKB banka). 
 

5.7. Banka Celje 
 
Če razkritja o tveganjih SKB banke primerjamo s poročilom Banke Celje, ugotovimo, da je 
struktura tveganj enaka. Banka Celje je poleg posamične vrste tveganja navedla tudi projekt 
sprejetja evra (kot najpomembnejšega v lanskem letu) in bodoče spremembe zaradi nove 
kapitalske ureditve Basel II, ki jo je SKB banka opisala v ločenem poglavju. V Banki Celje je 

 
 



delovala tudi projektna skupina za Basel II, ki je vodila vse aktivnosti s tega področja. V 
poročilo o obvladovanju tveganj so vključili tudi prehod na mednarodne standarde 
računovodskega poročanja, po katerih so morale slovenske banke začeti računovodenje 1. 
januarja 2006.  
 
Banka Celje kadrovsko krepi službo, ki obvladuje tveganja. Izdelane ima osnovne usmeritve 
obvladovanja tveganj ter notranje postopke za ugotavljanje, obvladovanje, izvajanje in 
spremljanje posameznih vrst tveganj. Aktivno sodeluje tudi na področju sprememb, ki jih bo 
v naslednjih letih uvedla nova kapitalska ureditev. 
 
Z učinkovitim obvladovanjem likvidnostnega tveganja zagotavlja dnevno izpolnjevanje vseh 
obveznosti in vseh predpisov, ki urejajo področje likvidnosti. Likvidnost bančnega sistema je 
ocenila kot relativno dobro. Bralce so seznanili tudi s pomembnejšimi aktivnostmi na tem 
področju. Tudi kreditnemu tveganju banka posveča posebno pozornost. Služba za 
obvladovanje tveganj ga organizirano spremlja in ocenjuje. Služba deluje nevtralno, ločeno od 
aktivnosti kreditiranja. Vsako leto banka na tem področju sprejme politiko in načrt ukrepov, 
ki določa postopke pripoznavanja, merjenja, obvladovanja, nadziranja in spremljanja 
kreditnega tveganja.  
 
Ocenjevanje kreditnega tveganja temelji na standardih, potrjeni metodologiji ter obvladovanju 
obstoječih in potencialnih izpostavljenosti kreditnemu tveganju v banki. Bralcem 
predstavljajo tudi analizo portfelja ter oslabitev in rezervacije za pokrivanje izgub iz 
kreditnega tveganja. Izgube iz kreditnega tveganja se ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja 
izgub iz kreditnega tveganja, ki je bila pripravljena po MSRP. V okviru tržnega tveganja 
posebej omeni tudi izvedene finančne instrumente in vrednostne papirje. Banka aktivno 
dopolnjuje in razvija tudi nove metode merjenja in kontrole merjenja obrestnega tveganja. 
 
V konsolidiranem letnem poročilu navaja pod računovodskimi usmeritvami tudi strategije pri 
uporabi finančnih instrumentov. Po naravi so aktivnosti banke primarno povezane tudi z 
uporabo finančnih instrumentov. Poleg uporabe finančnih instrumentov za zavarovanje 
tveganja banka z njimi tudi trguje ter zavzema pozicije pri trgovalnih instrumentih za 
izkoriščanje kratkoročnih tržnih gibanj na lastniških in dolžniških trgih, pa tudi gibanja valut, 
obrestnih mer in cen blaga (Letno poročilo 2006. Banka Celje). 
 
Razkritja Banke Celje so podobna razkritjem SKB banke. Pri obeh pogrešam izpostavljenost 
tudi kakšni izmed ostalih oblik tveganj (tveganje pri delovanju in poslovno tveganje). Kot 
finančni instituciji sta poglavju o bančnih tveganjih namenili ustrezno pozornost, kar je bilo 
tudi pričakovati, saj je vrsta dejavnosti taka, da je še posebej podvržena različnim oblikam 
finančnih tveganj. Obe banki imata oblikovane tudi ustrezne odbore, ki skrbijo za 
obvladovanje tveganj. 
 

 
 



5.8. NLB 
 
Ker se v Skupini NLB zavedajo, da je obvladovanje tveganj ključno pri izvrševanju aktivnosti 
za doseganje strateških ciljev, uporabljajo standardne metodologije obvladovanja tveganj, ki 
omogočajo kakovostno ocenjevanje vseh vrst tveganj, pravočasno odzivanje in zmanjševanje 
izpostavljenosti tveganjem. V poslovnem poročilu navajajo obvladovanja kreditnih in tržnih 
tveganj, valutno in obrestno tveganje. 
 
Banka obvladuje kreditna tveganja na način, da vsako stranko bonitetno razvrsti in ji določi 
zgornjo mejo zadolževanja na podlagi njene kreditne sposobnosti, smiselnost posla in drugih 
elementov, ki vplivajo na vračilo naložbe. Po odobritvi banka stranko oziroma njeno 
poslovanje, vključujoč poravnavanje obveznosti, redno spremlja. Glede na tveganost 
posameznega posla oblikuje rezervacije po MSRP. V letu 2006 je banka okrepila nadzor nad 
bančnimi in finančnimi odvisnimi družbami. S sprejetjem programa razvoja obvladovanja 
tveganj v bančni skupini je zagotovila poenotene standardne postopke razvrščanja strank in 
oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja. 
 
NLB spremlja in obvladuje tržna tveganja ločeno po pozicijah bančne in trgovalne knjige ter 
zagotavlja zadosten obseg kapitala za kritje morebitnih nepričakovanih izgub zaradi 
izpostavljenosti valutnim in drugim tržnim tveganjem. V letu 2006 ocenjujejo, da je bila 
izpostavljenost tržnim tveganjem razmeroma majhna. 
 
Valutno tveganje spremljajo in obvladujejo na dnevni ravni. Banka razkriva, da izvaja dokaj 
konzervativno politiko obvladovanja valutnih tveganj, saj tveganje minimizira z 
vsakodnevnim minimiziranjem pozicij znotraj postavljenih limitov. Poleg standardne 
metodologije za izračun valutnih pozicij uporablja za interne namene model VAR (angl. value 
at risk), ki je prilagojen zahtevam baselskih standardov. Obrestno tveganje spremlja z 
metodologijo obrestnih razmikov. Poročila vsebujejo analizo obrestne občutljivosti po 
posameznih časovnih žepkih. Poleg posameznih vrst tveganja v poročilu opredeli trgovalno 
knjigo, znotraj katere navaja, s katerimi instrumenti trgujejo njene poslovalnice na denarnih in 
kapitalskih trgih. Za portfelj dolžniških in lastniških vrednostnih papirjev razkriva, kako 
spremlja in meri tveganja. V preglednicah je predstavila tudi strukturo kreditnega portfelja po 
segmentih, prehodno matriko NLB, slaba posojila, pozicijo bančne knjige, VAR valutnih 
pozicij ter VAR za dolžniške in lastniške vrednostne papirje.  
 
V računovodskem poročilu je Skupina NLB še dodatno razkrila politike obvladovanja do 
sedaj naštetih tveganj. Grafično je prikazala tudi izpostavljenost kreditnemu tveganju po 
posameznih državah in poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere izvaja strog 
nadzor nad izpostavljenostjo iz naslova neto odprtih pozicij. Pojasni tudi potencialne 
obveznosti iz kreditnih poslov. V okviru tržnih tveganj razloži, zakaj nastajajo in na kakšen 
način je sestavljen proces obvladovanja tržnih tveganj. Za valutna tveganja navede, da limite 
dopustnih izpostavljenosti posameznim valutam nadzoruje dnevno in da le-te potrdi uprava. 
Skupina spremlja obrestna tveganja tudi glede na trajanje in spremembo portfelja obrestno 

 
 



občutljivih postavk. Spremljanje in merjenje tveganj pri portfelju obveznic temelji tudi na 
variančno-kovarianči metodi izračuna tvegane vrednosti. Opredeli tudi izpostavljenost 
likvidnostnemu tveganju. Skupina mora skrbeti za zagotavljanje ustreznih denarnih tokov in 
razpoložljivih likvidnih sredstev, s katerimi izpolnjuje zapadle finančne obveznosti do strank. 
Skupina izračunava in redno poroča številne kazalce strukturne likvidnosti. Pojasnilom so 
dodani bilanca stanja glede na izpostavljenost valutnemu tveganju, bilanca, ki prikazuje 
izpostavljenost skupine obrestnemu tveganju, in prikaz dejanskih obrestnih mer (Letno 
poročilo 2006. NLB). 
 
Banke bi morale v letnih poročilih praviloma opisati izpostavljenost tveganjem pri svojem 
poslovanju, opredeliti pripravljenost za sprejemanje tveganja ter pojasniti strategije za njihovo 
obvladovanje in učinkovitost teh aktivnosti. Ker so tveganja ključni element bančnega 
poslovanja, morajo banke v svoji politiki določiti usmeritve obvladovanja tveganj in pravila 
poročanja o aktivnostih obvladovanja. Pri razkrivanju izpostavljenosti posameznim vrstam 
tveganja mora banka zagotoviti primerjalne podatke za predhodna obdobja, na podlagi katerih 
lahko sklepamo, v katero smer se giba izpostavljenost določeni vrsti tveganja. Razkriti mora 
tudi podatke o oblikovanih rezervacijah za morebitne izgube zaradi posameznih vrst tveganj 
in način, na katerega so bile rezervacije oblikovane. Primerjalnih podatkov je v analiziranih 
letnih poročilih razmeroma malo. Poleg primerjalnih podatkov za večletna obdobja bi lahko 
svoje podatke primerjali tudi s panogo ali konkurenčnimi družbami. 
 
Tveganja lahko banka ovrednoti vrednostno ali opisno. Med razkritji je dobro predstaviti tudi 
različne prikaze bilance stanja, iz katerih je razvidna izpostavljenost različnim tveganjem. 
Med take bilance štejemo bilanco, ki nam pokaže izpostavljenost kreditnemu, valutnemu, 
obrestnemu tveganju, bilanco dejanskih obrestnih mer in bilanco stanja ročnosti. Na tak način 
lahko določimo pomembnost izpostavljenosti oziroma ranljivosti. Opisno razkritje vsebuje 
opredelitev politike in strategij za obvladovanje tveganj. Naloga razkritij je zagotoviti dodatne 
informacije o posameznih postavkah računovodskih izkazov ter s tem interesnim skupinam 
omogočiti vpogled v finančno stanje banke in tveganja, s katerimi se srečuje pri opravljanju 
svojih storitev.  
 
Primerjava razkritij o tveganjih v analiziranih letnih poročilih slovenskih bank 
ter ostalih nefinančnih družb 
 
Iz analiziranih letnih poročil je razvidno, da slovenske družbe obvladovanju tveganj 
posvečajo različno raven pozornosti. Opaziti je mogoče, da večjo pozornost razkritjem o 
tveganjih posvečajo banke, kar lahko argumentiram s trditvijo, da so prav banke tiste, ki so še 
posebej izpostavljene najrazličnejšim oblikam tveganja, prav zaradi narave njihove 
dejavnosti. Čeprav navajajo zgolj finančna tveganja, ta nazorno opišejo in predstavijo 
sodobne metodologije za njihovo obvladovanje. Vse tri banke poleg kvalitativnih podatkov o 
politikah in strategijah obvladovanja tveganj, bralcem letnega poročila predstavijo tudi 
kvantitativne podatke. V poglavju o obvladovanju finančnih tveganj lahko dobimo podatke o 
geografski koncentraciji sredstev, izpostavljenosti valutnemu tveganju, obrestni občutljivosti 

 
 



sredstev, ravni obrestnih mer, izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju in podobno. 
Nasprotno je v ostalih analiziranih letnih poročilih kvantitavnih podatkov razmeroma malo. 
Nefinančne družbe bi morale torej bralcu predstaviti več takih podatkov, na podlagi katerih bi 
lahko še dodatno ocenil ranljivost podjetja, saj je na podlagi bilanc, ki izkazujejo posamezno 
vrsto izpostavljenosti, lažje oceniti velikost tveganja, kot zgolj s kvalitativnim ovrednotenjem 
tveganja. 
 
Na podlagi analiziranih letnih poročil ocenjujem, da obstaja v letnih poročilih nefinančnih 
družb večja razlika v razkrivanju informacij o tveganjih kot v primeru bank. Mercator, Krka 
in Gorenje razkrivajo veliko več informacij kot Droga-Kolinska in Luka Koper. Ocenjujem, 
da je obseg informacij odvisen predvsem od razvitosti funkcije obvladovanja tveganj znotraj 
posamezne družbe. Navedene družbe prikazujejo tudi ostale vrste tveganj, ki so odvisne od 
dejavnosti, ki jo posamezna družba opravlja. V večini je poudarek na poslovnih tveganjih in 
tveganjih delovanja. 
 
Pomanjkljivosti, ki jih opažam se nanašajo predvsem pri opredelitvi odgovornosti zaposlenih 
pri obvladovanju tveganj, omejitvah pri izvajanju poslov, organiziranosti aktivnosti za 
obvladovanje tveganj, tehnikah poročanja, predvsem pa v sodilih, ki ločujejo sprejemljivo 
raven tveganja od nesprejemljive. Banke poleg posredovanih kvantitativnih podatkov nazorno 
opišejo tudi uporabo sodobnih metodologij, ki so ključno orodje za obvladovanje tveganja. Za 
odpravo navedenih pomanjkljivosti, bi se lahko v tem primeru nefinančne družbe zgledovale 
po bankah, ki področju tveganj posvečajo posebno pozornost in bralcu letnega poročila 
posredujejo veliko informacij.  
 

5.9. Razkritja o tveganjih v tujih letnih poročilih 
 
Za primerjavo z letnimi poročili slovenskih družb sem si izbrala nekaj tujih družb s 
podobnimi dejavnostmi. V analizo sem vključila letna poročila naslednjih družb: Bosch, 
Novartis, Port of Seattle in Target. Nobena od navedenih družb v letnih poročilih tveganj ne 
opredeljuje in razčlenjuje v takem obsegu, kot so bila predstavljena pri slovenskih družbah. 
Bosch na primer tveganja razdeli v dve skupini: tveganja, povezana s proizvodi, in finančna 
tveganja. Tveganja v grobem opiše in predstavi politike obvladovanja. Novartis v poglavju o 
tveganjih omenja zgolj pripravo na primer izbruha epidemije. V računovodskem poročilu pa 
poleg navedenega opiše še tržno tveganje, tveganje spremembe valute, tveganje spremembe 
cen vložkov, obrestno, kapitalsko, kreditno in likvidnostno tveganje. Tveganja opredeli in 
predstavi aktivnosti za obvladovanje. V računovodskem poročilu dodaja tudi bilanco 
izpeljanih instrumentov. Port of Seattle v poročilu o tveganjih poroča le v nekaj vrsticah. V 
poročilu navaja poslovna tveganja, ki vključujejo ekonomsko tveganje, državno in lokalno 
reguliranje ter spremembe zakonodaje. Port of Seattle ima oblikovano skupino za 
obvladovanje tveganj, ki skrbi za preprečevanje premoženjskih škod in škod, ki bi jih lahko 
povzročili zaposlenci. Tudi iz tega poročila ne dobimo relevantnih informacij. Najbolj se je 

 
 



poglobila v poročanje o tveganjih družba Target, ki bi jo lahko po vrsti dejavnosti primerjali z 
Mercatorjem, a vendar je obseg razkritij zelo skop. 
 
Iz navedenih poslovnih poročil tujih družb ugotavljam, da tuja poročila niso boljša od 
slovenskih, kvečjemu slabša. V nobenem izmed poročil tveganj niso v celoti opredelili, jih 
razvrstili po pomembnosti, navedli višino možne škode, odgovorne za obvladovanje tveganj, 
ukrepe ob povečanju izpostavljenosti tveganjem.  
 

5.9.1. Kaj manjka razkritjem o tveganjih v letnih poročilih 
 
Ker sem analizirala letna poročila, ki so se v preteklih letih prijavila na tekmovanje za 
najboljše letno poročilo, ki ga je organiziral častnik Finance, sklepam, da so ta poročila 
najboljša na slovenskem področju, pri ostalih lahko torej pričakujemo slabšo kakovost 
vsebine. Iz obravnavanih poslovnih poročil lahko razberemo, da se slovenske banke, ki 
poročajo o obvladovanju tveganj, osredotočajo predvsem na finančna tveganja, ne 
obravnavajo pa nefinančnih. Ostale obravnavane družbe poročajo tudi o nefinančnih 
tveganjih. Nekatera letna poročila izbranih družb na obravnavanem področju že nekaj let 
zapored ohranjajo kakovost vsebine, druga pa vsako leto kaj izboljšajo. V analiziranih letnih 
poročilih, ki naj bi bila med najboljšimi v Sloveniji, je bilo mogoče opaziti pomanjkljivosti v 
razkrivanju, zato lahko pričakujemo, da je kakovost razkritij o tveganjih ostalih slovenskih 
družb še slabša. Še vedno obstajajo družbe, ki razkrivanju informacij o tveganjih še zmeraj 
posvečajo premalo pozornosti. Pomembno je, da družbe ocenijo, kaj so glavni dejavniki 
tveganja, in le-ta predstavijo širši javnosti. Velikokrat so tveganja le opisana, konkretnih 
odgovorov o procesih zaznavanja tveganja in procesu nadzorovanja pa bralec ne dobi. 
  
Slovenske družbe se ne zavedajo v ustrezni meri, da so tveganja tista, ki vplivajo na finančne 
in strateške cilje v družbi. Za interesne skupine je ključnega pomena, da si zagotovijo ustrezne 
informacije o pogledu vodstva družbe na tveganja. Pomembno je, da zainteresirana javnost 
dobi informacije, kakšne vrste tveganj lahko ogrozijo poslovanje družbe in katere so 
dejavnosti v družbi, ki delujejo na področju njihovega obvladovanja in preprečevanja. Bralec 
letnega poročila mora dobiti informacijo o velikosti izpostavljenosti tveganjem, da lahko na 
ustrezni podlagi oceni, kakšna je verjetnost, da bo dejansko poslovanje družbe drugačno od 
pričakovanega.  
 
V nobenem izmed poročil ni navedena nobena oblika tveganja, ki bi lahko ogrozila 
poslovanje družbe. Bralcu tveganj ne ocenijo v ustrezni meri, da bi si lahko ustvaril sliko o 
tem, katera so res tista ključna, ki bi lahko omajala stabilnost družbe. Če si v poročilu 
preberemo podatke o velikem številu tveganj, si težko predstavljamo, katera so tista ključna. 
Menim, da je še vedno prisotna miselnost, da je treba navajati le pozitivne plati dogodkov in 
predvidevanj, tiste malo slabše pa rajši zamolčati. Ob nastanku katerega od tveganj, ki ga 
družba ni izpostavila, a bi povzročilo družbi občutno škodo, bi zagotovo pri delničarjih (in 

 
 



ostalih interesnih skupinah) zamajalo zaupanje v družbo in posledično zmanjšalo njeno 
kredibilnost.  
 
Vsaka politika obvladovanja tveganj bi morala opredeljevati vsaj (Peterlin, 2005, str. 60): 

 cilje; 
 vloge in odgovornosti; 
 zaznavo tveganj in metodologijo, ki bo pri tem uporabljena; 
 sodila, ki določajo mejo med sprejemljivo in nespremenljivo ravnijo izpostavljenosti 

tveganju; 
 usmeritve za obvladovanje tveganja (odpravljanje tveganja, nadzor nad tveganjem, 

sprejemanje tveganja, prenos tveganja) in 
 usmeritve pri sprotnem poročanju o tveganjih. 

 
Če je to seznam zgolj osnovnih razkritjih, ki naj bi jih družbe navedle v letnih poročilih, hitro 
ugotovimo, da v marsikaterem slovenskem letnem poročilu manjka kar precej sestavin. V 
prihodnosti bodo morale torej slovenske družbe temu področju namenjati večjo pozornost, saj 
interesne skupine iz dneva v dan zahtevajo od družbe več informacij. 
 
V raziskavi, ki je vključila letna poročila slovenskih družb za leto 2003 (Korošec et al., 2005, 
str. 217–237), ugotavljajo, da se pomembnost poročanja o tveganjih iz leta v leto povečuje. 
Interesne skupine zahtevajo od družb vedno večje število informacij. Delničarji niso več 
zadovoljni s tradicionalnimi računovodskimi informacijami, želijo si vedno bolj izčrpne in 
relevantne informacije, na podlagi katerih je mogoče sklepati o prihodnjem poslovanju 
družbe. Kot ene pomembnejših so tudi informacije o tveganjih. Informacije o tveganjih so v 
korist tako notranjim kot zunanjim uporabnikom. Razkritja o tveganjih povečujejo zaupanje v 
sposobnost poslovodstva in sposobnost zaposlencev za njihovo obvladovanje. Takšne vrste 
poročanje razumemo kot zaščito interesov velikih in malih investitorjev, delničarjev ... 
Poročanje o tveganjih je osnovano tudi z regulacijo finančnih trgov. Uvedba Basla zahteva še 
izdatnejše pritiske na obvladovanje in poročanje o tveganju. Na tem področju so bili precej 
aktivni tudi v Angliji (Institute of Chartered Accountants in England & Wales), kjer so 
analizirali poročanje o tveganjih. V letu 2002 so objavili študijo, v kateri so obravnavali 
pozitivne plati poročanja o tveganjih in koristi, ki jih imajo pri tem bralci letnih poročil. 
 
Iz raziskave letnih poročil za leto 2003, ki je vključevala 36 največjih družb v Sloveniji, 
prijavljenih na tekmovanje za najboljše letno poročilo, ki ga je organiziral časnik Finance, je 
mogoče sklepati:  
 letna poročila le delno ustrezajo zahtevam poročanja o tveganjih po SRS in ZGD; 
 marsikdaj navajajo le generalne definicije tveganj, v glavnem finančnih, ki so pogosto 

prepisana iz zakonodajnih določb; 
 z nekaj izjemami družbe ne poročajo o tveganjih delovanja, čeprav so nemalokrat ta zelo 

pomembna; 
 banke pogosto navajajo le priložnosti, ne pa tveganja, ki izvirajo iz uporabe nove 

informacijske tehnologije, ne glede na to, kako pomembna so lahko; 

 
 



 tveganja so redko predstavljena v kontekstu razvojnih strategij; 
 letna poročila malokdaj podajajo informacije o tem, kako je v družbi organizirana služba 

za obvladovanje tveganj; 
 tveganja so navadno slabo definirana, saj so velikokrat uporabljene zgolj definicije 

tveganj iz standardov; to so lahko posledice slabo razvitih metod, še posebno tistih na 
področju uporabe finančnih instrumentov; 

 v nekaterih primerih je mogoče opaziti tudi tendenco k prikrivanju informacij o določenih 
tveganjih; 

 družbe redko uporabljajo možnost razkritja o tveganjih in uporabne koeficiente, ki jih 
ponuja krizni management; kot kaže, so poslovne odločitve največkrat zgolj naključne in 
brez komentarjev, ki bi uporabnikom omogočili oceniti tveganje; 

 celotna kakovost informacij v obravnavanih letnih poročilih v letu 2002 in 2003 je bila 
boljša od tistih v letu 2001; ocenimo lahko, da je razlog v večjem povpraševanju po 
razkritjih in novih računovodskih standardih; v nekaterih primerih je bilo mogoče zaznati 
večji obseg razkritij o tveganjih. 

 
Formalno rečeno, so poročila vedno bolj in bolj strukturirana in bogata. V poslovnem delu 
poročila je malo analiz poslovnih dejavnosti brez kakršnih koli primerjav s konkurenco. Bolj 
pogosto so navedeni samo koeficienti s skopimi obrazložitvami poslovnih razmer in tveganj, 
ki grozijo družbi. Veliko poročil ponuja obilico nekoristnih informacij, včasih tudi 
zavajajočih, trditev o namerah in aktivnostih v prihodnosti – pogosto brez argumentov. 
Istočasno računovodstvo meri na poštena razkritja, saj se bo le na tak pošten način, brez 
nepotrebnega prirejanja podatkov in brez prikrivanja slabosti, tveganj in težav v letnih 
poročilih, kakovost letnih poročil sčasoma izboljšala. Resničen razvoj poročanja o tveganjih 
bo možen šele tedaj, ko se bo obvladovanje tveganj v družbah izboljšalo.  

 
V primerjavi z navedeno raziskavo letnih poročil za leto 2003 ugotavljam, da je moja analiza 
v nekaterih ugotovitvah precej podobna, kar nakazuje, da se kar precej pomanjkljivosti pri 
razkritjih o tveganjih še ni spremenilo, temveč ostaja enako kakor pred nekaj leti. Čeprav se 
obseg poročanja o tveganjih iz leta v leto izboljšuje, še marsikatera družba tej tematiki ne 
posveča ustrezne pozornosti. Ker so bila v raziskavo vključena letna poročila največjih 
slovenskih družb, za katera predpostavljamo, da so tista, ki spadajo med najboljše 
pripravljena, lahko predpostavljamo, da je obseg razkritij pri ostalih družbah še bolj skop. Iz 
leta v leto pa lahko opazimo občutne izboljšave tudi na tem področju razkrivanja informacij, 
zato lahko z gotovostjo trdim, da bo to tudi v prihodnosti eno izmed področij letnega poročila, 
ki mu bo treba namenjati vse večjo pozornost. 
 

5.9.2. Prednosti in stroški razkrivanja informacij 
 
Skorajda nemogoče je izmeriti stroške in koristi, ki so posledica izboljšanih razkritij, ter jih 
primerjati s stroški informacij. Stroški in koristi so zelo razpršeni ter na uporabnike učinkujejo 
različno in z različnimi stopnjami. Kljub temu je treba sprejeti odločitve o stroških in koristih. 

 
 



Pri razkrivanju informacij je treba poudariti, da morajo biti informacije uporabne, čeprav 
prinašajo stroške, ki presegajo njihovo uporabnost. Poleg tega morajo biti zanesljive in ne 
smejo zavajati uporabnika (Horvat, 2004, str. 27). 
 
Pomembno je, da na podlagi ponujenih informacij uporabniki sprejmejo pravilne odločitve, ki 
prinašajo koristi gospodarstvu kot celoti. Več razkritij uporabnikom prinaša večjo verjetnost, 
da bodo sprejeli pravilne odločitve in na takšen način pravilno razpršili svoje premoženje. 
Kakovostne informacije so iztočnica za ustrezno odločanje o naložbah v bolj produktivne 
družbe. S tako dobljenimi finančnimi sredstvi družbe rastejo in posledično vplivajo na 
vsesplošno gospodarsko rast. Slabe naložbe zaradi nezadostnih in slabih informacij pa, 
nasprotno, zavirajo rast in tekmovalnost gospodarstva. Prednosti družbe, ki navaja več 
informacij, so (Horvat, 2004, str. 28): 

 večja likvidnost finančnih trgov; 
 manjša verjetnost, da bi naložbenik nepravilno razpršil svoja finančna sredstva; 
 manjša verjetnost, da bi se uporabniki na podlagi razkritij nepravilno odločali; 
 tekmovalna prednost zaradi razkritij informacij drugih družb; 
 tekmovalna prednost zaradi lastnih razkritij ter 
 pogajalska prednost zaradi razkritij informacij kupcev in dobaviteljev. 

   

5.9.3. Kakšna naj bi bila torej vsebina 
 
Ker je letno poročilo osrednja informacija o družbi, je pomembno, da je njegova vsebina 
transparentna in bogata ter dovolj razumljiva in privlačna po obliki. Vse, kar nalagajo 
predpisi, bi moral biti le minimalni standard. Potrebno se je odločiti za glavne poslovne 
dogodke, ki vplivajo na tveganja, ter v zvezi s tem potrebna in tehtna razkritja. Vsaka družba 
daje različne poudarke posameznim tveganjem, skupna lastnost, ki bi morala odlikovati vsa 
poročila, pa je osredotočanje na bistvene podatke, ki morajo biti urejeni, berljivi in 
funkcionalni. Dodatno lahko besedilo, napisano v jedrnatem in razumljivem jeziku, obogatijo 
tudi s fotografijami, ilustracijami in grafičnimi rešitvami. Ker v zadnjih letih videz letnih 
poročil spominja na prave slikanice, je koristno informacijam dodati tudi ustrezne prikaze v 
grafikonih, preglednicah in podobno, ki na bralca naredijo še dodaten vtis. 
 
Uporabniki torej pričakujejo jedrnate, hitre in celostne informacije, brez preobsežnih in 
nepotrebnih podrobnosti. Razkritja morajo v očeh zainteresirane javnosti ustvariti občutek 
kredibilnosti. Na razvoj letnih poročil so v zadnjem desetletju vplivali predvsem razvoj 
interneta in številni računovodski škandali po svetu. Zakoni zato po novem nalagajo družbam 
še več razkritij. Poročilo bi moralo vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja 
družbe, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. 
Kaj pomenijo za družbe bistvena tveganja in pošten prikaz le-teh, pa je še vedno prepuščeno 
presoji družbe same.  
 

 
 



Družbe morajo v računovodskih izkazih prikazati tveganja, ki so jim izpostavljena. 
Poslovodstvo je tisto, ki mora presoditi, ali izpustitev določene informacije pomembno vpliva 
na prihodnje odločitve interesnih skupin. Priporočljivo je, da se družba seznani tudi z 
informacijami, ki jih razkrivajo ostale družbe v panogi. Potrebe, pritiski, povpraševanje 
uporabnikov po razkritjih o tveganjih, ki pomagajo zainteresirani javnosti oceniti sposobnost 
družbe za obvladovanja tveganj, so v glavnem posledica povečevanja potreb ocenjevanja 
možnega prihodnjega razvoja družbe, ki bodo tudi v prihodnosti vse večje. Informacije o 
tveganjih in njihovem obvladovanju v družbah bodo tudi v prihodnje pomembna komponenta 
bodočih modelov poslovnega poročanja. Letna poročila večjih družb že dokazujejo, da temu 
področju namenjajo vse več pozornosti. 
 

6. ZAKLJUČEK 
 
Zaradi izpostavljenosti gospodarskih družb vse večjim pritiskom in nenehnim spremembam v 
poslovnem okolju je nujno potrebno, da dejavnike tveganja družba pravočasno prepozna in se 
pred njimi ustrezno zavaruje. Zato mora imeti oblikovano ustrezno politiko obvladovanja 
tveganj, ki skrbi za preprečevanje njene ranljivosti. Višja stopnja nepredvidljivosti se kaže v 
zmanjšanju zanesljivosti poslovnega načrtovanja, kar povečuje tveganost delovanja družbe. 
Za dolgoročni obstoj sta torej nujni, poleg izboljševanja uspešnosti poslovanja, učinkovito 
zaznavanje in obvladovanje tveganj. Osnovne naloge družbe so torej opredeliti tveganja, jih 
oceniti, oblikovati usmeritve obvladovanja in pripraviti predloge njihovega izvajanja.  
 
Ker je cilj letnih poročil interesnim skupinam predstaviti poslovanje družbe in jim omogočiti 
čim lažje odločanje na podlagi ponujenih informacij, je ključno, da družba uporabnikom 
posreduje tudi informacije o tveganjih. Le točne in popolne informacije bodo uporabnikom 
omogočale sprejeti ustrezno odločitev. Iz analize letnih poročil pa ugotavljam ravno 
nasprotno. Čeprav sem analizirala letna poročila družb, ki so bile v preteklih letih nagrajene 
za najboljša letna poročila, lahko že v teh odkrijemo marsikatero pomanjkljivost na področju 
razkritij o tveganjih. V Sloveniji imamo družbe, ki se zavedajo pomembnosti razkrivanja 
informacij in poglavju o tveganjih iz leta v leto dodajajo več informacij, v splošnem pa se 
družbe razkrivanju informacij izogibajo in večina jih navaja le najbolj osnovne informacije o 
tveganjih, ki uporabnikom ne prinašajo koristi. Zakaj torej taka razlika med družbami? Morda 
se družbe še vedno bojijo razkrivati informacije zaradi bojazni pred razkrivanjem poslovnih 
skrivnosti in oslabitve položaja pred konkurenco. Dejstvo pa je, da interesne skupine iz dneva 
v dan zahtevajo večje število informacij in temu primerno se bodo morale v prihodnosti 
odzvati tudi družbe.  
 
Ker je nadaljnje sodelovanje z družbo odvisno prav od informacij, ki jih le-ta ponuja 
interesnim skupinam, bo treba v prihodnosti nameniti področju razkritij vse večjo pozornost. 
Ker smo iz leta v leto priča vse obsežnejšemu poročanju družb, bo treba tudi v prihodnosti 
skrbeti za ustrezno zakonodajo, na temelju katere bo obseg razkritij v letnih poročilih 
iztočnica za ustrezne odločitve uporabnikov informacij. Družbe morajo torej razumeti, kaj so 

 
 



ključne informacije, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov, in temu ustrezno pripraviti letno 
poročilo. Ker se na podlagi ponujenih informacij uporabniki odločajo, ali bodo sodelovali z 
družbo ali ne, od tega pa je odvisno njeno preživetje, lahko torej sklenemo, da bo treba v 
prihodnosti za dobro informiranost interesnih skupin poskrbeti za razkritja o bistvenih 
tveganjih družbe, ki so ključ za njen nadaljnji obstoj, njihovo obvladovanje pa ključno za 
uspešno delovanje družbe tudi v prihodnosti.  
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