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POROČILO 
- Poslovno poročilo Slovenske izvozne družbe d.d. za leto 2000 ter Razvojne usmeritve s temelji poslovne 3 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Poslovno poročilo 

SLOVENSKE IZVOZNE DROŽDE, D.D. ZA 

LETO 2000 TER RAZVOJNE USMERITVE 

S TEMELJI POSLOVNE POLITIKE 

(RUTPP 2001) ZA LETO 2001 

- EPA 222 - III 

SLOVENSKA Slovenska izvozna družba d.d. Ljubljana pošilja v prilogi 
IZVOZNA Poslovno poročilo za leto 2000 ter Razvojne usmeritve s temelji 
DRUŽBA poslovne politike (RUTPP 2001) Slovenske izvozne družbe 
d.d. Ljubljana d.d., Ljubljana za leto 2001. 

Ljubljana, 29.05.2001 Vida Zabukovec, l.r. 
Št.: 1386-th-01 GENERALNA SEKRETARKA 

) 
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SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA - OSNOVNA PREDSTAVITEV 

• Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana je slovenska izvozno-kreditna agencija (IKA). Ustanovljena je bila 
22.10.1992 kot posebna zasebnopravna finančna institucija za zavarovanje in financiranje izvoza, na podlagi 
posebnega zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Ur.l. RS, št. 32/92, 37/95, 34/96,31/97 
in 99/99). 

• Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom št. SRG 8069/92 z dne 27.10.1992 
pod št. registrskega vložka 1/19966/00. 

• Večinski delničar družbe je Republika Slovenija (konec leta 2000 je njen delež znašal 91,15 odstotkov), poleg nje 
pa so delničarji SID še banke, zavarovalnice, Gospodarska zbornica Slovenije ter številna druga slovenska podjetja 
(skupaj je 31.12.2000 SID imela 83 delničarjev). 

• SID je registrirana za širok spekter dejavnosti, s katerimi pospešuje prodajo blaga in storitev ter investicije 
slovenskih podjetij v tujini. 

Za svoj lasten račun družba: 
zavaruje podjetja pred kratkoročnimi komercialnimi riziki v izvozu in domači trgovini; 
financira posle mednarodne trgovine in investicij; 
izdaja garancije za posle podjetij na tujih trgih in doma; 
nudi bonitetne informacije, svetovanje, pomoč pri izterjavah in opravlja druge spremljajoče storitve. 

Za račun države SID izvaja: 
zavarovanje izvoznih kreditov pred nekomercialnimi riziki; 
zavarovanje investicij pred nekomercialnimi riziki; 
zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki; 
zavarovanje kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v državah, ki 
niso članice OECD; 
zavarovanje pred tečajnimi riziki; 
ob tem SID (kot agent države) opravlja tudi tehnična in strokovna opravila v zvezi s programom 
izravnave obresti (PIO) za izvozne kredite in druge posle po posebnih pooblastilih. 

Načela na katerih temelji poslovanje SID so zlasti načela varnosti, likvidnosti in rentabilnosti. Glede standardov varnega 
poslovanja, periodičnih in letnih obračunov ter revizij računovodskih izkazov se za SID uporabljajo tako rekoč enaki predpisi 
kot za banke. Nadzor nad bančnim delom poslovanja SID opravlja Banka Slovenije, nadzor nad opravljanjem zavarovalnih 
poslov družbe za njen lasten račun pa izvršuje Agencija za zavarovalni nadzor, SID pa nadzira tudi Ministrstvo za finance. 

"Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti družbe iz izdajanja garancij in zavarovanj, ki presegajo jamstveni kapital družbe, 
jamči Republika Slovenija. Republika Slovenija s posebnimi zakoni jamči za obveznosti družbe, ki presegajo jamstveni 
kapital družbe, iz najemanja kreditov, izdanih garancij v tujino in izdanih vrednostnih papirjev." (17. člen zakona o SID). 

Zadolževanje SID z garancijami države ureja tudi zakon o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe 
financiranja izvoza (Ur.l. RS, št. 20/98). 
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Poslovanje SID za državni račun in vioga Komisije za pospeševanje izvoza 

Poslovanje, ki ga SID kot slovenska izvozno-kreditna agencija (IKA) opravlja za račun Republike Slovenije, je poslovno in 
knjigovodsko ločeno od poslovanja SID, d.d., Ljubljana za njen lasten račun. 

K pogojem za zavarovanje, ki ga SID izvaja za državni račun ter limitom, do katerih se za državni račun posli lahko 
zavarujejo po posamezni državi, daje po zakonu o SID soglasje medresorska Komisija za pospeševanje izvoza. Komisija 
med drugim določa tudi pogoje in merila za regresiranje obresti za izvozne kredite ter daje soglasja k poslom financiranja, ki 
presegajo 5 odstotkov, in k poslom zavarovanja ter izdajanja garancij, ki presegajo 10 odstotkov vrednosti kapitala družbe. 

Varnostne rezerve, ki za SID predstavljajo pomembne zavarovalne kapacitete za zavarovanje pred nemarketabilnimi rizki, 
preden izplačane zavarovalnine morebiti bremenijo državni proračun (začetna sredstva teh varnostnih rezerv je na podlagi 
posebnega zakona zagotovila Republika Slovenija iz kupnin za privatizirana družbena podjetja) se oblikujejo iz premij in 
drugih dohodkov, ki jih družba ustvari s poslovanjem na področju zavarovanja in pozavarovanja pred nemarketabilnimi riziki 
(nekomercialni riziki, srednjeročni komercialni riziki in drugi kratkoročni komercialni (nemarketabilni) riziki). Uporabljajo se 
predvsem za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov, ki jih SID opravlja za državni 
račun. Če nastalih škod ni mogoče poravnati iz omenjenih rezerv, zagotovi sredstva za izplačilo škod iz naslova zavarovanj 
pred nemarketabilnimi riziki po zakonu o SID Republika Slovenija. 

Podoben status kot varnostne rezerve imajo tudi v začetku leta 1998 oblikovane posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred tečajnimi 
riziki. 

Storitve SID 

V primerjavi z večino izvozno-kreditnih agencij (IKA) iz drugih držav se SID uvršča med tiste (one-stop agency), ki svojim , 
strankam ponuja širok in kompleten krog različnih finančnih storitev zavarovanja, financiranja in izdajanja garancij, kar 
dopolnjuje še z nekaterimi spremljajočimi storitvami, kot so na primer informacije o bonitetah podjetij, rizičnosti tujih trgov, 
pravno svetovanje, pomoč pri izterjavah dolgov in podobno. 

Poleg tega je SID edina finančna institucija v Sloveniji, ki zavaruje kredite tako pred komercialnimi kot tudi pred 
nekomercialnimi, vključno s tečajnimi, riziki, hkrati pa zavaruje tudi investicije slovenskih podjetij v tujini pred nekomercialnimi 
riziki. S tem z zavarovalne strani v polni meri spremlja posle prodaje svojih strank, hkrati pa konkretnemu poslu poleg 
zavarovanja izvoznih kreditov dodaja še možnost posrednega ali neposrednega financiranja teh poslov v domači ali tuji valuti 
ter izdajanja raznih garancij. Pri tem SID svojim strankam ne pomaga samo pri nastopanju na tujih trgih, pač pa jim pred 
kratkoročnimi komercialnimi riziki zavaruje tudi njihove domače terjatve; z zavarovalnim kritjem jim torej lahko pokrije njihovo 
celotno prodajo (whole turnover), kar velja enako tudi za garancije, ki jih SID izdaja tujim koristnikom in tudi za poslovanje 
podjetij na domačem trgu. 

S svojo svetovalno vlogo in preventivno funkcijo zavarovanja družba pomaga slovenskim podjetjem pri nastopanju na 
njihovih prodajnih trgih, jim ob nastopu zavarovalnega primera povrne nastalo škodo ter jih tako zavaruje pred riziki neplačila 
ali nepravočasnega plačila domačih in tujih kupcev, dolžnikov ali garantov, ne glede na to ali je do neplačila ali zamude 
plačila prišlo zaradi komercialnih ali nekomercialnih rizikov. Pomaga pa jim tudi pri izterjavah, z bonitetnimi in drugimi 
poslovnimi informacijami in raznim svetovanjem. 

Zavarovanje izvoznih in domačih kreditov ter investicij s prenosom zavarovalnih pravic na poslovne banke (asignacija) 
podjetjem hkrati olajšuje tudi najemanje bančnih in drugih kreditov, potrebnih za njihovo poslovanje. 
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Organizacijska shema SID 
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Strategija razvoja SID 

Vlada Republike Slovenije je že leta 1999 sprejela strategijo razvoja sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Republiki 
Sloveniji in strateške dokumente ter načrte razvoja SID, ki jih je nadzorni svet družbe obravnaval v letih 1997,1998 in 1999. 

i 
Za razvoj sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Republiki Sloveniji so brez dvoma pomembna pravila Svetovne 
trgovinske organizacije (WTO), pravila oziroma dogovori članic Mednarodne zveze zavarovateljev kreditov in investicij 
(Bernska unija) ter, čeprav zaenkrat Slovenija še ni članica, tudi t.i. Konsenz Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (OECD), vključno s Knaepenovim paketom in procesom harmonizacije premijskih stopenj, ki jih v svoje predpise 
prevzema tudi Evropska unija (EU) ter tudi druga pravila o izvoznih kreditih, ki veljajo oziroma bodo veljala v EU. Zato je SID, 
ki pri svojem poslovanju upošteva pravila o izvoznih kreditih OECD, v zvezi s prilagajanjem in pogajanji o članstvu Republike 
Slovenije v Evropski uniji (EU) tesno sodelovala z Ministrstvom za gospodarstvo tudi v okviru delovne skupine za poglavje 26 
(zunanji odnosi). Pripravljena je bila tako analiza skladnosti pravil in poslovne politike SID ter slovenske zakonodaje z acquis 
communautaire - izvozni krediti, harmonogram in predlog izhodišč za pogajanja o članstvu Republike Slovenije v EU. 
Strategija razvoja SID, ki jo družba že tudi uresničuje v skladu z odločitvami pristojnih organov, med drugim upošteva 
potrebe in možnosti slovenskega gospodarstva, razvitost domačega finančnega sektorja, sedanjo in bodočo notranjepravno 
regulativo, mednarodna pravila na področju izvoznih kreditov, sodobno prakso in trende v svetu na področju zavarovanja in 
financiranja izvoza ter priprave na članstvo Slovenije v EU. 

Na podlagi omenjene strategije se SID intenzivno pripravlja na popolno prilagoditev sistema zavarovanja in financiranja 
izvoza pravilom, ki bodo za Slovenijo (po morebitnem prehodnem obdobju) veljala, ko bo vključena v EU. V tem okviru v SID 
potekajo priprave na nekatere potrebne spremembe pogojev zavarovanja in financiranja (zlasti na področju zavarovanja 
srednjeročnih rizikov, trgovine na področju skupnega trga, prilagoditev premijskega sistema in nekaterih drugih pogojev 
zavarovalnega kritja, pravil glede skupnega zavarovanja, izmenjave informacij znotraj EU, preobrazbe sedanjega programa 
izravnave obresti (PIO), in podobno). 

Omenjena strategija razvoja SID v grobem vsebuje: 

• kot pogoj za dinamiko in modalitete nadaljnjega razvoja SID je v ospredju strategije njenega razvoja postavljena zlasti 
ustrezna rast obsega in kvalitete storitev SID, tako na področju njenih osnovnih, kot tudi drugih dejavnosti, vključno z 
uvedbo nekaterih novih; 

• naslednji cilj strategije je postopen umik države s področja zavarovanja marketabilnih rizikov, ki se na splošno lahko 
zavarujejo na zasebnem (po)zavarovalnem trgu, kar predpostavlja postopno preobrazbo SID in ustanovitev 
specializirane kreditne zavarovalnice z izbranimi ključnimi domačimi in tujimi partnerji; 

SID ima že vrsto let poslovanje za državni račun transparentno ločeno od poslovanja za lasten račun, pri 
čemer za svoje zavarovalniško poslovanje uporablja pravila iz zakona o zavarovalništvu, za njeno drugo 
finančno poslovanje pa se uporabljajo predpisi, ki veljajo za banke. Lani sprejeti nov zakon o zavarovalništvu 
(Ur. list RS, št. 13/00) predvideva, da bo nova kreditna zavarovalnica v celoti poslovala po tem zakonu, v 
danem prehodnem obdobju pa se bodo za zavarovalniško poslovanje SID določila tega novega zakona o 
zavarovalništvu uporabljala smiselno.  

• nadalje strategija predvideva postopno privatizacijo SID, d.d., Ljubljana; ta bo v prvi fazi v skladu z odločitvami lastnikov 
potekala v obliki odprodaje določenega dela delnic, ki jih ima v lasti Republika Slovenija, v skladu z odločitvijo 
omenjenega delničarja domačim ključnim partnerjem, v prvi vrsti bankam in zavarovalnicam oziroma sedanjim 
delničarjem ter morebitnim institucionalnim investitorjem; 

Na podlagi zadnjih sprememb zakona o SID (Ur.l. RS, št. 99/99) bodo s sredstvi kupnin za s strani države 
prodane delnice SID povečane varnostne rezerve (na podlagi zakona in pogodbe z Ministrstvom za 
gospodarstvo te predstavljajo dolgoročno obveznost SID, d.d., Ljubljana do države) za kritje škod iz naslova 
zavarovanja pred nemarketabilnimi riziki, ki ga SID izvaja za račun države, s čimer bo SID povečala svoje 
zavarovalne kapacitete in možnosti za dajanje zavarovalnih kritij.  
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• ob vsem tem v skladu s sprejeto strategijo potekajo tudi vzporedne priprave na sprejem novega zakona o zavarovanju in 
financiranju mednarodnih gospodarskih poslov v Sloveniji, ki bo nadomestil sedanji zakon o SID ter zakon o jamstvih 
države za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza; 

• na podlagi omenjenega zakona pa bo sklenjen tudi nov dogovor oziroma ustrezna pogodba med pristojnim ministrstvom 
in SID o izvajanju storitev zavarovanja v imenu in za račun države ter o upravljanju programa izravnave obresti. 

poročevalec, št. 52 10 19. junij 2001 



POUDARKI O POSLOVANJU SID V LETU 2000 

• Osnovni kapital SID je konec leta 2000 znašal 9.323.540.000 SIT oziroma 44,1 milijona EUR* (razdeljen je na 932.354 
delnic po nominalni vrednosti 10.000 SIT za delnico); 

• kapital družbe pa je konec leta znašal 16.668.213.000 SIT (78,8 milijona EUR). 

• Revidirana knjigovodska vrednost delnice SID, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2000 je znašala 17.877,56 SIT. 

• SID, d.d. je leto 2000 zaključila s pozitivnim rezultatom, pred obdavčitvijo v višini 188.523.000 SIT oziroma 919.000 EUR. 

Družba je tako kljub temu, da je vlagala velika sredstva zlasti v svoj razvoj, kadre, znanje in informacijski sistem, vsa leta 
svojega poslovanja poslovala z dobičkom. Poleg načela rentabilnosti, ki se je izrazilo v načrtovanem pozitivnem 
finančnem rezultatu poslovanja, je SID v poslovni politiki upoštevala tudi načela likvidnosti in varnosti poslovanja ter 
krepitev visoke finančne bonitete družbe. O skrbi za varnost poslovanja priča tudi raven oblikovanih dolgoročnih 
rezervacij, ki so po stanju na dan 31.12.2000 znašale 3.468.653.000 SIT (16.400.000 EUR). 

• Ob tem je bil lani tudi rezultat zavarovanja za državni račun zopet pozitiven saj so premije za to zavarovanje (2,3 milijona 
EUR) presegale plačane škode (490.000 EUR) za dobrih 1,8 milijonov EUR, 

tako, da so se varnostne rezerve za to zavarovanje lani povečale in 31.12.2000 znašale 60,7 milijonov EUR (dodatno k 
temu so posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred tečajnimi riziki znašale 4,3 milijona EUR). 

Tabela 1: Osnovni podatki o SID (1996 - 2000) 
v EUR 

1996 1997 1998 1999 2000 

Število delničarjev 93 92 87 84 83 

Osnovni kapital 48.215.000 49.125.000 49.350.000 47.251.000 44.082.000 

Kapital 60.539.000 67.562.000 73.677.000 76.442.000 78.807.000 

Dobiček 493.000 581.000 736.000 633.000 919.000 

Dobiček/osnovni kapital 1,0 1,2 1,5 1,3 2,1 

število zaposlenih 33 39 42 47 50 

* Op.: Kjer ni v letnem poročilu posebej drugače navedeno se za prikazovanje podatkov o poslovanju SID v EUR uporablja protivrednost 
SIT v evrih, izračunana za poslovne podatke o stanju konec vsakega koledarskega leta po srednjih (končnih mesečnih) tečajih Banke 
Slovenije na zadnji dan v posameznem koledarskem letu (pri tem je upoštevana konverzija ECU v EUR po tečaju 1:1, tako da so za 
prikazovanje podatkov v evrih uporabljeni naslednji tečaji: 31.12.1996 : 1 ECU = 175,4113 SIT; 31.12.1997 : 1 ECU = 186,7334 SIT; 
31.12.1998 : 1 EUR = 188,9271 SIT; 31.12.1999: 1 EUR = 197,3215 SIT; 31.12.2000 : 1 EUR = 211,5062 SIT); za ostale podatke o 
poslovanju pa so vrednosti izražene v EUR izračunane iz povprečnih mesečnih tečajev Banke Slovenije v posameznem koledarskem letu 
(1996 :1 ECU = 169,5098 SIT; 1997:1 ECU = 180,3985 SIT; 1998:1 EUR = 186,2659 SIT; 1999:1 EUR = 193,6253 SIT; 2000:1 EUR = 
205,0316 SIT). Za podatke o rasti poslovanja in primerjave obsega poslovanja po posameznih letih ter za izračune raznih indeksov so, v 
kolikor ni v tekstu posebej drugače navedeno, uporabljeni podatki o poslovanju v SIT. 
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Družba je lani močno povečala obseg svojega poslovanja na vseh glavnih področjih svojih dejavnosti. 

• Skupna vednost zavarovalnih poslov se je lani povečala za 61 odstotkov, prvič presegla 1 milijardo EUR, ter 
leta 2000 znašala 1.192 milijonov EUR (kar je po začasnih podatkih že več kot 10 odstotkov celotnega 
slovenskega izvoza); 
o obseg poslov za državni račun se je lani povečal za skoraj 50 odstotkov in znašal 821,4 milijonov EUR, 
o obseg zavarovanj za lasten račun SI D, d.d. pa se je lani povečal za 60 odstotkov in znašal 914 milijonov 

EUR. 

• Povečale so se tudi skupne premije za zavarovanje, ki so znašale 5,6 milijona EUR, zmanjšal pa se je obseg 
skupnih plačanih škod (za 30 odstotkov in je znašal 1,8 milijona EUR), kar odraža precejšnje zmanjšanje škod 
iz zavarovanja za državni račun (srednjeročni komercialni riziki) glede na leto prej, pri čemer pa so se lani 
škode iz zavarovanj pred kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) riziki za lasten račun SID, d.d., precej 
povečale (na 1,35 milijona EUR), vendar je bil lani tudi rezultat zavarovanja za lasten račun družbe znova 
pozitiven (plačane škode so predstavljale 40 odstotkov premij za to zavarovanje). 

• Ob tem je družba lani povečala tudi obseg svojega poslovanja na področju financiranja izvoznih poslov in 
investicij v tujini ter izdajanja garancij. 
o SID je lani financirala 1143 poslov 420 podjetij, pri čemer se je obseg refinanciranja bančnih kreditov 

glede na leto prej povečal za 17 odstotkov in leta 2000 znašal 249,6 milijonov EUR. 

Obrestne mere SID za refinanciranje kreditov v domači valuti so glede na ročnost izvoznih kreditov tako konec lanskega leta 
znašale med TOM + 2,5 - 5,25 odstotkov, pri čemer so končne obrestne mere za bančne kredite, ki so jih plačevali izvozniki, 
znašale med TOM + 4,25 - 6,25 odstotkov. 

SID je leta 2000 nadaljevala z izvajanjem dolgoročnega programa zadolževanja na mednarodnem finančnem trgu, ki poteka 
z državnimi garancijami. S tem zadolževanjem sedaj SID izvoznikom omogoča financiranje izvoza tudi v tujih valutah. 

Slika 1: Obseg poslov SID 1996-2000 (v mio EUR) 

Zavarovanje —Financiranje 

poročevalec, št. 52 12 19. junij2001 



ZAVAROVANJE 

SID je s svojimi storitvami zavarovanja in proaktivnim -marketing pristopom v osmih letih svojega obstoja uspela razviti 
domači trg in povpraševanje podjetij po kreditnih zavarovanjih. 

Slovenska podjetja se storitev SID poslužujejo čedalje pogosteje in v čedalje večjem obsegu. Praktično že skoraj vsi večji 
slovenski izvozniki med ukrepi za upravljanje z riziki (risk management) poseben pomen med instrumenti za zaščito pred 
riziki neplačil dajejo prav kreditnemu zavarovanju. To je rezultat intenzivnih strukturnih sprememb v slovenskem 
gospodarstvu, ki uspešno prehaja iz tranzicije, kjer bo upravljanje z riziki v prihodnosti nedvomno še bolj pridobivalo na 
pomenu, ko bodo podjetja in njihovi upravljalci skrbeli ne toliko samo za proizvodnjo in prodajo, pač pa tudi za ustrezno 
zaščito pred riziki, ki jih na domačem in tujem trgu predstavlja vse bolj pogosta zahteva trga, da se prodaja na kredit oziroma 
odloženo plačilo in to pod konkurenčnimi pogoji in tudi na odprto, brez dodatnih in dragih zahtevanih varščin za pravilno 
izpolnitev obveznosti dolžnikov. 

Slovensko gospodarstvo je dokaj razvito (BDP po kupni moči per capita predstavlja približno 70 odstotkov povprečja v EU), 
relativno majhno in zelo odprto, saj njegova mednarodna menjava blaga in storitev presega BDP za skoraj 20 odstotkov. 
Rast slovenskega gospodarstva (4,25 odstotka - po ocenah iz začetka leta 2001) je bila lani močno spodbujena z ugodno 
mednarodno konjukturo in tujim povpraševanjem, ki je pripomoglo k temu, da se je izvoz ob lani rahlo izboljšani 
konkurenčnosti slovenskih izvoznikov v letu 2000 tudi realno povečal, bistveno bolj kot uvoz, in to za skoraj 11 odstotkov ter 
je tako lani celoten izvoz slovenskega gospodarstva po začasnih uradnih podatkih znašal že 11.494 milijonov EUR, od česar 
je blagovni izvoz znašal 9.467 milijonov EUR. Ti ugodni makroekonomski trendi so med drugim tudi pripomogli k temu, da je 
SID na področju zavarovanja nadaljevala s trendom rasti iz preteklih let, vendar je rast obsega zavarovanih poslov SID bila 
bistveno večja od 4,4 odstotne povprečne gospodarske rasti v Sloveniji v zadnjih petih letih in tudi od rasti izvoza. 

• Skupna vrednost zavarovanih poslov SID se je lani spet precej povečala (tokrat še več kot predlani) in sicer za 61 
odstotkov ter tako prvič presegla 1 milijardo EUR, saj je 

• v letu 2000 obseg zavarovanih poslov SID znašal 244 milijard SIT ali 1.192 milijonov EUR; 
• tako da obseg s strani SID zavarovanih poslov sedaj že presega 10 odstotkov celotnega slovenskega izvoza blaga 

in storitev v tem letu (oziroma 12,6 odstotka blagovnega izvoza), kar je že dober rezultat tudi v primerjavi z drugimi 
IKA v svetu. 

Pri tem je delež s strani SID zavarovanega izvoza v skupnem slovenskem izvozu na posamezne tuje trge tudi bistveno 
pomembnejši. Precejšen delež slovenskega izvoza blaga in storitev, zlasti na bolj rizične trge, brez zavarovanja SID gotovo 
ne bi bil realiziran oziroma izvozniki za prodajo svojih izdelkov ne bi mogli zagotoviti konkurenčnih pogojev kreditiranja. SID 
ima torej zelo pomembno vlogo pri odpiranju nekaterih trgov za slovensko gospodarstvo in s tem med drugim prispeva k 
ugodnejšim plačilnobilančnim učinkom (v letu 2000 se je primanjkljaj na tekočem računu v primerjavi z letom prej zmanjšal 
na 3,2 odstotka BDP) in tudi k večji zaposlenosti v državi. 

Tabela 2 : Zavarovanje: obseg zavarovanih poslov, premije, škode - vrednosti (1996 - 2000) 

v mio EUR 
1996 1997 1998 1999 2000 

Zavarovani posli - obseg poslov 
kratkoročni 
srednjeročni 
Premije 
kratkoročni posli 
srednjeročni posli 
škode 
kratkoročni posli 
srednjeročni posli 
Regresi 
kratkoročni posli 
srednjeročni posli 

255,4 
243,6 

11,7 
1,0 
0,7 
0,3 

0,09 
0,09 

343,2 
321,4 

21,7 
1,4 
1,2 
0,2 
0,3 
0,3 

493,4 
423,9 

69,5 
2.7 
1.8 
0,9 
0,6 
0,4 
0,2 

738,5 
719,4 

19,1 
3.7 
2.8 
0,8 
2,5 
0,5 
2,0 

1.191,6 
1.154,3 

37,3 
5,6 
4,8 
0,8 
1,8 
1,4 
0,4 
0,4 
0,1 
0,3 
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Velika večina zavarovanih poslov je bila tudi lani kratkoročnih. Vrednost zavarovanih srednjeročnih in dolgoročnih poslov pa 
se je po precejšnjem padcu predlani v letu 2000 zopet začela povečevati in je brez izdanih obljub za zavarovanje znašala 
37,3 milijonov EUR. Glede na to, da so najpomembnejše slovenske zunanjetrgovinske partnerice države članice EU (65 
odstotkov blagovnega izvoza) in druge razvite države, članice OECD, je bila tudi večina zavarovanega izvoza v te države. Ob 
realnem povečanju slovenskega izvoza v EU (najbolj v Francijo, sledijo pa Avstrija, Velika Britanija, idr.), se je lani zaradi 
počasne ureditve razmer ustavil trend upadanja menjave z državami JV Evrope - Zahodnega Balkana (realna rast izvoza - 
14,5 odstotka). Prišlo je do močno povečanega izvoza v BiH in Makedonijo (ter ZRJ), Hrvaška pa ostaja za Nemčijo in Italijo 
tretja najpomembnejša slovenska izvozna partnerica. Povečali pa so se lani tudi tržni deleži slovenskega gospodarstva v 
Rusiji, državah CEFTA in v nekaterih drugih državah. Po zavarovanih poslih je med državami na prvem mestu med 
slovenskimi zunanjetrgovinskimi partnericami Nemčija, sledijo pa Hrvaška, Italija, Avstrija, Poljska, Francija, Češka, Velika 
Britanija, BiH, Rusija, ZDA, Slovaška in druge. 

• Rast obsega poslov na področju zavarovanja se je odražala tudi na skupnih premijskih prihodkih, ki so se 
glede na leto prej povečali za več kot 50 odstotkov in so lani že presegali 5,6 milijonov EUR. 

Ta rast bistveno presega siceršnjo rast plačanih zavarovalnih premij v Sloveniji. Delež SID v premijah vsega kreditnega 
zavarovanja v državi (na splošno so bili rezultati kreditnega zavarovanja v Sloveniji lani slabši kot predlani) pa se je lani 
povečal na 22 odstotkov, vendar se SID danes ukvarja samo z zavarovanjem izvoznih kreditov in terjatev iz prodaje podjetij 
na domačem trgu, kjer ima med vsemi zavarovalnicami daleč največji tržni delež, ne pa na primer s potrošniškimi in drugimi 
krediti. 

• Glede na predlani se je v letu 2000 za približno 30 odstotkov zmanjšal skupen obseg vseh plačanih škod, ki 
so lani znašale 1,8 milijona EUR (rezultat premije/škode - 31,5 odstotkov). Delež SID v vseh plačanih škodah 
kreditnega zavarovanja v Sloveniji lani je bil več kot dvakrat manjši kot pri premijah in je znašal 9,4 odstotka. 

Ta dokaj ugoden skupen zavarovalno-tehnični rezultat je posledica precej (petkrat) manjše vrednosti plačanih škod pri 
srednjeročnem zavarovanju za državni račun (pri tem zavarovanju sta bili lani plačani dve škodi v skupni vrednosti 419.000 
EUR), glede na prve resnejše škode plačane s strani SID pri zavarovanju pred srednjeročnimi komercialnimi riziki v letu 
1999, medtem ko so se lani dokaj (2,5-krat) povečale plačane škode pri zavarovanju kratkoročnih poslov. V zadnjih letih pa 
pri ocenjevanju celotnih rezultatov poslovanja SID na področju zavarovanja pomembnejšo vlogo dobivajo tudi regresi 
(recoveries) - zneski, ki jih zavarovatelj ali zavarovanec uspeta izterjati od dolžnika po plačilu škode, kjer pa ta proces vsaj pri 
zavarovanju srednjeročnih poslov in nekomercialnih rizikov za državni račun lahko traja tudi daljše obdobje in se tako tu riziki 
lahko izravnavajo tudi na precej daljši rok. 

Slika 2: Zavarovanje • obseg zavarovanih poslov 1996 - 2000 (v mio EUR) 
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Zavarovanje pred kratkoročnimi komercialnimi riziki 

Zavarovanje kratkoročnih kreditov zasebnim kupcem (praviloma do 180 dni) pred komercialnimi riziki je osnovni del ponudbe 
SID slovenskim podjetjem, ki prodajajo v tujini ali doma na odprt račun in imajo tako pri SID z obnovljivimi (revolving) 
pogodbami praviloma zavarovane vse svoje terjatve (whole turnover), pri čemer je SID na tem področju vodilna slovenska 
zavarovalnica. 

Tudi na področju zavarovanja pred kratkoročnimi komercialnimi riziki je družba v lanskem letu precej povečala obseg 
poslovanja in pridobivala nove stranke (skupno število teh zavarovalnih pogodb se je lani povečalo za skoraj 40 odstotkov), 
tako pri zavarovanju izvoznih kreditov, kot lani posebej tudi domačih terjatev. 

• Vrednost poslov zavarovanja pred kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) riziki, ki jih SID zavaruje za 
lasten račun, se je lani glede na leto prej povečala za 60 odstotkov in je znašala 187,4 milijarde SIT (914 
milijonov EUR), pri čemer se je obseg poslovanja lani še posebej povečal na področju zavarovanja domačih 
kreditov (in to kar za 6-krat). 

Slika 3: Kratkoročni komercialni riziki - obseg zavarovanih poslov 1996 - 2000 (v mio EUR) 

Slovenska zunanja trgovina je zelo diverzificirana, tako po proizvodih in sektorjih gospodarstva, kot tudi po njihovih 
partnerskih povezavah, čeprav gre večina izvoza v (zlasti nekatere bližnje) razvite.' države EU in v sosednje države, manjši 
del pa tudi v države JV, S in V Evrope. Največ zavarovancev, ki imajo pri SID praviloma s tem instrumentom zavarovano 
svojo celotno prodajo, je iz papirne industrije, sledijo podjetja iz kemijske in farmacevtske industrije, industrije bele tehnike, 
strojne, tekstilne, kovinske, lesne in elektro industrije. Zavarovanci SID so praktično vsi pomembnejši veliki slovenski 
izvozniki, poleg njih pa so to tudi številna srednja in mala podjetja, ki so s strani SID deležna enakega tretmana. 

Poleg tega je tudi v letu 2000 družba preko posebnega programa SIMP še naprej lajšala dostop do zavarovanja in 
financiranja izvoza malim in srednje velikim podjetjem, tako da je tudi temu segmentu gospodarstva omogočala ugodnejše 
poslovno okolje s poudarkom na poenostavitvi poslovanja, ki ga zahtevajo potrebe in sposobnosti malih in srednjih podjetij. V 
okviru tega programa imajo posebno vlogo komercialne banke, ki upravljajo t.i. zbirne zavarovalne pogodbe. 

Slovenska podjetja se čedalje bolj zavedajo potrebe po kreditiranju svojega izvoza oziroma prodaje, koristnosti zavarovanja 
kreditov ter prednosti tega zavarovanja pred drugimi sredstvi in instrumenti zaščite pred riziki neplačil v njihovem poslovanju 
na tujih trgih, kakor tudi na domačem trgu, saj gre pri kreditnem zavarovanju za varen, cenovno konkurenčen in relativno 
nekompliciran instrument zaščite pred riziki neplačil, ki podjetjem omogoča prodajo na odprt račun in brez dodatnih varščin, 
ki bi jih sicer morali zagotoviti njihovi kupci. Vse bolj se podjetja tudi zavedajo, da so neplačila in insolventnost riziki, ki 
obstajajo tudi na trgih razvitih držav in da, če so pred njimi nezavarovani, lahko resno ogrozijo njihovo rentabilnost poslovanja 
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in celo njihov obstoj. Povečanje obsega tega zavarovanja je seveda tudi posledica intenzivnih marketinških aktivnosti SID in 
tudi vse večjega zanimanja komercialnih bank za dodatne oblike zavarovanja pri financiranju njihovih komitentov. 

• Izpostavljenost SID iz zavarovanja pred kratkoročnimi komercialnimi riziki se je lani tudi precej povečala in je 
na dan 31.12.2000 znašala 81,2 milijarde SIT oziroma 384 milijonov EUR. Največja je bila do kupcev iz 
Nemčije, Hrvaške, Italije, Slovenije, Avstrije, Velike Britanije, Francije in Poljske, sicer pa je SID pred 
kratkoročnimi komercialnimi riziki zavarovala izvoz v 68 držav. 

Tabela 3: Zavarovanje: poslovanje SID 1996- 2000 za račun SID, d.d. 

v mio EUR 
Kratkoročni komercialni riziki 1996 1997 1998 1999 2000 
obseg zavarovanih poslov 
izpostavljenost (31.12.) 
obseg premij 
obseg škod 
število škodnih primerov 
regresi 

119,1 
52,1 

0,4 
0,09 

4 

216,6 
92,3 

0,8 
0,3 

4 

389,7 
141,9 

1,4 
0,4 
13 

0,1 

571,9 
255,3 

2,2 
0,5 
28 

0,08 

914,0 
384,0 

3,3 
1,3 
66 

0,08 

• Rast obsega zavarovanja se je odrazila tudi v približno enaki rasti plačanih premij za to zavarovanje. 
Fakturirane premije so se lani namreč povečale za 61 odstotkov glede na leto prej in so znašale 672,4 
milijonov SIT (3,3 milijone EUR). 

• Za 2,6-krat pa so se glede na leto prej povečale plačane škode iz naslova tega zavarovanja (podobno, vendar 
nižjo, »rast« kažejo tudi škode v obdelavi in potencialne škode, ki bodo v določenem delu bremenile rezultate 
poslovanja v naslednjih letih). Leta 2000 je bilo tako izplačanih 66 škod iz naslova zavarovanj pred 
kratkoročnimi komercialnimi riziki (predlani 28), in to v skupnem znesku 262,2 milijona SIT oziroma 1,3 
milijona EUR. Osemnajst škodnih primerov je bilo v Italiji, štirinajst v Nemčiji', enajst na Poljskem, šest na 
Hrvaškem, po štirje v Veliki Britaniji in v Avstriji, po dva v Sloveniji, na Slovaškem in na Madžarskem, po en 
primer škodni primer pa je bil v ZDA, na Češkem in Švedskem. 

• Poslovni rezultat tega zavarovanja se je torej v letu 2000 glede na leto prej (merjen z razmerjem med 
premijami in škodami, brez upoštevanja regresov) sicer poslabšal s 4,4 na 2,6 (plačane škode so predstavljale 
skoraj 40 odstotkov v tem letu fakturiranih premij za to zavarovanje), vendar je bil pozitiven rezultat tega 
zavarovanja leta 2000 v nominalnem znesku (merjeno v EUR) večji za dobrih 300.000 EUR. 

• Pri tem je v letu 2000 obseg regresiranih škod iz naslova zavarovanja kratkoročnih komercialnih rizikov ostal 
na praktično enaki ravni kot leta 1999. Lani je bilo tako regresiranih devet plačanih škod v skupnem znesku 
79.000 EUR (po tri škodi? v Avstriji in Veliki Britaniji, dve v Nemčiji in ena na Švedskem). 

Tudi v letu 2000 je SID pozavarovala svoj portfolio kratkoročnih komercialnih (marketabilnih) rizikov pri prvovrstnih tujih in 
domačih pozavarovateljih. 

poročevalec, št. 52 16 19. junij 2001 



NOVOST - ELEKTRONSKO ON-LINE POSLOVANJE 

SID-NET 

Elektronsko poslovanje (B2B in B2C) je ne samo bodočnost, ki bo gotovo dobivala na pomenu tudi v slovenskem 
gospodarstvu, pač pa tudi že sedanjost, ki s sabo nosi velike spremembe tudi na področju kreditnega zavarovanja in drugega 
poslovanja izvozno-kreditnih agencij. V svetu se zaradi razvoja elektronskega poslovanja spreminjajo vloge in pomen raznih 
udeležencev poslovnih transakcij, finančni produkti, se tudi prilagajajo spremenjenim razmeram, spremembe doživlja 
komunikacija med strankami in sama ponudba storitev zavarovateljev in financerjev gospodarskih poslov. Ponudniki 
finančnih storitev in nekateri zavarovatelji v svetu kot svoj odgovor na sodobne izzive, ki jih prinaša elektronsko poslovanje, 
začenjajo ponujati nove produkte oziroma obstoječe produkte razbijajo na njihove dele in tudi ločeno ponujajo upravljanje z 
riziki, nudenje zavarovalnih kritij, bonitetne in druge informacije ter druge spremljajoče storitve, kot so fakturiranje in izterjave. 
Internet in sodobna orodja jim pri tem olajšuje njihovo ponudbo, marketing storitev, zbiranje in obdelavo informacij, 
zmanjšujejo jim stroške poslovanja, krajšajo odzivni čas, omogočajo pa jim tudi nudenje kvalitetnejših storitev, ki so vse bolj 
prilagojene potrebam strank. 

Na izzive, ki jih izvozno-kreditnim agencijam predstavlja razvoj elektronskega poslovanja, je SID odgovorila z razvojem SID- 
NET, preko katerega bo podjetjem omogočeno Internet elektronsko poslovanje preko portala in s tem on-line varen, hiter ter 
učinkovit dostop do storitev SID. 

Strankam, registiriranim uporabnikom, ki bodo dobili uporabniško ime in geslo, bo elektronsko poslovanje s SID (v prvi vrsti 
na področju kratkoročnega komercialnega zavarovanja) predstavljalo nov distribucijski kanal, ki jim bo omogočal hitro: 

• pridobivanje bonitetnih informacij o kupcih, dolžnikih in garantih, iz številnih baz podatkov, ki bodo nadgrajene 
tudi z analitičnim delom bonitetne službe SID; 

• te informacije bodo nadgrajene tudi z danim kreditnim limitom kupcev, 
• pogoji zavarovalnega kritja in opisom ter razlago posameznih storitev SID; 
• podjetjem se bo s tem skrajšal odzivni čas, saj bodo hitreje prišla do odgovorov na svoje zahtevke; 
• njihovo poslovanje se bo s tem odvijalo hitreje in z manj stroški; 
• olajšano pa jim bo tudi vodenje dokumentacije, saj bodo podjetja preko SID-NET imela dnevni vpogled v 

poslovanje s SID v vseh njegovih fazah (na primer zahtevek, ponudba in sklenitev zavarovanja, prijava 
terjatev, plačilo premij, monitoring rizikov, obravnava in likvidacija škod, izterjave, regresi,...) 

• ter s tem tudi njihovo celotno upravljanje z riziki; 
• pri čemer tudi osebni kontakti z zavarovateljem ne bodo izgubili na pomenu, 

/ 

podjetja - stranke SID - pa bodo na ta način deležna storitev pod pogoji, kot jih nudijo tudi nekatere druge razvite kreditne 
zavarovalnice v svetu. 
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Slika 4: 
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Zavarovanje pred nekomercialnimi riziki, srednjeročnimi komercialnimi in drugimi 

nemarketabilnimi riziki (za račun Republike Slovenije) 

Obseg poslovanja SID na področju zavarovanja pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi ter drugimi 
nemarketabilmi riziki, ki jih SID zavaruje za državni račun, se je tudi v letu 2000 povečal in 

• znašal 821,4 milijonov EUR, kar pomeni skoraj 50 odstotno rast glede na obseg zavarovanega izvoza za 
račun države leta 1999 (to pomeni, da je SID lani za račun države zavarovala že več kot 7 odstotkov vsega 
slovenskega izvoza). 

SID je lani za to zavarovanje na novo sklenila 81 polic in 52 zavarovalnih pogodb. Konec lanskega leta je imela tako SID 
sklenjenih 289 zavarovalnih pogodb za zavarovanje pred nekomercialnimi riziki, ob tem pa so bili izvozni posli pred 
nekomercialnimi riziki in srednjeročnimi komercialnimi riziki zavarovani tudi s 100 zavarovalnimi policami, izdanimi za kritje 
posameznih pogodb, od katerih je bilo srednjeročnih 89. 

Rast obsega zavarovanja SID za račun Republike Slovenije je rezultat marketinškega nastopa SID do podjetij in bank pri 
zavarovanju njihovega celotnega izvoza, kjer so kratkoročni izvozni krediti zavarovani v paketu pred komercialnimi in 
nekomercialnimi riziki ter čedalje boljše seznanjenosti izvoznikov z njenimi storitvami, ob tem pa ponekod tudi zmanjšanja 
rizičnosti nekaterih trgov, ki so za slovensko gospodarstvo tradicionalno zanimivi. Hkrati je povečanje obsega poslovanja SID 
na področju zavarovanja za državni račun delno tudi posledica rasti obsega refinanciranja izvoznih kreditov, saj morajo biti 
krediti, ki jih SID refinancira, praviloma tudi zavarovani vsaj pred nekomercialnimi riziki. Rast celotnega obsega zavarovanj za 
račun države je v prvi vrsti posledica velike rasti zavarovanj kratkoročnih poslov, ki so lani predstavljali kar 95 odstotkov vseh 
zavarovanih poslov za račun države, saj so znašali 784 milijonov EUR. 

Zlasti se je lani povečal tudi obseg zavarovanj kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v 
nekaterih rizičnejših državah, ki niso članice OECD, ki so znašali 92,7 milijonov EUR (več kot 3-kratna rast glede na obseg 
teh zavarovanih poslov leta 1999). V preteklem letu so bili po tej shemi tako zavarovani izvozni posli na Hrvaško, v 
Belorusijo, Bolgarijo, BiH, Makedonijo, Iran, Kazahstan, Rusko federacijo, Ukrajino, Alžirijo, Sirijo, Slovaško in Romunijo. 
Izpostavljenost pred temi riziki je na dan 31.12.2000 tako znašala že 36,7 milijona EUR, kar je 2,2-kratno povečanje glede na 
leto prej. 

K rasti obsega zavarovanega izvoza SID za račun države tudi lani srednjeročni izvozni posli še niso pomembneje prispevali, 
saj je vrednost 47 novih sklenjenih kreditnih zavarovanj pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, kljub njihovi 47 odstotni rasti 
v primerjavi z letom 1999, lani znašal le 19 milijonov EUR, kar je še vedno 3,5 - krat manj kot je znašala vrednost teh 
zavarovanj leta 1998. Obseg teh srednjeročnih zavarovanj odraža strukturo slovenskega gospodarstva, ko je aktivnih vse 
manj izvoznikov kapitalskih dobrin, poznajo se še posledice krize v Rusiji, ki je vplivala na manjšo rast teh zavarovanj od 
potencialne. Hkrati pa je tudi priprava teh poslov zahtevna in zamudna, pogoji tega zavarovanja pa dokaj restriktivni. 
Srednjeročni posli izvoza pred komercialnimi riziki so bili lani zavarovani na Hrvaškem, v BiH, Italiji, Rusiji in Makedoniji, ti 
posli pa so bili hkrati zavarovani tudi pred nekomercialnimi riziki. Za zavarovanje pred srednjeročnimi komercialnimi riziki je 
dodatno k omenjenim sklenjenim poslom bilo lani izdano tudi 29 obljub za zavarovanje; na dan 31.12.2000 je stanje izdanih 
obljub za zavarovanje pred srednjeročnimi komercialnimi riziki znašalo 24,8 milijonov EUR. Zanimanje za to zavarovanje 
kažejo slovenski izvozniki zlasti za nekatere trge v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi. 

Ob približno enaki ravni neposrednih vhodnih investicij v Slovenijo, katerih vrednost je še vedno daleč od možnosti in želja, 
slovenska podjetja zadnja leta vse intenzivneje vlagajo v tujini, predvsem v države JV in S Evrope, zlasti na Hrvaško, BiH, 
Makedonijo, Poljsko, Slovaško in v Ukrajino. To povečanje investicijskih dejavnosti slovenskih podjetij v tujini se ni odrazilo 
tudi v nadaljevanju rasti zavarovanj investicij pred nekomercialnimi riziki iz preteklih let. Slovenski investitorji očitno politične 
rizike na teh trgih v določeni meri podcenjujejo oziroma se pred njimi ne zavarujejo, izdatke za premije ocenjujejo kot strošek, 
ki ga niso pripravljeni plačevati, kar se kaže tudi pri podzavarovanju zavarovanih investicij in nezavarovanju dodatnih 
investicij v razširitev projektnih podjetij ter reinvestiranega dobička v obliki tako imenovanih rezerviranih zavarovalnih vsot. 

Poleg kreditov za izvoz blaga in storitev je tako SID v letu 2000 pred nekomercialnimi riziki zavarovala samo štiri investicije 
slovenskih podjetij v tujini (dve v BiH in po eno v Belorusiji in Nemčiji) v skupni vrednosti 5,6 milijonov EUR (52 odstotkov 
manj kot leto prej), SID pa je ob tem v letu 2000 izdala tudi dve polici za zavarovanje pred nekomercialnimi riziki 
neupravičenega vnovčevanja izdanih garancij. 
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• Rezultat zavarovanja SID za državni račun je bil po leta 1999 edini izjemi od dosedanjih pozitivnih rezultatov 
tega zavarovanja lani zopet pozitiven (premije iz zavarovanja za državni račun so presegale plačane škode za 
1,8 milijona EUR). 

o Leta 2000 so se kot posledica rasti obsega zavarovanja skupne premije za državni račun povečale za 55 
odstotkov in znašale dobre 2,3 milijone EUR. Od tega so premije za srednjeročno in dolgoročno 
zavarovanje v letu 2000 znašale 770.000 EUR, premije za kratkoročna zavarovanja pa 1,6 milijona EUR. 

o Skupaj so se lani plačane škode iz naslova zavarovanja za račun države zmanjšale in znašale 494.000 
EUR. 

V letu 2000 je SID plačala dve škodi iz naslova zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, vendar so te škode bile 
4-krat manjše kot leto prej, in so znašale 419.000 EUR (obe škodi sta bili v BiH). Glede na število in skupen znesek škodnih 
zahtevkov v obravnavi (približno 400.000 EUR; Hrvaška in BiH) ter zlasti potencialnih škod na področju Belorusije, Rusije, 
Ukrajine, Makedonije, Romunije, Kazahstana, Irana, Bolgarije in BiH, je v naslednjem letu mogoče pričakovati povečanje 
zneska izplačanih škod iz zavarovanja za državni račun. 

• Pozitiven rezultat zavarovanja SID za državni račun je vplival na povečanje varnostnih rezerv za to 
zavarovanje, ki so se tako lani povečale in na dan 31.12.2000 znašale 60,7 milijonov EUR (posebne 
varnostne rezerve za zavarovanje pred tečajnimi riziki - 4,3 milijona EUR). 

• SID je tudi lani zavarovala posle za državni račun v več kot 60 državah. Glede na precejšnjo rast obsega 
zavarovanega izvoza in glede na dolgoročnejšo naravo teh poslov se je tako glede na konec leta 1999 
povečala tudi izpostavljenost SID iz naslova zavarovanj za državni račun. 

Izpostavljenost (exposure) SID pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi 
(nemarketabilnimi) riziki v državah izven OECD je na dan 31.12.2000, vključno z izdanimi obljubami, znašala 84,7 milijarde 
SIT oziroma 400,4 milijone EUR. Brez izdanih obljub za to zavarovanje pa je znašala izpostavljenost SID pred vsemi temi 
riziki skupaj 355 milijonov EUR, kar je bilo za 39 odstotkov več kot konec leta 1999. 

Regionalna struktura zavarovanj pred nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki je za SID in državo še naprej 
relativno ugodna, saj je izpostavljenost rizikom v državah z višjo stopnjo rizičnosti, čeprav se je ta v prejšnjih letih 
poslabševala in tako postopoma vse bolj postaja podobna strukturi izpostavljenosti drugih izvozno-kreditnih agencij, konec 
leta 2000 (skupini D in E) predstavljala 31,8 odstotka skupne izpostavljenosti SID pred omenjenimi riziki (pri geografski 
koncentraciji rizika ne upoštevamo izdanih obljub za zavarovanje). Ob tem je tudi koncentracija rizika glede na 
izpostavljenost po posameznih državah za SID še vedno razmeroma ugodna. Poleg Nemčije, ki je 31.12.2000 za SID 
predstavljala 19,8 odstotkov njene skupne izpostavljenosti pred nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki ter Italije 
(11,8 odstotkov), ta delež že pri naslednji državi članici OECD - Avstriji - znaša le 5,2 odstotka, večji delež od slednje pa 
imajo le tri države nečlanice OECD, in sicer Hrvaška (13,3 odstotka), Rusija (7 odstotkov), BiH (5,5 odstotka). 
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Slika 5: Izpostavljenost SID - zavarovanje za državni račun 31.12.2000 
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Tabela 4: Zavarovanje: poslovanje SID 1996- 2000 za račun države 
v mio EUR 

1996 1997 1998 1999 2000 

Nekomercialni riziki 

obseg zavarovanih poslov 

izpostavljenost (31.12.) 

število novih pogodb 

število novih polic 

skupno število pogodb 

skupno število polic glede na 

izpostavljenost 

obseg premij 

obseg škod 

število škodnih primerov 

regresi 

število izvoznikov 

po policah 

obljube - vrednost (31.12.) 

obljube - število (31.12.) 

Srednjeročni 
komercialni riziki 
obseg zavarovanih poslov 

izpostavljenost (31.12.) 

število pogodb 

število izvoznikov 

obseg premij 

obseg škod 

število škodnih primerov 

obljube - vrednost (31.12.) 

obljube - število (31.12.) 

255,4 

97,9 

90 

41 

155 

37 

0,6 

26 

/ 

/ 

3,7 

3,2 

343,2 

143,7 

38 

40 

219 

45 

0,4 

21 

8,4 

12 

17,2 

19,8 

16 

13 

0,1 

/ 

/ 

26,4 

17 

493.4 

196.5 

50 

65 

272 

70 

1,3 

0,2 

1 

/ 

31 

17,4 

14 

66,6' 

35,0 

27 

18 

0,9 

/ 

/ 

8,2 

554,4 

256,0 

89 

82 

309 

90 

1,5 

/ 

/ 

47 

49,6 

49 

12,9 

33,2 

40 

21 

0,6 

2,0 

2 

32,5 

40 

821,4 

355,0 

52 

81 

289 

100 

2,3 

0,5 

7 

0,3 

39 

45,3 

7 

19,0 

33,9 

47 

23 

0,6 

0,4 

2 

24,8 

5 

Kratkoročni komercialni 

(nemarketabilni) riziki 
obseg zavarovanih poslov 

izpostavljenost (31.12.) 

število pogodb 

število izvoznikov 

obseg škod 

število škodnih primerov 

8,9 

3,2 

31 

37 

/ 

/ 

29,3 

17,0 

44 

83 

/ 

/ 

92,7 

36,7 

43 

45 

0,07 

3 

Op.: Premije ter škode pri zavarovanju pred nekomercialnimi riziki vsebujejo tudi fakturirane premije oz. škode pri zavarovanju pred srednjeročnimi 
komercialnimi in kratkoročnimi komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki. 
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FINANCIRANJE 

Slika 6: Financiranje - poslovanje 1996 - 2000 (v mio EUR) 

1996 1997 1998 1999 2000 

□ Obseg financiranja ■ Stanje (31.12.) 

Financiranje izvoza v domači valuti in od lani tudi v tujih valutah je bilo tudi v letu 2000 ena temeljnih dejavnosti SID. To 
financiranje izvoza je bilo zaradi doseganja večjega multiplikativnega učinka, večje pritegnitve sredstev komercialnih bank v 
posle financiranja izvoza in sedaj še relativno omejenih virov sredstev SID, večinoma v obliki posrednega financiranja izvoza 
preko refinanciranja bančnih izvoznih kreditov. SID je bankam zagotavljala ugodne vire sredstev za kreditiranje slovenskih 
izvoznikov (supplier's credit), pa tudi za kreditiranje tujih kupcev slovenskega blaga in storitev, investitorjev ali njihovih bank 
(buyer's credit). SID je s to svojo dejavnostjo komercialnim bankam pomembno povečevala njihove kapacitete za financiranje 
izvoza in investicij v tujino. Tako kot pri zavarovanju je tudi pri financiranju izvoznih poslov SID pokrivala vse faze izvoza, saj 
je izvozne posle s financiranjem spremljala v fazi priprave (pre-shipment) in v fazi samega izvoza (post-shipment financing). 

Z namenom, da ponudi izvoznikom oziroma njihovim poslovanim bankam čim bolj ugodne dolgoročne vire financiranja izvoza 
v tujih valutah, priprave izvoza ter investicij v tujino, je SID v letu 2000 nadaljevala z zadolževanjem na tujih finančnih trgih. 
Tako je v letu 2000 na mednarodnem trgu sindiciranih posojil pridobila dolgoročna posojila v vrednosti 40 milijonov EUR, za 
katera je dala jamstva Republika Slovenija. 

Tabela 8: Financiranje: poslovanje SID 1996-2000 

v mio EUR 

1996 1997 1998 1999 2000 
obseg 
refinanciranja 
stanje (31.12.) 
refinanciranja 

število izvoznikov 

število bank 

število pogodb 

149,2 187,8 220,2 225,2 249,6 

74,3 103,3 134,8 157,3 187,1 

237 297 322 343 420 

30 27 27 23 22 

699 783 968 1.043 1143 
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SID je na področju refinanciranja izvoznih kreditov tako lani aktivno sodelovala z 22 bankami in 420 izvozniki (77 več kot leto 
prej). V glavnem je bilo povečanje povpraševanja posledica konkurenčnih pogojev financiranja izvoza, ki jih je nudila SID 
predvsem preko državnega programa za izravnavo obresti (PIO). 

• V primerjavi z letom 1999, ko je obseg refinanciranja poslov izvoza in investicij znašal 43,6 milijard SIT (225,2 
milijona EUR), se je obseg refinanciranja lani povečal za 17 odstotkov, in 

• je v letu 2000 znašal 51,2 milijardi SIT (249,6 milijonov EUR), 
• kar po ocenah predstavlja 2 odstotka vsega lanskoletnega izvoza blaga in storitev. 

Rast obsega refinanciranja SID je bila torej lani več kot 2-krat večja kot je sicer znašala realna rast vseh kreditov 
slovenskemu gospodarskemu sektorju (6,6 odstotna; le eno tretjino pri teh kreditih v slovenskem gospodarstvu predstavljajo 
tolarski viri), delež financiranja SID v lani danih vseh kreditih slovenskemu gospodarstvu pa je znašal že skoraj 7 odstotkov. 

Obseg vrednosti s strani SID refinanciranih poslov, ob predpostavki povprečne 50 odstotne stopnje refinanciranja, plačanih 
avansov in povprečnega deleža kredita iz bančnih sredstev v izvoznem poslu, pomeni, da SID s financiranjem izvoznih 
poslov, ki so pri SID večinoma tudi zavarovani, podpira približno pol milijarde EUR izvoza, kar predstavlja približno 4,4 
odstotke celotnega izvoza. 

Zelo velik del tega obsega refinanciranja izvoznih kreditov je glede na sedanjo strukturo slovenskega gospodarstva tudi lani 
še vedno odpadel na kratkoročno refinanciranje; sicer pa je lanskoletno rast vseh kreditov slovenskemu gospodarstvu 
pripisati prav rasti kratkoročnih kreditov (12 odstotna rast, sicer pa so kratkoročni krediti predstavljali lani skoraj 60 odstotkov 
vseh kreditov gospodarstvu), na kar je poleg povečanega povpraševanja po likvidnostnih kreditih zaradi strožjih zakonskih 
zahtev pripisati tudi restriktivnejši proračunski politiki in rasti tečajev, ki je kratkoročno slabšala pogoje zadolževanja v tujini. V 
letu 2000 se je predvsem povečal delež refinanciranja izvoznih poslov z ročnostjo od 6 do 12 mesecev, saj se je glavnina 
novih odobrenih izvoznih kreditov nanašala na tako ročnost. V celotni strukturi refinanciranja izvoznih kreditov beležimo na 
dan 31.12.2000, glede na konec leta 1999, za 55 odstotkov večje financiranje izvoza iz prve prioritete (izvoz kapitalskih 
dobrin, opreme in investicijska dela), ki je predstavljala 28 odstotkov celotnega refinanciranja SID. Sicer pa so se lani 
podjetja, zlasti večja podjetja in tista z boljšo boniteto, na daljše roke še bolj zadolževala v tujini in pri tem izkoriščala tudi A 
rating države, in to zaradi ugodnejših pogojev zadolževanja v tujini, pa tudi zaradi omejitev, ki jih imajo domače banke 
predpisane za financiranje posameznih posojilojemalcev. 

Tabela 9: Refinanciranje: obseg poslovanja 1998-2000 

1998 1999 2000 Indeks 00/99 
(za SIT) 

dolgoročno 
kratkoročno 

mlrd SIT mio EUR mlrd SIT mio EUR mlrd SIT mio EUR 

206 
114 

4,6 24,6 
36,4 195,5 

1,7 8,5 
42,0 216 

3,4 16,6 
47,8 233 

skupaj 41,0 220,1 43,6 225 51,2 249,6 117 

• Povečano povpraševanje po refinanciranju izvoznih kreditov se kaže tudi pri fizičnem obsegu poslovanja 
družbe. Lani je SID realizirala 1143 zahtevkov za refinanciranje kreditov, kar glede na 1043 realiziranih 
zahtevkov leto poprej predstavlja skoraj 10 odstotno povečanje. Realiziranih je bilo 99 odstotkov vseh prejetih 
zahtevkov. 

Politika obrestnih mer SID si je med drugim prizadevala za zniževanje stroškov izvoznikov pri najemanju bančnih kreditov. 
Zlasti zaradi podražitve nafte in nekaterih drugih primernih proizvodov ter uvedbe davka na dodano vrednost se je po večih 
letih njenega postopnega zmanjševanja lani v Sloveniji inflacija zopet povečala (na dobrih 8 odstotkov), kar se je preko 
revalorizacije obrestnih mer s TOM (na letni ravni je TOM s povprečne 6,27 v letu 1999 lani zrasel na 9,05 odstotka), 
prenašalo tudi na povečanje nominalnih aktivnih obrestnih mer v slovenskem gospodarstvu (povprečne obrestne mere za 
kratkoročne bančne kredite za tekoče poslovanje podjetij so znašale lani 15,8, za dolgoročne kredite za osnovna sredstva pa 
decembra lani 18,4 odstotka), nekoliko pa so zrasle tudi realne obrestne mere (s povprečne 5,7 za kratkoročne kredite leta 
1999 na 6,2 odstotka lani, lani pa so se povečale tudi bančne marže pri kratkoročnih posojilih). 
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• Realne obrestne mere za preko SID refinancirane izvozne kredite so bile za čas veljavnosti kreditnih pogodb 
praviloma nespremenljive. Tudi v lanskem letu se je SID tekoče prilagajala razmeram na domačem denarnem 
trgu tako, da so obrestne mere SID glede na ročnost danih kreditov v domači valuti konec lanskega leta 
znašale med TOM + 2,5 - 5,25 odstotkov, pri čemer so bile končne bančne obrestne mere za celotni znesek 
izvoznih kreditov s strani SID pogojevane (najvišje dovoljene bančne obrestne mere - caps), in so na primer 
konec leta znašale med TOM + 4,25 - 6,25 odstotkov, in to neodvisno od bonitete kreditojemalca. Na področju 
kreditiranja v tujih valutah je SID prav tako omejevala najvišje obrestne mere za končne uporabnike, izražene 
nad šest-mesečnim EURIBOR. Tako je pribitek, odvisen od ročnosti kredita, znašal med 1,95 in 2,75 odstotka 
p.a. nad EURIBOR. 

Hkrati je SID kot agent države izvajala tudi program izravnave obrestne mere (PIO) za refinancirane izvozne kredite v domači 
valuti, pri čemer je merila in pogoje za regresiranje revalorizacijskega dela obresti (TOM) glede na za to predvidena 
proračunska sredstva države sprejemala Komisija za pospeševanje izvoza. Za te namene je bilo preko SID iz sredstev 
državnega proračuna leta 2000 izplačanih 800 milijonov SIT regresov obrestnih mer; teh regresov obrestnih mer je bilo v letu 
2000 deležnih 410 izvoznikov. 

GARANCIJE 

Glede na pomen, ki ga ima za slovenska podjetja izdaja ali konfirmacija garancij komercialnih bank, zlasti za proizvajalce 
opreme in izvajalce investicijskih del v tujini in doma, SID dopolnjuje svoje storitve slovenskim podjetjem na področju 
zavarovanja in financiranja ter jim omogoča pridobitev poslov tudi z izdajanjem garancij, ki za domače ali tuje koristnike 
predstavlja prvovrsten in kavliteten instrument zaščite pred riziki neizpolnitev različnih obveznosti dolžnikov (nalogodajalcev 
za izdajanje garancij) iz različnih osnovnih pogodb. Pri izdajanju garancij daje SID prednost tistim izvoznim poslom, ki so pri 
SID tudi financirani in zavarovani. Pri tem so lahko garancije, izdane na zahtevo, pri SID zavarovane tudi pred 
nekomercialnimi riziki zlorab in neupravičenega vnovčenja (unfair calling). 

S to svojo storitvijo (izdajanjem garancij in kontragarancij), kjer SID posebno pozornost posveča specifičnim potrebam strank 
in krajšanju odzivnega časa na zahtevke nalogodajalcev, SID uspeva zniževati stroške slovenskim podjetjem in jim s tem 
omogoča konkurenčnejše pogoje pri nastopanju, zlasti na tujih trgih. Ob tem si tudi prizadeva za zniževanje stroškov pri 
izdaji garancij slovenskim podjetjem in za večjo sprejemljivost neposrednih izdaj garancij v tujini ter za večjo sprejemljivost s 
strani SID izdanih garancij v tujino. Zlasti na tistih trgih, kjer SID kot relativno mlada institucija še ni poznana ali ni dovolj 
poznana, pa se poslužuje tudi frontinga, ki ga garancijam SID dajejo zelo ugledne tuje finančne institucije, ter s tem ne glede 
na to dejstvo slovenskim izvoznikom zagotavlja tudi dostop do te storitve in možne hitre realizacije poslov. 

• Vrednost izdanih garancij SID se je lani povečala za skoraj 30 odstotkov, te pa so bile v glavnem izdane za 
kritje obveznosti proizvajalcev strojne in druge opreme. 

Garancije SID so bile izdane koristnikom v 19 državah. Največ koristnikov je bilo iz ZDA (30 odstotkov), iz Nemčije (16 
odstotkov), Kanade (16 odstotkov), Italije (2 odstotke), Kostarike (2 odstotka), sledijo pa še Avstrija, Belgija, BiH, Danska, 
Egipt, Estonija, Finska, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Nizozemska, Poljska in Turčija. 

Leta 2000 je bilo največ izdanih garancij za vračilo avansa (39 odstotkov vseh izdanih garancij SID), sledile pa so plačilne 
garancije (32 odstotkov), več kot leto prej je bilo izdanih garancij za sodelovanje na licitaciji (ki so predstavljale 20 odstotkov 
vseh izdanih garancij), sledijo garancije za dobro izvedbo posla (obseg teh izdanih garancij se je lani povečal kar za dvakrat 
in so predstavljale 6 odstotkov vseh izdanih garancij), nato carinske garancije ter garancije za odpravo napak v garancijski 
dobi in zadržani znesek. 
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Slika 7: Izdane garancije (vrste garancij - deleži) 

VREDNOST IZDANIH GARANCIJ - 2000 STANJE 31.12.2000 

■ Vračilo avansa 
□ Plačilne 
□ Sodelovanje na licitaciji 
□ Dobra izvedba posla 
■ Carinske 
□ Odprava napak v gar. dobi in zadržani znesek 

■ Vračilo avansa 
□ Plačilne 
■ Sodelovanje na licitaciji 
□ Dobra izvedba posla 
■ Carinske 
□ Odprava napak v gar. dobi in zadržani znesek 

Glede na stanje izdanih garancij je bila struktura odprtih garancij konec leta 2000 naslednja: za vračilo avansa (37 
odstotkov), plačilne garancije (35 odstotkov), za dobro izvedbo posla (6 odstotkov), za odpravo napak v garancijski dobi (4 
odstotke), sledijo pa garancije za zadržani znesek, carinske garancije ter garancije za sodelovanje na licitaciji. 

SID je uspelo v veliki meri zavarovati vse svoje potencialne obveznosti iz naslova izdanih garancij. Za večino izdanih garancij 
so bile SID dane različne varščine v obliki hipotek, depozitov, garancij matičnih družb in drugih podjetij, kotragarancij 
finančnih institucij, Slovenske razvojne družbe, različnih poroštev ter drugih instrumentov zavarovanja plačil. 

Leta 2000 je bila vnovčena ena garancija za vračilo avansa, ki je bila prav tako izdana tega leta. Obveznost nalogodajalca - 
dolžnika iz naslova te garancije je bila regresirana in v celoti poravnana. 

V obdobju poslovanja SID do leta 2000 je bilo vnovčenih enajst izdanih garancij v skupnem znesku 365 milijonov SIT. Od 
omenjenih zneskov vnovčenih garancij je bilo do konca leta 2000 regresiranih 309,6 milijonov SIT. 
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DRUGE AKTIVNOSTI SID 

Sodelovanje z državnimi in drugimi organi 

SID je pri opravljanju svojih dejavnosti in izvajanju drugih aktivnosti tesno sodelovala s številnimi državnimi organi ter drugimi 
institucijami doma in v tujini. 

Sistem zavarovanja in financiranja 

Sodelovanje z državnimi organi je bilo predvsem pomembno na področju izvajanja in uresničevanja sprejete strategije 
razvoja sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Sloveniji. 

• V tem okviru je SID tvorno sodelovala zlasti pri pripravi novega zakona o zavarovalništvu in to tudi v okviru 
Slovenskega zavarovalnega združenja, kjer je na osnutek ter predlog zakona dala številne pripombe in 
predloge. 

• SID je svoje poslovanje tekoče usklajevala s pravili na podlagi novega zakona o zavarovalništvu ter se v 
skladu s sprejeto strategijo razvoja SID pripravljala na ustanovitev specializirane kreditne zavarovalnice, ki bo 
po koncu danega prehodnega obdobja ustanovljena na podlagi tega zakona in bo opravljala svoje poslovanje 
v skladu z določili novega zakona o zavarovalništvu. 

• Na podlagi zadnjih sprememb zakona o SID je družba pripravila osnove programa privatizacije SID, s katero 
bi si večinski lastnik zagotovil sredstva za s tem zakonom predvideno povečanje varnostnih rezerv za 
zavarovanja, ki jih SID izvaja za račun države. 

• S pristojnimi državnimi organi je SID delala tudi na pripravi novega zakona o zavarovanju in financiranju 
mednarodnih gospodarskih poslov, ki bo urejal poslovanje pooblaščene izvozno-kreditne agencije, ki ga bo ta 
opravljal v imenu države. 

Proračun države 

O poslovanju SID in njenih načrtih so večkrat razpravljali Vlada Republike Slovenije ter ustrezni odbori in druga telesa 
Državnega zbora ter Državnega sveta. SID se je še posebej intenzivno vključevala v priprave na sprejemanje državnega 
proračuna za leto 2001 oziroma 2002 in drugih proračunskih dokumentov. Za leto 2001 je tako: 

kot zgornji limit zavarovanja za račun države je predlagano 210 milijard SIT (približno 960 milijonov 
EUR) (oziroma limit 140 milijard SIT ali približno 650 milijonov EUR za izvozne posle zavarovane pred 
tečajnimi riziki); 
poroštvena kvota za garancije države za obveznosti SID iz naslova zadolževanja (glavnica) v višini 18 

milijard SIT oziroma približno 84 milijonov EUR; 
hkrati je predlagano, da se za delovanje PIO v proračunu Republike Slovenije za leto 2001 zagotovi 
900 milijonov SIT. 

SID je tudi lani tesno sodelovala z raznimi državnimi organi, zlasti z Ministrstvom za finance, pri izvajanju zakona o poroštvih 
Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Ur. I. RS, št. 20/98). Ta je SID omogočil najemanje 
ugodnih virov sredstev za financiranje izvoza ter jo uspešno uvedel na mednarodne finančne trge. V tem okviru je SID tudi 
tvorno sodelovala pri pripravi ustreznih podzakonskih aktov glede postopkov zadolževanja ter izdajanja državnih garancij. 
Glede zadolževanja v tujini je SID sodelovala tudi z Banko Slovenije. Najemanje posojil in kasnejše izdaje dolžniških 
vrednostnih papirjev na mednarodnih finančnih trgih bo SID zlasti v prihodnje omogočilo povečanje obsega financiranja 
slovenskega izvoza, tudi neposrednega financiranja in financiranja izvoza v tujih valutah. 
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Drugo 

• S1D precej tesno sodeluje tudi z Banko Slovenije. Ta je že pred časom na primer med drugim sprejela tudi 
metodologijo in navodila, ki so garancijam in drugim zavarovalnim instrumentom SID dali tretman prvovrstnih 
instrumentov zavarovanja pri razvrščanju aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank ter jih s tem 
naredili za slovenske banke za še bolj privlačen instrument zavarovanja, ki ga te tudi vse pogosteje zahtevajo 
za odobravanje kreditov izvoznikom in za katere bankam ni treba oblikovati posebnih rezervacij. Banka 
Slovenije je že pred časom dopolnila tudi svoj sklep o dodatnih pogojih kreditiranja tujine, s čimer SID sedaj 
lahko tuji osebi odobri finančni kredit, spremenila pa je tudi sklep o uvedbi depozita za finančna posojila in 
depozite najete pri tujih osebah, s katerim je bilo SID omogočeno najemanje posojil za kreditiranje tujih 
kupcev brez obveznosti vplačila tolarskega depozita. Prav tako je s sklepom o pogojih sklepanja kreditnih 
poslov v tujem denarju med rezidenti SID omogočeno refinanciranje bančnih izvoznih kreditov tudi v tuji valuti. 

• Za poslovanje SID, ki kot slovenska izvozno-kreditna agencija določene posle zavarovanja izvaja za račun 
države, je ključen mehanizem zagotavljanja potrebne likvidnosti ob realizaciji morebitnih škod iz zavarovanja 
pred nekomercialnimi riziki, srednjeročnimi komercialnimi riziki in drugimi nemarketabilnimi (non-marketabie) 
riziki, ki jih SID zavaruje za račun države. Zato je treba posebej omeniti tudi pogodbo o varnostnih rezervah, ki 
je sklenjena med SID in Ministrstvom za gospodarstvo. S to pogodbo je opredeljen in definiran mehanizem 
oblikovanja ter načrtovanja varnostnih rezerv za pokritje morebitnih škod iz naslova zavarovanj pred 
omenjenimi riziki in tehnika plačevanja škodnih primerov. Podobna pogodba je bila konec leta 1996 sklenjena 
tudi glede posebnih varnostnih rezerv za zavarovanje pred tečajnimi riziki. < 

• Realiziran je bil zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, na osnovi katerega je bilo lani namenjenih 1.255.024.387 SIT za varnostne rezerve za 
zavarovanje pred nekomercialnimi riziki, srednjeročnimi komercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki. O 
tem pa je SID poročala tudi Komisiji Državnega zbora za nadzor privatizacije in lastninskega preoblikovanja 
podjetij. 

• Poleg sodelovanja z različnimi gospodarskimi ministrstvi in uradi je SID tesneje sodelovala še z Ministrstvom 
za zunanje zadeve in diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, zlasti v tistih državah, kjer je izpostavljenost 
SID večja. V redno izmenjavo informacij o posameznih trgih so bile poleg pristojnih državnih organov 
vključene tudi druge institucije, SID pa je Ministrstvu za gospodarstvo ter drugim ministrstvom redno pošiljala 
informacije o svojem poslovanju in poslovni politiki, kakor tudi predloge za razvoj mednarodnega 
gospodarskega sodelovanja (na primer Pakt stabilnosti za JV Evropo, sodelovanje z OECD in udeležba 
Slovenije v Konsenzu OECD ter Skupini o izvoznih kreditih in kreditnih garancijah Komisije OECD za trgovino, 
idr.), za obiske državnih delegacij ter glede zunanjetrgovinske in druge regulative, ki zadeva pospeševanje 
izvoza. Ob tem je pri financiranju izhodnih investicij in pri financiranju marketinških in podobnih dejavnosti 
slovenskih podjetij na tujih trgih SID uspešno sodelovala tudi z Uradom za gospodarsko promocijo in tuje 
investicije. 

Intenzivno je bilo tudi lani sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer je SID zlasti sodelovala pri njenih aktivnostih 
do izvoznikov ter jim redno predstavljala možnosti podpore SID pri nastopanju naših podjetij na tujih trgih. Ob tem je 
predstavnica zbornice tudi članica Komisije za pospeševanje izvoza, s čimer je zagotovljeno tudi neposredno zastopanje 
interesov gospodarstva pri izvajanju državne politike zavarovanja in financiranja izvoza preko SID in omenjene komisije. 

• SID je kot članica delovala tudi v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja in Združenja*bank Slovenije, 
ob tem pa je sodelovala tudi z Obrtno zbornico Slovenije, poslovnimi bankami in drugimi zavarovalnicami. 
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Mednarodno sodelovanje 

SID je bila lani, po dveletnem statusu opazovalke, na 57. redni letni skupščini v Amsterdamu, Nizozemska (18.10.2000) 
sprejeta v Mednarodno zvezo zavarovateljev kreditov in investicij (Bernska unija). 

Bernska unija si prizadeva za uveljavitev načel zdravega zavarovalniškega poslovanja in discipline pri dogovorjenih pravilih 
zavarovanja izvoznih kreditov ter investicij. S tem ciljem IKA v okviru Bernske unije med drugim redno izmenjujejo informacije 
o svojem poslovanju in politiki zavarovanja, o posameznih trgih, svojih izkušnjah pri poslovanju z dolžniki oziroma garanti, 
zavarovalno-tehničnih vprašanjih in med seboj sodelujejo tudi na drugih področjih. 

Sprejetje SID v ta ekskluziven in ugleden klub zavarovateljev je priznanje za dosedanji uspešen razvoj SID in kvaliteto njenih 
storitev; SID pa se je s svojimi aktivnostmi tudi že uspela polno vključiti v njene dejavnosti in pri tem tesno sodeluje z njenimi 
članicami in sekretariatom, saj želi tvorno sodelovati pri delu Bernske unije in izpolnjevati svoje obveznosti, ki izhajajo iz 
članstva in pravil Bernske unije. 

Ob članstvu v Bernski uniji pa SID še naprej sodeluje tudi na rednih sestankih Generalnega sekretarja Bernske unije z 
novonastalimi IKA iz Srednje in Vzhodne Evrope, s temi agencijami pa precej sodeluje tudi na bilateralni ravni. Med temi 
agencijami, z nekaterimi od njih ima SID tudi sklenjene sporazume o sodelovanju (glej tabelo v nadaljevanju), je SID tesneje 
sodelovala predvsem s slovaško ter hrvaško agencijo (EXIM-SK in HBOR). Poleg sodelovanja z IBF BiH pri zavarovanju 
slovenskega izvoza v to državo, je SID sodelovala tudi z bosansko IGA, ki ji je po svojih močeh pomagala pri uvajanju 
storitev zavarovanja pred komercialnimi riziki kratkoročnih izvoznih kreditov, zlasti z izobraževanjem na področju prodaje in 
marketinga. Poleg tesnega sodelovanja z makedonsko agencijo (MBPR) na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma o 
sodelovanju, je SID lani z MBPR sklenila tudi poseben sporazum o sodelovanju in izmenjavi izkušenj na področju 
zavarovanja kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki. 

Z drugimi IKA, zlasti s članicami Bernske unije, je imela SID pogoste bilateralne stike, izmenjavala je informacije, z njimi pa je 
tudi poslovno sodelovala. Sodelovanje je bilo najbolj intenzivno z nemškim Hermesom, s katerim ima SID sklenjen 
sozavarovalni in pozavarovalni sporazum ter dogovor o frontingu garancij, podobne sporazume o zavarovanju in financiranju 
ter sodelovanje pa ima SID tudi z avstrijsko OKB, britanskim ECGD, nizozemsko NCM, US-EXIM, švedsko EKN, idr. Lani pa 
je sklenila sporazuma o sodelovanju tudi z izraelsko in turško agencijo (IFTRIC, Turk EXIM). Omenjeni sporazumi omogočajo 
sodelovanje med zavarovatelji oziroma izvozno-kreditnimi agencijami (one-stop shop arrangements), pospešujejo izmenjavo 
informacij ter tudi odpirajo možnosti za učinkovit skupen nastop slovenskih in tujih podjetij ter bank na tretjih trgih, ki se lahko 
tudi financirajo iz večih virov in ki jih s svojimi instrumenti lahko tako skupaj podpirajo IKA iz različnih držav. 

Poleg obligatnega kvotnega (proporcionalnega) pozavarovanja (Quota Share Treaty) svojega portfelja kratkoročnih 
komercialnih (marketabilnih) rizikov, ki jih SID zavaruje za lasten račun in jih ima pozavarovane na zasebnem trgu, pri velikih 
in prvovrstnih pozavarovateljih, ima SID z drugimi IKA sklenjene tudi številne druge sporazume. Okvirni sporazumi o 
sodelovanju, sporazumi o skupnem in vzporednem zavarovanju, fakultativnem pozavarovanju, frontingu garancij ter o 
sofinanciranju projektov, lahko slovenskemu gospodarstvu zagotovijo možnosti za uspešen nastop s tujimi podjetji na tretjih 
trgih, saj se tako SID s svojimi instrumenti lahko učinkovito poveže z drugimi finančnimi institucijami, ki tem podjetjem tudi 
zagotavljajo vire za financiranje različnih projektov in jim nudijo za te posle tudi kritje pred komercialnimi in nekomercialnimi 
riziki. 
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Tabela 10: Seznam sporazumom sklenjenih med SID, d.d., Ljubljana in tujimi izvozno-kreditnimi agencijami ter 
drugimi mednarodnimi finančnimi organizacijami 

Država IKA/MFI Vrsta sporazuma Podpisan 

EBRD okvirni sporazum o sodelovanju 8.5.1996 
Belgija OND sporazum o skupnem zavarovanju 

sporazum o vzporednem zavarovanju 
Ljubljana, 20.12.1996 

Združeno kraljestvo ECGD sporazum o sodelovanju London, 26.2.1998 
Avstrija OKB sporazum o sodelovanju 

sporazum o skupnem zavarovanju 
okvirni pozavarovalni sporazum 

Dunaj, 10.6.1998 

Rusija Ros-EXIM sporazum o sodelovanju Ljubljana, 8.7.1998 
EXIMGARANT memorandum o razumevanju Ljubljana, 23.7.1998 

ZRN Hermes sporazum o skupnem zavarovanju 
dogovor o frontingu garancij 

Hamburg, 10.9.1998 

BiH IBF dogovor o medsebojnem sodelovanju Ljubljana, 26.1.1999 
Švedska EKN sporazum o skupnem zavarovanju Ljubljana/Stockholm, 23.4.1999 
ZDA US-EXIM memorandum o razumevanju Ljubljana, 21.6.1999 
Nizozemska NCM sporazum o pozavarovanju Ljubljana, 22.6.1999 
Hrvaška HBOR sporazum o sodelovanju Ljubljana, 14.7.1999 
Makedonija MBPR sporazum o sodelovanju 

sporazum na področju zavarovanja 
kratkoročnih komercialnih rizikov 

Skopje, 20.7.1999 
Skopje, 1.2.2001 

Republika Koreja KEIC sporazum o sodelovanju Istanbul, 13.10.1999 
Bolgarija BAEZ sporazum o sodelovanju Ljubljana, 28.10.1999 
Izrael IFTRIC sporazum o sodelovanju Tel Aviv, 7.3.2000 
Turčija Turk-EXIM sporazum o sodelovanju Amsterdam, 20.10.2000 
Italija SACE sporazum o pozavarovanju Madrid, 28.3.2001 

V pripravi je tudi sklenitev sporazumov o sodelovanju s slovaško in egiptovsko agencijo (EXIMBANKA-SR in ECGE). 

Na 15. redni letni generalni skupščini, ki je bila od 24. do 27.5.1998 v Vancouvru (Kanada), je SID postala tudi opazovalka v 
Pan American Surety Association (PASA) in se je na področju izdajanja garancij tudi že vključila v njeno delo in navezala 
nekatere stike s finančnimi institucijami, ki so članice te mednarodne nevladne organizacije. 

SID je sodelovala tudi z drugimi mednarodnimi vladnimi organizacijami (na primer OECD ter UNCTAD) in mednarodnimi 
finančnimi institucijami. Z EBRD, s katero ima SID podpisan sporazum o sodelovanju in ki je SID v preteklosti že nudila 
tehnično pomoč, je tako na primer izmenjevala informacije, zlasti o možnostih pri projektih v državah prejemnicah pomoči 
EBRD. Ob tem je SID izmenjavala izkušnje glede zavarovanja investicij z MIGA ter se z njo dogovarjala tudi o možnostih in 
sklenitvi sozavarovalnih oziroma pozavarovalnih aranžmanov, o pozavarovanju investicij pa se SID dogovarja tudi z 
nekaterimi zasebnimi pozavarovatelji. 

Predstavniki SID so aktivno sodelovali tudi na večih mednarodnih konferencah, seminarjih in delavnicah, zlasti o mednarodni 
trgovini in financiranju ter zavarovanju izvoznih kreditov in investicij. 
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Bonitetne in druge informacije 

Za zavarovanje izvoznih kreditov in investicij v tujini ter za izdajanje garancij in financiranje, in pa glede na to, da so s strani 
SID podprti posli že po definiciji rizični, so ustrezne baze podatkov in ocene rizičnosti trgov ter ocene bonitet kupcev, 
dolžnikov in garantov, nujne za uspešno opravljanje dejavnosti izvozno-kreditnih agencij. 

SID je zato tudi v letu 2000 nadaljevala z razvojem lastne bonitetne službe, ki pri svojem delu uporablja lasten izgrajen 
informacijski sistem (IS) in vzpostavljene ter ažurirane interne baze podatkov ter podatke in analize domačih in tujih zunanjih 
institucij, ob tem pa tudi informacije o tujih trgih, plačanih oziroma najavljenih škodah, kupcih in garantih, ki si jih med seboj 
izmenjujejo tudi članice Bernske unije. 

Pri ocenjevanju rizičnosti tujih trgov SID tesno sodeluje s Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj, ki za SID pripravlja 
osnovne country-risk ocene za določene trge. Bonitetna služba ob tem za potrebe poslovanja SID pripravlja bonitetna 
poročila in informacije o domačih in tujih podjetjih ter bankah. Skladno s sprejeto metodologijo je bonitetna služba tudi lani 
tekoče ažurirala sezname sprejemljivih bank in njihove interne limite v določenih državah, ter za potrebe izdajanja garancij in 
nekaterih zavarovanj izdelovala analize podjetij s predlogom bonitetne razvrstitve in limiti. Z razvojem svoje bonitetne službe 
je SID omenjene informacije začela dobavljati tudi drugim domačim in tujim finančnim institucijam; te so se zanimale 
predvsem za podatke o posameznih trgih, podjetjih in bankah v Sloveniji ter v tistih državah JV, S in V Evrope, kjer ima 
slovensko gospodarstvo bogatejše izkušnje, SID pa tudi specifične podatke in večje izkušnje pri zavarovanju. 

Poleg ocen deželnih rizikov in informacij o posameznih trgih lahko torej komitenti in drugi zunanji uporabniki pri bonitetni 
službi SID naročijo: 

• bonitetne informacije o slovenskih podjetjih, 
• bonitetne informacije o slovenskih bankah, 
• bonitetne informacije o bankah v tujih državah, zlasti JV, S in V Evrope, 
• bonitetne informacije o podjetjih, zlasti iz držav JV, S in V Evrope. 

Storitve bonitetne službe SID bodo temelj tudi za v leto 2001 načrtovan prehod na elektronsko poslovanje družbe, ko bodo 
bonitetne informacije registriranim uporabnikom dostopne tudi on-line preko SID-Net. 

Z on-line ponudbo storitev SID preko SID-Net je bonitetna služba SID razvila sistem baz bonitet domačih podjetij in podjetij iz 
držav, ki predstavljajo za slovensko gospodarstvo pomembnejše izvozne trge. Projekt je zahteval vzpostavitev optimalne 
baze podatkov in povezav, ki so dodatno podprte z analitičnim delom bonitetne službe SID. Preko SID-Net bo tako 
uporabnikom omogočen hiter in varen dostop do kvalitetnih in ažuriranih baz podatkov, kar bo z uporabo ustreznih 
programov omogočalo učinkovitejše poslovanje, hitrejše sprejemanje poslovnih odločitev podjetij, odločitev zavarovatelja o 
prevzemu rizikov v zavarovanje in določanje pogojev zavarovalnega kritja (undemiting) ter tudi spremljanje (monitoring) 
rizikov. 

Informacijski sistem 

Informacijski sistem in ustrezne baze podatkov ter vzpostavljene povezave z drugimi institucijami predstavljajo nujno orodje 
za učinkovito izvajanje poslovnih aktivnosti družbe, kontrolo poslovanja ter planiranje. Nadaljevali smo z razvojem 
integralnega informacijskega sistema, ki smo ga v SID sistematično začeli graditi leta 1996. 

Glavne smernice razvoja informacijskega sistema so potekale na področju uvajanja elektronskega povezovanja s poslovnimi 
partnerji, na področju osamosvojitve sistema in vgrajevanju kontrolnih mehanizmov v celotno poslovanje družbe. 

Na tehnični ravni smo nadaljevali z nakupom kvalitetne profesionalne opreme in v skladu z novim zaposlovanjem sproti 
dokupovali opremo. Vsi zaposleni imajo vsak svoj računalnik, na katerem je instalirana enotna mrežna in programska 
oprema. 

Velik poudarek je bil dan tudi izobraževanju kadrov, saj so uspešno izobraženi kadri najboljša garancija za optimalno 
pridobivanje podatkov in informacij iz informacijskega sistema. 

19. junij 2001 31 poročevalec, št. 52 



Kadri 

Število zaposlenih v SID se je v letu 2000 skladno z načrtovanim zaposlovanjem povečalo s 47 na 50. Od zaposlenih jih ima 
62 odstotkov visokošolsko izobrazbo, 64 odstotkov zaposlenih pa je starih manj kot 40 let. 

Hitra rast obsega poslovanja in razvoj obstoječih ter uvajanje novih storitev so bile podprte z ustrezno kadrovsko politiko, ki je 
temeljila na pridobivanju novih kadrov s primernim strokovnim znanjem in na dodatnem usposabljanju ter izobraževanju 
zaposlenih. Rast obsega poslovanja SID in izpolnjevanja pričakovanj strank glede usposobljenosti zaposlenih, da jim nudijo 
ustrezno svetovanje in kvalitetne storitve, ki jim pomagajo pri njihovem poslovanju na zahtevnih trgih, zahtevata od SID, da 
upravljanju s človeškimi viri daje visoko prioriteto. 

SID je tudi v letu 2000 nadaljevala z aktivnostmi, ki prispevajo k pridobivanju in prenosu potrebnih znanj in usposobljenosti 
zaposlenih, izboljšanju organizacijske učinkovitosti in večji vključitvi zaposlenih v načrtovanje poslovanja in odločanje. 
Glede na potrebna znanja s področja financiranja in zavarovanja gospodarskih poslov, je SID, tako kot tudi vsa leta prej, 
posebno pozornost posvečala pridobivanju in prenosu teh znanj, ki so potrebna zlasti na posameznih strokovnih področjih 
(zavarovanje, financiranje, finančne analize, zakladništvo, pravna služba, informatika in računovodstvo), in to v različnih 
oblikah internega izobraževanja ter udeležbe na predavanjih, delavnicah, kongresih, podiplomskem študiju in podobnem, v 
tujini in doma. Hkrati pa so se zaposleni udeleževali tudi raznih oblik izobraževanja, kjer so pridobivali potrebna splošna 
znanja (tuji jeziki, poslovne in prodajne komunikacije) in nadgrajevali svoja tehnična znanja in sposobnosti (računalništvo, 
management, načrtovanje ciljev, upravljanje s časom, ipd.). 

Slika 8 
SID - struktura zaposlenih 
(izobrazba)- 31.12.2000 

Slika 9 
SID - struktura zaposlenih 
(starost)-31.12.2000 

■ srednješolska 
□ visokošolska 

□ višješolska 
□ magisterij 121-30 let □ 31-40 let □ 41-50 let 

Investicije in vzdrževanje 

Po nakupu dodatnih poslovnih prostorov na obstoječi lokaciji konec leta 1998, je bil v prvi polovici leta 2000 zaključen tudi 
projekt adaptacije prostorov in selitev nekaterih oddelkov v prvo nadstropje. Projekt je obsegal predvsem kompletno prenovo 
sanitarij z gradbenimi deli tudi v ostalih prostorih (delno zamenjavo stropa in postavitev predelnih sten - SIT 62.000.000), 
nabavo pohištva za novo-pridobljene prostore (SIT 17.000.000) ter ureditev računalniškega centra in zamenjavo telefonske 
centrale (SIT 25.000.000). 
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RAČUNOVODSKI IZKAZI SLOVENSKE IZVOZNE DRUŽBE, D.D., LJUBLJANA ZA 

LETO 2000 

Tabela 1 Bilanca stanja SID, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2000 (v mio SIT) 

Tabela 2 Izkaz uspeha SID, d.d., Ljubljana za obdobje od 1.1. - 31.12.2000 
(v mio SIT) 

Popravki vrednosti in odpisi terjatev v letu 2000 
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Bilanca stanja SID, d.d., Ljubljana na dan 31.12.2000 (v mio SIT) 

1999 2000 lndex 
2000/1999 

AKTIVA 32.499,6 41.257,9 127.0 
Kratkoročne naložbe 

- krediti bankam 

- krediti podjetjem 

- vrednostni papirji 

- ostalo 

26.820,6 

25,1 

' 258,4 

458,8 

33.918,4 

248,2 

63,5 

905,8 

126,5 

988,9 

24,6 

197,4 

27.562,9 35.135,9 127,5 
Dolgoročne naložbe 

- krediti bankam 

- krediti podjetjem 

- vrednostni papirji 

4.322,9 5.305,5 

171,8 

122,7 

Opredmetena osnovna sredstva in 
neopredm. dolgoročna sred. 613,8 644,7 105,0 

4.936,7 6.122,0 124,0 

PASIVA 32.499,7 41.257,9 127,0 
Kratkoročne obveznosti 

- krediti bank 

- depoziti podjetij, dr. 

- drugo (obvez. + PČR) 

3.090,0 

215,5 

372,2 

4.050,0 

738.3 

303.4 

131,1 

342,6 

81,5 

3.677,7 5.091,7 138,5 

Dolgoročne obveznosti 

- dolgoročni krediti bank 

- depoziti podjetij, dr. 

- varnostne in posebne 

varnostne rezerve 

40,6 

11.084,7 

2.108,9 

178,4 

13.742,1 

439,4 

124,0 

11.125,3 16.029,4 144,1 

Rezervacije 2.527,0 3.468,6 137,3 

Kapital 15.169,7 16.668,2 109,9 
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Izkaz uspeha SID, d.d., Ljubljana za obdobje 1.1. - 31.12.2000 (v mio SIT) 

1999 2000 lndex 

2.226,8 156,2 

1. Prihodki od obresti 717,4 916,6 127,8 

2. Prejete provizije 125,2 152,2 121,6 

3. Zavarovalni rezultat 

- neto premije + bonusi 
- neto škode 
- neto regresi 

196,1 

218,8 
-28,5 

5,8 

282,7 

357,0 
-79,3 

5,0 

144,2 

163.2 
278.3 
86,2 

4. Nadomestilo za opravljanje 
poslov za državni račun 182,1 250,6 137,6 

5. Revalorizacijski izid 151,1 605,7 400,9 

6. Ostalo (najemnina, bonitete) 53,9 19,0 35,3 

ODHODKI 1.264,6 2038,3 161,2 

7. Odhodki od obresti 189,8 228,9 120,6 

8. Dane provizije 12,2 49,9 409.0 

9. Stroški 

- stroški dela 

- drugi stroški dela 

- stroški materiala* 

- stroški storitev 

- amortizacija 

477,1 

252,3 

38.7 

21,6 

113,7 

50.8 

662.2 

297.3 

40,6 

92,9 

172,0 

59,4 

138,8 

117.8 

104.9 

430,1 

151,3 

116,9 

10. Neto odhodki za rezervacije 575,0 1.078,3 187,5 

11. Ostalo 10,5 19,0 181,0 

161,2 I 188.5 I 116,9 
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Popravki vrednosti in odpisi terjatev v letu 2000 

V letu 2000 so bili v poslovnih knjigah družbe zavedeni naslednji popravki vrednosti in opisi: 

■ Kto 150900 Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obresti do gospodarstva 

• Kto 151900 Popravki vrednosti dvomljivih in spornih provizij 

• Kto 174900 Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev 

■ Kto 179900 Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za 
revalorizacijske obresti 

■ Kto 340900 Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih kreditov 
gospodarstvu v tuji valuti 

• Kto 420900 Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih kreditov 
gospodarstvu 

• kto 646000 Odpisi neizterljivih terjatev 

SIT 190.779,61 

SIT 667.274,02 

SIT 3.971.819.69 

SIT 420.515,29 

SIT 123.942.633,20 

SIT 100.000.000,00 

SIT 2.411,24 

V letu 2000 je bilo tako oblikovanih: 

- popravkov vrednosti dvomljivih in spornih terjatev 
- popravkov vrednosti dvomljivih in spornih kreditov * 
- odpisov neizterljivih terjatev 

SIT 
SIT 
SIT 

5.250.388,61 
223.942.633,20 

2.411,24 

* Opomba: 
V postavki popravkov vrednosti dvomljivih in spornih kreditov so vključene rezervacije oblikovane 
skladno z metodologijo sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic (Ur. I., št. 32, z 
dne 6.5.1999). 
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SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d.. Ljubljana 

POROČILO POOBLAŠČENEGA REVIZORJA IN 
RA ČUNO VODSKI IZKAZI ZA LETO 2000 
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SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana 

Računovodski izkazi 
za leto končano 31. decembra 2000 

KAZALO: 

Poročilo pooblaščenega revizorja 

Bilanca stanja na dan 31. decembra 2000 

Izkaz uspeha za leto 2000 

Izkaz finančnih tokov za leto 2000 

Računovodske usmeritve 

Pojasnila k računovodskim izkazom 
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PRICB/VATERHOUS^PERS § 

PricewaterhouseCoopcrs d.d. 
Parmova 53 
1000 Ljubljana 
Telephone (01)4750 100 
Facsimile (01)4750 109 

Poročilo pooblaščenega revizorja 

Delničarjem SLOVENSKE IZVOZNE DRUŽBE, d.d., Ljubljana 

Revidirali smo bilanco stanja družbe SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana z dne 
31. decembra 2000 ter z njo povezana izkaz uspeha in izkaz gibanja finančnih tokov za 
poslovno leto, ki se je končalo na isti dan. Za naštete računovodske izkaze je odgovorno 
poslovodstvo družbe. Naša odgovornost je, da izrazimo mnenje o njih. 

Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi 
standardi. Po teh načelih in standardih smo bili dolžni načrtovati in izvesti revidiranje tako, da 
bi si pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejših 
napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v 
računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi skladnost računovodskih usmeritev z 
računovodskimi standardi in pomembnejše metode izkazovanja vrednosti v računovodskih 
izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. 
Prepričani smo, da je opravljena revizija dobra podlaga za mnenje o računovodskih izkazih. 

Po našem mnenju računovodski izkazi, našteti v prvem odstavku, v vseh pomembnih 
pogledih podajajo resnično in pošteno sliko finančnega stanja družbe SLOVENSKA 
IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana na dan 31. decembra 2000 in izidov njenega poslovanja 
ter gibanja finančnih tokov v letu, ki se je končalo z navedenim datumom, v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi. 

Ljubljana, 4. marca 2001 

Družba je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem institutu za revizijo pod Številko RD-A-014 Seznam zaposlenih revizorjev z 
veljavno licenco za delo je na voljo na sedežu družbe. 

PRICEVVATERHOUSECOOPERS d.d. 

Pooblaščena revizorka 

c 

Marko Rus 
Direktor 
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SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana 

Bilanca stanja na dan 31. decembra 2000 
(v tisočih tolarjev) 

Pojasnilo 2000 1999 

SREDSTVA 

Denarna sredstva 
Posojila bankam 
Posojila strankam, ki niso banke 
Investicijski vrednostni papirji 
Tržni vrednostni papirji 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva 
Druga sredstva 
Kratkoročno nezaračunani prihodki 

Skupaj sredstva 

Izvenbilančna evidenca 

3 
2.3.,4 
2.3.,5 
2.4.,6 
2.4.,7 

8 
2.5.,8 

9 
10 

19 

8.495 
39.223.933 

420.009 

63.499 

644.745 
813.895 

83.284 

2.247 
31.143.549 

25.126 
209.267 
49.133 

105 
613.697 
356.607 

99.995 

41.257.860 32.499.726 

4.554.495 3.565.203 

OBVEZNOSTI IN KAPITAL 

Obveznosti 
Obveznosti do bank in hranilnic 
Obveznosti do strank, ki niso banke 
Dolgoročna obveznost za prejeta sredstva 
varnostne rezerve 

Druge obveznosti 
Kratkoročno odloženi prihodki 
Dolgoročne rezervacije za obveznosti 

in stroške 
Zavarovalnotehnične rezervacije 

11 
12 

13 
14 
15 

2.6.,16 
2.7.,17 

6.158.960 
916.643 

13.742.095 
291.808 

11.488 

2.061.379 
1.407.274 

3.240.000 
•103.339 

11.084.733 
364.567 

10.368 

1.696.616 
830.423 

24.589.647 .17.330.046 

Kapital 
Osnovni kapital 
Vplačani presežek kapitala 
Rezerve 
Revalorizacijski popravek kapitala 
Čisti dobiček poslovnega leta 

Skupaj kapital in obveznosti 

Izvenbilančna evidenca 

9.323.540 
918.825 

1.031.291 
5.246.125 

148.432 

9.323.540 
918.825 
906.476 

3.896.024 
124.815 

2.8.,18 16.668.213 15.169.680 

41.257.860 32.499.726 

19 4.554.495 3.565.203 

Pojasnila na straneh od 44 do 66 so sestavni del računovodskih izkazov . 
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SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana 

Izkaz uspeha za leto za leto končano 31. decembra 2000 
(v tisočih tolarjev) 

l 

  Pojasnilo 2000  1999 

Prihodki od obresti 
Odhodki za obresti 
Čiste obresti 2.9.,20 

Prejete provizije 
Dane provizije 
Čiste provizije 2.9.,21 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 2.9.,22 

Revalorizacijski izid in 
drugi prihodki iz poslovanja 23, 24 

Splošni upravni stroški 25 
Amortizacija 2.5.,26 
Drugi odhodki poslovanja 27 
Odpis terjatev in popravki vrednosti 

dvomljivih in spornih teijatev 28 
Prihodki iz odpisanih terjatev 29 
Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij 30 
Prihodki iz ukinjenih rezervacij in popravkov 31 

Dobiček iz rednega poslovanja 

Izredni dobiček (izguba) 33 

Skupaj dobiček pred obdavčitvijo 

Davek od dobička 2.10.,34 

1.040.102 
(228.883) 
811.219 

156.429 
(49.852) 
106.577 

481.531 

628.859 

(602.827) 
(59.392) 
(94.583) 

(229.196) 
31 

(2.164.167) 
1.309.804 

815.181 
(189.802) 
625.379 

137.335 
(24.338) 
112.997 

306.090 

187.164 

(426.292) 
(50.847) 
(33.239) 

(308) 
10.012 

(1.886.704) 
1.311.717 

187.856 

667 

155.969 

5.207 

188.523 

(40.091) 

161.176 

(36.361) 

Čisti dobiček 148.432 124.815 

Pojasnila na straneh od 44 do 66 so sestavni del računovodskih izkazov 
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SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana 

Izkaz finančnih tokov za leto končano 31. decembra 2000 
(v tisočih tolarjev) 

2000 1999 

PRITOKI SREDSTEV 

Začetno stanje denarnih sredstev 2.447 425 

Pritoki kapitalskih sredstev (pobotana povečanja) 
Rezerve 124.815 139.108 
Dolgoročne rezervacije 213.764 271.595 
Zavarovalnotehnične rezervacije 502.943 210.461 
Revalorizacijski popravek kapitala - 11.683 
Čisti dobiček leta  23.617 (14.293) 

Skupaj pritoki kapitalskih sredstev 865.139 618.554 

Pritoki drugih sredstev (pobotana povečanja) 
Obveznosti do bank 2.630.600 (300.578) 
Obveznosti do strank, ki niso banke 804.107 35.309 
Dolgoročna obveznost za prejeta sredstva varnostne rezerve 1.670.821 1.636.436 
Druge obveznosti (105.206) (101.594) 
Kratkoročno odloženi prihodki  197 3.682 
Skupaj pritoki drugih sredstev 5.000.519 1.273.255 

Skupaj pritoki sredstev 5.868.105 1.892.234 

Pojasnila na straneh od 44 do 66 so sestavni del računovodskih izkazov . 
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SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana 

Izkaz finančnih tokov za leto končano 31. decembra 2000 - nadaljevanje 
(v tisočih tolarjev) 

% 
2000 1999 

ODTOKI - UPORABA SREDSTEV 

Uporaba kapitalskih sredstev (pobotana povečanja) 
Neopredmetena dolgoročna sredstva (114) (199) 
Opredmetena osnovna sredstva  (23.571) (37.294) 
Skupaj uporaba kapitalskih sredstev (23.685) (37.493) 

Uporaba drugih sredstev (pobotana povečanja) 
Posojila bankam 5.308.608 1.767.653 
Posojila strankam, ki niso banke 392.647 17.613 
Investicijski vrednostni papirji (227.892) (7.225) 
Trini vrednostni papirji 9.993 28.791 
Druga sredstva 425.550 26.168 
Kratkoročno odloženi prihodki  (25.611) 94.480 
Skupaj uporaba drugih sredstev 5.883.295 1.927.480 

Končno stanje denarnih sredstev  8.495 2.247 

Skupaj odtoki - uporaba sredstev 5.868.105 1.892.234 

Pojasnila na straneh od 44 do 66 so sestavni del računovodskih izkazov . 

t 

Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze, uporabljene računovodske usmeritve in 
pojasnila k računovodskim izkazom za leto končano na dan 31. decembra 2000 na straneh 2 
do 28. 

Ljubljana, 4. marca 2001 

Predsednik Uprave: 

Marjan Kramar 
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Računovodske usmeritve 

1. DEJAVNOST DRUŽBE 

SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID) je bila ustanovljena 
na ustanovni skupščini septembra 1992 na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Slovenske 
izvozne družbe in Zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza. 

Osnovna dejavnost SID je zavarovanje in financiranje izvoza blaga in storitev ter vlaganj 
slovenskih podjetij v tujini za račun države in za svoj račun. 

Za račun države SID opravlja: 
• zavarovanje izvoznih kreditov in vlaganj v tujino pred nekomercialnimi riziki, 
• zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki, 
• zavarovanje kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki izven držav OECD in 
• zavarovanje pred tečajnimi riziki. 

SID za lasten račun opravlja predvsem naslednje posle: 
• zavaruje kratkoročne izvozne in domače kredite pred komercialnimi riziki, 
• financira izvozne posle, 
• izdaja garancije in 
kot agent države opravlja tudi tehnična in strokovna opravila v zvezi z izvajanjem programa 
izravnave obresti in nekatere druge posle po pooblastilu. 

2. POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

2.1. Temelji za pripravo računovodskih izkazov 

Računovodski izkazi SID so sestavljeni v skladu s slovensko zakonodajo, to je na podlagi 
Slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju: SRS), predpisov Banke Slovenije in 
drugih zakonskih predpisov. 

Temeljni namen slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju SRS) je upoštevati 
splošno mednarodno računovodsko prakso, finančno pojmovanje kapitala in zahtevo po 
realni ohranitvi kapitala. SRS se v precejšnji meri še razlikujejo od mednarodnih 
računovodskih standardov (v nadaljevanju MRS), ter se jim bodo v prihodnosti prilagodili. Vsi 
učinki revaloriziranja vplivajo na oblikovanje in črpanje revalorizacijskega izida, ki kot 
prihodek oziroma odhodek financiranja neposredno vpliva na izkazani poslovni izid. 

Za izkazovanje in vrednotenje bilančnih postavk je uporabljen SRS 31 - Računovodske 
rešitve v bankah, razen za oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij za komercialne rizike 
iz zavarovalnih poslov, kjer se uporablja SRS 32 - Računovodske rešitve v zavarovalnicah^ 

Skladno z zakonom o zavarovalnicah je oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij na dan 
31.12. 2000 potrdil pooblaščeni aktuar. 

Pri pripravi računovodskih izkazov so bile uporabljene naslednje pomembnejše 
računovodske usmeritve, ki se v letu 2000 niso spreminjale glede na predhodnje leto: 
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Računovodske usmeritve 

2.2. Sredstva in obveznosti v tuji valuti 

Sredstva in obveznosti nominirana v tuji valuti so preračunana v tolarsko protivrednost po 
srednjem tečaju Banke Slovenije na datum izkaza stanja. V izkaz uspeha so vključena preko 
prenosa revalorizacijske podbilance. 

2.3. Posojila in popravek vrednosti 

Posojila so v bilanci stanja prikazana v vrednosti neodplačane glavnice, zmanjšane za 
izvršeni popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev. 

Popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev SI D ugotavlja na podlagi bančnih predpisov 
za posamezne in splošne rizike poslovanja. Pri ugotavljanju potrebnega nivoja popravkov 
upošteva vodstvo družbe številne dejavnike, vključujoč splošne ekonomske pogoje države, 
strukturo kreditnega portfelja, predhodne slabe izkušnje in boniteto dolžnika. 

2.4. Naložbe v vrednostne papirje 

Investicijski in tržni vrednostni papirji se na začetku izkazujejo po nakupni ceni. 

Vrednostni papirji so na dan bilanciranja izkazani po revalorizirani nakupni oziroma tržni 
vrednosti, glede na to, katera je nižja. 

2.5. Opredmetena osnovna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva obsegajo zgradbe, opremo in terjatve za dane predujme za 
osnovna sredstva. Kot opredmetena osnovna sredstva, usposobljena za uporabo, se šteje 
tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega 
posamična vrednost ne presega tolarske protivrednosti 500 ECU. 

Dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo njegova 
nakupna vrednost in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za 
nameravano uporabo. 

Opredmetena osnovna sredstva se revalorizirajo z uporabo uradnega mesečnega indeksa 
rasti cen življenskih potrebščin, ki je znašal za leto 2000 108,9 (1999: 107,68). Revalorizira 
se nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev, učinek revalorizacije 
neodpisane vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev se obravnava kot oblikovanje 
revalorizacijskega izida. 
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Amortizacija 

Amortizacija se obračunava po proporcionalni metodi z uporabo najvišjih, po zakonu o davku 
od dobička pravnih oseb, dovoljenih amortizacijskih stopenj. Uporabljene amortizacijske 
stopnje po skupinah sredstev so bile naslednje: 

2000 1999 
v % v % 

• gradbeni objekti 5 5 
• računalniška oprema 50 50 
• motoma vozila 33,3 33,3 
• pohištvo 11 11 
• ostala oprema 15,5-33,3 15,5-33,3 

Opredmetena osnovna sredstva v izgradnji se ne amortizirajo, se pa revalorizirajo. 

2.6. Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške 

Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške se nanašajo na posebne rezervacije za 
pokrivanje potencialnih izgub iz naslova izdanih garancij in za terjatve razvrščene v razred A. 

Pri ugotavljanju potrebnega nivoja rezervacij vodstvo družbe upošteva številne dejavnike, 
vključujoč splošne ekonomske pogoje države, strukturo kreditnega portfelja, predhodne 
slabe izkušnje in boniteto dolžnika. Prejeta zavarovanja SID ne upošteva pri klasifikaciji 
komitentov in posledično ne vplivajo na oblikovanje potrebnih posebnih rezervacij. 

2.7. Zavarovalnotehnične rezervacije 

Zavarovalnotehnične rezervacije so oblikovane za pokrivanje rizikov kreditnega zavarovanja 
v imenu in za račun SID in obsegajo: prenosne premije, škodne rezervacije, rezervacije za 
bonuse in popuste. 

Prenosne premije obsegajo razmejene zaračunane kosmate premije, zmanjšane za stroške 
pridobivanja zavarovanj in za pozavarovalni del premij. Prenosne premije se izračunavajo 
posamično na podlagi načela časovno sorazmernega razmejevanja. 

Škodne rezervacije obsegajo rezervacije za nastale, prijavljene, a še ne rešene škode in 
rezervacije za nastale neprijavljene škode, povečane za ocenjene neposredne stroške 
reševanja škod. Rezervacije za obveznosti za že prijavljene škode so izračunane na podlagi 
ocene posameznih škod. Rezervacije za nastale, a še ne prijavljene škode se izračunavajo v 
višini 25% zneska izplačanih škod v tekočem letu, povečanega za rezervacije za prijavljene 
škode. 

Rezervacije za bonuse in popuste se oblikujejo za v tekočem letu zaračunano zavarovalno 
premijo po pogodbah, ki predvidevajo povračilo dela zaračunane premije, če zavarovanec v 
pogodbeno dogovorjenem roku nima odškodninskih zahtev. 
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2.8. Osnovni kapital, rezerve in revalorizacijski popravek kapitala 

Osnovni (delniški) kapital je izkazan v nominalni vrednosti in so ga vpisali oziroma vplačali 
njegovi lastniki. Osnovni kapital se povečuje na podlagi statutarnega sklepa z novimi vpisi 
delnic, kar lahko izhaja tudi iz prekvalifikacije drugih sestavin celotnega kapitala. Rezerve so 
nenominirani kapital in se letno povečujejo pri delitvi čistega dobička in služijo poravnavanju 
možnih izgub v prihodnjih letih. V nobenem primeru pa jih ni mogoče razdeliti med lastnike 
v obliki dividend, lahko pa se jih prekvalificira v osnovni kapital. 

Revalorizacijski popravki vseh postavk kapitala dopolnjujejo vrednostno izkazovanje 
celotnega kapitala. Revalorizacija posameznih postavk kapitala se opravlja z uporabo 
mesečnih indeksov porasta cen življenjskih potrebščin. Kumulativni indeks porasta cen 
življenskih potrebščin je znašal za leto 2000 108,9 (1999: 107,68). 

Preneseni dobiček prejšnjih let povečuje celotni kapital. 

2.9. Prihodki in odhodki iz naslova obresti, nadomestil in premij 

Obresti se obračunavajo in plačujejo v skladu s predpisi ali po dogovoru, sklenjenem med 
upnikom in dolžnikom. Obresti se pripisujejo glavnemu dolgu, če je to predvideno s 
pogodbo. 

Izkaz uspeha vključuje le realne obresti, revalorizacijske obresti pa so vključene preko 
prenosa salda revalorizacijske podbilance. 

Nadomestila in provizije sestavljajo prihodki iz naslova danih jamstev, komisijskega 
poslovanja, administrativnih storitev in odobravanja posojil ter bonitete. 

Prihodki od zavarovalnih premij so čisti prihodki od zavarovalnih premij izračunani na podlagi 
obračunanih kosmatih premij, zmanjšanih za pozavarovalni del premije in izplačane bonuse 
ter povečane za plačane regresne terjatve. 

Prihodki iz naslova obresti in provizij so vključeni v izkaz uspeha na podlagi načela 
zaračunane realizacije samo za donosne terjatve, razvrščene v bonitetno skupino A . Za vse 
nedonosne terjatve, razvrščene v bonitetne skupine B do E, pa je uporabljeno načelo 
izključenih prihodkov za le-te. V izkaz uspeha so prihodki od obresti in provizij za bančne 
posle vključeni, ko so terjatve plačane. 

Prihodki iz naslova zavarovalnih premij se vključujejo v izkaz uspeha po načelu zaračunane 
realizacije. 

2.10. Davek od dobička 

Družba je obračunala in plačala 25-odstotni davek od obdavčljivega dobička v poslovnem 
letu v skladu z davčno zakonodajo. 
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Pojasnila k računovodskim izkazom 
(v tisočih tolarjev) 

3. Denarna sredstva 

 2000 1999 

Gotovina v blagajni 13 20 
Žiro račun  8.482 2.227 

Skupaj 8.495 2.247 

4. Posojila bankam 

a) Analiza po zapadlosti: 

 2000 1999 

Posojila: 
• kratkoročna 33.900.708 26.973.539 
• dolgoročna 5.305.508 4.322.926 
Popravek vrednosti (129.283) (212.916) 

39.076.933 31.083.549 
Namenski depoziti: 
• kratkoročni 147.000 60.000 

147.000 60.000 

Skupaj 39.223.933 31.143.549 

Posojila in namenski depoziti so bili dani slovenskim bankam za refinanciranje izvoznih 
kreditov, odobrenih podjetjem za namene in po prioritetnih razredih, opredeljenih v poslovni 
politiki SID za posamezno poslovno leto. 

Stopnja refinanciranja domačim bankam, ki so odobrile izvozni kredit, praviloma znaša 50%, 
izjemoma do 90% za izvozne kredite iz I. prioritete in do 70% za izvozne kredite iz II. 
prioritete. Do 90% se lahko refinancira tudi kredit, ki ga je domača banka odobrila tuji za 
financiranje uvoza slovenskega blaga. 

Družba se je za potrebe financiranja kupcev v tujini, priprave izvoza slovenskih izvoznikov 
ter financiranja slovenskih naložb v tujini, zadolžila pri KfW, RZB ter Sumitomo Bank za 30 
mio EUR. 

Med kratkoročna posojila bankam je bil prenesen znesek 2.086.599 tisoč SIT dolgoročnih 
posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2000 (1999:1.513.320 tisoč SIT dolgoročnih posojil). 

Popravki vrednosti se nanašajo na kratkoročna posojila dana Komercialni banki Triglav d.d., 
Ljubljana v stečaju. Popravek vrednosti je oblikovan v višini 100 % vrednosti terjatve. 
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b) Gibanje posojil bankam v letu je bilo naslednje: 

 2000 1999 

Stanje 1 .januarja 31.143.549 27.301.019 

Nova posojila in depoziti 57.550.487 51.407.075 
Odplačila (49.470.103) (47.564.545) 

Stanje 31. decembra 39.223.933 31.143.549 

c) Obrestne mere za refinancirana posojila in namenske depozite znašajo: 

Obrestna mera Obrestna mera 
 31.12.2000 31.12.1999 

Kratkoročna posojila do 181 dni Tom + 2,5% Tom + 2,00% 
Kratkoročna posojila do 1 leta Tom + 3% Tom + 2,75% 
Dolgoročna posojila od 1 do 2 leti Tom + 4% Tom + 3,50% 
Dolgoročna posojila od 2 do 8,5 let Tom + 4,5 - 5,25% Tom + 4,50 - 5,00% 
Kratkoročni namenski depoziti od 31 do 90 dni Tom + 1,00% Tom + 1.00% 
Kratkoročni namenski depoziti od 91 dni do 1 leta Tom + 2,00-2,75% Tom + 2,00 - 2,75% 
Dolgoročni namenski depoziti Tom + 3,50-5,50% Tom + 3,50 - 5,50% 

5. Posojila strankam, ki niso banke 

Pojasnilo 2000 1999 

Dolgoročna posojila gospodarstvu 443.952 
Kratkoročna posojila gospodarstvu 200.000 25.126 
Terjatve iz danih jamstev - vnovčene garancije - 55.401 
Popravki vrednosti dolgoročnih posojil 30 (123.943) 
Popravki vrednosti kratkoročnih posojil 30 (100.000) 
Popravki vrednosti terjatev iz danih jamstev   (55.401) 

Skupaj 420.009 25.126 
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6. Investicijski vrednostni papirji 

  2000 1999 

Dolgoročni: 
• Obveznice RS 02 - 207.125 
• Obveznice RS 2D 1.442 
• Obveznice RS 11  ; 700 

Skupaj 209.267 

7. Tržni vrednostni papirji 

 2000 1999 

Blagajniški zapis NLB d.d 10.380 
Obveznice RS 13 32.334 30.166 
Obveznice Banka Zasavje d.d.  20.785 18.967 

Skupaj 63.499 49.133 

Tržni vrednostni papirji so na dan 31.12.2000 izkazani po diskontirani vrednosti, nižji tržni 
vrednosti, povečanje vrednosti obveznic je posledica povečanja tečaja DEM napram 
predhodnemu letu. 
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8. Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva 

Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 
2000 je bilo naslednje: 

Neopred. 
Oprema dolgoroč. 

   Zgradbe in Dl sredstva Skupaj 

Nabavna vrednost: 
Stanje 1. januarja 2000 
Povečanja 
Zmanjšanja 
Revalorizacija 
Stanje 31. decembra 2000 

Popravek vrednosti: 
Stanje 1. januarja 2000 
Amortizacija 
Zmanjšanja 
Revalorizacija 
Stanje 31. decembra 2000 

Sedanja vrednost 
31. decembra 2000 

Sedanja vrednost 
1. januarja 2000 

646.757 

57.561 

131.064 
40.935 

(15.899) 
10.850 

6.293 784.114 
40.935 

(6.293) (22.192) 
68.411 

704.318 166.950 871.268 

81.744 82.380 6.188 170.312 
32.338 24.418 105 56.861 

- (12.350) (6.293) (18.643) 
10.153 7.840 - 17.993 

124.235 102.288 226.523 

580.083 64.662 644.745 

565.013 48.684 105 613.802 

Vsa opredmetena osnovna sredstva so last SID in so bremen prosta. 

Povečanje vrednosti opreme se nanaša predvsem na nakup računalniške opreme, pohištva 
in ostale opreme. 

Neopredmetena dolgoročna sredstva obsegajo dolgoročno razmejene odhodke za obresti iz 
naslova finančnega najema avtomobilov, kije bil v letu 2000 odkupljen s strani SID. 
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9. Druga sredstva 

2000 1999 

Terjatve za obresti 370.291 264.145 
Terjatve za provizije 3.294 3.691 
Terjatve za zavarovalne premije 172.232 69.502 
Terjatve do kupcev 1.992 4.504 
Terjatve za dane predujme: 
- za obratna sredstva 2.482 17.022 
- za osnovna sredstva in drugo 25.000 8.484 
Terjatve do Nike BPD 244.958 
Drugo 4.556 561 

Popravki vrednosti: 
• terjatev za obresti (6.118) (9.069) 
• terjatev za provizije in premije (820) (2.233) 
• drugih terjatev  (3.972) ; 

Skupaj 813.895 356.607 

10. Kratkoročno nezaračunani prihodki 

(v tisočih tolarjev)  2000 1999 

Nezaračunani prihodki: 
• razmejene obresti od posojil 82.736 94.642 
• razmejene obresti za obveznice  548 5.353 

Skupaj 83.284 99.995 
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11. Obveznosti do bank 

 Obrestna mera 2000 1999 

Kratkoročna posojila od bank Tom + 1% - 8% 6.158.960 3.240.000 

Skupaj 6.158.960 3.240.000 

Obveznosti do bank se nanašajo predvsem na obveznosti do NLB d.d. in SKB banke d.d., ki 
sta prenesli namensko prejeta sredstva Ministrstva za finance RS ha SID v obliki 
kratkoročnega posojila z ugodnejšo obrestno mero. 

12. Obveznosti do strank, ki niso banke 

2000 1999 

Kratkoročne: 
Kratkoročno prejeti depoziti podjetij 19.215 39.776 
Kratkoročni krediti prejeti od dr. fin. organizacij 300.000 
Tekoče dospetje dolgoročnih depozitov 17.238 25.102 
Tekoče dospetje dolgoročnih kreditov 401.800 
Obveznosti iz naslova finančnega najema  2 §£Z 

738.253 65.525 

Dolgoročne: 
Dolgoročno prejeti depoziti podjetij 28.390 37.814 
Dolgoročne krediti prejeti od dr. fin. organizacij  150.000 ; 

178.390 37.814 

Skupaj 916.643 103.339 

Obrestna mera decembra 2000 znaša za dolgoročno prejete depozite Tom + 3,5 do 5,5% 
(1999: Tom + 3,5 do 5,5 %), za kratkoročne depozite pa Tom + 1 do 2,75 % (1999: Tom + 1 
do 2,75 %). 

Obrestna mera za kratkoročne kredite drugih finančnih organizacij znaša Tom + 2,4 do 2,5% 
za dolgoročne kredite drugih finančnih organizacij pa Tom + 4%. 
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13. Dolgoročna obveznost za prejeta sredstva varnostne rezerve 

a) Dolgoročna obveznost do Ministrstva za gospodarstvo za prejeta sredstva varnostne 
rezerve se nanašajo na: 

2000 1999 

Varnostne rezerve 
Posebne varnostne rezerve 

Skupaj 

12.828.704 10.247.156 
913.391 837.577 

13.742.095 11.084.733 

Dolgoročne obveznosti SID do Republike Slovenije vsebinsko opredeljujejeta pogodbi 
sklenjeni med SID in RS. Ministrstvo za gospodarstvo, in sicer 
• varnostne rezerve - pogodba o uporabi in vračanju sredstev varnostnih rezerv z dne 

27.08.1996 in 
• posebne varnostne rezerve - pogodba o uporabi, oblikovanju in vračanju sredstev 

posebnih varnostnih rezerv z dne 18.12.1997. 

Varnostne rezerve so namenjene pokrivanju odškodnin iz naslova zavarovanj pred 
nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki, ki jih opravlja SID za račun države. 
Začetna sredstva je zagotovila družbi Republika Slovenija. 

Posebne varnostne rezerve so namenjene pokrivanju tveganj iz naslova sklenjenih 
zavarovanj pred tečajnimi tveganji za račun države. 

Varnostne rezerve imajo značaj dolgoročne obveznosti SID do Republike Slovenije. Rok 
vračila sredstev, povečanih za obresti v višini temeljne obrestne mere, je 10 let z možnostjo 
podaljšanja. Obveznost za varnostno rezervo povečujejo poleg obresti v višini TOM, tudi 
nakazila Ministrstva za gospodarstvo v varnostno rezervo in presežek premij nad stroški, 
zmanjušujejo pa jo izplačane škode, ki se nanašajo na te vrste zavarovanj. 

Presežek premij nad stroški, ki predstavlja postavko povečanja obveznosti iz naslova 
varnostnih rezerv do države je rezultat razlike med prihodki in odhodki poslov, ki jih SID vodi 
za račun države in se obračunava mesečno. Prihodke predstavljajo predvsem prejete 
premije iz tega naslova in pogodbene obresti. Odhodki poslovanja zajemajo direktne stroške 
povezane z zavarovanji za račun države in posredne stroške, kot to določa pogodba z 
Ministrstvom za gospodarstvo. Posredni stroški se v skladu z aneksom št. 2 k pogodbi 
(8.10.1997) delijo po ključu. Ključ se izračunava na osnovi deleža zaposlenih, ki direktno in 
indirektno opravljajo dela za to področje glede na vse zaposlene v SID. Ključ se spreminja 
dvakrat letno, o spremembi pa SID obvesti Ministrstvo za gospodarstvo. Presežek premij 
nad stroški znižuje prihodke od prejetih premij SID. 
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b) Gibanje obveznosti do države za sredstva varnostne rezeve v letu je bilo naslednje: 

 Pojasnilo 2000 1999 

Stanje 1. januarja 
Plačane škode 
Prejeti regres 
Nakazila Ministrstva za gospodarstvo 

za varnostne rezerve 
Obračunane obresti v višini Tom 
Presežek premij nad stroški 

Skupaj 

13.c 

11.084.733 8.756.531 
(100.056) (403.863) 

61.397 

1.255.025 
1.066.799 

374.197 

1.924.634 
596.913 
210.518 

13.742.095 11.084.733 

C) Presežek premij nad stroški, ki predstavlja postavko povečanja obveznosti iz naslova 
varnostnih rezerv do države je rezultat razlike med prihodki in odhodki poslov, ki jih 
SID vodi za račun države: 

Pojasnilo 2000 1999 

PRIHODKI 
Prejete premije za zavarovanje vlaganj 
Prejete premije za krat. komerc. zav. izven OECD 
Prejete premije za srednjeročne nekomerc. rizike 
Prejete premije za srednjeročne komercialne rizike 
Prejete premije za politične rizike 
Prihodki iz naslova obdelovalne provizije 
Prihodki od obresti naložb varnostne rezerve 
Prihodki iz naslova revalorizacijskega izida 
Stroški s škodami 
Drugi prihodki 

ODHODKI 
Stroški poslovanja: 
• Stroški dela 
• Drugi stroški dela 
• Stroški materiala 
• Stroški storitev 
• Amortizacija 
Drugi odhodki 

22 
22 
22 
22 
22 

20.758 
2.673 

11.176 
121.557 
337.531 

4.173 
123.457 

4.953 
(1.540) 

14 
624.752 

(113.853) 
(18.184) 
(31.077) 
(67.157) 
(20.278) 

 (61 

5.872 
459 

38.529 
104.640 
132.256 

10.246 
97.780 

2.873 

392.659 

(97.344) 
(15.021) 

(7.193) 
(45.621) 
(16.952) 
 m 

(250.555) (182.141) 

Presežek premij nad stroški 22 374.197 210.518 

Sredstva varnostnih rezerv investira SID v skladu s svojo poslovno politiko v kratkoročne 
finančne naložbe (refinancirana posojila). Prihodki iz naslova naložb povečujejo, preko 
presežka premij nad stroški, obveznost za varnostno rezervo. 
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14. Druge obveznosti 

2000 1999 

Obveznosti iz bruto plač 3.610 3.691 
Obveznosti za davke in prispevke na plače 1.166 977 
Obveznosti do dobaviteljev 11.292 11.377 
Obveznosti za obresti do bank 29.635 11.093 
Obveznosti za pozavarovalne premije 41.831 23.043 
Obveznosti za izplačila izravnavanja obrestnih mer 164.921 285.921 
Obveznost za davek od dobička 6.760 26.768 
Drugo 32.593 1.697 

Skupaj 291.808 364.567 

SID je v letu 2000 prejel od RS Ministrstva za gospodarstvo nepovratna sredstva za 
izravnavanje temeljne obrestne mere izvoznih kreditov, danih domačim izvoznikom, v višini 
800.000 tisoč SIT (1999: 750.000 tisoč SIT). Po stanju na dan 31.12.2000 so ostala 
neizplačana sredstva za zadnje četrtletje 2000 v višini 164.921 tisoč SIT. Obveznost je bila 
poravnana februarja 2001. 

15. Kratkoročno odloženi prihodki 

   2000 1999 

Kratkoročno odloženi prihodki: 
• kratkoročne komercialne depozitne premije 1.830 3.048 
• provizije za izdane garancije 2.008 6.253 

Izključeni prihodki od provizij 1.186 1.067 
Izključeni prihodki od obresti  6.464 - 

Skupaj 11.488 10.368 

poročevalec, št. 52 56 19. junij 2001 



SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana 

Pojasnila k računovodskim izkazom 
(v tisočih tolarjev) 

16. Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške 

2000 1999 

Posebne rezervacije za potencialne obveznosti 1.654.340 1.487.162 
Posebne rezervacije za terjatve razvrščene v skupino A  407.039 209.454 

Skupaj 2.061.379 1.696.616 

a) Dolgoročne rezervacije za potencialne obveznosti se nanašajo na posebne 
rezervacije za pokrivanje potencialnih izgub iz naslova izdanih garancij. Gibanje le- 
teh dolgoročnih rezervacij v letu 2000 je bilo naslednje: 

   Pojasnilo  2000 1999 

Stanje 1. januarja 1.487.162 1.324.368 

Oblikovane rezervacije 30 1.389.731 1.423.000 
Ukinjene rezervacije 31 (1.222.553) (1.260.206) 

Stanje 31. decembra 1.654.340 1.487.162 

b) Posebne rezervacije za terjatve razvrščene v skupino A v višini se po sklepu Banke 
Slovenije oblikujejo v višini 1 % od vseh terjatev skupine A, razen za terjatve do 
Republike Slovenije in Banke Slovenije. V breme prihodkov je bilo v letu 2000 
oblikovanih dodatno 197.585 tisoč SIT rezervacij zaradi povečanja terjatev 
razvrščenih v skupino A. 

17. Zavarovalnotehnične rezervacije 

Zavarovalnotehnične rezervacije, katerih višino je potrdil pooblaščeni aktuar, so oblikovane 
za pokrivanje tveganj iz naslova kreditnih zavarovanj in obsegajo: 

   2000 1999 

Čiste prenosne premije 13.409 3.563 
Čiste škodne rezervacije 1.382.943 818.901 ^ 
Čiste rezervacije za bonuse in popuste  10.922 7.959 

Skupaj zavarovalni posli 1.407.274 830.423 

Skupaj 1.407.274 830.423 
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SID ima za leto 2000 (enako v letu 1999) sklenjene pogodbe o kvotnem pozavarovanju in v 
skladu s tem izkazane deleže pozavarovateljev. 

a) čiste prenosne premije: 

  2000 1999 

Kosmate prenosne premije 44.697 14.794 
Stroški pridobivanja zavarovanj (3.129) (2.915) 
Delež pozavarovatelja  (28.159) (8.316) 

Čiste prenosne premije  13.409 3.563 

Stroški pridobivanja zavarovanj so priznani v višini 19,7% od obračunane kosmate premije, 
kar priznava tudi pozavarovatelj. Enak odstotek je bil uporabljen tudi v letu 1999. 

b) Čiste škodne rezervacije: 

2000 1999 

Nastali in prijavljeni škodni primeri 
Nastali in neprijavljeni škodni primeri 

Cenilni stroški (5%) 

1.038.234 
278.855 

1.317.089 

65.854 

618.897 
161.209 
780.106 

38.795 

Čiste škodne rezervacije 1.382.943 818.901 

c) Razčlenitev čistih škodnih rezervacij na kosmati in pozavarovalni del na dan 
31.12.2000 je naslednja: 

Kosmati Delež poza- Čisti 
 znesek varovatelja znesek 

Nastali in prijavljeni škodni primeri 
Nastali in neprijavljeni škodni primeri 

Cenilni stroški 

Čiste škodne rezervacije 

3455.885 
929.516 

2.417.651 
650.661 

4.385.401 

65.854 

3.068.312 

4.451.255 3.068.312 

1.038.234 
278.855 

1.317.089 

65.854 

1.382.943 
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d) Rezervacije za bonuse in popuste 

2000 1999 

Kosmata rezervacija 
Delež pozavarovatelja 

36.408 26.528 
(25.486) (18.569) 

Skupaj 10.922 7.959 

e) Zaradi narave poslovanja SID, ki je zakonsko opredeljeno in obsega poleg 
zavarovalnih tudi bančne posle, so sredstva zavarovalnotehhičnih rezervacij 
naložena v refinancirana posojila in depozite slovenskih bank. 

18. Kapital 

a) Lastniška struktura kapitala: 

Odstotek lastništva 
31.12.2000 

Odstotek lastništva 
31.12.1999 

Država 
Banke 
Podjetja 

91,16 
4,91 
3,93 

91,16 
4,91 
3,93 
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b) Gibanje kapitala v letu 2000 je bilo naslednje: 

Vplačani 
Osnovni presežek 

kapital kapitala Rezerve 

Revaloriz. Preneseni 
popravek dobiček Dobiček 

kapitala pre|Snlh let leta Skupaj 

Stanje 1.1.2000 9.323.540 918.825 906.476 3.896.024 

Prenos med kategorijami 
Razporeditev dobička 1999 
Revalorizacija 2000 
Dobiček leta 2000 

124.815 
1.350.101 

124.815 15.169.680 

(124.815) 
1.350.101 

148.432 148.432 

Stanje 31.12.2000 9.323.540 918.825 1.031.291 5.246.125 148.432 16.668.213 

Revalorizacijski popravek 
kapitala:   

Štanjel.1.2000 3.212.593 

Revalorizacija 2000 1.115.716 

227.478 449.780 

102.021 131.815 

6.173 

549 

3.896.024 

1.350.101 

Stanje 31.12.2000 4.328.309 329.499 581.595 6.722 5.246.125 

Po sklepu 10. seje skupščine z dne 12.6.2000 je bil celoten čisti dobiček leta 1999 
razporejen v rezerve družbe. 

19. Potencialne obveznosti 

Potencialne obveznosti se nanašajo na izdane storitvene garancije v tuji valuti: 

2000 1999 

Kratkoročne garancije 
Dolgoročne garancije 

Skupaj 

1.814.750 
2.739.745 

593.645 
2.971.558 

4.554.495 3.565.203 

SID ima na dan 31.12.2000 za zavarovanje pred kreditnim in deželnim tveganjem iz izdaffih 
garancij oblikovane dolgoročne rezervacije v višini 1.654.340 tisoč SIT (1999: 1.487.162 
tisoč SIT). 
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20. Čisti prihodki od obresti 

2000 1999 
Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki 

Obresti od vrednostnih papirjev 
Obresti od depozitov in 

kratkoročnih posojil 
Obresti od dolgoročnih posojil 
Druge obresti 

Skupaj 

19.000 22.901 

707.347 (214.603) 506.518 (186.171) 
312.646 (14.194) 285.373 (3.182) 

1.109 (86) 389 (449) 

1.040.102 (228.883) 815.181 (189.802) 

811.219 625.379 

21. Prejete in dane provizije 

2000 1999 

Prejete provizije: 
Provizija od danih jamstev in bonitet 84.121 76.994 
Provizije od posredniških in kom.poslov 12.000 11.258 
Provizije od posojilnih poslov 60.188 48.823 
Provizije od opravljanja administrativnih storitev  120 260 

156.429 137.335 

Dane provizije: 
Provizije za bančne storitve v državi (1.413) (310) 
Provizije za bančne storitve v tujini (42.365) (19.817) 
Provizije za opravljanje plačilnega prometa (6.074) (4.079) 
Provizije za druge storitve   (132) 

(49.852) (24.338) 

Neto prihodki od provizij 106.577 112.997 
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22. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 

Posli za Posli za račun 
Pojasnilo račun SIP države Skupaj 

Leto 2000: 

Obračunane kosmate zavarovalne premije 679.103 493.695 1.172.798 
Obračunane pozavarovalne premije, zmanjšane 
za zaračunane pozavarovalne provizije (318.599) - (318.599) 

Izplačani bonusi (3.421) - (3.421) 
Plačane regresne terjatve 4.950 - 4.950 
Presežek premij nad stroški - prenos na 

obveznosti za varnostno rezervo 13.b.  - (374.197) (374.197) 
Skupaj 2000 362.033 119.498 481.531 

Leto 1999: 

Obračunane kosmate zavarovalne premije 
Obračunane pozavarovalne premije, zmanjšane 
za zaračunane pozavarovalne provizije 

Izplačani bonusi 
Plačane regresne terjatve 
Presežek premij nad stroški - prenos na 

obveznosti za varnostno rezervo 13.b. 

Skupaj 1999 

430.698 281.756 712.454 

(198.716) - (198.716) 
(2.889) - (2.889) 
5.759 - 5.759 

 - (210.518) (210.518) 

234.852 71.238 306.090 

23. Drugi prihodki iz poslovanja 

Prejete najemnine za poslovne prostore 
Revalorizacijski izid 

Skupaj 

Pojasnilo 2000 1999 

18.194 33.154 
25 610.665 154.010 

628.859 187.164 
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24. Revalorizacijski izid 

Pojasnilo 2000 1999 

Oblikovanje: 
Učinek revalorizacije osnovnih sredstev 8 
Pozitivne tečajne razlike 
Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil 
Revalorizacijski prihodki od vrednostnih papirjev 
Revalorizacija amortizacije 26 

Črpanje: 
Revalorizacijski odhodki od prejetih posojil 
Revalorizacija kapitala 
Negativne tečajne razlike 
Drugo 

18.b 

50.418 
1.299 

3.094.656 
17.986 
2.531 

(1.162.044) 
(1.350.101) 

(44.080) 

42.584 
92 

1.785.848 
10.658 
1.766 

3.166.890 1.840.948 

(610.674) 
(1.073.507) 

(2.488) 
(269) 

(2.556.225) (1.686.938) 

Revalorizacijski izid 610.665 154.010 

25. Splošni upravni stroški 

2000 1999 

Stroški plač 
Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 
Drugi stroški dela 
Stroški dela 

Stroški materiala 

Stroški storitev 

Skupaj 

237.974 
59.327 
40.591 

337.892 

92.861 

172.074 

202.852 
49.410 
38.708 

290.970 

21.637 

113.685 

602.827 426.292 
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26. Amortizacija 

2000 1999 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 56.861 49.081 

Revalorizacija amortizacije  2.531 1.766 

SkuPaJ 59.392 50.847 

27. Drugi odhodki poslovanja 

 2000 1999 

Neto izplačane škode: 
• iz zavarovanj za račun SID 81.023 28.460 

Članarine in dotacije  13.560 4.779 

Skupaj 94.583 33.239 

28. Odpis terjatev in popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev 

  2000 1999 

Odpisi 3 3 
Popravki vrednosti 229.193 305 

Skupaj 229.196 308 

29. Prihodki iz odpisanih teijatev 

  2000 1999 

Plačane odpisane obresti, pogodbene kazni - 10.012 
Plačane odpisane provizije  31 ; 

Skupaj  31 10.012 
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30. Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij 

 Pojasnilo 2000 1999 

Dolgoročne rezervacije za terjatve 
razvrščene v skupino A 16 b 197.585 209.454 

Dolgoročne rezervacije za izdane garancije 16 a 1.389.731 1.423.000 
Zavarovalnotehnične rezervacije 17  576.851 254.250 

Skupaj 2.164.167 1.886.704 

31. Prihodki iz ukinjenih rezervacij in popravkov vrednosti 

 Pojasnilo  2000 1999 

Ukinjene dolgoročne rezervacije za garancije 16 1.222.553 1.260.206 
Ukinjeni popravki vrednosti 5  87.251 51.511 

Skupaj 1.309.804 1.311.717 

32. Gibanje popravkov vrednosti terjatev 

Gibanje popravkov vrednosti terjatev v letu 2000 je bilo naslednje: 

Posojila Posojila Druga 
bankam strankam sredstva Skupaj 

Stanje 1.januar 2000 212.916 55.401 11.302 279.619 

Novo oblikovani popravki vrednosti - 223.943 5.250 229.193 
Ukinjeni popravki vrednosti (83.633) - (3.618) (87.251) 
Odpisi popravkov vrednosti   (55.401) (2.024) (57.425) 

Stanje 31. decembra 2000 129.283 223.943 10.910 364.136 

Odpisi popravkov vrednosti se nanašajo na terjatve (TAM Maribor), za katere je biPv 
preteklosti že oblikovan popravek vrednosti in zaradi tega ne vplivajo na rezultat v letu 2000. 

Novo oblikovani popravki vrednosti za posojila strankam se nanšajo na podjetji MPP Gonila 
Maribor in Gorenjsko predilnico Škofja Loka. Ukinjeni popravki vrednosti terjatev pa se 
nanašajo na Komercialno banko Triglav in so posledica v letu 2000 prejetij plačil iz stečajne 
mase. 
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(v tisočih tolarjev) 

33. Izredni dobiček 

   2000 1999 

Izredni prihodki: 
• prihodki iz preteklih let 175 1.276 
• dobiček pri prodaji osnovnih sredstev 330 236 
• prihodki od prejetih odškodnin - 8.816 
• ostalo  254 363 

759 10.691 

Izredni odhodki: 
• odhodki za neodpisano sed. vred.osnov. sred. (61) 
• ostalo  (31) (5.484) 

(92) (5.484) 

Neto izredni prihodki  667 5.207 

34. Davek od dobička 

2000 1999 

Prihodki (Usklajeni z določbami ZDDPO) 3.617.515 2.778.190 
Odhodki (Usklajeni z določbami ZDDPO) 3.421.262 2.590.147 
Davčna osnova I 196.253 188.043 

Zmanjšanje davčne osnove  (35.888) (42.600) 
Osnova za obračun davka 160.365 145.443 

Davek od dobička po stopnji 25%  40.091 36.361 

Večji del zneska davčnih olajšav se nanaša na koriščenje investicijske olajšave v višini 40% 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva v letu 2000 in splošne investicijske 
olajšave v višini 10% od davčne osnove II. 
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LETNO POROČILO O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2000 

Skladno s 116. členom zakona o bančništvu mora notranja revizija izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju 
ter ga predložiti upravi ter nadzornemu svetu. Uprava mora letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem 
nadzornega sveta uvrstiti na dnevni red skupščine skupaj z revidiranim letnim poročilom družbe. Glede na 
sprejeti program dela notranje revizije in kontrolinga v SID, d.d., Ljubljana, tekočo problematiko ter zahteve dela, 
je le-ta v obdobju preteklega leta opravila naloge, navedene v nadaljevanju. 

Notranja revizija in kontroling v SID, d.d., Ljubljana je v letu 2000 delovala na področjih: 
1. notranje revizije, 
2. kontrolinga, ter 
3. področju ostalih nalog. 

Ad 1/ Notranja revizija 

Delo notranje revizije je bilo usmerjeno v: 

preizkušanje delovanja notranjih kontrol; 

Komentar: 
Notranje kontrole v SID, d.d., Ljubljana delujejo dovolj zanesljivo, da se je nanje moč zanesti. 
Preizkušanje delovanja postavljenih notranjih kontrol je opravila tudi revizijska družba PWC ter v fazi 
predrevizije dala o njihovem delovanju pozitivno mnenje. 

Poseben poudarek pri teh aktivnostih je bil dan vgrajevanju notranjih kontrol pri izgradnji posameznih 
aplikacij. 

pomoč pri organizaciji, pripravi ter izvedbi revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2000; 
vsebinska pomoč pri sestavi gradiv za seje NS ter skupščine; 
kontrola izvajanja vseh predpisov (zunanjih in notranjih), s posebnim poudarkom na izvajanju sprejetih 
sklepov Banke Slovenije (nadzor izpostavljenosti družbe, izračuna kapitala, ipd.), ter zakona o 
zavarovalništvu; 
kontrola ter vsebinska pomoč pri izvajanju zakona o DDV; 
kontrola poslovanja na posebej tveganih področjih dela družbe (spremljanje finančne uspešnosti 
kratkoročnega komercialnega poslovanja, garancijskega poslovanja); 
aktivnosti v zvezi s pripravo na zaključek računovodskih izkazov družbe za leto 2000 (odpisi in 
popravki, delovanje notranjih kontrol na posameznih segmentih, program upravljanja s tveganji,...); 
organizacija predrevizije računovodskih izkazov družbe za leto 2000, 
delo na področju podrobnejšega revizijskega programa. 

Na področju notranje revizije je bilo izdelanih 21 poročil. 

Ad 21 Kontrolina 

Aktivnosti kontrolinga so bile v letu 2000 usmerjene v: 

spremljanje modela za spremljanje finančne uspešnosti kratkoročnega komercialnega zavarovanja, 
vključno z zavarovalno-tehničnimi rezervacijami; 
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področje kontrole ključa za delitev posrednih stroškov, 
vsebinsko sodelovanje s področjem zakladništva (problem davka od dobička povezanih oseb, vidiki 
zadolževanja na domačem finančnem trgu); 
delo na področju IT (kumulativne tabele za poročanje organom upravljanja) 

Na področju kontrolinga je bilo izdelanih 5 poročil. 

Ad 31 Ostale naloge 

Nadzor dela na področju ostalih nalog predstavlja naslednje opravljene naloge. 

pregled izvajanja pooblastil, danih nekaterim delavcem v družbi; 
pregled izvajanja posameznih internih pravilnikov, 
aktivnosti v zvezi z zunanjimi institucijami (predvsem z Banko Slovenije) ter Ministrstvom za finance in 
Ministrstvom za gospodarstvo; 
kontrola poročanja družbe posameznim institucijam; 
aktivnosti planiranja poslovanja družbe za leto 2001. 

Pod "ostalimi nalogami" je bilo izdelanih 5 poročil. 

Skladno z določili zakona o bančništvu je področje notranje revizije in kontrolinga poročalo upravi družbe in 
Nadzornemu svetu še na osnovi kvartalnih poročil. Uprava in Nadzorni svet družbe so omenjena poročila sprejeli 
brez pripomb, vključno s predlaganimi ukrepi za odpravo eventualnih pomanjkljivosti. 

Uprava Slovenske izvozne družbe, d.d.t Ljubljana je poročila obravnavala na svojih rednih sejah in sicer na 259. 
seji dne 17.4.2000, 269. seji dne 10.7.2000, 282. seji dne 9.10.2000, 299. seji dne 26.02.2001 ter 304. seji dne 
02.04.2001 

Nadzorni svet je kvartalna poročila obravnaval in jih soglasno sprejel na rednih sejah in sicer na 28. seji dne 
20.7.2000 in 29. seji dne 26.10.2000. 

Področje notranje revizije in kontrolinga v SID, d.d., Ljubljana je izpolnilo sprejeti program dela. 

Dani Praprotnik 

Direktor za notranjo revizijo 
in kontroling 
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UVOD 

1.1. RAZVOJNE USMERITVE S TEMELJI POSLOVNE POLITIKE SID 

Razvojne usmeritve s temelji poslovne politike Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana (SID) so temeljni poslovni dokument 
družbe. 
V njem so z razvojnega vidika opredeljeni: 
- glavni cilji in naloge družbe 
- načela poslovanja ter 
- glavna področja poslovanja in dejavnosti družbe. 

Z vidika izvajanja poslovne politike pa so opredeljeni: 
- temelji poslovne politike po posameznih področjih in dejavnostih družbe ter 
- osnovni pogoji za njihovo uresničitev. 

Temu ustrezno so razvrščena tudi osnovna poglavja dokumenta. 

Razvojne usmeritve s temelji poslovne politike SID na podlagi 29., 35. in 38. člena statuta družbe predlaga uprava družbe, 
nanje da mnenje nadzorni svet, obravnava in sprejema pa jih skupščina družbe. 

Uprava SID v okviru temeljnega poslovnega dokumenta načrtuje in izvaja poslovno politiko družbe. 

I.2. STRATEGIJA RAZVOJA SID 

SID bo v letu 2001 nadaljevala z aktivnostmi za realizacijo sklepov nadzornega sveta družbe in Vlade RS. sprejetimi v zvezi s 
strategijo nadaljnjega razvoja sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Republiki Sloveniji ter postopne preobrazbe SID, 
ki temeljijo na strokovnih analizah in sprejetih dokumentih. Omenjena strategija razvoja temelji na veljavni mednarodni 
(Bernska unija, OECD in zlasti EU) in notranjepravni regulativi, izkušnjah in praksi izvozno-kreditnih agencij (IKA) ter 
upošteva sodobne trende na področju mednarodne trgovine ter zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih 
poslov, zajema pa tudi predlagano vsebino in organizacijo ter pravno-institudonalno strukturo tega sistema v Sloveniji v 
bodoče. 

Za razvoj sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Sloveniji so glede na bodoče članstvo Sloveniji v EU pomembna zlasti 
pravila o izvoznih kreditih, ki veljajo v EU (OECD) in proces harmonizacije, ki v EU poteka na tem področju. Ta pravila 
namreč med drugim narekujejo postopen umik držav oziroma državnih pomoči s področja t.i. marketabilnih (marketable) 
rizikov. 

SID bo nadaljevala s pripravami za prilagoditev sistema zavarovanja in financiranja izvoza pravilom, ki bodo za Slovenijo 
veljala, ko bo le-ta vključena v EU. Priprave na nekatere potrebne spremembe pogojev zavarovanja in financiranja 
(predvsem na področju zavarovanja srednjeročnih rizikov, trgovine na področju skupnega trga, ter pricing in njegova 
prilagoditev t.i. Knaepen paketu OECD, program izravnave obresti (PIO), pravila o kritju tuje komponente idr.) bodo potekale 
zlasti na "interni ravni v SID* in se bodo odražale v spremembi nekaterih pravil in aktov SID, pri čemer se bo upošteval tudi 
acquis communautaire, ki ga bo država inkorporirala v pravne predpise ter timing in morebitna prehodna obdobja oziroma 
izjeme, ki jih bo naša stran uveljavila v pogajanjih z EU. Pri pripravah na članstvo v EU (in OECD), spremembi zakonodaje in 
pogajanjih, bo SID pristojnim organom po svojih močeh nudila tudi potrebno pomoč in strokovno svetovanje, treba pa bo 
ustrezno izobraziti in usposobiti tudi državne uradnike, ki bodo na področju izvoznih kreditov zastopali Republiko Slovenijo v 
mednarodnih forumih. 

Osnovni pogoj za načrtovani razvoj sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Sloveniji ter za njegovo nadaljnjo dinariUko 
je ustrezna rast obsega in tudi kvalitete storitev SID, ki bo kot nujen pogoj za dosego drugih strateških ciljev v veliki meri 
poleg nekaterih predpisov med dmgim pogojevala tudi dinamiko in modalitete pri načrtovani preobrazbi SID in tudi pri v 
strategiji predvideni ustanovitvi specializirane kreditne zavarovalnice, ki bo ob kasnejši pritegnitvi morebitnih domačih in tujih 
ključnih partnerjev med drugim izvajala zlasti storitve zavarovanja pred marketabilnimi riziki. Strategija med drugim tudi 
predvideva postopno privatizacijo SID, d.d., pri kateri bodo kot predstavniki večinskega lastnika imeli posebno vlogo pristojni 
državni organi in bo v prvi fazi potekala zlasti v obliki odprodaje določenega deleža Republike Slovenije v SID domačim 
finančnim institucijam, s sredstvi kupnin pa se bodo krepila sredstva varnostnih rezerv za kritje rizikov iz naslova zavarovanja 
za račun države. SID bo v skladu z odločitvijo lastnikov pripravila vse potrebno za ustanovitev omenjene hčerinske družbe in 
za ustrezen prenos tega dela poslovanja, hkrati pa bo s pristojnimi organi tudi sodelovala pri operacionalizaciji predvidene 
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privatizacije. SID, d.d., bo po pooblastilu države še naprej v prehodnem obdobju, ločeno od ostalega poslovanja za lasten 
račun, izvajala tudi "nemarketabilne finančne storitve". Glede na to bosta morala biti renovirana tudi obstoječa temeljna 
zakona, ki veljata za SID - zakon o SID ter zakon o poroštvih države za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza. Ta 
zakona bosta torej s tem v končni fazi nadomeščena z zakonom o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih 
poslov (ko naj bi te storitve imenu države na podlagi posebne agentske pogodbe opravljala pooblaščena finančna institucija - 
IKA), pri pripravi osnutka teksta novega zakona pa bo SID tesno sodelovala s pristojnimi državnimi organi. 

Časovne okvire temu razvoju in operacionalizaciji strategije o razvoju sistema zavarovanja in financiranja izvoza Slovenije pa 
bo ob relevantnih pravnih predpisih predstavljala zlasti konkurenca in razvoj domačega finančnega sektorja ter nenazadnje 
tudi vstopanje Slovenije v EU. 

1.3. TEMELJI POSLOVNE POLITIKE 

SID je bila ustanovljena na podlagi zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Ur. I. RS, št 32/92, 
37/95, 34/96, 31/97 in 99/99), na ustanovnem zboru delničarjev, ki je bil 22. oktobra 1992, in je bila v sodni register vpisana 
27. oktobra 1992. Temelj za poslovno pofitiko SID v letu 2001 so tako omenjeni zakon z dosedanjimi spremembami in 
dopolnitvami, zakon o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Ur.l. RS, ŠL 20/98), 
drugi merodajni pozitivnopravni predpisi, zlasti s področja bančništva in zavarovalništva, dogovorjena pravila in sporazumi 
Mednarodne zveze zavarovateljev kreditov in investicij (Bemska unija), Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (1994), 
Strategija EOT (1996), državni proračun in cilji ekonomske politike na področju pospeševanja izvoza iz proračunskega 
memoranduma, Statut SID, d.d., Ljubljana, sprejeti pogoji in pravila poslovanja ter drugi akti družbe. Poslovna politika družbe 
v letu 2001 je naravnana tudi na uresničitev ciljev strategije razvoja sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Republiki 
Sloveniji, ki so jo sprejeli pristojni organi družbe ter Vlada Republike Slovenije. 

Ob tem ima posebno vlogo pri poslovanju družbe, ki ga SID izvaja za državni račun, pogojih in poslovni politiki SID na 
področju tega poslovanja, Komisija za pospeševanje izvoza, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. Komisija za 
pospeševanje izvoza po 27. členu zakona o SID daje med drugim soglasje k oblikovanju zavarovalnih pogojev za 
zavarovanje pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, nekomercialnimi riziki in drugimi nemarketabilnimi riziki ter riziki 
sprememb vrednosti valut in limitam, do katerih se lahko zavarujejo izvozni posli ter investicije pred nemarketabilnimi riziki za 
državni račun, hkrati pa določa tudi pogoje in merila za regresiranje obresti za izvozne kredite ter pripravlja strokovne 
podlage za zakone o prevzemu jamstev države za zadolževanje družbe, ki jih predlaga ministru za finance. 

Uprava SID bo v skladu s svojimi pristojnostmi, da bi dosegla osnovne cilje poslovanja družbe, vodila poslovanje družbe in 
redno spremljala ter v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi v skladu z njihovimi pristojnostmi tekoče prilagajala pogoje in 
pravila poslovanja ter sprejete okvire poslovne politike in o tem glede na njune pristojnosti seznanjala nadzorni svet in 
Komisijo za pospeševanje izvoza ter druge pristojne organe. 

1.4. CILJI IN NALOGE DRUŽBE 

Cilji in naloge SID, kot posebne zasebnopravne finančne institucije (slovenska IKA), so v nudenju celotnega in čim bolj 
popolnega kompleta finančnih storitev, ki jih podjetja potrebujejo v zvezi z varnostjo in konkurenčnostjo možnosti financiranja 
gospodarskih poslov in zlasti v pospeševanju in spodbujanju izvoza blaga in storitev ter neposrednih investicij slovenskih 
podjetij v tujini, predvsem tudi z naslednjimi dejavnostmi, ki jih družba opravlja za račun države: 

- zavarovanje izvoznih kreditov in investicij slovenskih podjetij v tujini pred nekomercialnimi riziki, 
- zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki, 
- zavarovanje kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v državah nečtanicah OECD, ter 
- zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut (kot latentna storitev, ki je na voljo slovenskim izvoznikom v okviru 

sprejetih pogojev in pravil zavarovanja in danih zavarovalnih kapacitet). 

Družba ob tem za lasten račun opravlja in bo opravljala predvsem tudi naslednje dejavnosti: 
- zavarovanje kratkoročnih izvoznih in domačih kreditov pred komercialnimi (marketabiinimi) riziki, 
- financiranje izvoznih poslov in investicij v tujini, ter 
- izdajanje garancij in drugih vrst jamstev. , 
Ob tem družba poleg nekaterih spremljajočih storitev (informacije in ocene kreditnih in deželnih rizikov in bonitet podjetij ter 
bank, svetovanje, pomoč pri izterjavah, prodaja znanja idr.) po posebnih pooblastilih opravlja tudi nekatera tehnična in 
strokovna opravila v zvezi z državnim programom izravnave obresti (regresiranjem obrestnih mer), izdajanjem državnih 
poroštev, opravlja pa tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v zakonu o SID ter njenem statutu. 
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Poslovanje S1D za državni račun bo potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo o varnostnih oziroma posebnih varnostnih 
rezervah med SID in Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj ter bo v računovodskem, poslovnem in upravljalskem 
smislu transparentno ločeno od drugega poslovanja, ki ga SID izvaja za lasten račun, pri odločanju na tem področju pa bo 
imela posebno vlogo Komisija za pospeševanje izvoza. 

Pri tem bo SID, zlasti pri financiranju izvoznih poslov, ki bo na osnovi začetega zadolževanja SID na tujih finančnih trgih z 
garancijami Republike Slovenije možno tudi v tujih valutah, posebno pozornost in ugodnejše pogoje financiranja namenjala 
pospeševanju izvoza, ki za SID predstavlja prvo prioriteto - t.j. pospeševanje izvoza kapitalskih dobrin, gradnja kompletnih 
objektov in izvajanje investicijskih del ter montaža opreme v tujini, ki predstavljajo dolgoročne in višje oblike vključevanja 
slovenskega gospodarstva v mednarodno menjavo, imajo navadno večjo dodano vrednost ter vplivajo na dolgoročnost 
poslovnih odnosov slovenskih podjetij s tujimi partnerji. Svoje instrumente in ponudbo storitev bo v skladu z možnostmi in 
njihovo naravo na predlog pristojnih državnih organov prilagajala tudi industrijski, regionalni in razvojno-tehnološki politiki 
države ter njenim mednarodnopolitičnim interesom. Pri tem bo v skladu z možnostmi in pričakovanimi učinki uporabila vse 
instrumente, ki so ji na voljo in tekoče izvajanje svoje poslovne politike usmerjala tudi k tem ciljem. 

1.5. NAČELA POSLOVANJA 

Načela, na katerih bo temeljila poslovna politika in poslovanje SID tudi v letu 2001, bodo zlasti načela varnosti, likvidnosti in 
rentabilnosti, ob upoštevanju primerljivih mednarodnih standardov, pravil in običajev na področju zavarovanja in financiranja 
izvoza ter investicij in splošnih zavarovalnih načel zdravega poslovanja zavarovateljev izvoznih kreditov in investicij. Te 
kriterije in standarde bo upoštevala tudi pri morebitnih poslih za državni račun, ki bodo predstavljali Li. posle v nacionalnem 
interesu, kadar bodo ti posli v skladu z mednarodno prakso IKA zaradi posebnega nacionalnega interesa sicer odstopali od 
normalnih kriterijev zavarovanja izvozno-kreditne agencije. Doseženi status polnopravnega članstva v Bernski uniji 
(18.10.2000) SID še toliko bolj obvezuje, da pri svojem poslovanju dosledno spoštuje in upošteva sporazume in pravila te 
institucije, kakor v luči zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije tudi pravila OECD in EU na področju izvoznih kreditov. 
SID bo sledila omenjenemu procesu harmonizacije in trendom v svetu in v EU ter bo svoje poslovanje, pravila in poslovno 
politiko temu sproti prilagajala. Pri tem bo družba v skladu s predpisi krepila varnost poslovanja z oblikovanjem rezervacij, še 
posebej pri izdajanju garancij in pri zavarovalnih poslih. 

Namen uveljavljanja teh načel je zagotavljanje visoke in trajnostne poslovno-finančne bonitete družbe. Hkrati uveljavljanje 
teh načel med drugim, ob poslovni in knjigovodski ločenosti opravljanja poslov družbe za račun države ter ob zakonskih in 
drugih garancijah države za določene obveznosti družbe, omogoča družbi doseganje visoke bonitete in ji zagotavlja možnosti 
za nadaljnje povečevanje obsega storitev na vseh področjih poslovanja, hkrati pa tudi možnosti za nadaljnjo rast in razvoj 
same institucije ter njenih instrumentov. 

Pri tem je za SID ključen mehanizem zagotavljanja potrebne likvidnosti ob realizaciji morebitnih škod, ki "gredo v breme 
državnega proračuna" in ki med drugim vključuje varnostne in posebne varnostne rezerve za pokrivanje škod iz poslovanja 
na področju zavarovanja za državni račun. Podobno pa je tudi glede mehanizma jamčevanja Republike Slovenije za vračilo 
kreditov, ki jih bo SID najemala na finančnih trgih za potrebe financiranja izvoza in investicij v tujini. Ta mehanizem državnih 
garancij za zadolževanje SID, v prvi fazi zlasti na mednarodnem finančnem trgu, bo tudi v letu 2001 zagotavljal družbi 
doseganje optimalnih pogojev pri najemanju posojil v tujini ter s tem za izvoznike možnost pridobivanja ugodnih finančnih 
virov za njihovo uspešno nastopanje na tujih trgih. 

Glede smiselnega upoštevanja standardov varnega poslovanja take finančne institucije bo SID upoštevala zakonske 
omejitve in predpise ter standarde poslovanja in načela, ki veljajo za bančno in zavarovalniško poslovanje. 

Temeljno načelo in vodilo poslovne politike SID bo nudenje kakovostnih storitev pod konkurenčnimi pogoji, kar bo podprto z 
razvojem in pridobivanjem know-tiowa, nadaljnjim razvojem in standardizacijo notranjih procesov, družbinega poslovanjaJer 
njenega informacijskega sistema. To bo družba dosegala z ustreznim odzivnim časom, avtomatizacijo nekaterih postopkov in 
postopnem prehodu na elektronsko poslovanje (SID Net), ziasti na področju kratkoročnega komercialnega zavarovanja, z 
razvito kontrolo nad stroški poslovanja, preglednostjo poslovanja pri posameznih dejavnostih družbe ter s tekočim in 
učinkovitim nadzorom poslovanja, kakor tudi finančnih rezultatov, doseženih po posameznih dejavnostih. 

Poslovna politika SID bo v letu 2001 predstavljala nadaljevanje in nadgradnjo njenih dejavnosti ter aktivnosti v minulih letih. 
Aktivnosti družbe bodo pri tem sledile razvoju in trendom v svetu, instrumentom in politikam tujih sorodnih institucij, ki pa jih 
bo SID ustrezno prilagajala domačim potrebam, strukturi slovenskega izvoza in finančnim, kadrovskim ter tehnološkim 
možnostim. Pri tem bo družba v svojem nadaljnjem razvoju zlasti razvijala obstoječe in postopoma uvajala tudi nekatere 
nove storitve oziroma instrumente, s tem da jih bo še v večji meri prilagajala potrebam konkretnih podjetij (cus/omisalion - 
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tailor-made financial products) in konkretnim gospodarskim poslom. Družba bo v skladu z možnostmi in povpraševanjem na 
trgu še naprej širila obseg svojega poslovanja in povečevala število svojih strank - partnerjev, razvijala bo odnose z javnostmi 
in v skladu z razpoložljivimi sredstvi za te namene izvajala načrtovan in aktiven marketinški pristop, prilagojen posebnostim 
družbe, gospodarskemu okolju in njeni specifični vlogi spodbujevalke slovenskega izvoznega gospodarstva. Pri skrbi za 
ugoden zavarovalno-tehnični rezultat bo SID glede na dosežen obseg poslovanja in svojo izpostavljenost, tako pri poslovanju 
za lasten, kot tudi za državni račun, posebno pozornost posvečala aktivnostim svoje pravno-škodne službe na področju 
pridobivanja regresov in izterjave ob izplačilu zavarovalnin njej odstopljenih odprtih terjatev. Ob tem bo SID v letu 2001 večjo 
pozornost posvetila tudi trženju nekaterih spremljajočih storitev, kot so pomoč podjetjem pri izterjavah, razno poslovno 
svetovanje, bonitetne ocene ter ocene kreditnega rizika podjetij in bank, prizadevala pa si bo tudi za popolno in boljše 
zadovoljevanje svojih potreb po ocenah country-riska, pri čemer bo to dejavnost tesneje povezala z zavarovalnimi posli. Pri 
tem si bo prizadevala za sklenitev tesnejšega in bolj institucionaliziranega sodelovanja z dosedanjimi dobavitelji teh 
informacij oziroma bo v nasprotnem primeru začela sama vzpostavljati ustrezno službo, pri čemer bodo nastopile tudi 
možnosti za dodatno trženje teh informacij. V okviru morebitnih komercialnih pogodb oziroma financiranja tehnične pomoči s 
strani bilateralnih ali multilateranih programov bo SID v omejenem obsegu in v skladu z njenimi možnostmi pripravljena nuditi 
tehnično pomoč in svetovanje IKA ter drugim institucijam s katerimi poslovno ali kako drugače sodeluje, s pomočjo zunanjih 
strokovnjakov pa bo v omejenem obsegu tržila tudi svoj razviti informacijski sistem. Hkrati bo SID po vzoru novejših trendov 
pri izvozno-kreditnih agencijah v tujini dajala poseben pomen nadaljnjemu pridobivanju know-howa s področja projektnega 
(brezregresnega oziroma omejeno-regresnega) financiranja in to funkcijo postopoma v večji meri vključevala v svoje 
dejavnosti, zlasti pri zavarovanju srednjeročnih izvoznih poslov ter poslov investicij v tujini pred nekomercialnimi riziki. 

Obseg in pogoje poslovanja ter modalitete ponudbe svojih storitev bo SID prilagajala potrebam oziroma povpraševanju 
podjetij po posameznih storitvah, nastopom in značilnostim ponudbe konkurence, možnostim in razpoložljivim (kakovostnim) 
virom sredstev, finančno-garancijskemu potencialu družbe ter likvidnostnemu potencialu za financiranje izvoznih poslov in 
konkretnim projektom, ki jih bo spremljala s storitvami zavarovanja, financiranja in izdajanja garancij. . 

Pri tem bo imela Komisija za pospeševanje izvoza v skladu z zakonom o SID posebno vlogo pri dejavnostih, ki jih družba 
opravlja za račun države oziroma z njenimi jamstvi (zavarovanje pred nekomercialnimi riziki, srednjeročnimi komercialnimi in 
drugimi nemarketabilnimi riziki ter riziki sprememb vrednosti valut, regresiranje obrestne mere, zadolževanje v tujini za 
potrebe financiranja izvoza), zlasti tudi v zvezi s sprejemanjem pravil, pogojev in politik izvajanja teh dejavnosti. To 
poslovanje, njegovo načrtovanje, spremljanje in ocenjevanje rezultatov po posameznih področjih dejavnosti, bo knjigovodsko 
in poslovno potekalo ločeno od poslovanja in posameznih dejavnosti, ki jih SID, d.d., Ljubljana opravlja za lasten račun, kar 
je tudi v skladu s pravili, ki za izvozne kredite veljajo v EU. 

I.6. ZADOLŽEVANJE ZA POTREBE FINANCIRANJA IZVOZA 

V letu 2001 bo SID nadaljevala z aktivnostmi za pridobivanje kakovostnih virov za financiranje izvoza slovenskih podjetij, pri 
čemer bo tesno sodelovala z državnimi organi, zlasti z ministrstvom za finance. 

Za pridobivanje ugodnih virov sredstev za potrebe financiranja slovenskega izvoza bo SID na podlagi zakona o poroštvih 
Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Ur. I. RS, št. 20/98) uporabljala državne garancije, pri 
čemer bo glede zadolževanja na finančnih trgih postopke zadolževanja vodila v skladu z veljavnimi predpisi. V ta namen bo 
SID v letu 2001 skladno s sprejetimi sklepi in odločitvami ekonomske politike v danih okvirih zakona o izvrševanju proračuna 
ter v skladu z odločitvami organov upravljanja nadaljevala z zadolževanjem na tujih finančnih trgih za potrebe financiranja 
konkretnih izvoznih projektov. Pri tem bo SID v največji meri zagotavljala takšne pogoje financiranja (ročnost, obrestna mera, 
itd.), ki bodo slovenskim izvoznikom omogočali uspešno pridobivanje in realizacijo njihovih poslov na tujih trgih. 

Zadolževanje SID za potrebe financiranja izvoza na mednarodnih finančnih trgih bo potekalo v obliki kreditov, ki jih bodo 
organizirale prvovrstne mednarodne finančne institucije, ki bodo s svojim ugledom in izkušnjami zmožne pripraviti za SID 
najboljše finančne pogoje. Sredstva najetih tujih kreditov in kasneje tudi izdanih obveznic bodo neposredno ali posredno 
(prek refinanciranja slovenskih poslovnih bank) uporabljena za financiranje konkretnih izvoznih poslov; to je, uporabljena 
bodo za financiranje tujih kupcev slovenskega blaga, opreme, drugih kapitalskih dobrin oziroma njihovih bank (buyers' 
credits), financiranje investicijskih del v tujini in financiranje neposrednih investicij slovenskih podjetij v tujini, kot tudi za 
potrebe vseh vrst priprav na izvoz. 
Konkretne oblike in obseg zadolževanja bodo na podlagi sklepov organov upravljanja SID odvisne od povpraševanja, razmer 
na trgu ter zlasti od obsega in dinamike realizacije načrtovanih konkretnih poslov na tujih trgih.  

II. ZAVAROVANJE 
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11.1. UVOD 

SID bo kol edina specializirana finančna institucija v državi v skladu z zavarovalnimi zmogljivostmi in povpraševanjem širila 
obseg poslovanja in še nadalje razvijala storitve na področju zavarovanja tako pred nekomercialnimi kot komercialnimi riziki. 
Pri tem bo izvajala zavarovanje pred komercialnimi riziki pretežno tudi v kombinaciji z nekomercialnimi. 

V letu 2001 bo politika zavarovanja SID ob upoštevanju splošnih načel zdravega poslovanja kreditnih zavarovateljev, zlasti 
pri poslovanju za državni račun, prilagojena tudi ciljem ekonomske politike. To bo še zlasti veljalo za omogočanje nastopanja 
slovenskih podjetij na obstoječih trgih, enako pa tudi glede odpiranja novih, vključno z aktivnostmi države na področju držav 
JV Evrope, ki so vključene v Pakt stabilnosti in to tudi za posle v li. nacionalnem interesu. Pri prevzemanju potencialnih 
obveznosti iz naslova zavarovanj izvoznih kreditov in investicij v tujini pred nekomercialnimi riziki in pri zavarovanju izvoza 
pred srednjeročnimi komercialnimi riziki ter drugimi nemarketabilnimi riziki, kakor tudi pri zavarovanju pred tečajnimi riziki, se 
bo družba prilagajala zavarovalnim zmogljivostim in možnostim prevzemanja rizikov v breme varnostnih oziroma posebnih 
varnostnih rezerv in proračunskim možnostim države, posebno vlogo pri politiki in pogojih tega zavarovanja za račun države 
pa bo imela Komisija za pospeševanje izvoza. 

Poleg zavarovanja izvoznih kreditov ter investicij slovenskih podjetij v tujini (v državah, ki so perspektivne za slovensko 
gospodarstvo in ki bodo omogočala rast izvoza) pred nekomercialnimi riziki, bo za račun države družba pred komercialnimi 
riziki selektivno od primera do primera zavarovala tudi srednjeročne izvozne posle, kakor tudi kratkoročne posle izvoza v 
nekatere bolj rizične države, ki niso članice OECD. Zlasti zavarovanje pred srednjeročnimi komercialnimi riziki bo s prenosom 
zavarovalnih pravic na banke zagotavljalo ustrezno varnost in podlago za financiranje s strani bank, ki bodo pospeševale 
slovenski izvoz tudi z dajanjem kreditov tujim kupcem oziroma njihovim bankam. 

Svojo ponudbo zavarovanja kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki bo SID v letu 2001 še nadalje širila tudi 
na zavarovanje domačih terjatev in s tem podjetjem ponujala kompletno ponudbo kreditnih zavarovanj ter jim s tem 
zavarovala terjatve iz naslova prodaje na tujem in domačem trgu. Pri tem se bo s to storitvijo vključevala v elektronsko 
poslovanje in to storitev, kasneje pa v določeni meri tudi druge, vse bolj ponujala tudi preko vzpostavljenega SID Net 

Pri zavarovanju izvoznih poslov in investicij v tujini bodo praviloma s SID lahko enakopravno sodelovala vsa slovenska 
podjetja in drugi gospodarski subjekti (ustrezni zavarovala oziroma zavarovanci), ne glede na vrsto izvoženega oziroma 
prodanega blaga ali storitev, pri čemer bo Komisija za pospeševanje izvoza za posle, ki jih SID zavaruje za državni račun, 
zlasti v tistih državah, kjer so kapacitete v večji meri izkoriščene, v zvezi s tem lahko sprejemala tudi posebna pravila in 
politiko. Ob tem bo SID, če bo uspela najti ustrezne partnerje na nekaterih njej bližnjih trgih, v okviru pozavarovalnih 
aranžmajev lahko sodelovala tudi pri zavarovanju izvoznikov iz teh držav pred kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) 
riziki. 

SID bo tako pri zavarovanju kot pri financiranju izvoza v letu 2001 posebno pozornost namenjala podpori izvoza malih in 
srednjih podjetij, pri čemer bo sodelovala z bankami in tudi z OZS ter drugimi institucijami. S ciljem olajšanja pristopa majhnih 
in srednjih podjetij k zavarovanju pred kratkoročnimi komercialnimi riziki in zaradi stroškovno zahtevne obdelave malih in 
srednjih podjetij bo SID v letu 2001 še naprej posebno pozornost namenjala skupnim (zbirnim) zavarovalnim pogodbam, kjer 
je možen tudi dogovor o zbirnem refinanciranju izvoznih kreditov. 

Na podlagi sprememb zakona o SID ter oblikovanih posebnih varnostnih rezerv (te bodo predvsem v funkciji likvidnosti in se 
bodo - če bo po tej storitvi in ob danih pogojih tega zavarovanja, ki jih zlasti determinirajo kapacitete, ki so za to zavarovanje 
na voljo s strani države - v glavnem uporabljale za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje morebitnih izgub iz poslov 
zavarovanja pred tečajnimi riziki, prosta sredstva pa bodo namenjena tudi spodbujanju izvoza v obliki kratkoročnega 
refinanciranja izvoznih kreditov) bo SID slovenskim podjetjem tudi v letu 2001 kot latentno storitev nudila zavarovanje pred 
tečajnimi riziki. S tem bi slovenske udeležence mednarodnih poslovnih transakcij, v skladu z možnostmi, zavarovala ne samo 
pred rizikom neplačila oziroma nepravočasnega plačila, pač pa tudi pred riziki fluktuacije vrednosti valut plačil. To 
zavarovanje bi opravljala za račun države. Ponudba tega zavarovanja bi bila odvisna od ustreznih kapacitet in proračunskih 
možnosti. 

Ob upoštevanju tekoče ocenjevane in preverjane rizičnosti ter perspektiv posameznih trgov za slovensko gospodarstvo, bo 
pri zavarovanju družba med drugim sledila tudi usmeritvam in ciljem ekonomske politike ter interesom slovenskega 
izvoznega gospodarstva glede njegove prisotnosti na obstoječih trgih ter glede odpiranja novih. Pri prevzemanju potencialnih 
obveznosti iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki ter 
riziki sprememb vrednosti valut se bo družba prilagajala ustreznim kapacitetam (varnostne in posebne varnostne reserve ter 
morebitni pozavarovalni oziroma sozavarovalni aranžmani z IKA, mednarodnimi in drugimi finančnimi institucijami ter 
zasebnimi zavarovalnicami ali pozavarovalnicami), okvirom in proračunskim možnostim ter s proračunom Republike 
Slovenije in s sklepi Komisije za pospeševanje izvoza določenim limitam za to zavarovanje, pri zavarovanju pred 
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kratkoročnimi komercialnimi riziki pa bo pri tem med drugim upoštevala tudi pozavarovalne sporazume na zasebnem 
pozavarovalnem trgu. 

Poseben pomen bo pri oblikovanju in izvajanju politike zavarovanja za državni račun imela Komisija za pospeševanje izvoza. 
Ta bo skladno z zakonom odločala o pogojih in spremembah pogojev tega zavarovanja in redno spremljala, obravnavala ter 
odločala o zavarovanju tistih rizikov, ki se zavarujejo za račun države. 

Pri prilagajanju svojih zavarovalnih pogojev bo SID še naprej sledila svetovnim trendom v industriji in pri poslovanju 
upoštevala pravila in sporazume znotraj Bemske unije (definicije izvoženega blaga in storitev, začetek dobe kreditiranja, 
dolžina kredita, predplačila, obroki), pravila OECD (ročnost kreditov, lokalni stroški, obrestne mere, minimalne premije, 
predplačila in odplačila kreditov, roki izdanih obljub za zavarovanje, ...) in predpise EU o izvoznih kreditih, ter jih bo tudi 
postopno in sproti prilagajala spremembam dogovorjenih v teh mednarodnih organizacijah. Končni rok za prilagoditev je 
vstop Slovenije v EU oziroma morebitna v pogajanjih dana prehodna obdobja. V naslednjem letu je na podlagi dokončanega 
projekta predvidena revizija dosedanjega premijskega sistema SID za zavarovanje za državni račun, pri čemer bo novi 
sistem predstavljal tudi prilagoditev pricinga SID minimalnim premijam in ustreznim pogojem zavarovanja v skladu s pravili 
OECD - Li. Knaepenov paket 

11.2. ZAVAROVANJE PRED NEKOMERCIALNIMI RIZIKI 

11.2.1. Politika zavarovanja 

Pri zavarovanju pred nekomercialnimi riziki bo poslovna politika SID na podlagi odločitev in sklepov Komisije za 
pospeševanje izvoza temeljila zlasti na: 

- usmeritvah ekonomske politike in interesu slovenskega izvoznega gospodarstva pri nastopanju na obstoječih in novih 
trgih; 

- periodičnih in po potrebi ad hoc ocenah in napovedih deželnega rizika (country-risk), ki jih za družbo vsaj zaenkrat še 
izdelujejo zunanje strokovne institucije, obdeluje pa jih na osnovi ekstemih in internih informacij bonitetna služba družbe, 
pri čemer jih oddelek nekomercialnega zavarovanja uporablja pri prevzemanju rizikov v zavarovanje in določanju pogojev 
zavarovalnega kritja (underwriting); 

- stalnem sodelovanju in izmenjavi informacij z ustreznimi ministrstvi, diplomatsko-konzulamimi predstavništvi, Banko 
Slovenije, poslovnimi bankami in Gospodarsko zbornico Slovenije ter drugimi izvozno-kreditnimi agencijami - članicami 
Bernske unije; 

- tekočem preverjanju rizičnosti obstoječih trgov ter postopnem odpiranju tistih novih trgov, ki bodo zanimivi za slovensko 
izvozno gospodarstvo in državo, za katere bodo zagotovljene ustrezne zavarovalne kapacitete; 

- tekočem prilagajanju politike zavarovanj do posameznih držav (country cover policy) in oblikovanju ustreznih omejitev ter 
pogojev (cena zavarovanja, lastni deleži, limiti, pokriti riziki, ustrezne transakcije, pogoj ustrezne domače komponente, 
čakalna doba, plačilni pogoji, varščine, izključitev oziroma omejitev zavarovanj oziroma kritja določenih rizikov v 
posameznih primerih idr.). 

Pri tem bo SID kot članica upoštevala dogovore v okviru Bemske unije in poslovala v skladu z njenimi dogovori in pravili ter 
se ob tem tudi nadalje prilagajala pravilom o izvoznih kreditih, ki bodo veljala v OECD in EU. 

Zaradi izenačevanja pogojev, pod katerimi slovensko gospodarstvo izvaža v tujino, s pogoji, ki jih izvoznikom nudijo IKA 
drugih držav, bo SID oblikovala in izvajala tako premijsko politiko, ki bo v največji meri primerijiva s politikami sorodnih 
institucij v tujini. Glede na bodoče obveznosti, ki bodo izhajale iz članstva Slovenije v EU in OECD, bo SID v letu 2001 
revidirala in prilagodila svojo klasifikacijo držav v rizične kategorije ter tudi svojo premijsko politiko, ki jo bo uskladila z 
dogovorom o minimalnih premijskih stopnjah, ki so bili sprejeti (ti. Knaepen paket) in bodo še dograjevani v okviru OECD. 

SID bo samostojno za državni račun praviloma zavarovala samo tiste posle pri katerih bodo med drugim doseženi pogoji v 
zvezi z narodnogospodarskimi interesi (dodana vrednost, vpliv poslov na dolgoročnost gospodarskega sodelovanja, ipd.) in v 
potrebni meri tudi nacionalnim poreklom izvoženega blaga in/ali storitev oziroma nacionalnostjo ali sedežem izvoznika, 
financerja oziroma investitorja, ki jih bo za različne posle in različno zavarovalno kritje predpisala Komisija za pospeševanje 
izvoza. Komisija za pospeševanje izvoza bo, glede na ročnost in rizičnost poslov ter izkoriščenost razpoložljivih zavarovalnih 
kapacitet in glede na narodnogospodarske interese ter potrebe, lahko diferencirala in v skladu z omenjenimi in opredeljenimi 
prioritetami spreminjala pravila o kritju-poslov izvoza in vsebnosti tuje komponente v poslih, ki so zavarovani za državni 
račun. Za primere sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji na trep trgih ter za zavarovanje investicij pa bo SID tudi 
vnaprej sklepala dogovore o sozavarovanju (paralelnem oziroma skupnem zavarovanju) oziroma pozavarovanju z dnjgimi 
(po)zavarovatelji, izvozno-kreditnimi agencijami ter mednarodnimi in drugimi finančnimi institucijami, in bo že sklenjene 
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sporazume skušala uporabiti zlasti v primerih, ko bodo določeni državni limiti, glede na povraševanje izvoznikov in/ali 
investitorjev, premajhni. Sodelovanje pri zavarovanju investicij slovenskih podjetij v tujini bo skušala SID doseči tudi z MIGA 
ter nekaterimi uveljavljenimi zasebnimi (po)zavarovatelji. Ob tem bo preučevala tudi možnosti, ki jih lahko nudi uporaba 
nekaterih novih instrumentov za upravljanje z riziki oziroma zmanjševanje rizika koncentracije portfelja. 

SID bo politiko zavarovanja do posameznih držav nenehno preverjala in glede na oceno rizičnosti, razpoložljive zavarovalne 
kapacitete ter interes podjetij prilagajala in bo ustrezne spremembe predlagala Komisiji za pospeševanje izvoza, čim bodo to 
narekovale potrebe. 

11.2.2. Zavarovalni pogoji 

SID bo v letu 2001 pri zavarovanju izvoznih poslov pred nekomercialnimi riziki izhajala iz naslednjih splošnih in posebnih 
zavarovalnih pogojev: 
- zavarovanja pred nekomercialnimi riziki 
- zavarovanja blaga v brezcarinskih skladiščih, na razstavah ali sejmih v tujini 
- zavarovanja garancij 
- zavarovanja opreme, s katero se izvajajo dela v tujini 
- zavarovanja terjatev iz prodaje blaga ali storitev, pri katerih se plačilo opravi na podlagi predložitve dokumentov 
- zavarovanja rizikov pred dobavo 
- zavarovanja vlaganj domačih oseb v tujini pred nekomercialnimi riziki. 

Sedanji pogoji zavarovanja SID pred nekomercialnimi riziki so primerljivi in v veliki meri že usklajeni s temeljnimi 
mednarodnimi standardi na tem področju ter zavarovalnimi pogoji sorodnih institucij v drugih državah. Uprava družbe bo v 
soglasju s Komisijo za pospeševanje izvoza po potrebi omenjene pogoje revidirala oziroma sprejemala nove ali dodatne 
posebne pogoje, pri čemer bo leta 2001 potekala tudi priprava na kasnejšo splošno revizijo zavarovalnih pogojev SID. To bo 
potrebno zlasti z vidika nadaljnjega prilagajanja regulativi EU na tem področju. Ker splošne zavarovalne pogoje zavarovatelji 
kreditov zelo redko spreminjajo in ker proces harmonizacije izvoznih kreditov v EU še zdaleč ni končan, bo SID po potrebi 
splošne zavarovalne pogoje revidirala s posebnimi pogoji oziroma zavarovalnimi policami, novelirane splošne zavarovalne 
pogoje pa bo temeljito pripravljala dalj časa, pri čemer bo upoštevala tudi pridobljene izkušnje iz dosedanjega poslovanja in 
spoznanja teorije ter izkušnje drugih IKA, v proces revizije zavarovalnih pogojev pa bo vključevala tudi širšo strokovno 
javnost. Ti zavarovalni pogoji, kakor tudi pogoji drugega zavarovanja, ki ga SID izvaja za račun države, bodo pravočasno 
pripravljeni ob včlanjenju Slovenije v EU oziroma po preteku morebitnih predhodnih obdobij. 

Delež zavarovalnega kritja, ki je odvisen od ocenjene rizičnosti države in konkretnega izvoznega posla v letu 2001 praviloma 
ne bo presegal 95 odstotkov, v bolj rizičnih državah, v katerih so limiti tudi v večji meri izkoriščeni, pa bo Komisija za 
pospeševanje izvoza lahko določila tudi večji lastni delež zavarovanca. Lastni delež bo zavarovanec v izjemnih primerih v 
soglasju s SID lahko (delno) zavaroval tudi pri drugih osebah, ki pa bodo morale biti obvezno kakorkoli povezane s samo 
izvozno transakcijo. 

11.2.3. Premije 

SID bo dosedanjo klasifikacijo držav v šest nevarnostnih razredov revidirala in prilagodila pravilom OECD - Knaepen paket 
(prehod na sedem kategorij in dodatno kategorijo razvitejših držav OECD). Hkrati pa bo SID klasifikacijo, ki je osnova za 
določanje premijskih stopenj in metodologijo za izračun premij, revidirala, bo jo pa tudi potem še naprej tekoče preverjala in 
skrbela, da bodo premijske stopnje ter klasifikacija držav v nevarnostne razrede primerljive s cenami drugih IKA ter v skladu 
s pravili OECD in EU. Pri tem si bo v danih okvirih prizadevala, da bodo premije SID slovenskim izvoznikom tudi omogočale 
konkurenčno nastopanje na tujih trgih, pri čemer bo po potrebi lahko tudi prilagajala svoje cene zavarovanja cenam IKA in 
drugih finančnih institucij, ki se ne bi držale omenjenih pravil. 

11.2.4. Zavarovanje investicij v tujini 

SID bo v letu 2001 posebno pozornost namenila trženju storitve zavarovanja neposrednih investicij slovenskih podjetij v 
lastna ali mešana podjetja ter druge oblike ustreznih (eligible) investicij v tujini pred nekomercialnimi riziki. Pri tem bo 
podpirala zlasti investicije v tiste države, katerih trgi so dolgoročno perspektivni za slovensko gospodarstvo in ki bodo 
omogočala povečano konkurenčnost ter rast slovenskega izvoza na trajnostni osnovi, hkrati pa ne bodo predstavljale t.i. 
substitucijskih naložb. S tem bo SID, v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, slovenskim investitorjem nudila tudi potrebne 
svetovalne storitve (preventivni pristop k varnosti investicij v tujini) in s tem zavarovanjem investicij slovenskemu 
gospodarstvu odpirala te trge ter investitorjem zagotavljala potrebno varnost naložb, kar je pogoj za neposredne naložbe 
slovenskih podjetij na perspektivnih in rizičnih tujih trgih. Pri tem se bo SID še posebej specializirala na nekatere ključne trge, 
kjer ima izrazite primerjalne prednosti v tradicionalnem poznavanju trga, regulative, jezika, in podobno. 
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Ob stalnem ocenjevanju country-riska in podnebja naložb v posameznih državah bo SID pri pogojih zavarovanja in poslovni 
politiki do zavarovanja investicij v posameznih državah, do katerih bo razen v izjemnih primerih od primera do primera odprta 
za zavarovanje pred posameznimi nekomercialnimi riziki oziroma nekomercialnimi riziki v paketu, upoštevala tudi pravno 
regulativo, zlasti njeno ustreznost glede zaščite in pravic investitorjev ter prakso do tujih naložb v posameznih državah, 
meddržavne sporazume o zaščiti investicij ter ustrezne mednarodne konvencije in sporazume h katerim so pristopile države 
gostiteljice investicij. 

S sklepanjem sporazumov o sozavarovanju oziroma pozavarovanju z drugimi izvozno-kreditnimi agencijami in zasebnimi 
(po)zavarovalnicami bo SID med drugim omogočala tudi sovlaganja s tujimi osebami v tretjih državah, s čimer bo povečevala 
svoje kapacitete in zmanjševala velikost prevzetih rizikov. Pri odpiranju nekaterih trgov bo SID s ciljem zmanjševanja in 
delitve rizikov, povečevanja svojih kapacitet, lažje izterjave in zagotavljanja ugodnejšega tretmana slovenskih investitorjev v 
teh državah, poskušala po potrebi pri posameznih poslih sodelovati tudi z MIGA ter bo svoje pogoje tega zavarovanja in 
poslovno politiko tekoče prilagajala razmeram na teh trgih in sklenjenim pozavarovalnim oziroma sozavarovalnim 
aranžmanom. 

Pri odločanju o zavarovanju posameznih investicij bo SID ob upoštevanju mednarodne prakse na tem področju uporabljala 
tudi kriterije ustreznosti z vidika investicije, njene skladnosti z zakonodajo gostiteljice investicije, kriterije ustreznosti z vidika 
investitorja ter tudi z vidika same države gostiteljice investicije. Zavarovanje bo odobravala predvsem za nove investicije 
(vključno z ustreznimi akvizicijami, razširitvami obstoječih investicij v tujini in dolgoročnimi posojili povezanimi z investicijami) 
in izjemoma tudi za že obstoječe investicije (razširitve obstoječih investicij, zavarovanje celotnega portfelja ali dela portfelja 
investicij, ipd.), ki morajo biti ustrezne tako z ekonomskega, kot tudi z ekološkega in socialnega vidika. 

Zavarovalne premije so v skladu s pogoji zavarovanja investicij oblikovane in določene na podlagi cen zavarovanja drugih 
zavarovateljic investicij - članic Bemske unije in se bodo določale od primera do primera na podlagi ocene rizičnosti 
konkretne investicije. Premijski sistem temelji na določenih indikativnih premijskih stopnjah za posamezne vrste rizikov, ki so 
veljavne za posamezne gospodarske sektorje. Pricing SID pri konkretnih projektih pa bo lahko prilagojen tudi morebitnim 
sozavarovalnim oziroma pozavarovalnim sporazumom. 

11.3. ZAVAROVANJE PRED SREDNJEROČNIMI KOMERCIALNIMI RIZIKI 

Zavarovanje izvoznih kreditov pred srednjeročnimi komercialnimi riziki bo SID izvajala, tako kot zavarovanje pred 
nekomercialnimi riziki, za državni račun. 

Zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi riziki bo SID navadno sklepala v kombinaciji z zavarovanjem pred 
nekomercialnimi riziki. Poleg načel, opredeljenih v poglavju 11.2.1., bo SID še poseben poudarek namenila preverjanju tistih 
komercialnih rizikov, ki vplivajo na investitorjevo oziroma garantovo sposobnost odplačevanja kreditov, tako zasebnopravnih 
(banke in druge finančne institucije, podjetja), kot tudi javnopravnih oseb (države oziroma regionalne oblasti, zlasti centralne 
banke in ministrstva za finance). V omejenem obsegu bo SID v letu 2001 izvoznike oziroma zavarovance zavarovala pred 
srednjeročnimi komercialnimi riziki tudi brez sodelovanja sprejemljive kupčeve banke, predvsem če bo šlo za relativno nižje 
zavarovalne vsote, pri čemer bo upoštevala zlasti dobro boniteto kupcev na podlagi kvalitetnih najnovejših podatkov, 
dosedanje izkušnje, reputacijo in poslovne povezave, stanje in perspektive kupčeve panoge, kupčevo usposobljenost ter tudi 
narodnogospodarske učinke, rizike in profitabilnost načrtovanega posla. Pri tem bo SID, v primerih, kjer bo šlo za 
zavarovanje na osnovi li. omejenega regresnega financiranja in kjer za varščino ne bodo služili ali ne bodo popolnoma služili 
instrumenti, kot so na primer garancije spremenljivih bank, skrbno preverjala dokumentacijo projekta in ocenjevala 
sposobnost generiranja denarnega toka projektnega podjetja, ki bo med drugim služil za pravočasno odplačilo kredita in bo 
za zavarovatelja predstavljal zato manjši rizik projekta. Ob tem pa bo SID upoštevala tudi pravno okolje in zlasti dane 
kvalitetne varščine, kot so na primer pridržek lastninske pravice, finančne in druge zaveze v pogodbah o kreditu, garancije in 
druge varščine dobaviteljev in izvajalcev investicijskih del ter garancije finančnih institucij za njihove obveznosti, ter predvsem 
ustrezne hipotekame varščine, escrow račune in podobne varščine, ki jih zagotovi kupec ali investitor. 

S srednjeročnim komercialnim zavarovanjem bo mogoče zavarovati izvozne posle tako v primeru kredita dobavitelja (supplier 
credit), kot tudi kredita tujemu kupcu ali banki (buyer credit), vključno s kreditnimi linijami. 
SID bo v letu 2001 pri zavarovanju izvoznih poslov pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, tako po shemi kredita 
dobavitelja, kot tudi po shemi kredita tujemu kupcu, izhajala iz sprejetih splošnih in posebnih pogojev zavarovanja pred 
komercialnimi oziroma nekomercialnimi riziki. 
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Za srednjeročna komercialna zavarovanja bodo ob drugih pogojih ustrezni posli, pri katerih bo doba odplačila skupaj z 
morebitnim odlogom presegala eno leto, pri čemer bo SID, kot tudi pri drugih vrstah zavarovanja, pri ročnostih in drugih 
pogojih kreditov, ki jih bo zavarovala, upoštevala pravila Bemske unije in Konsenza OECD. 

11.4. ZAVAROVANJE PRED KRATKOROČNIMI KOMERCIALNIMI (NEMARKETABILNIMI) RIZIKI IZVEN 
OECD 

SID za državni račun po vzoru drugih IKA selektivno izvaja tudi zavarovanje izvoznih kreditov pred kratkoročnimi 
komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v nekatere rizične države, ki niso članice OECD, njihovi trgi pa so perspektivni za 
slovensko gospodarstvo. Politiko zavarovanj do teh držav in pogoje tega zavarovanja sprejema Komisija za pospeševanje 
izvoza, pri čemer SID na podlagi razpoložljivih podatkov skrbno preverja boniteto kupcev, izkušnje pri poslovanju s temi 
kupci, in jim na podlagi tega določa limite. 

11.5. ZAVAROVANJE PRED TEČAJNIMI RIZIKI 

Na podlagi sprememb zakona o SID ter oblikovanih posebnih varnostnih rezerv bi SID v okviru zadostnih kapacitet za to 
zavarovanje, zagotovljenih s strani Republike Slovenije, v letu 2001 lahko ponudila slovenskim podjetjem tudi zavarovanje 
pred tečajnimi riziki. To dejavnost bo družba v okviru razpoložljivih zavarovalnih zmogljivosti izvajala zlasti na temelju osnov 
poslovne politike tega zavarovanja, ki je bila sprejeta ob uvedbi te storitve SID leta 1998. 

Zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut bi SID, kot tudi zavarovanje pred drugimi nekomercialnimi riziki, opravljala 
za račun države, poslovno in knjigovodsko ločeno od drugega poslovanja družbe. 

To zavarovanje bi SID izvajala na podlagi sprejetih splošnih pogojev zavarovanja pred tečajnimi riziki (TRIS-l/97), ki bi jih po 
potrebi in ob zagotovitvi dodatnih zmogljivosti dopolnjevala - revidirala s posebnimi pogoji (odstotek kritja, zavarovani tečaj, 
zavarovane valute, ustrezne transakcije, dolžina aktivnega oz. pasivnega obdobja,...) in prilagojenim premijskim sistemom, 
glede česar bo z ozirom na povpraševanje po tej storitvi in finančne možnosti (izpostavljenost, gibanje lečajev, zavarovalne 
kapacitete oziroma posebne varnostne rezerve in rezerve proračuna Republike Slovenije) Komisiji za pospeševanje izvoza 
predlagala ustrezne spremembe oziroma jo o tem sproti obveščala. 

11.6. ZAVAROVANJE PRED KRATKOROČNIMI (MARKETABILNIMI) KOMERCIALNIMI RIZIKI 

Zavarovanje pred kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) riziki je v osnovi namenjeno vsem prodajalcem blaga in 
storitev. SID bo z načrtnim marketingom v okviru razpoložljivih potencialov in sklenjenega kvalitetnega pozavarovalnega 
sporazuma ter z veljavnimi zavarovalnimi pogoji izvajala politiko zavarovanja, katere namen je v čim večji meri zmanjševati 
komercialne rizike podjetij, na tujih trgih, kakor tudi rizike povezane z njihovimi terjatvami na domačem trgu, in hkrati s 
prenosom zavarovalnih pravic na komercialne banke podjetjem zagotavljati ugodne vire za financiranje poslov njihove 
prodaje. SID si bo tako tudi v letu 2001 prizadevala zmanjševati komercialne rizike kreditov v okviru veljavnih pogojev 
zavarovanja in pozavarovanja, obenem pa namerava nadaljevati s ponudbo zavarovalniških storitev tudi na področju 
zavarovanj domačih kreditov. Poslovanje na področju zavarovanja pred kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) riziki bo 
SID tudi v letu 2001 razvijala in širila njegov obseg, pri čemer bo to poslovanje organizirano na način, ki bo pripomogel k 
učinkovitem prenosu te dejavnosti v kasneje ustanovljeno hčerinsko družbo - kreditno zavarovalnico. Pri tem se bo s to 
storitvijo vključevala tudi v elektronsko poslovanje in zavarovanje pred kratkoročnimi komercialnimi riziki slovenskim 
podjetjem ponujala tudi preko vzpostavljenega SID Net, pri čemer bo posebno pozornost namenila tudi vzpostavitvi on-line 
povezave z dobavitelji bonitetnih informacij. 

Ob tem bo SID, če bo uspela najti ustrezne partnerje na nekaterih njej bližnjih trgih, v okviru pozavarovalnih aranžmajev 
lahko sodelovala tudi pri zavarovanju izvoznikov iz teh držav pred kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) riziki. 

Pri zavarovanju pred kratkoročnimi komercialnimi riziki bo SID upoštevala načela zdravega zavarovalniškega poslovanja na 
tem področju. Predvsem bo upoštevala načelo razpršenosti rizikov (tako po državah, kot tudi po kupcih, panogah in zneskih) 
in načelo nepredvidljivosti, ki upravičuje zavarovanje tistih kupcev, ki so v času preverjanja njihove bonitete finančno ustrezni 
in stabilni. Zato bo skrbno preverjala poslovno-finančno boniteto kupcev v tujini in doma ter razmere v njihovih panogah in po 
potrebi tudi nacionalnih gospodarstvih. Pri tem bo tudi tekoče preverjala že odobrene limite (monitoring). Ob vsem tem pa bo 
SID v potrebni meri preverjala tudi same zavarovance. 

19. junij 2001 79 poročevalec, št 52 



V osnovi bo v okviru lega mehanizma (facility) mogoče kratkoročno zavarovanje rizika stečaja oziroma trajne nesolventnosti 
kupcev in rizika podaljšane zamude plačil (protracted default). Slednjo storitev bo SID še naprej širila in kritje za ta rizik 
zagotavljala v čedalje večjem obsegu, pri čemer bo na podlagi ocene rizičnosti posameznih trgov upoštevala tudi sklenjeni 
pozavarovalni aranžman. 

SID bo, da bi bila zagotovljena čim večja razpršenost rizikov in v izogib Li. negativni selekciji (adverse selection), praviloma 
sklepala pogodbena (revolving) zavarovanja vsega izvoza (oziroma prodaje - celotnega portfolia rizikov), ki omogočajo 
krajevno in časovno izravnavo nevarnosti, in le izjemoma posamična zavarovanja, pri prevzemanju rizikov v zavarovanje pa 
bo pozornost posvečala tudi s kreditnim zavarovanjem povezanim Li. moralnim hazardom, pri čemer bo uporabljala tudi 
svoje sprejete splošne in posebne pogoje tega zavarovanja. 

III. FINANCIRANJE 

SID bo v letu 2001 nadaljevala politiko (re)financiranja izvoza v domači in tujih valutah iz preteklih let, pri čemer si bo 
prizadevala: 

za nadaljnje zniževanje stroškov za slovenske posojilojemalce in za sodelovanje s komercialnimi bankami pri 
izvajanju vseh oblik in načinov financiranja, ter 
za intenziven razvoj financiranja v tuji valuti (zlasti za srednjeročno in dolgoročno financiranje priprave izvoza, tujih 
kupcev ter investicij v tujini), 
v okviru sredstev predvidenih z državnim proračunom za leto 2001 - nadaljevanje programa izravnave obresti 
(PIO) pri kreditih v domači valuti. 

Pri financiranju izvoznih poslov bo SID vodila politiko financiranja vseh faz izvoza. Izvoz bo financirala v fazi priprave za izvoz 
(pre-shipment financing), izvozne posle pa bo financirala tudi po dobavi (post-shipment financing). 

Izvajali se bosta dve možnosti financiranja, in sicer financiranje domačega izvoznika oziroma domačega dobavitelja ali 
financiranje tujega uvoznika oziroma tujega kupca slovenskega blaga in storitev oziroma njegove banke (buyer"s credit), 
vključno s kreditnimi linijami, vzpostavljenimi s tujimi bankami. 

Pri financiranju izvoznih poslov s strani SID bodo možni naslednji načini financiranja: 
• pri financiranju domačih izvoznikov bo SID refinancirala kredite, ki jih izvoznikom in investitorjem odobravajo domače 

banke, možno pa bo tudi delno neposredno financiranje domačega izvoza in investicij v obliki vzporednega sofinanciranja 
s strani banke in SID ter samostojno neposredno financiranje domačega izvoznika oziroma investitorja s strani SID; 

• pri financiranju tuieoa kupca bo tudi možnih več načinov financiranja, in sicer refinanciranje kreditov domačih bank, ki jih 
le-te odobravajo tujim kupcem oziroma tujim bankam za nakup slovenskega blaga in storitev, sofinanciranje s strani 
banke in SID ter samostojno neposredno financiranje tuje banke ali tujega kupca s strani SID. 

Pri projektu financiranja marketinškega nastopa slovenskih podjetij na tujih trgih bo SID v letu 2001 sodelovala s 
pristojnimi državnimi organi, ki bodo izvoznikom dodeljevali nepovratna sredstva za sprejete programe promocije na tujih 
trgih, ter bo praviloma z refinanciranjem kreditov poslovnih bank podprla izbrane projekte (marketing in feasibility študije, 
udeležba na sejmih in razstavah v tujini, uveljavljanje blagovnih in storitvenih znamk, vlaganja v lastna in mešana podjetja v 
tujini, udeležba na tenderjih ipd.). Podobno bo v sodelovanju s pristojnimi organi in v skladu z njihovimi pooblastili delovala 
tudi pri financiranju investicijskih študij pri neposrednih investicijah slovenskih podjetij v tujini. 

Posebna pozornost bo posvečena financiranju malih in srednje velikih izvoznih podjetij, ki bodo svoje terjatve do tujih 
kupcev imela zavarovane v obliki zbirnih polic za zavarovanje pred kratkoročnimi komercialnimi riziki. Pri financiranju v tuji 
valuti pa je odprt poseben program financiranja z imenom "KfW". 

Pri zagotavljanju konkurenčnih pogojev pri nastopanju slovenskih izvoznikov na tujih trgih bo SID v okviru razpoložljivih 
sredstev državnega proračuna za tekoče leto in glede na sprejete prioritete Izvajala program izravnave obresti - PIO 
(regresiranje temeljne obrestne mere pri kreditih v domači valuti). 

Pri oblikovanju poslovne politike financiranja bo SID upoštevala pravila in pogoje, ki jih svojim izvoznikom zagotavljajo 
podobne ustanove v tujini in bo delovala v skladu s pravili Bemske unije ter z dogovorom OECD za uradno podprte 
izvozne kredite (v nadaljevanju Konsenzus OECD). Tako bo SID pri financiranju upoštevala predvsem naslednja načela in 
pogoje: 
- pri kreditih z ročnostjo 24 mesecev ali več mora tuji kupec pred ali ob realizaciji uvoza plačati domačemu izvozniku 

predplačilo, praviloma v višini najmanj 15 odstotkov 
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- najdaljši rok odobravanja dolgoročnih kreditov je 8,5 let in 10 let za izvoz v manj razvite države (razvrstitev držav objavlja 
OECD) 

- upoštevajo se minimalne obrestne mere (Commercial Interest Reference Rates - CIRRs) za financiranje kreditov tujim 
kupcem, praviloma z nespremenljivo obrestno mero z ročnostjo daljšo od 24 mesecev 

- obrestne mere za financirane kredite so za čas veljavnosti kreditne pogodbe praviloma nespremenljive 
- dospelost prve anuitete za kredite daljše od 12 mesecev je največ 6 mesecev po koriščenju kredita in se vrača v najmanj 

polletnih obrokih 
- pri razvrščanju vrst blaga in storitev po ročnosti in razvrščanju v seznam prioritet se upoštevajo tudi definicije Bernske 

unije 
- krediti, ki jih financira SID, razen za nekatere s poslovno politiko družbe določene namene morajo biti praviloma 

zavarovani vsaj pred nekomercialnimi riziki. 
Pri določanju prioritet pri financiranju izvoznih poslov bo SID glede na razpoložljiva sredstva upoštevala specifične pogoje in 
zahteve posameznih projektov ter izkušnje in prakso tujih sorodnih institucij. V prvo prioriteto bodo vključeni predvsem 
izvozni projekti na področju izvoza kapitalskih dobrin in izvajanja investicijskih del, v drugo in tretjo pa predvsem izvoz kvazi 
kapitalskih drobrin in trajnih dobrin za široko porabo ter izvoz storitev. 

Omenjene prioritete bo SID ob upoštevanju mednarodnih pravil na tem področju na predlog pristojnih državnih organov po 
potrebi tudi prilagajala mednarodni, industrijski, regionalni ter razvojno-tehnološki politiki države. 

Pri izvajanju politike financiranja SID se bo prioriteta odražala v prioritetnem vrstnem redu odobravanja predvsem v 
zagotavljanju ugodnejših pogojev kreditiranja, vključno s stopnjo refinanciranja in regresiranja obrestne mere, prednostnim 
zagotavljanjem sredstev za financiranje in prednostnim obravnavanjem posameznih projektov. 

Politika obrestnih mer SID bo usmerjena v zagotavljanje konkurenčnih pogojev poslovanja izvoznikov, pri čemer bo SID 
upoštevala razmere na domačem in tujih finančnih trgih, pravila OECD ter obseg razpoložljivih sredstev za regresiranje 
oziroma izravnavo obrestnih mer. Politika obrestnih mer se bo med letom spreminjala in prilagajala v skladu s cilji SID in 
pristojnostmi uprave družbe. 

Ročnost financiranja bo v največji meri prilagojena potrebam posameznih izvoznih poslov, mednarodnim pravilom in 
možnostim SID. 

IV. GARANCIJE 

V skladu z zakonom in statutom SID izdaja garancije, avale in druge vrste poroštev. Tudi v letu 2001 bo SID izdajala 
predvsem storitvene garancije oziroma različne oblike jamstev, večinoma za izvozne posle (izvajanje investicijskih del, izvoz 
opreme in drugega blaga), pri čemer bo v svojo ponudbo postopoma uvajala tudi nekatere druge garancije in jamstva, ki se 
pogosteje uporabljajo na domačem trgu. 

Garancije oziroma poroštva bo SID izdajala neposredno kupcu oziroma drugemu koristniku, posredno preko tujih ali domačih 
bank oziroma drugih finančnih institucij oziroma za njih (fronf/ng), ter bo tudi sama izvajala (ronting za tuje ali domače 
naročnike. 

Pri obsegu, modalitetah in dinamiki izdajanja garancij bo upoštevano predvsem: 
- boniteta komitenta oziroma naročnika garancije, 
- regresna upravičenja ter instrumenti zaščite, ki so na voljo garantu, vključno z zavarovanjem in pozavarovanjem, 
- rizičnost projekta oziroma posla za katerega se izdaja garancija, 
- celovito sodelovanje SID in komitenta (zavarovanje izvoznih poslov, financiranje, idr.), 
- sodelovanje bank in/ali drugih finančnih institucij pri financiranju poslov in prevzemanju rizikov komitenta oziroma 

koristnika, 
- riziki na strani koristnika in njegove države ter morebitno zavarovanje pred unfair callingom, 
- vrsta in narava garancij, merodajno pravo in pristojnost za reševanje sporov, 
- rentabilnost in varnost poslovanja SID (oblikovanje rezervacij v skladu s predpisi Banke Slovenije). 

SID bo izdajala zlasti naslednje garancije: 
- tenderske garancije (S/d Sond/ Tender Bond/Guarantee), 
- garancije za vračilo prejetega avansa (Advance Payment Guarantee/Repayment Guarantee), 
- garancije za dobro izvedbo posla (Performance Bond/Guarantee), 
- garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (Warranty Guarantee, Maintenance Bond), 
- garancije za vračilo zadržanih zneskov (Retention Money Guarantee), 
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- carinske garancije, 
- garancije za sodelovanje na javnih razpisih. 

V. POSLI PO POOBLASTILU 

SID bo v imenu in za račun države po pooblastilu in na osnovi sklenjenih pogodb izvajala agencijske posle v zvezi s 
programom izravnave obresti (PIO) za preko SID financirane in refinancirane izvozne kredite v SIT in druge posle, ki bodo 
predmet posebnega dogovora in pooblastila (izdajanje poroštev, tehnična izvedba različnih razpisov v zvezi s financiranjem 
izvoznikov, dodeljevanje državnih pomoči za izvoz oziroma investicij v tujini, bilateralni oziroma multilateralni programi 
pomoči določenim državam (ded aid) in podobno). 

Država zagotavlja sredstva za izravnavo obresti v letnem proračunu na podlagi zakona o proračunu Republike Slovenije. 
Splošni pogoji in merila za izravnavo obresti se določijo s "Pravilnikom o splošnih pogojih in merilih programa izravnave 
obresti za preko SID financirane in refinancirane tolarske izvozne kredite", ki ga sprejema Komisija za pospeševanje izvoza. 
Način in tehnika regresiranja pa sta določana s "Sklepom o načinu in tehnični izvedbi programa izravnave obresti za preko 
SID financirane in refinancirane tolarske izvozne kredite". Dinamiko realizacije izravnave obresti SID uskljajuje s 
proračunskimi možnostmi in konkretnim obračunavanjem ter plačevanjem obresti s strani izvoznikov - koristnikov kredita. 

VI. DOHODKOVNA POLITIKA 

Dohodkovna politika SID, ki vsebuje politiko prihodkov in odhodkov ter delitev rezultata, bo izhajala iz temeljnih načel 
poslovanja SID, ter iz konkretnih namenov in pogojev poslovanja družbe. Takšna dohodkovna politika je usmerjena zlasti v 
zagotavljanje ustreznih možnosti za nadaljnje povečevanje obsega in kvalitete storitev na vseh področjih poslovanja družbe. 

Poslovanje SID je v osnovi razdeljeno na aktivnosti, ki potekajo za račun države (zlasti zavarovanje pred srednjeročnimi 
komercialnimi riziki, nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki ter riziki sprememb vrednosti valut in regresiranje 
obrestne mere) in aktivnosti, ki potekajo za račun SID, d.d. Slednje vključujejo vse druge dejavnosti SID, zlasti zavarovanje 
pred kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) riziki, financiranje poslov ter izdajanje garancij. Spremljanje in ocenjevanje 
poslovanja, vključno s finančnimi rezultati, bo transparentno in bo potekalo ter izkazovano ločeno za obe vrsti aktivnosti 
oziroma "za oba računa". 

Dohodkovna politika SID bo odvisna zlasti od politike obrestnih mer, tarifne politike ter obsega in kakovosti opravljenih 
storitev. Pri tem bo upoštevala predvsem: 
- zagotavljanje konkurenčnih pogojev pri financiranju in zavarovanju poslov, 
- upoštevanje bonitetnih načel v poslovanju SID, predvsem na področju omejitev velikih kreditov in izločanju rezervacij za 

tvegane plasmane, 
- zagotavljanje takšne politike prihodkov in odhodkov, ki bo omogočala pokrivanje normalnih stroškov tekočega poslovanja 

in razvoja družbe. 

Tudi v letu 2001 se predvideva nadaljevanje dosedanjega načina razmejevanja in pokrivanja stroškov (direktnih in 
indirektnih), ki jih ima SID, d.d., z izvajanjem storitev za državni račun. 

S tem bo družbi omogočeno doseganje visoke bonitete in ugodnega kreditnega ratinga, kar med drugim omogoča družbi tudi 
krepitev potencialov za zagotavljanje novih virov sredstev za omogočanje nastopanja slovenskih podjetij na tujih trgih pod 
konkurenčnimi pogoji. —: 

VII. ZAKLADNIŠTVO 

Zakladništvo je samostojna organizacijska enota družbe, katerega naloga je celovito in učinkovito upravljanje s celotnimi 
financami podjetja ter upravljanje z njegovo bilanco in nekaterimi nekreditnimi riziki. Zakladništvo bo pri svojem delovanju 
upoštevalo posebnosti družbe in svoje aktivnosti stalno prilagajalo cilju učinkovitega izvajanja dejavnosti zavarovanja in 
financiranja ter poslovanja družbe za lasten oziroma državni račun. 
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Zakladništvo SID bo svojo pozornost usmerjalo predvsem na finančno poslovanje družbe in upravljanje z obrestnimi, 
tečajnimi in likvidnostnimi riziki ter z riziki nesolventnosti. 

Zakladništvo SIO si bo pri svojem delovanju v letu 2001, ki bo v osnovi podrejeno uspešnemu izvajanju temeljnih poslovnih 
funkcij SID, prizadevalo za povečevanje prihodkov SIO preko upravljanja z obrestnimi riziki ter s primerno naložbeno politiko, 
ki bo v skladu z načeli varnosti, likvidnosti in donosnosti poslovanja, in za zmanjševanje stroškov SID z zmanjševanjem 
stroškov financiranja in upravljanja z likvidnostjo v domači in v tujih valutah. 

Zakladništvo SID bo pri uravnavanju svoje likvidnosti v domači valuti in v tujih valutah uporabljalo predvsem naslednje 
instrumente ter izvajalo naslednje ukrepe: 

Dostop do denarnega (medbančnega) trga. Cilj družbe bo dostop najprej do slovenskega in kasneje do tujega 
medbančnega trga likvidnostnih posojil, bodisi v obliki kreditnih linij bodisi v obliki posamičnih najemov (sindiciranih 
posojil). 
Dostop do repo trga (preko poslovnih bank in nebančnih denarnih posrednikov). 
Izdaja kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (do 1 leta) na domačih in tujih denarnih trgih. 
Najem depozitov od pravnih oseb, bodisi z namenom zavarovanja obstoječih poslov, bodisi z namenom uravnavanja 
likvidnosti. 
Trgovanje z likvidnostnimi presežki. Nakupi in prodaje likvidnega premoženja na domačih in tujih denarnih trgih in trgih 
kapitala (depoziti, zakladne menice, blagajniški zapisi in drugi dolžniški vrednostni papirji, lastniški vrednostni papirji). 
Načrtovanje likvidnosti. 

Zakladništvo SID bo pri uravnavanju razmika med ročnostjo naložb in ročnostjo obveznosti uporabljalo naslednje instrumente 
ter izvajalo naslednje ukrepe: 

spremljanje bilance SID, d.d., Ljubljana po ročnosti, 
dostop do primarnega trga kapitala, ter 
uporaba izvedenih finančnih instrumentov. 

Za zaščito pred tečajnimi riziki bo zakladništvo SID pri upravljanju s temi riziki uporabljalo naslednje instrumente in izvajalo 
naslednje ukrepe: 

spremljanje valutne izpostavljenosti SID, 
neposredno usklajevanje aktive in pasive v tujih valutah, ter 
uporaba ustreznih izvedenih finančnih instrumentov (terminski posli (fonvard agreements), terminske pogodbe (futures 
contracts) in valutne zamenjave (currency swaps). 

VIII. DRUGE DEJAVNOSTI 

Poleg glavnih dejavnosti, to je zavarovanja kreditov pred nekomercialnimi in komercialnimi riziki, vključno z zavarovanjem 
neposrednih investicij v tujini pred nekomercialnimi riziki in zavarovanjem pred tečajnimi riziki in poslov po pooblastilu, ter 
financiranja izvoznih poslov in izdajanja garancij, bo SID tudi na druge načine aktivna pri uveljavljanju in promociji slovenskih 
podjetij na obstoječih in novih trgih. V ta namen bo sodelovala s predstavniki pristojnih ministrstev in drugih institucij ter se 
vključevala v razne aktivnosti, ki bodo potekale doma in v tujini. 

Poleg sodelovanja z različnimi gospodarskimi ministrstvi in uradi bo SID razvijala sodelovanje zlasti še z Ministrstvom za 
zunanje zadeve in diplomatsko-konzulamimi predstavništvi, sodelovala pa bo tudi z Banko Slovenije, Agencijo za 
zavarovalniški nadzor, Združenjem bank Slovenije, Slovenskim zavarovalnim združenjem, GZS in OZS ter Slovensko 
razvojno družbo. Ob tem bo SID tesno sodelovala tudi s komercialnimi bankami in drugimi zavarovalnicami, pozavarov3T6lji 
ter mednarodnimi finančnimi institucijami, kot so na primer EBRD, IBRD, MIGA, IFC in druge. Z mednarodnimi finančnimi 
institucijami bo SID še v posebno tesnih stikih ter bo s svojimi storitvami pripravljena podpreti slovenska podjetja, ki bodo 
sodelovala na razpisih projektov, ki jih bodo le-te financirale. 

Še posebej intenzivno pa bo SID sodelovala z drugimi izvozno-kreditnimi agencijami na bilateralni ravni in kot članica tudi v 
okviru Bernske unije. Z IKA ter drugimi agencijami na pomembnejših izvoznih trgih bo skladno s potrebami slovenskega 
gospodarstva še naprej sklepala sporazume o sodelovanju, zlasti na področju sozavarovanja in pozavarovanja, hkrati pa bo 
te oblike sodelovanja, če bodo za to možnosti, razvijala tudi z zasebnimi (po)zavarovatelji.. 
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Ob tem bo SID sodelovala tudi z Evropsko komisijo, domačimi in tujimi svetovalci ter raziskovalnimi in izobraževalnimi 
institucijami. SID se bo v skladu z možnostmi vključevala tudi v dvostranske (na primer Pakt stabilnosti za JV Evropo) in 
večstranske programe mednarodne tehnične pomoči (EU-Phare program, EBRD, MIGA in drugi). Pri tem bo, če bo prišlo do 
zunanjega financiranja teh programov tehnične pomoči ali do sklenitve ustreznih komercialnih pogodb, svoje izkušnje glede 
na možnosti v obliki svetovalnih storitev posredovala tudi novim sorodnim institucijam, zlasti v JV in V Evropi. 

SID bo v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnimi in drugimi institucijami še naprej tekoče spremljala in analizirala rizičnost 
posameznih trgov, mednarodne trgovinske odnose slovenskega gospodarstva in poslovno prakso slovenskih izvoznikov in 
investitorjev na izbranih tujih trgih. Prizadevala si bo za kvalitetne, ažurne in poglobljene informacije, ki jo bodo omogočale 
prevzemanje rizikov v zavarovanje in oblikovanje pogojev zavarovalnega kritja. V tem oziru bo poskušala doseči trdnejše in 
dolgoročnejše povezave z dobavitelji teh informacij, vključno s trdnejšim institucionalnim in statusnim povezovanjem, v 
nasprotnem primeru pa se bo začela pripravljati na vzpostavitev posebnega oddelka, ki bo omenjene ocene na podlagi 
raznih virov informacij obdeloval in izdeloval in-house. 

IX. NOTRANJA REVIZIJA IN KONTROLING, INFORMACIJSKI SISTEM, ORGANIZACIJA 
DRUŽBE IN KADRI 

Področje notranje revizije in kontrolinga v SID, d.d., Ljubljana deluje kot samostojni organizacijski del, neposredno 
podrejen upravi družbe, način organizacije ter delovanja tega področja pa je usklajen z zakonom o bančništvu in z zakonom 
o zavarovalništvu. Notranja revizija in kontroling poroča o svojem delu upravi družbe, nadzornemu svetu ter tudi skupščini 
delničarjev. Glavne naloge področja notranje revizije in kontrolinga so izvajanje celovitega in stalnega nadzora z namenom 
preverjanja ali družba: 

opravlja posle pravilno in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi 
vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine ter druga poročila, ter 
vrednoti knjigovodske postavke, skladno z ustreznimi predpisi. 

Informacijski sistem SID, d.d., Ljubljana se bo razvijal v skladu z zastavljenimi cilji poslovne politike. Nadaljevali bomo s 
širitvijo celovitega sistema v skladu s potrebami in razvojem temeljnih funkcij družbe ter glede na razvoj posameznih storitev 
družbe. 

Glavne smernice razvoja informacijskega sistema bodo na področju intenzivnejšega uvajanja elektronskega povezovanja s 
poslovnimi partnerji ter na področju še večje osamosvojitve sistema. Nadaljevanje standardizacije postopkov, dopolnjevanje 
dokumentacije, izboljševanje postopkov glede varovanja sistema, izdelava okrevalnega načrta, dopolnjevanje kumulativnih 
analitičnih form ter združevanje podatkov na vseh ravneh za podporo odločanju, so naloge, ki se bodo opravljale 
permanentno in bodo stalnica pri razvoju informacijskega sistema družbe. Na ravni upravljalskega sistema bomo dopolnjevali 
informacijsko - računovodske funkcije ter jih opremljali z ustreznimi simulacijami, kar bo osnova pa izvajanje kvalitetne 
poslovne politike in pripravo strateških odločitev o nadaljnjem razvoju. V sistem bomo vgrajevali varovalne in kontrolne 
mehanizme, da bi v procesih obdelave odpravili čim večje število predvidljivih napak. Predvsem pa se bo SID v letu 2001 
intenzivneje vključevala v elektronsko poslovanje, ki predstavlja možnost aktivnega izvajanja poslov družbe preko Interneta 
za manjša in srednje velika podjetja oziroma možnost poslovanja z neposrednimi komunikacijskimi dostopi, kar bi bilo zlasti 
uporabno za večje poslovne partnerje. Nadaljevali pa bomo tudi z elektronskim povezovanjem z drugimi institucijami v svetu 
in pri izmenjavi podatkov o bonitetah podjetij, statističnih podatkov ipd. Ob razvoju informacijskega sistema bo redno 
potekata posodabljanje sistema z novimi programskimi rešitvami, velik poudarek pa bo dan tudi izobraževanju kadrov. 

Notranja organizacija SID bo upoštevaje dejavnosti družbe razdeljena na naslednje organizacijske enote: 

1. uprava 
2. poslovni področji zavarovanja ter financiranja in garancij 
3. strokovno področje raziskav, analiz in strategije 
4. strokovne službe: pravna služba in služba za likvidacijo škod, bonitetna služba, služba za informatiko, računovodstvo, 

zakladništvo, 
5. notranja revizija in kontroling, ter 
6. služba za administrativne in splošne posle. 

Z rastjo obsega poslovanja in razvojem storitev bo potrebna nadaljnja kvalitativna in tudi kvantitativna krepitev posameznih 
področij in služb družbe. Tako se na področju zavarovanja predvideva zaposlitev dveh delavcev (v enem primeru gre za 
nadomestitev delavca, ki je odšel) v oddelku nekomercialnega zavarovanja, na področju raziskav in strategije pa enega. Pri 
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službah SID bo potrebna minimalna razširitev (iz enega na dva) v novonastali službi zakladništva, ter zaokrožitev s še enim 
pravnim svetovalcem v pravni službi in prav tako v bonitetni službi. Poleg tega, z namenom stalnega razvoja in preizkusa, 
načrtujemo tudi zaposlitev dveh pripravnikov. 

Širitev poslovanja in razvoj novih ter obstoječih storitev bosta podprta z ustrezno kadrovsko politiko, ki bo temeljila na: 
- pridobivanju novih kadrov s specifičnimi strokovnimi znanji in izkušnjami, 
- razvoju in dodatnem ciljnem usposabljanju ter izobraževanju zaposlenih, 
- sistemu spremljanja in ugotavljanja delovne uspešnosti s pomočjo letnih razgovorov in določanju ciljev in nalog, ter 
- razvoju politike nagrajevanja, tako v obliki denarnih kot nedenarnih nagrad. 

V letu 2001 se, upoštevajoč v letu 2000 doseženo stanje, to je 50 redno zaposlenih, in strukturo zaposlenih (37 z višjo ali 
visoko izobrazbo, 13 s srednjo izobrazbo), predvideva zaposlitev približno sedmih novih delavcev na naslednjih področjih: 

Področje zavarovanja: 
1 (VII.) - svetovalec uprave za področje nekomercialnega zavarovanja 
1 (VII.) - strokovni sodelavec za nekomercialno zavarovanje 

Področje raziskav in strategije: 
1 (VII.) - svetovalec uprave ali strokovni sodelavec 

Zakladništvo: 
1 (VII.) 

Pravna služba: 
1 (VII.) 

Bonitetna služba: 
1 (VII.) 
1 (V.) 

• strokovni sodelavec 

- pravni svetovalec 

- samostojni analitik 
- samostojni administrativni sodelavec 
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BELEŽKE 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:. 

str. 

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 In 4/99). 
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