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POVZETEK
Finančna kriza je vplivala na gospodarstvo v vseh pogledih. Z raziskavo se
osredotočamo na vpliv finančne krize na poročanje o tveganjih v letnih poročilih velikih
slovenskih nefinančnih druţb, ki kotirajo na borzi. Za slednje je namreč po zakonodaji
obvezno poročanje o tveganjih v letnih poročilih.
V okviru teoretičnega dela raziskave smo opredelili tveganja, sistem njihovega
obvladovanja, pomen poročanja o tveganjih v letnih poročilih in institucionalne okvire
poročanja o tveganjih v letnih poročilih ter predstavili metodo analize vsebine, ki je bila
uporabljena v podobnih raziskavah, in oblikovali pregled tujih in domačih raziskav,
opravljenih na področju poročanja o tveganjih v letnih poročilih.
Ugotovitve teoretičnega dela lahko strnemo v skladu s cilji teoretičnega dela raziskave.
Področje poročanja o tveganjih je v razmerah globalne finančne krize doseglo vrhunec
pozornosti tako strokovne javnosti in organov računovodske stroke kot tudi
pripravljavcev in uporabnikov letnih poročil. Druţbe se lahko učinkovito in uspešno
soočajo s tveganji z učinkovitim sistemom obvladovanja tveganj in notranjega
kontroliranja. Pri tem so jim na voljo številne strokovne rešitve, med katerimi smo
omenili v svetu priznan okvir COSO ERM za celovito obvladovanje tveganj, okvir
COSO ICIF za celovito notranje kontroliranje ter standard ISO 31000 za upravljanje
tveganj. Kakovostno poročanje o tveganjih predstavlja veliko podporo pri odločanju,
tako za notranje kot tudi zunanje deleţnike druţbe, da sprejmejo pravilne odločitve o
nadaljnjem ali moţnem investiranju. Po pregledu institucionalnih okvirov poročanja o
tveganjih smo ugotovili, da je finančna kriza tako s strani regulatorjev finančnih trgov
in pripravljavcev standardov, kot tudi druţb in njihovih zainteresiranih deleţnikov
spodbudila intenzivno ukvarjanje s problemom, kako izboljšati poročanje o tveganjih v
letnih poročilih in s tem povrniti zaupanje investitorjev v tovrstno obliko sporočanja
druţb. V mednarodnem pogledu je finančna kriza prispevala k poostrenim zahtevam na
področju razkrivanja tveganj, medtem ko za slovensko institucionalno okolje nismo
ugotovili bistvenega izboljšanja, v smislu pomembnega napredka zahtev na področju
razkrivanja tveganj v letnih poročilih. Teoretični del smo zaključili s predstavljeno
analizo izbranih raziskav, opravljenih na področju poročanja o tveganjih. Ugotovili
smo, da so bile v tujini opravljene številne raziskave, ki so po večini odkrile pozitivno
povezanost med obsegom in kakovostjo poročanja o tveganjih v letnih poročilih v
primerjavi s časom, prav tako v primerjavi z velikostjo podjetja, pozitivno povezanost
pa so odkrile tudi raziskave na področju odkrivanja vpliva finančne krize na poročanje o
tveganjih.
V okviru empiričnega dela raziskave smo na primeru 30 velikih slovenskih nefinančnih
druţb proučili vpliv finančne krize na poročanje o tveganjih v letnih poročilih.
Primerjali smo letna poročila za obdobje 2005-2006 (pred krizo) in obdobje 2011-2012
(po krizi). Skupno smo pregledali 120 letnih poročil, ki smo jih pregledali v celoti, saj
druţbe poročajo o tveganjih tako v uvodnem, kot poslovnem in računovodskem
poročilu. Pri zajemanju podatkov iz letnih poročil smo uporabili metodo analize
vsebine, v okviru katere smo uporabili različne metode (štetje besed, štetje stavkov,
metodo ključnih besed, indeks za merjenje kakovosti razkritij o tveganjih). Pridobljene
podatke iz letnih poročil smo obdelali z ustreznimi statističnimi metodami.

Ugotovili smo, da se je obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih v primerjanih
obdobjih povečal, kar je bilo v skladu z našo prvo osnovno trditvijo. Povečala se je tudi
kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih v primerjanih obdobjih, kar je bilo tudi
v skladu z našimi pričakovanji. Tudi pri ugotavljanju prisotnosti kategorij tveganj v
letnih poročilih v primerjanih obdobij smo ugotovili povečanje v primerjanih obdobjih,
kar smo tudi pričakovali. Ugotovitve za četrto osnovno trditev so le delno potrdile naša
pričakovanja, saj je statistična analiza pokazala, da obstaja pozitivna povezanost samo
med obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih, izraţenim s številom besed o
razkritjih tveganj v izbranih odsekih, s čistimi prihodki od prodaje v obeh merjenih
obdobjih. Za ostale osnovne trditve četrte hipoteze pa analiza ni pokazala pozitivne
povezanosti med obsegom razkritij o tveganjih in velikostjo podjetja. Tudi ugotovitve
za peto osnovno trditev so bile drugačne od naših pričakovanj, saj analiza ni ugotovila
povezanosti med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih poročilih in velikostjo druţbe.
Ugotovitve lahko zaokroţimo v spoznanje, da rezultati naše raziskave kaţejo na boljšo
razvitost poročanja o tveganjih v letnih poročilih velikih slovenskih nefinančnih druţb
po finančni krizi.
Ključne besede: poročanje o tveganjih, razkritja o tveganjih, finančna kriza, nefinančne
druţbe, analiza vsebine

ABSTRACT
The financial crisis has affected the economy in every way. The focus of our research is
on the impact of the financial crisis on risk reporting in annual reports of large Slovene
non-financial stock listed companies that are obligated to report on their risks in annual
reports.
In the theoretical part of the research we defined risks, the risk management system, the
meaning of risk reporting in annual reports and the institutional frameworks of
disclosing risks in annual reports, we also presented the content analysis approach,
which was used in similar studies, and formed a review of foreign and domestic
researches about risk reporting in annual reports.
We can summarize the findings of the theoretical work in accordance with the
objectives of the theoretical part of the research. Risk reporting has in the global
financial crisis driven the issue to the top of the agenda for professionals and accounting
professional bodies as well as the preparers and users of annual reports. Companies can
efficiently and effectively face risks with an effective risk reporting system and internal
control. A number of professional solutions are available, among which we mention the
worldwide accepted COSO ERM framework for effective enterprise risk management,
the framework COSO ICIF for effective internal control and the ISO 31000 standard for
risk management. For both internal and external stakeholders of a company, quality risk
reporting represents a great support in decision-making, in taking the right decisions on
possible future investments. After reviewing the institutional frameworks of risk
reporting, we ascertained that the financial crisis stimulated regulators of financial
markets and preparers of standards, as well as companies and their stakeholders to

intensively deal with the problem of how to improve risk reporting in annual reports,
and thereby restore investors’ confidence in this form of company communication. We
argue that from an international point of view, the financial crisis has contributed to
stricter requirements for risk disclosure; meantime the Slovenian institutional
environment was not significantly improved in the terms of requirements progress for
risk disclosure in annual reports. The theoretical part was completed with the
presentation of a selected research conducted in the field of risk reporting. We found
that there were many studies conducted abroad, most of which have revealed a positive
correlation between the quantity and quality of risk reporting in annual reports in
comparison with time, also in comparison with the size of the company, positive
correlation has also been revealed in researches for detecting the impact of the financial
crisis on risk reporting.
In the empirical part of the research we examined the impact of the financial crisis on
risk reporting in annual reports in the cases of 30 Slovenian large, non-financial public
companies. We compared the annual reports for the period 2005-2006 (before the crisis)
and 2011-2012 (after the crisis). Altogether we reviewed 120 annual reports, which
were reviewed entirely, because companies report on risks in the introduction, business
and financial parts of the annual report. When capturing data from annual reports, we
used the method of content analysis, in which we used a variety of methods (counting
words, counting sentences, keywords method, and risk disclosure index). The data
obtained from the annual reports was processed by using appropriate statistical
methods.
We ascertained that in the compared periods the quantity of risk disclosure in annual
reports increased, which was in line with our basic argument. The quality of risk
disclosures also increased in the compared periods, which was also in line with our
expectations. Even in determining the presence of risk categories in the annual reports
of the compared periods, we found an increase in the time periods being compared,
which was also expected. The findings of the fourth basic argument have only partly
confirmed our expectations, because the statistical analysis showed that there is a
positive correlation only between the quantity of risk disclosure in annual reports,
expressed as the number of words of risk disclosure in selected segments, with turnover
in both measured periods. For the rest of the basic arguments of the fourth hypothesis,
the analysis did not show a positive correlation between the quantity of risk disclosure
and the company size. The findings of the fifth basic argument were also different from
our expectations, since the analysis did not find any correlation between the quality of
risk disclosures in annual reports and the company size.
We can conclude that the results of our research show a better developed risk reporting
in annual reports of large Slovenian non-financial companies after the financial crisis.
Key words: risk reporting, risk disclosure, financial crisis, nonfinancial firms, content
analysis
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SEZNAM OKRAJŠAV
AIRMIC – The Association of Insurance and Risk Managers (Zdruţenje za
zavarovanja in tveganja)
ALARM – The National Forum for Risk Management in the Public Sector (Nacionalni
forum za obvladovanje tveganj v javnem sektorju)
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Odbor
sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije)
COSO ERM – COSO Enterprise Risk Management1 (COSO model za obvladovanje
tveganj v druţbi)
EBIT – Earnings before Interest and Tax (poslovni izid iz poslovanja, ki ne vključuje
obresti in davkov)
ERM – Enterprise Risk Management (obvladovanje tveganj v druţbi)
GAAP – Generally Accepted Accouting Principles (Splošno sprejeta načela
računovodenja)
IASB – International Accounting Standards Board (Upravni odbor za mednarodne
računovodske standarde)
IFRS – International Financial Reporting Standards (Mednarodni standardi
računovodskega poročanja)
IRM – The Institute of Risk Management (Inštitut za obvladovanje tveganj)
ISO – International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za
standardizacijo)
MRS – Mednarodni računovodski standard
MSRP – Mednarodni standardi računovodskega poročanja
PSR – Pravila skrbnega računovodenja
RDI – Risk Disclosure Index (indeks razkritij o tveganjih)
SPSS – statistični program za obdelavo podatkov
SRS – Slovenski računovodski standardi
UOMRS – Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde
ZFPPIPP – Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju
ZGD-1 – Zakon o gospodarskih druţbah

1

Angleško besedno zvezo Risk Manangement prevajamo v nalogi kot obvladovanje tveganj, sicer pa se
za omenjeno zvezo v slovenščini pojavljajo tudi prevodi, kot je na primer upravljanje tveganj ali ravnanje
s tveganji.

v

1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis raziskovalnega problema
V času gospodarske krize, ko se pri poslovanju povečuje negotovost, se potrebe
informiranja tako notranjih kot zunanjih uporabnikov letnih poročil gospodarskih druţb
(investitorjev, kupcev, dobaviteljev, delničarjev,…) povečajo. Pri njihovem odločanju o
nadaljnjem poslovanju z druţbo jim namreč ne zadostuje več samo v preteklost
usmerjeno poročanje, temveč vse bolj potrebujejo relevantne informacije o tveganjih,
katerim je druţba izpostavljena, ter o ukrepih, s katerimi tveganja obvladujejo, da lahko
ocenijo sedanje in prihodnje stanje druţbe ter optimirajo svoje naloţbe. Področje
poročanja o tveganjih2 in njihovem obvladovanju v letnih poročilih podjetij je tako v
sedanjih razmerah poslovanja zelo aktualno.
Svetovna finančna kriza, ki se je začela spomladi 2007 in dosegla vrhunec septembra
2008, je spodbudila tudi oblikovalce strokovnih računovodskih rešitev, da so poostrili
merila in povečali zahteve po bolj kakovostnem razkrivanju tveganj. Vpliv finančne
kriza na razkrivanje o tveganjih v letnih poročilih slovenskih druţb je mogoče povezati
tudi z dodatnii zahtevami v Mednarodnih računovodskih standardih poročanja (odslej
MSRP), ki so bile sprejete po nastopu te krize. Upravni odbor za mednarodne
računovodske standarde (odslej UOMRS) je sicer ţe pred nastopom krize avgusta 2005
izdal MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja, ki je začel veljati 1. januarja 2007, z
namenom ureditve in večje preglednosti poročanja o tveganjih in finančnih
instrumetnih. Finančna kriza pa je bila povod za prenovljene MSRP 7, ki jih je UOMRS
objavil marca 2009, z novimi zahtevami o dodatnih razkritjih zanesljivosti merjenja po
pošteni vrednosti.
V zadnjih letih (pred nastopom svetovne finančne krize in po njem) je bilo opravljenih
veliko raziskav po svetu, ki so proučevale razkrivanje tveganj v letnih poročilih in tudi
vpliv finančne krize na razkrivanje tveganj v letnih poročilih. Večina raziskav je odkrila
pozitivno povezanost med velikostjo druţbe in obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih (Beretta in Bozzolan (2004) za Italijo, Linsley in Shrives (2006) za Anglijo,
Abraham in Cox (2007) za Anglijo, Amran et al. (2009) za Malezijo, Vandemaele et al.
(2009) za Belgijo, Meijer (2011) za Nizozemsko, Probohudono et al. (2011) za
Avstralijo, Indonezijo, Malezijo in Singapur, Elshandidy et al. (2013) za Anglijo).
Nekatere raziskave so ugotovile tudi pozitivno povezavo med kakovostjo poročanja o
tveganjih in velikostjo druţbe ((Abraham in Cox (2007), Meijer (2011)), medtem ko na
primer Beretta in Bozzolan (2004) nista ugotovila nobene povezave med kakovostjo
razkritij o tveganjih in velikostjo druţbe.
Številne raziskave so proučevale tudi povezavo med stopnjo tveganja druţbe in
obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih. Abraham in Cox (2007), Vandemaele
et al. (2009), Elshandidy et al. (2013) so odkrili pozitivno povezavo, medtem ko sta
Linsley in Shrives (2006) ugotovila, da ni povezave med stopnjo tveganja druţbe in
obsegom razkritij o tveganjih.
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Nekateri avtorji so proučevali učinek novih regulativ in stroţjih računovodskih
predpisov na obseg in kakovost razkritij o tveganjih. Beretta in Bozzolan (2004),
Chandiramani (2009) ter Rajab in Handley-Schachler (2009) so ugotovili pozitiven
učinek, medtem ko so Greco (2011) in Oliveira et al. (2011) ugotovili, da nove
regulative niso vplivale na poročanje o tveganjih.
Raziskave, ki so ugotavljale vpliv finančne krize na razkritja o tveganjih v letnih
poročilih, so ugotovile, da je kriza pozitivno vplivala na obseg razkritij o tveganjih
(Chandiramani (2009), Meijer (2011), Probohudono et al. (2011) in Wang et al. (2013)).
Avtorji proučevanih raziskav so za analizo podatkov izbrali metodo analiza vsebine, v
okviru katere so uporabili različne metode (metoda štetja besed, metoda štetja stavkov,
metoda ključnih besed), pri opredelitvi obsega oziroma kakovosti tovrstnih razkritij so v
nekaterih raziskavah uporabili tudi indekse za merjenje kakovosti razkritij o tveganjih
(Beretta in Bozzolan (2004), Meijer (2011), Probohudono et al. (2011)).
Tudi v Sloveniji je bilo ţe opravljenih nekaj raziskav s področja razkrivanja tveganj:
Finkova (2009) je proučevala razkritja o tveganjih v letnih poročilih slovenskih druţbah
in ugotovila, da druţbe največ poročajo o finančnih tveganjih, podajajo največ
nedenarna razkritja, nevtralne in prihodnje informacije ter da je največ razkritij podanih
v poslovnem poročilu; Jelenovec (2012) pa je ugotovila, da se je obseg poročanja o
tveganjih v letnih poročilih v obdobju 2006-2010 povečal, vsebina pa izboljšala ter da je
kakovost poročanja o tveganjih tujih druţb, ki kotirajo na borzah v ZDA, boljša od
kakovosti poročanja slovenskih druţb, saj podrobneje opisujejo tveganja in njihovo
obvladovanje; Balaţic (2011) je proučeval vpliv finančne krize na splošna razkritja v
letnih poročilih in ugotovil, da je v obdobju 2006-2009 večina druţb vključila več
prostovoljnih razkritij ter da so druţbe spremenile poročanje tako finančnih kot
poslovnih tveganj, nekatere pa so začele poročati tudi o prihodnjih moţnih tveganjih.
Nobena od analiziranih raziskav v Sloveniji pa še ni proučevala, ali je finančna kriza
vplivala na spremembe pri razkrivanju tveganj ter na transparentnost poročanja o
tveganjih v letnih poročilih, ki je odločilnega pomena za uspešno delovanje druţbe, saj
zagotavlja deleţnikom informacije za presojo varnosti in upravičenosti naloţbe ter
odločanje o prihodnjem poslovanju z druţbo. Prav tako še ni nobena od raziskav v
Sloveniji kvantitativno ocenjevala kakovosti razkritij o tveganjih z indeksom za
merjenje kakovosti razkritij.

1.2 Namen in cilji raziskave
Namen magistrskega dela je raziskati, ali je finančna kriza vplivala na razkrivanje
informacij o tveganjih in ravnanju s tveganji v letnih poročilih velikih slovenskih
nefinančnih druţb v letih 2005-2012 in kako. Pri tem smo se metodološko oprli na
podobno nizozemsko raziskavo (Meijer 2011, 1-98).
Cilji teoretičnega dela raziskave so na podlagi primarne in sekundarne literature o
poročanju o tveganjih opredeliti:
 področje poročanja o tveganjih v letnih poročilih,
 tveganja in ravnanja z njimi,
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letno poročanje druţb in pomen poročanja o tveganjih v letnih poročilih za
različne interesne udeleţence,
prednosti in slabosti poročanja o tveganjih za druţbe,
institucionalne okvire poročanja o tveganjih v letnih poročilih pred in po nastopu
svetovne gospodarske krize,
obvezna in prostovoljna razkritja o tveganjih v letnih poročilih,
načine merjenja razkritij o tveganjih v letnih poročilih z analizo vsebine,
prilagajanje poročanja o tveganjih v letnih poročilih v času krize
slovenske in mednarodne institucionalne zahteve 3 o razkrivanju tveganj v letnih
poročilih in njihove spremembe v času krize
pregledno predstavitev opravljenih empiričnih raziskav na področju razkrivanja
tveganj v letnih poročilih.

Cilji empiričnega dela raziskave so:






na podlagi ciljev teoretičnega dela opredeliti in preveriti postavljene
raziskovalne hipoteze glede vpliva finančne krize na poročanje o tveganjih v
letnih poročilih
predstaviti slučajni vzorec velikih slovenskih nefinančnih druţb, zajetih v
raziskavo,
predstaviti uporabljene raziskovalne metode in potek raziskave,
s pomočjo raziskovalnih in statističnih metod preveriti postavljene hipoteze
raziskovalnega dela ter
ustrezno interpretirati dobljene rezultate raziskave in jih predstaviti s
preglednicami, grafi in tabelami.

Osnovne trditve raziskave, ki jih v obliki hipotez preverjamo v empiričnem delu
raziskave, so naslednje:
Hipoteza 1: Obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb
je v obdobju 2011-2012 višji kot v obdobju 2005-2006.
Hipoteza 2: Kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih nefinančnih
družb je v obdobju 2011-2012 višja kot v obdobju 2005-2006.
Hipoteza 3: Letna poročila iz obdobja 2011-2012 opredeljujejo več kategorij tveganj
kot letna poročila iz obdobja 2005-2006.
Hipoteza 4: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe tako v obdobju 2005-2006
kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 4a: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v
letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi
sredinami deleža števila besed o razkritjih tveganj v letnem poročilu, in
velikostjo družeb, merjeno s prihodki, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v
obdobju 2011-2012.
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Hipoteza 4b: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v
letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi
sredinami celotnega števila besed v izbranih odsekih, in velikostjo družbe,
merjeno s prihodki, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 4c: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v
letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi
sredinami deleža števila besed o razkritjih tveganj, in velikostjo družbe, merjeno
s celotnimi sredstvi, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 4č: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v
letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi
sredinami celotnega števila besed v izbranih odsekih, in velikostjo družbe,
merjeno s celotnimi sredstvi, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 20112012.
Hipoteza 5: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe tako v obdobju 2005-2006
kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 5a: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih
v letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe, merjeno s
prihodki tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 5b: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih
v letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe, merjeno s
celotnimi sredstvi, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.

1.3 Uporabljene raziskovalne metode
Raziskava sodi med poslovne raziskave, saj se osredotočamo na poročanje o tveganjih v
letnih poročilih velikih slovenskih nefinančnih druţb. Primerjamo stanja spremenljivk v
dveh obdobjih, zato gre za posebno vrsto statične raziskave, to je komparativna statika.
Pristop k raziskovanju v teoretičnem delu naloge je deskriptivne narave, saj dajemo
prednost opisu stanja na področju poročanja o tveganjih v dosedanjih raziskavah. V
okviru deskriptivnega pristopa uporabljamo metodo deskripcije, saj opisujemo dejstva,
procese in pojave v opravljenih raziskavah, uporabljamo tudi metodo kompilacije, s
katero povzemamo spoznanja, stališča in sklepe drugih avtorjev, s komparativno
metodo pa jih primerjamo ter ugotavljamo podobnosti in razlike. Podatke smo
pridobivali iz predhodnih tujih in slovenskih empiričnih raziskav, strokovnih člankov,
knjig in ostale relevantne literature.
V empiričnem delu naloge uporabljamo analitični pristop raziskovanja, s katerim
raziskujemo vplive svetovne finančne krize na poročanje o tveganjih v letnih poročilih.
Vzorec raziskave predstavlja 30 velikih nefinančnih druţb, ki smo jih naključno izbrali
iz populacije 107 druţb, pridobljene iz podatkovne baze Bonitete.si. Za merjenje
razkritij o tveganjih smo izbrali metodo analize vsebine, ki je bila za merjenje razkritij o
tveganjih uporabljena v podobnih raziskavah (Abraham in Cox 2007, 235; Linsley in
Shrives 2006, 393; Amran et al. 2009, 46; Chandiramani 2009, 23; Rajab in Handley
4

Schachler 2009, 232; Vandemaele et al. 2009, 8; Dobler 2011, 8; Greco 2011, 118;
Meijer 2011, 38; Elzahar in Hussainey 2012, 140). V okviru analize vsebine smo
uporabili različne metode: za spremenljivko obseg razkritij o tveganjih smo uporabili
metodo štetja besed, za spremenljivko kakovost razkritij o tveganjih smo uporabili
indeks za merjenje kakovosti razkritij o tveganjih, za spremenljivko število prisotnih
kategorij tveganj smo uporabili metodo štetja stavkov in metodo ključnih besed 4. Pri
sklepanju smo uporabili tako deduktivno metodo, s katero smo iz splošnih trditev
izvedli konkretne sklepe o odvisnosti med opazovanimi spremenljivkami, uporabili pa
smo tudi induktivno metodo sklepanja, s katero smo na podlagi konkretnih ugotovitev
preverili teoretične ugotovitve.

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke raziskave:
-

-

Predpostavljamo, da večje druţbe razkrivajo več informacij o tveganjih kot
manjše druţbe.
Metodološki pristop, ki ga je uporabil Meijer (2011, 1-98) za proučevanje
poročanja o tveganjih v nizozemskih nefinančnih druţbah, je moţno uporabiti
tudi na primeru slovenskih nefinančnih druţb.
Obdobje 2005/06 predpostavljamo za obdobje pred krizo, obdobje 2011/12 pa za
obdobje po krizi, čeprav se zavedamo, da v drugem omenjenem obdobju krize še
ni bilo konec.

Omejitve raziskave:
-

-

-

-
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V raziskavo smo vključili 30 velikih slovenskih nefinančnih podjetij, ki so
druţbe, kar predstavlja majhen vzorec, zato ne bomo mogli posploševati
rezultatov raziskave.
V vzorec nismo vključili malih in srednje velikih druţb, ker jim ni potrebno
upoštevati enakih standardov poročanja o tveganjih, kot to velja za velike
druţbe.
V raziskavo nismo vključili finančnih druţb, ker imajo le-ta še posebne zahteve
razkrivanja informacij o tveganjih.
Pri zbiranju podatkov smo se omejili na letna poročila izbranih druţb ter na
njihova poročila za leta 2005, 2006, 2011 in 2012.
Podatke smo analizirali z metodo analiza vsebine, ki je subjektivna raziskovalna
metoda, kar pomeni, da subjektivnosti nismo mogli v celoti odpraviti.
Pri določevanju obsega in kakovosti razkritij o tveganjih smo se omejili na
določene odseke letnega poročila, in sicer na razkritja o tveganjih v uvodu,
poslovnem poročilu in računovodskem poročilu.
Tveganje opredeljujemo s širšo definicijo, in sicer tveganje kot nevarnost oz.
moţnost izgube in kot priloţnost za podjetje.

Uporabljene raziskovalne metode podrobneje opisujemo v poglavju 5.2 Zbiranje podatkov.
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2 POROČANJE O TVEGANJIH V LETNIH POROČILIH
2.1 Opredelitev tveganj in ravnanja s tveganji
2.1.1 Tveganje in vrste tveganj
Tveganja v poslovnem okolju so prisotna ţe od nekdaj. Z nastopom finančnogospodarske krize pa je soočanje s tveganji in njihovem obvladovanju vsekakor postalo
neizogibno za druţbe ţeljne uspeha. V kolikor se druţba v sedanjih negotovih
gospodarskih razmerah ne zaveda pomena ravnanja s tveganji, lahko to za druţbo
predstavlja hude izgube. Torej je zavedanje druţbe, predvsem njenega poslovodstva, o
pomenu integriranja sistema ravnanja s tveganji v poslovanje druţbe, med vrednote
zaposlenih in organizacijsko kulturo, še večja nuja kot kadarkoli poprej.
V strokovni literaturi lahko zasledimo številne opredelitve tveganj, ki so posledica
različnih vidikov obravnave tveganja. Če tveganje razumemo le kot nevarnost, potem je
tveganje (angl. Risk) vse tisto, kar lahko organizaciji prepreči doseganje zastavljenih
ciljev. Tveganje je sestavni del poslovanja in ga lahko opredelimo kot vsako neţeleno
situacijo ali okoliščino, katere pojav lahko predvidimo le z določeno stopnjo verjetnosti
(Kovač 2008, 169).
Solomon et al. (2000; povzeto po Probohudono et al. 2011, 126) opredeljujejo tveganje
širše, in sicer kot negotovost, ki je lahko povezana tako z nevarnostjo izgube kot tudi
priloţnostjo za dobiček. Tako smo na tveganje gledali tudi v naši raziskavi.
Po definiciji Angleškega inštituta za obvladovanje tveganj (angl. Institut of Risk
Management, odslej IRM), je tveganje v standardu za obvladovanje tveganj (angl. Risk
Management Standard) opredeljeno kot kombinacija verjetnosti pojava dogodka in
njegovih posledic za druţbo. V vseh vrstah druţb obstaja potencial za dogodke in
njihove posledice, ki lahko za druţbo pomenijo koristi ali pa tudi groţnjo za neuspeh
(Risk Management Standard 2002, 2).
Tveganja, s katerimi se sooča druţba, so lahko posledica zunanjih (angl. Externally
Drivers) ali notranjih dejavnikov (angl. Internally Drivers). Slika 1 prikazuje primere
dejavnikov ključnih tveganj in kaţe, da so nekatera tveganja lahko posledica tudi
obojih, tako zunanjih kot notranjih dejavnikov tveganj (kot so npr. zdruţitve in
prevzemi, zaposlovanje, oskrbovalna veriga, dostop javnosti, zaposlenci, sredstva,
proizvodi in storitve). Omenjeni standard razvršča tveganja v naslednja področja (Risk
Management Standard 2002, 3):
-

-

Finančna tveganja: obrestne mere, devizni tečaji, posojila, plačilna sposobnost,
denarni tok;
Strateška tveganja: konkurenca, spremembe kupcev, spremembe v panogi,
povpraševanje kupcev, zdruţitve in prevzemi, raziskave in razvoj, intelektualni
kapital;
Tveganja delovanja: računovodske kontrole, informacijski sistemi, zaposlovanje,
oskrbovalna veriga, predpisi, kultura, sestava vodstva;
Slučajna tveganja: dostop javnosti, zaposlenci, sredstva, proizvodi in storitve,
pogodbe, naravni dogodki, dobavitelji, okolje.
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Slika 1: Primeri dejavnikov ključnih tveganj

Vir: IRM (2002, 3)
Okvir celovitega obvladovanja tveganj COSO 5 (angl. COSO Enterprise Risk Managent,
odslej okvir COSO ERM) iz Zdruţenih drţav Amerike, opredeljuje dogodke v druţbi,
ki lahko imajo negativen vpliv, pozitiven vpliv, ali obojega. Dogodki z negativnim
vplivom na poslovanje predstavljajo tveganja, ki lahko ovirajo ustvarjanje vrednosti ali
zmanjšujejo obstoječe vrednosti. Dogodki s pozitivnim vplivom na poslovanje pa
predstavljajo priloţnosti, ki lahko izravnajo negativne vplive, in predstavljajo moţnost,
da bo dogodek pozitivno deloval na doseganje ciljev ter prispeval k ustvarjanju ali
ohranjanju vrednosti (COSO ERM 2004, 2). Tveganja razvršča na (COSO ERM 2004,
5):
- strateška tveganja,
- operativna tveganja,
- tveganja pri poročanju in
- tveganja skladnosti z zakonodajo.
Ugotovimo lahko, da obstajajo številne opredelitve in razvrstitve tveganj. Za potrebe
naše raziskave nas zanima širša opredelitev tveganja, torej tveganja kot celota
5
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nevarnosti in priloţnosti za druţbo. Pri opredelitvi posameznih kategorij tveganj, pa v
naši raziskavi uporabljamo razvrstitev, ki jo je v svoji raziskavi uporabil Meijer, ki
kategorije tveganj povzema iz standarda MSRP 7 in Kodeksa korporativnega
upravljanja6 (Meijer 2011, 8):
- trţno tveganje,
- valutno tveganje,
- tveganje obrestne mere,
- druga cenovna tveganja,
- kreditno tveganje,
- likvidnostno tveganje,
- strateško tveganje,
- operativno tveganje,
- legalno in regulatorno tveganje,
- finančno tveganje in
- tveganje finančnega poročanja.
Opredelitev in razvrstitev tveganj nima bistvenega vpliva na kakovost poročanja o
tveganjih v letnih poročilih. Pomemben vpliv na poročanje o tveganjih ima razvitost
sistema ravnanja s tveganji v druţbi, ki je ne samo temeljni pogoj za uspešno
obvladovanje tveganj, temveč tudi pogoj za kakovostno poročanje o tveganjih in
njihovem obvladovanju (Korošec 2004, 68). Zato ravnanju s tveganji in njihovem
obvladovanju posvečamo pozornost v naslednjem poglavju.

2.1.2 Sistemi ravnanja s tveganji
Pri iskanju odgovora na vprašanje, kaj je tisto, o čemer bi naj organizacije v zvezi s
tveganji in njihovim obvladovanjem poročale v svojih letnih poročilih, ni mogoče obiti
opredelitve samega sistema ravnanja s tveganji oziroma obvladovanja tveganj v
organizaciji (Korošec 2004, 68).
Nevarnosti, priloţnosti in z njimi povezana tveganja moramo, če jih ţelimo obvladovati
oziroma smiselno ravnati ob njih in z njimi, najprej zaznati oziroma se jih zavedati, nato
jih moramo kar se da dobro razpoznati, oceniti posledice njihovega obstoja in moţne
posledice njihove uresničitve, se odločiti, kakšno naj bo naše ravnanje v zvezi z njimi
(izognitev, zmanjšanje, sprejem, prenos ali kombinacije slednjih treh), nato izvesti
načrtovano ravnanje, nadalje spremljati njegovo učinkovitost in uspešnost in vse to
vseskozi ponavljati. Za to je treba vzpostaviti sistem zaznavanja, merjenja, spremljanja
uresničevanja, ki preţema vse ravni vodenja in delovanja organizacije (Korošec 2004,
69-70).
Obstajajo različne opredelitve ureditve obvladovanja tveganj ali celovitega
obvladovanja tveganj (angl. Enterprise Risk Management, ERM). COSO definira
celovito obvladovanje tveganj v druţbi kot proces, na katerega vplivajo vodstvo, vodilni
zaposleni in ostali zaposlenci. Uporablja se pri določanju strategij in v celotni druţbi.
Namenjen je prepoznavanju morebitnih dogodkov, ki bi lahko vplivali na druţbo,
obvladovanju tveganj, da so v okviru stopnje sprejemljivosti, ter omogočanju
razumnega zagotovila glede doseganja ciljev (COSO ERM 2004, 2).
6

Kodeks korporativnega upravljanja (angl. Code Corporate Governance).
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IRM opredeljuje obvladovanje tveganj kot osrednji del strateškega poslovodenja vsake
organizacije. Obvladovanje tveganj je proces, v katerem organizacija tveganja,
povezana s svojo dejavnostjo, obravnava metodično, s ciljem doseči trajno korist znotraj
posamezne aktivnosti in tudi na ravni aktivnosti celotne organizacije (Risk Management
Standard 2002, 2).
Tudi ameriški Inštitut notranjih revizorjev7 podobno opredeljuje celovito obvladovanje
tveganj kot strukturiran, dosleden in stalen proces v celotni organizaciji, namenjen
prepoznavanju, ocenjevanju, obvladovanju in poročanju o priloţnostih in nevarnostih,
ki vplivajo na doseganje ciljev organizacije (IIA 2009, 2).
V podporo razvijanja sistemov ravnanja s tveganji v praksi organizacij v različnih
okoljih najdemo standarde za ravnanje s tveganji, razvoj samega ravnanja s tveganji pa
spodbujajo tudi strokovne rešitve v okviru (notranje)revizijske stroke (Korošec 2004,
68). V nadaljevanju sledi predstavitev v svetu priznanega in uporabljenega okvirja
celovitega obvladovanja tveganj COSO ter okvirja celovitega notranjega kontroliranja
COSO, ki temeljita na predpostavki, da vsaka druţba obstaja, da bi zagotavljala
vrednost svojim interesnim skupinam (angl. Stakeholders), predstavljamo pa tudi
standard ISO 31000 – Upravljanje tveganj, ki zagotavlja načela in splošne smernice
upravljanja vseh vrst tveganj.

2.1.2.1 Okvir COSO
Učinkovito obvladovanje tveganj in notranjega kontroliranja je pomemben dejavnik
uspešnega poslovanja in najboljša zaščita pred poslovnim neuspehom in zelo uspešne
organizacije vedo, kako izkoristiti priloţnosti in kako ravnati z nevarnostmi, s tem pa
tudi nenehno izboljšujejo svojo uspešnost (McNally in Tophoff 2014, 29). Do sedaj so
bile mnoge organizacije preveč osredotočene na notranje sisteme nadziranja,
osredotočene na kontrole, povezane s finančnim poročanjem, globalna finančna kriza pa
je pokazala, da mnoga najbolj vplivna tveganja izvirajo iz zunanjih okoliščin, kar
pomeni, da je potrebno obvladovanju tveganj in notranjemu kontroliranju posvetiti
večjo pozornost, odkar organizacije poslujejo v dinamičnem okolju (prav tam, 29).
Notranje kontroliranje pomaga organizacijam dosegati pomembne cilje ter ohranjati in
izboljševati uspešnost. Celovit okvir notranjega kontroliranja COSO (angl. COSO
Internal Control – Integrated Framework, odslej okvir COSO ICIF) 8 je priznan kot
vodilni okvir za vzpostavitev, uveljavitev in izvajanje notranjega kontroliranja ter za
ocenjevanje uspešnosti notranjega kontroliranja. Organizacijam omogoča, da uspešno in
učinkovito razvijejo sisteme notranjega kontroliranja, ki se prilagajajo spreminjajočim

7

Inštitut notranjih revizorjev (angl. Institute of Internal Auditors, odslej IIA) je mednarodni inštitut
notranjih revizorjev s sedeţem na Floridi, ZDA.
8
Okvir COSO ICIF je bil prvič objavljen leta 1992, maja 2013 pa je COSO objavil posodobljeno
različico, saj se je v 20 letih od uvedbe poslovno in delovno okolje zelo spremenilo, postalo veliko bolj
zapleteno, tehnološko usmerjeno in globalno. Posodobljen okvir COSO ICIF vključuje izboljšave in
pojasnila za laţjo uporabo gradiva (COSO 2013, i). Ena najpomembnejših izboljšav prenovljenega
okvirja COSO ICIF je ureditev temeljnih zamisli, ki so bile uvedene v prvotnem okvirju, in so zdaj
oblikovane v 17 načel, ki so povezana s petimi sestavinami in zagotavljajo uporabniku jasno podlago za
vzpostavitev uspešnega notranjega kontroliranja (Protiviti 2014, 4).
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se poslovnim in delovnim okoljem, ublaţijo tveganja na sprejemljivo raven in podpirajo
preudarno odločanje in upravljanje organizacije (COSO 2013, i).
COSO je leta 2004 objavil tudi Celovit okvir za obvladovanje tveganj v organizacijah
(angl. COSO Enterprise Risk Management 9 , odslej okvir COSO ERM), ki velja za
enega izmed najbolj uveljavljenih okvirjev celovitega obvladovanja tveganj, in po
katerem se cilji druţbe in sestavine celovitega obvladovanja tveganj medsebojno
neposredno povezujejo, da se lahko omogoči doseganje zastavljenih ciljev.
Namen je, da se okvir COSO ERM in okvir COSO ICIF med seboj dopolnjujeta in
nobeden ne zamenjuje drugega. Res pa je, da se ta dva okvirja delno prekrivata, čeprav
sta različna in imata različne poudarke. Okvir COSO ERM zajema tudi notranje
kontroliranje, zato so v njem ponovljeni nekateri deli besedila iz prvotnega okvirja
COSO ICIF. Zato tudi okvir COSO ERM ostaja uporaben in primeren okvir za
vzpostavljanje, uveljavljanje, izvajanje in ocenjevanje uspešnosti obvladovanja tveganj
v organizacijah (COSO 2013, ii). Primerjavo med obema okvirjema prikazuje slika 2, iz
katere je razvidno, da okvir COSO ERM podrobneje zajema opredelitev ocenjevanja
tveganj, ki je nujno za učinkovito obvladovanje tveganj.
Slika 2: Primerjava med okvirjem COSO ICIF 2013 in okvirjem COSO ERM 2004

Vir: IFAC10 2014, 9.
Okvir COSO ERM iz leta 2004 je sestavljen iz treh dimenzij, ki jih tvorijo naslednje
sestavine (COSO 2004, 3-4):
1/ štiri vrste ciljev druţbe:
- strateški cilji (angl. Strategic),
- cilji pri delovanju (angl. Operations),
- cilji pri poročanju (angl. Reporting),
- cilj usklajenosti z zakonodajo in predpisi (angl. Compliance);
2/ osem korakov obvladovanja tveganj:
- opredelitev tveganj znotraj druţbe (angl. Internal Environment),
- postavljanje ciljev druţbe (angl. Objective Setting),
9

Model COSO ERM je bil ustanovljen s strani petih organizacij zasebnega sektorja in je namenjen
vodstvu organizacije pri razvoju miselnih okvirov in smernic o upravljanju s tveganji v podjetju,
notranjem nadzoru, preprečevanju goljufij (AICPA online).
10
IFAC, International Federation of Accountants – Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov.
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- opredelitev dogodkov (angl. Event Identification),
- ocenjevanje tveganj (angl. Risk Assessment),
- odziv na tveganja (angl. Risk Response),
- kontrolne aktivnosti (angl. Control Activities),
- informiranje in komuniciranje (angl. Information and Communication),
- spremljanje (angl. Monitoring);
3/ štiri ravni druţbe:
- raven druţbe (angl. Entity - Level),
- oddelek (angl. Division),
- poslovna enota (angl. Business Unit),
- podruţnica (angl. Subsidiary).
Tridimenzionalna upodobitev modela prikazuje neposredno medsebojno povezavo med
navedenimi sestavinami, kar pomeni, da mora druţba za doseganje vseh štirih vrst ciljev
obvladovati tveganja z vsemi osmimi koraki na vseh štirih ravneh druţbe (COSO 2004,
5).
Temeljna predpostavka novega okvira COSO ICIF je ta, da je celovito obvladovanje
tveganj obseţnejše kot notranje kontroliranje in se bolj direktno osredotoča na tveganja.
Notranje kontroliranje je torej sestavni del celovitega obvladovanja tveganj, medtem ko
je celovito obvladovanje tveganj del celotnega procesa upravljanja. Na tak način okvir
COSO ERM tudi dopolnjuje novi okvir COSO ICIF (McNally in Tophoff 2014, 29).
Omenjeno razmerje ponazarja slika 3.
Slika 3: Razmerje med upravljanjem, obvladovanjem tveganj in notranjim
kontroliranjem

Vir: IFAC 2014, 13.
Po Vezjakovi (2008, 14) mora biti obvladovanje tveganj druţbi v pomoč pri doseganju
ciljev. Pri tem poudarja (prav tam, 14-15), da je potrebno okvir obvladovanja tveganj
prilagoditi vsaki posamezni druţbi, saj se druţbe med seboj razlikujejo po dejavnosti,
velikosti, vodstveni filozofiji in kulturi.
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2.1.2.2 Standard ISO 31000 – Upravljanje tveganj
Standard ISO 31000:2009 (v nadaljevanju ISO 31000) z naslovom Upravljanje tveganj
– Načela in usmeritve (angl. Risk Management – Principles and Guidelines) 11
zagotavlja načela in splošne smernice za obvladovanje vseh vrst tveganj in je primeren
za uporabo v kateri koli javni ali zasebni organizaciji, v katerikoli panogi. Razlog za
obstoj standarda je ta, da vsaka aktivnost organizacije vključuje tveganja in da je za
uspešnost organizacije nuja, da ta tveganja učinkovito obvladujejo. ISO 31000 opisuje
kako lahko organizacije to doseţejo na sistematičen in logičen način (McNally in
Tophoff 2014, 34).
Kot je razvidno iz prvega okvira na sliki 4, ISO 31000 določa 11 načel za obvladovanje
tveganj, ki vključujejo idejo, da obvladovanje tveganj ustvarja vrednost, predstavlja
sestavni del organizacijskih procesov, in je del odločanja. Obvladovanje tveganj je
sistematično, strukturirano in pravočasno; posebej se ukvarja z negotovostjo; temelji na
najboljših razpoloţljivih informacijah. Obvladovanje tveganj bi moralo biti tudi
prilagojeno posebnim okoliščinam organizacije, upoštevati mora človeške in kulturne
dejavnike, biti mora pregledno in vseobseţno. Obvladovanje tveganj je dinamično,
ponavljajoče in odzivno na spremembe in omogoča stalno izboljševanje organizacije
(McNally in Tophoff 2014, 34).
ISO 31000 opisuje tudi sestavne dele smernic za obvladovanje tveganj, ki so
predstavljene v drugem okviru na sliki 4. Smernice vključujejo bistvene korake pri
izvajanju in stalni podpori procesa obvladovanja tveganj. Začetna sestavina smernic je
mandat in zaveza vodstva, nato sledi oblikovanje smernic za obvladovanje tveganj,
izvajanje obvladovanja tveganj, spremljanje in pregledovanje smernic ter nenehno
izboljševanje smernic obvladovanja tveganj v celotni organizaciji (AIRMIC, ALARM
in IRM 2010, 7).
ISO 31000 se zaveda pomena povratne informacije s pomočjo dveh mehanizmov. To so
spremljanje in pregledovanje uspešnosti ter komuniciranje in posvetovanje (glej tretji
okvir na sliki 4). Spremljanje in pregledovanje zagotavljata organizaciji spremljanje
uspešnosti tveganja in učenje iz izkušenj. Komuniciranje in posvetovanje je v standardu
predstavljeno kot del procesa obvladovanja tveganj, lahko pa se šteje tudi kot del
podpornih smernic (AIRMIC, ALARM in IRM 2010, 9).
Postopek obvladovanja tveganj po ISO 31000 nadalje sestavlja (glej tretji okvir na sliki
4) vzpostavitev okvira, tehnike ocenjevanja tveganj (prepoznavanje, analiziranje,
ocenjevanje), ravnanje, spremljanje in pregledovanje tveganj. To so ponavljalni koraki,
ki jih je treba obravnavati kot sestavni del vodenja in izvajanja pri vsaki odločitvi ali
ukrepu (McNally in Tophoff 2014, 34).

11

Standard ISO 31000:2009 je bil objavljen novembra 2009 s strani Mednarodne organizacije za
standardizacijo (angl. International Organization for Standardization – ISO).
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Slika 4: ISO 31000 Upravljanje tveganj – načela, smernice in postopek

Vir: McNally in Tophoff 2014, 34.
Načela, smernice in postopki v standardu ISO 31000 so vsi medsebojno povezani, vsi se
morajo izvajati in uporabljati, da je obvladovanje tveganj v organizaciji učinkovito
(McNally in Tophoff 2014, 35).

2.2 Letno poročanje družb in pomen poročanja o tveganjih v letnih
poročilih
2.2.1 Namen in sestavine letnih poročil
Letno poročilo je listina, ki povezuje druţbo s finančno javnostjo. Namen letnega
poročila je zagotavljanje podatkov o uspešnosti poslovanja druţbe, kakovosti sredstev
druţbe in drugem vsem tistim, ki se zanje zanimajo. Letno poročilo je sestavljeno iz
poslovnega in računovodskega dela. Oba dela sestavljata celoto, ki mora biti prikazana
jasno in pregledno (Bajuk Mušič 2014, 15).
Po Maines et al. (2002; povzeto po Amran et al. 2009,40) je letno poročilo dokument, ki
ga je obvezno potrebno izdelati vsako leto, pričakuje pa se, da bo uporabnikom
zagotovil koristne informacije za boljše odločanje. Druţbe, ki kotirajo na borzah, so
dolţne predloţiti najbolj celovita letna poročila, s katerimi poročajo zainteresiranim
deleţnikom o aktivnostih, ki so jih izvajale v preteklem letu (Mirfazli 2008, 398).
Letno poročilo vsebuje podatke o druţbi in je primarni vir informacij o dejavnostih in
strategijah druţbe in je namenjeno polaganju računov v druţbah z razpršenim
lastništvom predvsem lastnikom - delničarjem (CPA 2014, 6).
Cilji sestave letnega poročila so (Mirfazli 2008, 398):
- posredovanje koristnih informacij za uporabnike letnih poročil pri odločanju o
naloţbah, posojilih in drugih odločitvah;
- zagotavljanje celovitih informacij o obetih za prihodnje poslovne aktivnosti
druţbe, finančne in druge pomembne informacije in
13

-

posredovanje informacij o virih sredstev druţbe in tudi o njihovih spremembah.

Hayes, Dassen, Schilder in Wallage (2005, povzeto po Meijer 2011, 4) definirajo letno
poročilo kot dokument, ki ga druţbe praviloma izdajajo na letni ravni, in vsebuje
računovodske izkaze vključno s poročilom revizorja. Med računovodske izkaze druţbe
sodijo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja
kapitala, priloge ter drugi dokumenti in pojasnila. Poročilo revizorja je dokument, ki
prikazuje revizijsko mnenje o vseh pomembnih računovodskih podatkih povezanih z
revidiranjem, vključuje komentarje, rezultate ter popravljalne in preventivne ukrepe, ki
jih je določil revizor, in je podpisano s strani revizijske druţbe (Hayes, Dassen, Schilder
in Wallage 2005, povzeto po Meijer 2011, 4).
Letno poročilo vsebuje zraven računovodskih izkazov in revizorjevega poročila še
poslovno poročilo, ki vključuje poročilo direktorja, izjavo o upravljanju druţbe,
poglavje o tveganjih in notranjem kontroliranju, informacije o aktivnostih druţbe ter
izjavo o nameri, delitev dobička in statut druţbe (Meijer 2011, 4).
Splošna pravila o letnem poročilu gospodarskih druţb so v Sloveniji določena z ZGD-1,
in sicer v 60. členu, pri čemer se v 60.a členu sklicuje tudi na Slovenske računovodske
standarde in Mednarodne standarde računovodskega poročanja. V prvem delu zakona, v
osmem poglavju (53. - 70. člen) opredeljuje sestavine poslovnih knjig in letnega
poročila. Glede na velikost druţbe zakon določa tudi, katere sestavine mora vključevati
letno poročilo za posamezno vrsto druţbe12.
2.2.2 Pomen računovodskega poročanja za različne interesne udeležence
V najširšem pomenu besede so razkritja vse informacije, ki jih gospodarska druţba
posreduje uporabnikom informacij, tudi preko spletnih in medijskih objav (Vezjak
2007, 48). Pomen računovodskega poročanja je zagotavljati koristne informacije o
finančnem poloţaju in uspešnosti poslovanja druţbe vsem zainteresiranim uporabnikom
letnih poročil. V PSR 9 (2016) – Računovodsko informiranje – je zapisano, da mora
računovodsko informiranje zagotavljati razumljive, ustrezne, zanesljive in primerljive
računovodske informacije 13.

12

55. člen ZGD-1 razvršča gospodarske druţbe na majhne, srednje in velike z uporabo naslednjih meril:
povprečno število delavcev v poslovnem letu, čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive.
13
»Računovodske informacije so razumljive, če jih uporabniki, ki dovolj dobro poznajo poslovno in
gospodarsko delovanje in računovodstvo ter jih dovolj prizadevno analizirajo, razumejo brez teţav.
Računovodske informacije so ustrezne, če pomagajo uporabnikom sprejemati oziroma popravljati ali
potrjevati poslovne odločitve. Na ustreznost postavk vplivata vrsta in bistvenost, bistvenost pa je odvisna
od njihove velikosti, ocenjene v posameznih okoliščinah, oziroma njihove opustitve ali napačne
predstavitve; bistvenost iste postavke je lahko za različne uporabnike različna. Računovodske informacije
so zanesljive, če ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč ter zvesto predstavljajo tisto, o
čemer trdijo, da prestavljajo, ali za kar se upravičeno domneva, da predstavljajo; biti morajo popolne.
Informacije v letnih računovodskih izkazih so zanesljivejše, če so ti izkazi revidirani. Primerljivost
računovodskih informacij ne pomeni samo to, da je zaradi metodične enotnosti mogoče primerjati
postavke v računovodskih izkazih iste organizacije za različna leta ali postavke v računovodskih izkazih
različnih organizacij, temveč tudi to, da so konti in knjiţbe na njih metodično enotni tako v isti
organizaciji kot v različnih organizacijah« (PSR 2016, točka 9.12, str 54-55).
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Obseg potrebnih pojasnil se iz leta v leto povečuje, zato se v praksi uporabljajo številni
preverjalni seznami14. Ti so po svoji naravi opomniki, a se prepogosto uporabljajo zgolj
za preveritev, ali je druţba neko dejstvo pojasnila ali ne. Pri tehničnem navajanju ali
preverjanju pojasnil pa pripravljavci pojasnil k računovodskim izkazom običajno
pozabljajo na informacijsko ustreznost. Pojasnilo mora biti bralcu predstavljeno na
razumljiv, jasen in pregleden način, brez navajanja nepomembnih mašil (Bajuk Mušič
2015, 20).
Druţbe morajo pripraviti letna poročila, ki bodo koristna za uporabnike (Dandago in
Hassan, 2013, 774). Uporabnike letnih poročil druţb lahko ločimo na (FlorinConstantin 2012, 202):
- notranje uporabnike letnih poročil: lastniki, vodstvo druţbe, zaposlenci
- zunanje uporabnike letnih poročil: vlagatelji, posojilodajalci, dobavitelji, kupci,
javnost, vladne organe in druge deleţnike.
Lastnike, vodstvo druţbe in zaposlence zanimajo informacije o stabilnosti druţbe in
njeni dobičkonosnosti, ki so jim v pomoč pri prihodnjih odločitvah, pri čemer lastnike
in vodstvo druţbe še posebej zanima zmoţnost druţbe za ustvarjanje dobička, medtem
ko zaposlene zanima sposobnost druţbe glede zagotavljanja prejemkov, pokojnin in
drugih ugodnosti, kakor tudi karierne moţnosti (Florin-Constantin 2012, 202).
Investitorji potrebujejo informacije pri odločanju, ali naj vloţijo premoţenje v druţbo
ali ne (Dandago in Hassan, 2013, 774). Sedanje ali moţne investitorje zanima politika
delitve čistega dobička in tudi zmoţnost druţbe za plačilo dividend, da lahko ocenijo
donosnost naloţb, zanima jih tudi dolgoročna donosnost druţbe (Florin-Constantin
2012, 202).
Posojilodajalce zanimajo informacije, ki so jim v pomoč pri presoji sposobnosti druţbe
za redno odplačevanje posojil, prav tako pa jih zanima tudi dolgoročna donosnost
druţbe in njen finančni poloţaj (Dandago in Hassan, 2013, 774).
Dobavitelje in druge upnike zanimajo informacije o sposobnosti druţbe za pravočasno
odplačevanje dolgov, kakor tudi informacije, ki so jim v pomoč pri odločanju o
navezavi, ohranjanju, povečevanju ali zmanjšanju poslovnih vezi (Florin-Constantin
2012, 202).
Kupce zanimajo informacije v zvezi s kontinuiteto delovanja druţbe, da lahko
sprejemajo odločitve o nadaljnjem sodelovanju z druţbo, prekinitvi poslovnih odnosov
z druţbo ali iskanju drugih ponudnikov (Florin-Constantin 2012, 202).
Javnost zanimajo informacije, ki omogočajo oceno o finančnem poloţaju, donosnosti
poslovanja ter o socialnem vplivu dejavnosti druţbe (Florin-Constantin 2012, 202).
Zanimanje vladnih organov kot uporabnikov računovodskih informacij je usmerjeno v
širok spekter informacij, da lahko: regulirajo dejavnosti druţbe, določajo obdavčitev,

14

Naj navedemo nekaj slovenskih preverjalnih seznamov razkritij: Vezjak, Blanka: Preverjalni seznam
razkritij v letnih poročilih v skladu s SRS 2006. 2007. IKS (4): 91-108; Bajuk Mušič, Andreja:
Preverjalni seznam razkritij za posamične računovodske izkaze po SRS. 2014. IKS (3): 1-8;
Izobraţevalna hiša Cilj: Preverjalni seznam razkritij. 2016.
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izračunavajo nacionalni dohodek in druge makroekonomske kazalce, preučujejo vpliv
dejavnosti druţbe na okolje in podobno (Florin-Constantin 2012, 202).
Uporabniki računovodskih izkazov imajo torej različne potrebe in tudi zahteve po
informacijah, ki jih dajejo računovodski izkazi. Interesi uporabnikov informacij, ki jih
zagotavlja računovodsko poročilo, pa so različni in si lahko celo nasprotujejo, zato
uporabniki včasih tudi ţelijo vplivati na sestavljanje računovodskih izkazov.
Pripravljavci računovodskih informacij morajo te interese upoštevati in se različnim
zunanjim uporabnikom kar najbolj prilagajati, vendar s tem nikakor in nikoli ne smejo
ogroţati njihovih enakih pravic do popolnih in bistvenih informacij, pa tudi ne kršiti
pravil sestavljanja računovodskih izkazov (Odar 2013, 18).
Razkritja prikazujejo uspešnost poslovanja druţbe in kakovost sredstev, ki jih ima. Ker
pa računovodski izkazi poročajo o preteklih podatkih druţbe, ki ne jamčijo uspešnega
poslovanja tudi v prihodnje, bralca zanima še en ključni dejavnik – tveganja, ki jim je
druţba izpostavljena (Bajuk Mušič 2014, 16), kar predstavljamo v nadaljevanju.

2.3 Razkritja o tveganjih v letnih poročilih
Da bi razumeli, od kod druţbam spodbuda za razkrivanje tveganj ali zakaj je to
zahtevano od druţb v skladu z zakonodajo, je pomembno, da najprej razumemo
temeljne razloge za poročanje o tveganjih.
Razkrivanje informacij o tveganjih, s katerimi se sooča druţba, je pomembno tako za
delničarje kot tudi za ostale uporabnike informacij, kar potrjujejo številne opravljene
raziskave po svetu (Linsley in Shrives 2006, 388; Abraham in Cox 2007, 227; Deumes
in Knechel 2008, 40; Rajab in Handley Schachler 227; Marzouk 2013, 21).
Linsley in Shrives definirata (2006, 389) razkritje tveganj kot »informiranje bralca o
kakršni koli priloţnostih ali obetih, ali o kakršnih koli nevarnostih, groţnjah ali
izpostavljenosti, ki so ţe vplivali ali bi lahko vplivali na poslovanje druţbe v
prihodnosti«.
Razkritja o tveganjih v letnih poročilih so potrebna tako za notranje kot tudi za zunanje
uporabnike informacij. IRM (Risk Management Standard 2002, 9) navaja, da različne
uporabnike znotraj druţbe zanimajo različne informacije o procesu obvladovanja
tveganj. Vodstvo druţbe potrebuje informacije o najpomembnejših tveganjih, s katerimi
se sooča organizacija; poznati mora njihove moţne učinke na uspešnost; zagotoviti
mora ustrezno raven zavesti o pomenu obvladovanja tveganj v celotni organizaciji;
vedeti mora, kako ravnati v primeru krize; zagotoviti mora, da proces obvladovanja
tveganj deluje učinkovito; ter tudi javno objaviti strategije obvladovanja tveganj in
odgovornosti (prav tam, 9).
Informacije o tveganjih in njihovem obvladovanju potrebujejo tudi zaposleni, še posebej
vodilni na posameznih področjih, da se zagotovi odgovorno ravnanje s tveganji na
njihovem področju, da znajo pravilno izvajati ukrepe za njihovo obvladovanje,
predvsem pa da razumejo, da je obvladovanje tveganj ključni del organizacijske kulture
(Risk Management Standard 2002, 9).
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O tveganjih in strategiji njihovega obvladovanja pa mora druţba poročati v svojem
letnem poročilu tudi zunanjim uporabnikom, saj kakovostno poročanje o tveganjih
povečuje zaupanje vlagateljev v uspešnost druţbe in tudi v sposobnost njenega vodstva
(ACCA 2014, 8).
Med notranjimi in zunanjimi udeleţenci druţbe lahko obstajajo informacijske razlike,
saj vse informacije o njej in njenem poslovanju niso javno razkrite. Te informacijske
razlike so v literaturi obravnavane kot asimetrija informacij (Meijer 2011, 14;
Probohudono et al. 2011, 125; Vandemaele et. al. 2009, 1; Rajab in Handley-Schachler
2009, 227; Greco 2012, 116; Healy in Palepu, 2001, 406). Asimetrija informacij se
nanaša na problem, da ima vodstvo druţbe v večini primerov več in tudi boljše
informacije kot delničarji in ostali zainteresirani deleţniki.
Druţbe z razkrivanjem informacij o tveganjih v svojih letnih poročilih prispevajo k
zmanjšanju asimetrije informacij (Greco 2012, 116; Deumes in Knechel 2008, 40;
Healy in Palepu, 2001, 406) in tudi agencijskega problema (Healy in Palepu, 2001,
406). Agencijski problem oz. agencijska teorija se nanaša na problem, da obstajajo
razlike v interesih med agentom in principalom. Agent (vodstvo druţbe) ţeli upravljati s
sredstvi po lastnih interesih (zadrţati dobiček ali ga uporabiti za osebne namene), ki so
lahko v nasprotju z interesi principala (delničarja), ki ţeli raje izplačilo dividend kot
zadrţane dobičke (Healy in Palepu, 2001, 409-410, Meijer 2011, 15). Healy in Palepu
(2001, 409-410) navajata naslednje rešitve za zmanjševanje agencijskega problema:
sklenitev primerne pogodbe med agentom in principalom; razkrivanje informacij s
strani vodstva druţbe; informacijski posredniki (kot so finančni analitiki in bonitetne
agencije); ter nadzor druţbe.
Koroščeva in Horvat (2005, 218) pravita, da različni deleţniki druţbe niso več zadoljni
s tradicionalnim računovodskim poročanjem o pretekli uspešnosti poslovanja druţbe,
ampak jih bolj zanimajo informacije o prihodnji uspešnosti druţbe. Slednje vključuje
razkrivanje informacij o potencialnih groţnjah, z njimi povezanimi tveganji in
obvladovanjem tveganj (Korošec in Horvat 2005, 218).
Koroščeva (2004, 76) pravi, da pravila o tem, v katerem delu letnega poročila naj
organizacija poroča o tveganjih, ni, ter da so informacije o tveganjih v velikem obsegu
ţe prisotne v temeljnih računovodskih izkazih in obveznih pojasnilih.
V oteţenih razmerah poslovanja je še vaţnejše, da so vsa pomembna tveganja
predstavljena jasno in pregledno, predvsem pa resnično in pošteno ter tako, da koristijo
uporabniku letnega poročila pri njegovem odločanju, pri tem pa ne škodijo druţbi
(Vezjak, 2009, 61). Hitrost sprememb in poslovnih inovacij je v zadnjem desetletju brez
primere in je dramatično povečala pogostost – in stopnjo – gospodarskih zlomov15 in
zato so za kakovostno poslovno odločanje ustrezne informacije o tveganjih in
priloţnostih še toliko bolj pomembne (prav tam, 61).

15

Postavljeno v zgodovinsko perspektivo, je ZDA v vsem 18. stoletju prizadela samo ena finančna kriza
in v naslednjih sto letih pet finančnih preplahov. V 20. stoletju pa je bilo v ZDA 11 večjih gospodarskih
zlomov in samo v prvem desetletju novega tisočletja dve finančni krizi (PriceWaterhouseCoopers 2009,
povzeto po Vezjak 2009, 61).
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Razkritja lahko ločimo po obvezi o poročanju na obvezna (angl. mandatory disclosures)
in neobvezna oz. prostovoljna razkritja (angl. voluntary disclosures). Prostovoljna
razkritja so informacije, ki jih druţba razkrije na prostovoljni osnovi in niso zahtevane s
strani regulatorjev (Chandiramani 2009, 12-13). Obvezna razkritja pa so tista, ki jih
zahtevajo zakoni, standardi računovodenja ter drugi predpisi in so jih druţbe dolţne
upoštevati pri poročanju v letnih poročilih (Elshandidy et al. 2013, 6).
Poročanje o tveganjih in ravnanju z njimi je lahko koristno iz več razlogov. Na eni
strani zmanjšuje informacijsko asimetrijo med vodstvom druţbe in zunanjimi deleţniki
in lahko pozitivno vpliva na zaupanje deleţnikov v vodstvo druţbe (Vandemaele et. al.
2009, 1). Na drugi strani pa lahko zmanjšuje zaznana tveganja v druţbi, saj poročanje o
tveganjih posledično vpliva na boljšo oceno o prihodnji uspešnosti druţbe (Vandemaele
et. al. 2009, 1).
Chandiramani (2009, 18) navaja kot prednost poročanja o tveganjih tudi izboljšanje
odnosov med druţbo in vlagatelji, saj lahko vlagatelji na tak način druţbo bolje
spoznajo in pridobijo večje zaupanje vanjo. Prav tako pa poročanje o tveganjih
pozitivno vpliva na notranje kontroliranje v druţbi (Chandiramani 2009, 18).
Inštitut pooblaščenih revizorjev Anglije in Walesa (ICAEW) vidi zelo pomembne
koristi za druţbe, ki zagotavljajo boljše informacije o ključnih tveganjih pri poslovanju
in njihovem obvladovanju, in sicer bodo takšne informacije (ICAEW 2002, 21):
- zagotavljale praktične, v prihodnost usmerjene informacije;
- omogočale druţbam, ki kotirajo na borzi, pridobiti kapital z najniţjimi moţnimi
stroški;
- spodbujale boljše obvladovanje tveganj; ter
- izboljšale upravljavske sposobnosti, zaščito vlagateljev
in uporabnost
finančnega poročanja.
Poročanje o tveganjih v letnih poročilih pa za druţbe vedno ne predstavlja prednosti,
zaradi česar vodstvo druţbe včasih tudi nima interesa poročati o tveganjih in njihovem
obvladovanju v letnih poročilih (Meijer 2011, 17). Greco (2011, 116), Meijer (2011, 17)
in Adamu (2013, 142) navajajo, da je slabost poročanja o tveganjih ta, da lahko zaupna
razkritja o tveganjih in njihovem obvladovanju, ki jih razkrije vodstvo druţbe kot svoje
lastno poznavanje druţbe, deleţniki, kot so npr. konkurenti, sindikati ali davčni organi,
izkoristijo sebi v prid, kar se lahko za druţbo, ki poroča o tveganjih, obrne tudi v
gospodarsko škodo.
Chandiramani (2009, 18) in Meijer (2011, 17) vidita slabost poročanja tudi v tem, da so
lahko v prihodnost usmerjene informacije o tveganjih nezanesljive, kar povečuje
moţnost toţb vlagateljev in lahko privede do zmanjšanja ugleda druţbe.
Da je poročanje o tveganjih in njihovem obvladovanju še kako pomembno za druţbe,
kaţe tudi dejstvo, da se je z leti nujnost poročanja o tveganjih začela predpisovati z
regulativami in priporočili, kar podrobneje obravnavamo v naslednjem poglavju.
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2.4 Institucionalni okviri poročanja o tveganjih v letnih poročilih in
vpliv finančne krize
Kot ugotavljata Rajab in Handley-Schachler (2009, 226) so se v zadnjih dvajsetih letih
v poslovnem okolju zvrstile dramatične spremembe, ki so bile posledica korenitih
preobratov v tehnološkem, druţbenem in političnem razvoju. Razvoj novih tehnologij je
še posebej vplival na širitev druţb in tudi na globalizacijo kapitalskih trgov. Takšne
spremembe so sicer bile potrebne za poslovno rast in ekspanzijo, vendar so povzročile
mnogo dvomov in skrbi. Poslovanje je postalo bolj kompleksno, pogoji poslovanja pa
izjemno teţki in konkurenčni, zaskrbljenost je naraščala tudi zaradi povečevanja
nestanovitnosti donosnosti vrednostnih papirjev po vsem svetu ter naraščanja
negotovosti na ekonomskem, političnem in zakonodajnem področju (prav tam, 226).
Oteţene razmere v poslovanju in škandali16, ki so se pojavili konec 20. in v začetku 21.
stoletja in so bili plod poslovnih prevar, v večji meri pa posledica neuspeha
poslovodstva v razumevanju, kaj se dogaja v druţbi, ki jo upravljajo, so vplivali na
zaupanje investitorjev in javnosti v poštenost in točnost računovodskih izkazov druţb
(Amran et al. 2009, 39; Rajab in Handley-Schachler 2009, 226; Marzouk 2013, 1).
Omenjeno dogajanje v poslovnem okolju je povečalo zahteve po razkrivanju informacij
o tveganjih v letnih poročilih (Amran et al. 2009, 39). S pojavom finančne krize 20072008 pa je pozornost na tveganjih in njihovih razkritjih dosegla svoj vrh tako za
regulatorje kot za investitorje (ACCA 2014, 6). Regulatorji po vsem svetu so se začeli
aktivno ukvarjati s tem, kako bi lahko spodbudili druţbe k boljšem razkrivanju
informacij o tveganjih v letnih poročilih in povrnili zaupanje investitorjev (Rajab in
Handley-Schachler 2009, 227).
V nadaljevanju predstavljamo razvoj zahtev regulatorjev finančnih trgov na področju
poročanja o tveganjih po svetu, sledi pregled zahtev v Evropski uniji ter zahteve
Mednarodnih standardov računovodskega poročanja na področju poročanja o tveganjih.
Nazadnje pa predstavljamo še institucionalne zahteve poročanja o tveganjih v letnih
poročilih v Sloveniji.
2.4.1 Zahteve regulatorjev finančnih trgov na področju poročanja o tveganjih
O pomenu poročanja o tveganjih se je s strani regulatorjev finančnih trgov začelo
pogosteje govoriti proti koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja (Meijer 2011, 14;
Rajab in Handley-Schachler 2009, 226-227; ICAEW 2011, 2). Strokovni organi
računovodske stroke, pripravljavci standardov in regulatorji finančnih trgov v visoko
reguliranih drţavah, kot so Velika Britanija, Zdruţene drţave Amerike, Nemčija in
Kanada, so posvetili veliko pozornost razkritjem tveganj druţb (angl. Corporate Risk
Disclosure, CRD) in izdali regulative in priporočila, s katerimi so ţeleli spodbuditi
druţbe, da bi zagotavljale več informacij o tveganjih v svojih poročilih in zadovoljile
potrebe delničarjev po informacijah (Marzouk 2013, 1).

16

Npr. Maxwell (1992), Equitable Life (2000), WorldCom (2001), Enron (2001), Arthur Andersen
(2002), Parmalat (2003), Lehman Brothers (2008), Madoff (2008).
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Vodilno vlogo pri spodbujanju ideje o tem, da bi morale druţbe, predvsem pa druţbe, ki
kotirajo na borzah, poročati o njihovih glavnih tveganjih pri poslovanju in o tem, kako
jih obvladujejo je prevzel Angleški Inštitut pooblaščenih revizorjev (angl. Institute of
Chartered Accountants in England and Wales, odslej ICAEW) (ICAEW 2002, 18).
V decembru 1997 je ICAEW objavil predloge za poročanje o tveganjih v letnih
poročilih (angl. Financial Reporting of Risk – Proposals for a Stetement of Business
Risk). Nato je julija 1999 ICAEW objavil strategije za poročanje o tveganjih (angl. No
Surprises – The Case for Better Risk Reporting), s katerim so ponovno spodbudili
direktorje druţb, da predstavijo razkritja o tveganjih v letnih poročilih, kako jih
opredeljujejo in kako jih merijo. Leta 1999 je ICAEW objavil tudi priporočila za
direktorje (angl. The Turnbull Report on Internal Control: Guidance for Directors on
the Combined Code), ki se ukvarja z vidiki obvladovanja ključnih tveganj in z njimi
povezanimi razkritji (ICAEW 2002, 18). V novembru 2013 je Svet za računovodsko
poročanje (angl. Financial Reporting Council) objavil posvetovalni dokument,
namenjen obvladovanju tveganj in notranjemu kontroliranju (angl. Consultation Paper:
Risk Management, Internal Control and the Going Concern Basis of Accounting)
(ACCA 2014, 6).
V Nemčiji zahteva nemški računovodski standard GAS5 (angl. German Accounting
Standard, GAS), da so informacije o tveganjih predstavljene v posebnem poglavju
poročila uprave, ki je priloţeno konsolidiranim računovodskim izkazom (Amran et al.
2009, 41).
V Zdruţenih drţavah Amerike so v letu 1997 izdali zahteve (angl. Financial Reporting
Release No. 48) za druţbe, registrirane na Komisiji za vrednostne papirje in borzno
menjavo (angl. Securities and Exchange Commission, SEC), da morajo razkrivati tako
kakovostne kot tudi količinske informacije o trţnih tveganjih (Healy in Palepu 2001,
411; Amran et al. 2009, 41).
Kanadsko zdruţenje pooblaščenih revizorjev (angl. Chartered Professional Accountants
Canada) je izdalo priporočila za pripravo in razkritja (angl. Management`s Discussion
and Analysis – Guidance on Preparation and Disclosure), ki določajo zahteve glede
razkrivanj tveganj za druţbe (Amran et al. 2009, 41).
V Avstraliji so izdali posebno načelo (angl. Principle 7) v avstralskih načelih in
priporočilih za upravljanje druţb (angl. Australia`s ASX Corporate Governance
Principles and Recommendations), namenjeno razkrivanju tveganj in njihovem
obvladovanju (Amran et al. 2009, 41).
Na razkritja tveganj vplivajo tudi zahteve pripravljavcev standardov, ki so izdali
številne računovodske standarde, ki temeljijo na poročanju o tveganjih (Rajab in
Handley-Schachler 2009, 228):
- Finančni računovodski standard 13: Izvedeni in drugi finančni instrumenti:
Razkritja (angl. Financial Reporting Standard - FRS 13: Derivatives and Other
Financial Instruments: Disclosures);
- Mednarodni računovodski standard 32: Finančni instrumenti: Predstavljanje
(angl. International Accounting Standard - IAS 32: Financial Instruments:
Presentation);
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-

-

-

Mednarodni računovodski standard 39: Finančni instrumenti: Pripoznavanje in
merjenje (angl. International Accounting Standard - IAS 39: Financial
Instruments: Recognition and Measurement);
Mednarodni standard računovodskega poročanja 7: Finančni instrumenti:
Razkritja (angl. International Financial Reporting Standard - IFRS 7: Financial
Instruments: Disclosures);
Mednarodni standard računovodskega poročanja 8: Finančni instrumenti:
Razkritja (angl. International Financial Reporting Standard - IFRS 8: Financial
Instruments: Disclosures).

Izbruh svetovne finančna krize 2007-2008 je pritegnil pozornost regulatorjev,
pripravljavcev in uporabnikov letnih poročil tako v povezavi z obvladovanjem tveganj
kot tudi poročanjem o njih. Tako ACCA ugotavlja (2014, 6), da so številna poročila –
tako tista, ki so jih pripravili Forum za finančno stabilnost (angl. Financial Stability
Forum (2008)), Evropska komisija (angl. European Commission (2009)), Vlada Velike
Britanije (angl. UK Government (HM Treasury 2009)), in druga, pozvala k izboljšanju
pri razkrivanju tveganj, predvsem za finančne institucije. Rezultat je bil vrsta novih in
izboljšanih smernic poročanja namenjenih v prvi vrsti za finančni sektor (MSRP 7,
Basel III, poročilo Foruma za finančno stabilnost o krepitvi razkritij o tveganjih v
bankah (angl. Enhancing the Risk Disclosures of Banks: Report of the Enhanced
Disclosure Task Force) (prav tam, 6).
V splošnem se vsi, ki se ukvarjajo z regulativami in predpisi na področju razkritij o
tveganjih, strinjajo, da bi druţbe morale poročati bolj kakovostne informacije o
tveganjih, s katerimi se srečujejo pri poslovanju, saj to izvira iz ţelje, da bi se svet
izognil drugi svetovni finančni krizi (ICAEW 2011, 1).
2.4.2 Zahteve Evropske unije na področju poročanja o tveganjih
Računovodsko pravo Evropske unije je urejeno preko dveh zakonodajnih kanalov
(Bartolj Maver 2015, 3):
- uredbe, ki urejajo konsolidirana računovodska poročila in se neposredno
uporabljajo v vseh drţavah članicah (primer – Mednarodni računovodski
standardi)
- direktive, ki urejajo bilančno-računovodska pravila glede letnih poročil
gospodarskih druţb, in jih morajo drţave članice implementirati v svojo
nacionalno zakonodajo. Direktive vsebujejo načela, podrobna pravila in številne
moţnosti.
Direktive so v Sloveniji implementirane preko Zakona o gospodarskih druţbah (ZGD1), v skladu z njim pa tudi preko slovenskih računovodskih standardov. Na področju
računovodskega poročanja sta bili krovni direktivi četrta direktiva Sveta (78/660/EGS)
in sedma direktiva Sveta (83/349/EGS). Da bi poenotili pravila sestavljanja
računovodskih izkazov in poročil v vseh drţavah članicah Evropske unije, so v letu
2013 obe omenjeni direktivi nadomestili z novo, enotno direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta z oznako 2013/34/EU o letnih računovodskih izkazih,
konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst druţb. Zato
smo tudi v Sloveniji morali v letu 2015 spremeniti oz. dopolniti ZGD-1 in posledično
tudi SRS.
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Direktiva 2013/34/EU opredeljuje vsebino poslovnega poročila v poglavju 5, v katerem
določa, da mora poslovno poročilo pošteno prikazati razvoj in uspešnost poslovanja
druţbe ter njen poloţaj, skupaj z opisom glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se
sooča. Navaja tudi, da morajo biti v poslovnem poročilu v zvezi s finančnimi
instrumenti, ki jih uporablja druţba in, kadar je to bistveno za oceno njenih sredstev,
obveznosti, finančnega stanja in poslovnega izida, navedeni tudi (19. člen direktive
2013/34/EU):
- »(i) cilji in politike podjetja pri obvladovanju finančnega tveganja, vključno z
njegovo politiko varovanja pred tveganjem za vse glavne vrste predvidenih
transakcij, za katere se uporablja računovodenje za varovanje pred tveganjem, in
- (ii) izpostavljenost podjetja cenovnemu tveganju, kreditnemu tveganju,
likvidnostnemu tveganju in tveganju denarnih tokov.«
Ker v omenjeni direktivi ni podrobnejših določil glede poročanja o tveganjih, v
nadaljevanju predstavljamo še uredbo Uredbo (ES) št. 1606/2002 iz razloga, da vidimo,
katere druţbe, ki so v EU zavezane k sestavi računovodskih izkazov po MSRP na
podlagi omenjene uredbe oziroma na podlagi nacionalne zakonodaje ali pa so se v
skladu s slednjo same odločile za njihovo uporabo, morajo s tem pri poročanju v letnih
poročilih upoštevati zahteve MSRP tudi pri poročanju o tveganjih.
Zahteve za poročanje, določene v četrti in sedmi direktivi, niso zagotavljale visoke
stopnje preglednosti in primerljivosti med javnimi druţbami Skuponosti, ki je
pričakovana za oblikovanje povezanega kapitalskega trga. Slednje je bil razlog, da se
pravni okvir, ki se uporablja za javne druţbe, dopolni, kar je bilo storjeno z Uredbo
(ES) št. 1606/2002 (Odar 2003, 109).
Po omenjeni uredbi morajo druţbe, ki jih določa zakonodaja drţave članice, pripraviti
svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z MSRP in MRS, če so njihovi
vrednostni papirji na datum bilance sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katerekoli
drţave članice (Odar 2015, 83-84).
Večina velikih slovenskih nefinančnih druţb, ki smo jih obravnavali v empiričnem delu
raziskave, je ţe prešla na poročanje po mednarodnih standardih računovodskega
poročanja, zato v naslednjem poglavju predstavljamo, kaj ti standardi obravnavajo v
povezavi z računovodskim poročanjem o tveganjih.
2.4.3 Zahteve poročanja o tveganjih v Mednarodnih standardih računovodskega
poročanja in njihove spremembe v času krize
Mednarodni standardi računovodskega poročanja (odslej MSRP) imajo v nasprotju z
nacionalnimi računovodskimi standardi nadnacionalno naravo. Cilj mednarodnih
standardov, v skladu z Uredbo EU št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta za
mednarodne računovodske standarde, je poenotenje računovodskega poročanja druţb na
enotnem evropskem in tudi svetovnem kapitalskem trgu ter pomoč investitorjem na
borzah, da bi se laţje odločali na podlagi primerljivih informacij o uspešnosti druţb, ki
kotirajo na borzi (Vezjak 2004, 9-11). MSRP izdaja Upravni odbor za mednarodne
računovodske standarde (odslej UOMRS, angl. International Accounting Standards
Board, IASB).
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Druţbe, ki so zavezane k uporabi MSRP17, morajo pri poročanju o tveganjih v letnih
poročilih upoštevati MSRP 7 – Finančni instrumenti: razkritja, ki je bil sprejet leta 2005
in je začel veljati 1. 1. 2007. Obvezen je tako za finančne kot tudi nefinančne druţbe,
zavezane k uporabi MSRP. Obseg potrebnih razkritij o tveganjih je odvisen od obsega
uporabe finančnih instrumentov v druţbi in od izpostavljenosti druţbe finančnemu
tveganju (Uranič 2008, 1).
MSRP 7 zdruţuje zahteve po razkritjih iz dveh standardov, to sta MRS 30: Razkritja v
računovodskih izkazih bank in podobnih institucij in MRS 32: Finančni inštrumenti:
Predstavljanje, z namenom, da se oblikuje en standard o razkrivanju finančnih
inštrumentov. Namen standarda je na enem mestu postaviti določila o razkrivanju
finančnih instrumentov, ki so povzete po MRS 30 in MRS 32, dodano pa je precej novih
zahtev, tako imenovanih kvantitativnih in kvalitativnih razkritij, ki se nanašajo na
izpostavljenost druţbe finančnim tveganjem (predvsem trţnemu, kreditnemu in
likvidnostnemu tveganju), ter na poročanje o načinih, kako se druţbe z omenjenimi
tveganji soočajo (Uranič 2008, 1).
Cilj MSRP 7 je zahtevati, da druţbe v svoje računovodske izkaze vključijo razkritja, ki
uporabnikom omogočajo, da ovrednotijo: (a) pomen finančnih instrumentov za finančno
stanje in doseţke druţbe, ter (b) naravo in obseg tveganj, ki izhajajo iz finančnih
instrumentov, katerim je druţba izpostavljena v zadevnem obdobju in ob koncu
poročevalskega obdobja, ter kako druţba obvladuje tovrstna tveganja. Načela v tem
MSRP dopolnjujejo načela pripoznavanja, merjenja in predstavljanja finančnih sredstev
in finančnih obveznosti v MRS 32 Finančni instrumenti: predstavljanje in MRS 39
Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje (MSRP 7, 1. Cilj).
MRS 32 in MRS 39 se nanašata na finančne instrumente z vidika zahtevanih razkritij in
z vidika računovodenja. MRS 32 je nadaljevanje MRS 39 in določa pojasnila k
računovodskim izkazom, poleg tega pa tudi dodatna razkritja o usmeritvah druţbe pri
ravnanju s tveganji, vrstah tveganja, opisih varovanih postavk, opisih instrumentov za
varovanje in uspešnosti varovanja.
Vsebinsko je MSRP 7 razdeljen na dva dela. V prvem delu se razkritja, zahtevana v
skladu s 1. – 30. členom, nanašajo na vrednostne podatke v bilanci stanja in izkazu
poslovnega izida. V drugem delu, ki govori o naravi in obsegu tveganj, povezanih s
finančnimi instrumenti, pa se razkritja, zahtevana v skladu s 33. – 42. členom, nanašajo
na tveganja in sistem obvladovanja tveganj, povezanih s finančnimimi instrumenti.
tveganj so zahtevana tako kvalitativna kot tudi kvantitativna razkritja, povezana s
kreditnim tveganjem, likvidnostnim tveganjem in trţnim tveganjem (povzeto po MSRP
7, 31. – 34. člen).
SRS ne opredeljujejo posameznih vrst tveganj, MSRP 7 – Finančni instrumenti:
razkritja, pa opredeljuje naslednja tveganja (MSRP 7, Priloga A – Opredeljeni izrazi):
- »kreditno tveganje kot tveganje, da bo ena stranka pogodbe, ki ureja finančni
inštrument, drugi stranki povzročila finančno izgubo zaradi neizpolnitve
obveznosti;
17

MSRP so v skladu z ZGD-1 dolţne uporabljati druţbe, ki kotirajo na katerem koli od organiziranih
trgov vrednostnih papirjev v drţavah članicah Evropske skupnosti, in so zavezane h konsolidaciji.
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valutno tveganje kot tveganje, da bo poštena vrednost prihodnjih denarnih tokov
finančnega instrumenta nihala zaradi sprememb deviznih tečajev;
tveganje spremembe obrestne mere kot tveganje, da bo poštena vrednost
prihodnjih denarnih tokov finančnega instrumenta nihala zaradi sprememb
obrestnih mer;
likvidnostno tveganje kot tveganje, da bo druţba naletela na teţave pri
izpolnjevanju obvez, povezanih s finančnimi obveznostmi;
trţno tveganje kot tveganje, da bo poštena vrednost prihodnjih denarnih tokov
finančnega instrumenta nihala zaradi sprememb trţnih cen; trţno tveganje je
sestavljeno iz treh vrst tveganja: valutnega tveganja, tveganja spremembe
obrestne mere in tveganja spremembe drugih cen;
tveganje spremembe drugih cen kot tveganje, da bo poštena vrednost prihodnjih
denarnih tokov finančnega instrumenta nihala zaradi sprememb trţnih cen (brez
sprememb, povezanih s tveganjem obrestne mere ali valutnim tveganjem)«.

Marca 2009 je UOMRS objavil prenovljeni MRSP 7, ki zahteva dodatna razkritja o
zanesljivosti merjenja po pošteni vrednosti. Tweedie, predsednik UOMRS
(Accountancy 2009; povzeto po Vozel 2009, 41) ugotavlja, da je finančna kriza, kot
smo ji bili priča v letih 2008/09, dokazala, kako pomembno je zelo dobro razumevanje
določanja vrednosti finančnih instrumentov v pogojih omejenih informacij. Prenovljeni
MSRP 7 med drugim uvajajo nova razkritja (Accountancy 2009; povzeto po Vozel
2009, 41):
- Razkritja o merjenju po pošteni vrednosti morajo biti pripravljena za vsako
kategorijo finančnih instrumentov posebej;
- Razkritja o spremembah v metodi za merjenje poštene vrednosti in razlogih za
spremembo;
- Uvedba trinivojske hierarhije za merjenje poštene vrednosti: 1. nivo: neprilagojene
kotirane cene na aktivnem trgu za podobna sredstva in obveznosti; 2. nivo vhodni
podatki, razen kotiranih cen iz 1. Nivoja, ki so značilni za opazovana sredstva in
obveznosti direktno (cene) ali indirektno (izhajajo iz cen); 3. nivo vhodni podatki za
sredstva in obveznosti, ki ne temeljijo na opazovanih trţnih podatkih;
- Razkritja postavk v bilanci stanja, ki so merjena po pošteni vrednosti, na podlagi
katerega nivoja iz prejšnje alineje je izmerjena, pripraviti dodatna razkritja
vključujoč analizo občutljivosti, če je poštena vrednost izmerjena na podlagi 3.
nivoja.
2.4.4 Institucionalne zahteve poročanja o tveganjih v letnih poročilih v Sloveniji
2.4.4.1 Poročanje o tveganjih v Zakonu o gospodarskih družbah
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1) je nedvomno najpomembnejši zakon na
področju gospodarskih druţb. Med drugim zavezuje druţbe tudi k poročanju o tveganjih
in njihovem obvladovanju v poslovnem poročilu.
Za slovenske druţbe, ki kotirajo na borzi, je razkrivanje tveganj v letnih poročilih
postalo obvezno v letu 2004. Razkritja o tveganjih so zakonsko določena s strani ZGD1 (za poslovno poročilo), s strani SRS (za računovodsko poročilo), oziroma s strani
MSRP za druţbe, ki so zavezane k poročanju po MSRP.
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ZGD-1 v 70. členu določa, da mora poslovno poročilo vsebovati vsaj pošten prikaz
razvoja in izidov poslovanja druţbe ter njenega finančnega poloţaja, vključno z opisom
bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je druţba izpostavljena (Povzeto po 70. členu
(1) ZGD-1-UPB3). Nadalje določa, da morajo biti v poslovnem poročilu prikazani tudi
cilji in ukrepi upravljanja finančnih tveganj druţbe, vključno z ukrepi za zavarovanje
vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se posli zavarovanja
računovodsko posebej prikazujejo, ter izpostavljenost druţbe cenovnim, kreditnim,
likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom, če je to pomembno za
presojo njenega premoţenja in njenih obveznosti druţben njenega finančnega poloţaja
ter poslovnega izida (70. člen (4) ZGD-1-UPB3).
Zakon določa tudi, da morajo druţbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na
organiziranem trgu, vključiti v svoje poslovno poročilo izjavo o upravljanju druţbe, v
kateri morajo vključiti tudi opise glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in
upravljanja tveganj v druţbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja (70.
člen (5) ZGD-1-UPB3).
V primerjavi z zahtevami direktive 2013/34/EU lahko ugotovimo, da ZGD-1 v zvezi s
poročanjem o tveganjih v letnih poročilih le povzema določila direktive in tako od
slovenskih druţb, ki so zavezana k sestavi poslovnega poročila, ne zahteva nobenih
dodatnih razkritij o tveganjih.
2.4.4.2 Poročanje o tveganjih v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju
ZGD-1 ne opredeljuje tveganj, najdemo pa opredelitve tveganj in zahteve za njihovo
upravljanje v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (odslej ZFPPIPP), ki ga morajo v delu, ki se nanaša na finančno
poslovanje, upoštevati vse druţbe (Vezjak 2012, 151).
ZFPPIPP v 30. in 31. členu ne zajema zahtev o razkritjih o tveganjih v letnih poročilih,
ampak opredeljuje upravljanje in načine ravnanja s tveganji ter izpostavlja določene
vrste tveganj. Zakon definira ravnanje s tveganji, in sicer kot ugotavljanje, merjenje
oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o
tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bila druţba izpostavljena pri svojem poslovanju (30.
člen (1) ZFPPIPP-UPB8).
Zakon določa, da mora poslovodstvo zagotoviti redno izvajanje ukrepov upravljanja
tveganj, ki so po pravilih poslovno-finančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto
in obseg poslov, ki jih druţba opravlja (30. člen (2) ZFPPIPP-UPB8), ter da mora
poslovodstvo upoštevati vsa tveganja, ki jim je ali bi jim lahko bila druţba izpostavljena
pri svojem poslovanju (30. člen (3) ZFPPIPP-UPB8). Pri tem izpostavlja naslednje vrste
tveganj (30. člen (4)-(7) ZFPPIPP-UPB8):
- Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti
dolţnika do druţbe.
- Tržno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi spremembe cen blaga, valut
ali finančnih inštrumentov ali spremembe obrestnih mer.
- Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube skupaj s pravnim tveganjem
zaradi:
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1. neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov,
2. drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v notranje poslovno področje
druţbe,
3. neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo
poslovno področje druţbe, ali
4. zunanjih dogodkov ali dejanj.
Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne
nesposobnosti.

ZFPPIPP v 31. členu poudari pomembnost likvidnostnega tveganja, kot
najpomembnejšega finančnega tveganja v druţbi. Zakon pravi, da mora druţba
gospodariti z viri in naloţbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse
svoje zapadle obveznosti. Za upravljanje likvidnostnega tveganja mora druţba
oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja likvidnosti, ki jo potrdi poslovodstvo,
in vključuje (31. člen (1)-(2) ZFPPIPP-UPB8):
- »načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih
denarnih pritokov zanje ob upoštevanju normalnega poteka poslovanja in
morebitnih poloţajev likvidnostnih kriz,
- redno spremljanje in upravljanje likvidnosti in
- opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za
nastanek nelikvidnosti in opredelitev drugih moţnosti zanje.«
2.4.4.3 Poročanje o tveganjih v Slovenskih računovodskih standardih
Slovenski računovodski standardi (odslej SRS) so obvezna pravila o strokovnem
ravnanju na področju računovodstva, oblikovana s strani Slovenskega inštituta za
revizijo 18 . Zahtevajo vrsto razkritij glede izpostavljenosti tveganjem, in sicer za
računovodsko poročilo.
V razmerah finančnih pretresov je ustrezna predstavitev načinov varovanja pred
tveganji še pomembnejša. V pomoč pri varovanju pred finančnimi tveganji so lahko tudi
finančni inštrumenti, seveda ustrezno uporabljeni in ovrednoteni (Vezjak 2012, 152).
SRS 3 (2016), ki opredeljuje finančne naloţbe, določa, da se za vsako vrsto finančnih
naloţb razkrivajo informacije o izpostavljenosti različnim vrstam tveganja, ki izhajajo iz
finančnih naloţb, ter razkritja o obsegu in vrstah finančnih instrumentov za varovanje
pred tveganji. Pri tem posebej določa razkritja pri izpostavljenosti obrestnemu in pri
izpostavljenosti kreditnemu tveganju (SRS 3 2016, 3.35-3.37). Enaka razkritja tveganj
zahteva tudi SRS 9, vendar za tveganja, ki izhajajo iz dolgoročnih dolgov (SRS 9 2016,
9.21-9.23).
Razkrivanje informacij o izpostavljenosti različnim vrstam tveganja, ki izhajajo iz
terjatev, ter obsegu in vrsti finančnih instrumentov za varovanje pred tveganjem, določa
SRS 5 (SRS 5 2016, 5.32).
18

Prvi SRS so bili sprejeti leta 1993 in so se začeli uporabljati 1. januarja 1994. Prvič so bili prenovljeni
leta 2001, z začetkom uporabe 1. januarja 2002, v letu 2005 je prišlo do ponovnih dopolnitev in
sprememb (razlogi: vstop Slovenije v Evropsko unijo, uporaba evropske zakonodaje, spremembe direktiv
Evropske unije v povezavi z računovodenjem), z začetkom uporabe od 1. januarja 2006. Tretjič pa so bili
prenovljeni v 2015 in so se začeli uporabljati s 1. januarjem 2016.
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Druţba naj ne bi podvajalo informacij o tveganjih. Vezjakova (2012, 152) priporoča, da
v računovodskem poročilo druţba zapiše, kar zahtevajo računovodski standardi (te
informacije so nato tudi revidirane), v poslovnem poročilu pa predstavi bistvena
tveganja in ureditev njihove ga obvladovanja oziroma upravljanja ter se sklicuje na
dodatne informacije v računovodskem poročilu (in obratno).

2.5 Sklep
Hitro spreminjajoče se in kompleksno poslovno okolje v zadnjih 20 letih, številni
pretresi, ki so jih povzročili škandali zaradi korupcij in poslovnih goljufij priznanih
mednarodnih druţb, nato pa še nastop globalne finančna kriza v letu 2007 in 2008, so
spodbudili potrebo po bolj učinkovitem obvladovanju tveganj in notranjem
kontroliranju, posledično pa tudi po bolj kakovostnem poročanju druţb v letnih
poročilih. V okviru slednjega je bila posebna pozornost tako s strani regulatorjev
finančnih trgov in pripravljavcev standardov, kot tudi druţb in njihovih zainteresiranih
deleţnikov, namenjena prav poročanju o tveganjih v letnih poročilih.
Pogled na tveganja je v današnjih časih drugačen, kot je bil v preteklosti, ko se je na
tveganje gledalo zgolj kot na nevarnost. Danes se gleda na tveganja v obeh pogledih,
bodisi kot na nevarnost bodisi kot na priloţnost (Probohudono et al. 2011, 125).
Tveganja lahko razvrščamo v različna področja, kot so finančna, operativna in strateška,
tveganja delovanja, tveganja finančnega poročanja in tveganja skladnosti z zakonodajo.
Tveganja so sestavni del poslovanja druţb. Za uspešno poslovanje druţb je nujno, da se
zavedajo tveganj, s katerimi se soočajo pri delovanju, jih znajo zaznati, meriti in z njimi
tudi pravilno ravnati. Zato so v druţbah potrebni sistemi za učinkovito obvladovanje
tveganj in notranje kontroliranje delovanja teh sistemov. Pri tem so jim lahko v podporo
številne strokovne rešitve za obvladovanje tveganj in notranjega kontroliranja, med
katerimi omenjamo v svetu priznan okvir COSO ERM za celovito obvladovanje
tveganj, okvir COSO ICIF za celovito notranje kontroliranje ter standard ISO 31000 za
upravljanje tveganj.
O tem, s katerimi tveganji se soočajo druţbe in kako jih obvladujejo, kaj pomenijo
posamezna tveganja za njihovo delovanje v prihodnosti, jim zaradi tveganj grozi
nevarnost, ali se jim obeta lahko tudi izboljšanje poslovanja, pa je nujno, da poročajo
druţbe v svojih letnih poročilih. Letno poročilo je namreč komunikacijsko sredstvo, s
katerim se lahko druţbe predstavijo tako svojim investitorjem, kot tudi drugim
interesnim udeleţencem ter jih navdušijo za novo ali nadaljnje poslovno sodelovanje.
Pri odločanju o investiranju so za investitorje med drugim zelo pomembna tudi razkritja
o tveganjih v letnih poročilih, saj lahko tovrstne informacije, kot pravita Abraham in
Cox (2007, 227) pomagajo investitorjem pri določanju stopnje tveganja druţbe in
ocenjevanju njene trţne vrednosti. Vsekakor boljše oz. bolj kakovostno poročanje o
tveganjih prispeva k boljšemu poslovanju druţb, prav tako pa z razkrivanjem informacij
o tveganjih druţba prispeva tudi k zmanjševanju asimetrije informacij in odpravljanju
agencijskega problema na finančnih trgih (Greco 2012, 116; Deumes in Knechel 2008,
40; Healy in Palepu, 2001, 406).
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Pomembnost poročanja o tveganjih se potrjuje tudi v povečevanju zakonodajnih zahtev
in priporočil za poročanje o tveganjih in njihovem obvladovanju. Po pregledu
institucionalnih okvirov poročanja o tveganjih smo ugotovili, da se je aktiven razvoj na
področju razkritij o tveganjih in njihovem obvladovanju sicer ţe začel v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja, s pojavom finančne krize pa so se regulatorji po vsem svetu
začeli še bolj intenzivno ukvarjati s problemom, kako izboljšati poročanje o tveganjih v
letnih poročilih in s tem pridobiti nazaj zaupanje investitorjev v tovrstno obliko
sporočanja druţb.
Druţbe v Sloveniji morajo v skladu z zahtevami 70. člena ZGD-1 poročati o tveganjih v
poslovnem poročilu, če so le-ta pomembna za presojo premoţenja in obveznosti druţbe,
njenega finančnega poloţaja in poslovnega izida, ter v skladu z zahtevami SRS 3 v
računovodskem poročilu. Po pregledu institucionalnih zahtev (ZGD-1, ZFPPIPP-UPB8
in SRS) na področju poročanja o tveganjih v letnih poročilih lahko povzamemo, da ni
vidnih vplivov finančne krize v smislu dodatnih zahtev o poročanju o tveganjih v letnih
poročilih.
Za slovenske druţbe, ki so zavezane k uporabi MRSP, pa lahko rečemo, da se je poznal
vpliv finančne krize pri poročanju o tveganjih, saj so se zaradi nje poostrile zahteve
MSRP 7, ki se nanašajo predvsem na razkritja o izpostavljenosti druţbe finančnim
tveganjem (predvsem trţnemu, kreditnemu in likvidnostnemu tveganju), ter načinih,
kako se druţbe z omenjenimi tveganji soočajo, ter na dodatna razkritja o zanesljivosti
merjenja finančnih instrumentov po pošteni vrednosti.
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3 MERJENJE RAZKRITIJ O TVEGANJIH V LETNIH
POROČILIH Z ANALIZO VSEBINE
Za merjenje informacij o razkritjih obstajajo različne metode. Informacija o razkritjih
različnih tveganj ni numerična (Chandiramani 2009, 23), zato v nadaljevanju
predstavljamo različne načine, ki se uporabljajo za merjenje nefinančnih, nenumeričnih
razkritij in podrobneje še metodo analize vsebine, ki smo jo uporabili v naši raziskavi.

3.1 Kvantitativne metode za analize besedil
Kvantitativne metode za analize besedil (angl. textual analysis) lahko delimo na (Meijer
2011, 39):
- tematske analize vsebine (angl. thematic content analysis),
- študije berljivosti (angl. readibility studies) in
- jezikovne analize (angl. linguistic analysis).
Med kvantitativne metode za analize besedil sodijo tematske analize vsebine, ki se
osredotočajo na vsebino računovodskega besedila. Raziskave berljivosti so raziskave, ki
so namenjene meriti kognitivno teţavnost besedila (Beattie, McInnes in Fearnley 2004,
212; povzeto po Meijer 2011, 39). Jezikovne raziskave pa se uporabljajo pri
raziskovanju jezika, ki je uporabljen v besedilu (Meijer 2011, 39).
Opisane metode za merjenje razkritij imajo dve temeljni pomanjkljivosti. Prva je ta, da
so vse metode eno dimenzionalne. V bistvu samo merijo, ali je določena tema prisotna v
letnem poročilu ali ne. Druga omejitev je ta, da je večina metod delnih, kar pomeni da
se ne osredotočijo na celotno letno poročilo, ampak samo na izbran odsek letnega
poročila ali se osredotočajo samo na predhodno izbrane indekse izbrane tematike. Da bi
rešili ti dve pomanjkljivosti so Beattie, McInnes in Fearnley (2004; povzeto po Meijer
2011, 39) razvili novi pristop za merjenje stopnje razkritij v letnih poročilih, ki se
imenuje računalniško podprti profil razkritja (angl. computer-assisted disclosure
profile). Ta metoda temelji na splošnem načelu analize vsebine in se uporablja z
računalniškim orodjem, ki se imenuje QSR NUD*IST. Omenjeno metodo lahko
opišemo kot multi-dimenzionalno, ki se osredotoča na vse narativne odseke v letnem
poročilu (Beattie, McInnes in Fearnley 2004; povzeto po Meijer 2011, 39).

3.2 Metoda analize vsebine
Za analizo razkritij o tveganjih, ki je nefinančna analiza, smo v naši raziskavi uporabili
analizo vsebine (angl. content analyse), ki se uporablja za numerično obdelavo
nenumeričnih vsebin in so jo v podobnih raziskavah uporabili številni avtorji (Abraham
in Cox 2007, 235; Linsley in Shrives 2006, 393; Amran et al. 2009, 46; Chandiramani
2009, 23; Rajab in Handley Schachler 2009, 232; Vandemaele et al. 2009, 8; Dobler
2011, 8; Greco 2011, 118; Meijer 2011, 38; Elzahar in Hussainey 2012, 140).
Analiza vsebine je raziskovalna metoda, uporabna za analizo kvalitativnih podatkov.
Primerna je za izdelavo ponovljivih in utemeljenih sklepov iz podatkov v njihov
kontekst (Krippendorff 2004, 18, povzeto po Meijer 2011, 38; Amran et al. 2009, 46;
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Vandemaele et al. 2009, 9). Analiza vsebine se lahko uporablja za ugotavljanje bodisi
prisotnosti ali odsotnosti tematike v besedilu (Rajab in Handley Schachler 2009, 232).
Analizo vsebine smo izbrali za našo raziskavo, saj lahko z njo velike obsege
kvalitativnih podatkov, ki jih vsebujejo razkritja o tveganjih, učinkovito kategoriziramo
(Lajili in Zeghal 2005; povzeto po Meijer 2011, 38).
Slika 5 prikazuje pristope k analizi vsebine besedila v letnih poročilih, kot so jih
razčlenili Beattie, McInnes in Fearnley 2004; povzeto po Meijer 2011, 38).
Slika 5: Pristopi k analizi vsebine v raziskavah besedila v letnih poročilih

Vir: Beattie, McInnes in Fearnley (2004; povzeto po Meijer 2011, 38).
Po Beattie, McInnes in Fearnley (2004; povzeto po Meijer 2011, 38) obstajata dva
načina merjenja razkritij o tveganjih in njihovi kakovosti, kar je razvidno tudi iz slike 5:
- subjektivne analitikove ocene (angl. subjective analyst`s ratings) in
- pol-objektivni pristop (angl. semi-objective approaches).
Problem subjektivnih ocen je ta, da temeljijo na analitikovem subjektivnem mnenju,
medtem ko lahko objektivni pristopi nepristransko merijo razkritja. Zato je polobjektivni pristop med najbolj uporabljenimi. Pol-objektivni pristop delimo na (Meijer
2011, 38):
- raziskave z indeksi razkritij (angl. disclosure index studies) in
- besedilne analize (angl. textual analysis).
Beattie et al. (2004; povzeto po Meijer 2011, 39) in (Linsley in Shrives 2006, 393)
navajajo tri elemente zanesljivosti analize vsebine: stabilnost, natančnost in
ponovljivost. Stabilnost se nanaša na to, kako dosleden je raziskovalec pri kodiranju v
času celotnega raziskovanja; natančnost se nanaša na skladnost klasificiranega besedila
s standardi; ponovljivost pa pomeni, da bi naj različni raziskovalci prišli do istih
rezultatov, če bi kodirali iste vsebine (Beattie et al. 2004; povzeto po Meijer 2011, 39;
Linsley in Shrives 2006, 393).
Raziskave z indeksi razkritij so delna oblika analize vsebine, kjer so postavke, ki jih
proučujemo v raziskavi, določene vnaprej (Beattie et al. 2004; povzeto po Meijer 2011,
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39). Tovrsten pristop raziskave uporablja domnevo, da je količina razkritij izenačena s
kakovostjo razkritja in ga lahko delimo na (Beattie et al. 2004; povzeto po Meijer 2011,
39):
- shemo ordinalnega ali nominalnega kodiranja (angl. ordinal or nominal scheme)
in
- tehtanega ali netehtanega indeksa (angl. weighted or unweighted index).
Nominalna merila preverjajo prisotnost/odsotnost postavke, medtem ko ordinalna
merijo frekvenco postavke. Pri tehtanih indeksih so vrednosti postavke »tehtane« glede
na njihovo pomembnost za opisovanje vsebine, pri netehtanih pa to niso (Chandiramani
2009, 24).
V naši raziskavi smo pri merjenju kategorij tveganj enako kot Meijer (2011) uporabili
raziskavo z indeksom razkritij, pri čemer smo uporabili ordinalno tehtano lestvico po
Botosanu (1997; povzeto po Meijer 2011, 39). Vnaprej smo določili postavke –
kategorije tveganj, ki so bile ocenjene z 1, če je bilo tveganje iz vnaprej določenih
kategorij prisotno, in 0, če tveganje ni bilo prisotno oz. omenjeno v letnem poročilu
(Meijer 2011, 39).
Indeks razkritij o tveganjih pa smo uporabili tudi pri merjenju kakovosti razkritij o
tveganjih, pri čemer smo, enako kot Meijer (2011), uporabili metodo, ki so jo razvili
Ven Beest e tal. (2009; povzeto po Meijer 2011,43) in jo bomo podrobneje predstavili v
petem poglavju.

3.3 Metode kodiranja pri metodi analize vsebine
Slabost analize vsebine je ta, da je neizogibno subjektivna metoda, zato mora
raziskovalec uporabiti zanesljive metode kodiranja, s katerimi bo lahko oblikoval
utemeljene zaključke (Linsley in Shrives 2006, 393). Da bi se vsaj delno izognili tej
kritiki in prispevali k večjemu zaupanju, da je bila interpretacija vsebine objektivna, se
pogosto pri raziskovanju vključi tudi postopke preverjanja, kot je na primer ta, da pri
raziskavi sodeluje več oseb, ki berejo in kodirajo podatke iz analiziranega dokumenta
(Abraham in Cox 2007, 235).
Pri izvajanju metode analize vsebine lahko uporabimo naslednje metode kodiranja
(Linsley in Shrives 2006, 393; Abraham in Cox 2007, 236):
- metodo štetja besed,
- metodo štetja stavkov,
- metodo štetja strani in
- metodo ključnih besed.
V naši raziskavi smo enako kot Meijer (2011) uporabili metodo štetja besed pri
merjenju obsega razkritij o tveganjih v izbranih odsekih, kajti štetje besed je v našem
primeru najbolj natančen in objektiven način, da zagotovimo natančnost analize
vsebine, pri čemer lahko tudi drugi raziskovalci pridejo do enakih rezultatov (kar sodi v
omenjene elemente zanesljivosti analize vsebine - natančnost, ponovljivost, stabilnost)
(Meijer 2011, 40).
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Čeprav lahko besede štejemo z visoko stopnjo natančnosti, pa za različne kategorije
tveganj same besede teţko kodiramo brez navezave na stavek, to pomeni, da lahko
besede interpretiramo samo v kontekstu stavka (Linsley in Shrives 2006; povzeto po
Meijer, 41). Zato smo enako kot Meijer (2011) pri merjenju prisotnosti kategorij tveganj
v letnih poročilih uporabili metodo štetja stavkov.
Za zagotavljanje zanesljivosti raziskovanja sta Linsley in Shrives (2006; povzeto po
Meijer 2011, 41) poleg metod kodiranja vpeljala tudi pravila odločanja, ki so se
nanašala na metodo štetja stavkov, in sicer sta pravila odločanja formulirala takole
(Linsley in Shrives 2006; povzeto po Meijer 2011, 41):
- stavek velja za razkritje tveganja, če je bralec informiran o kakršnikoli
informaciji, ki ustreza definiciji o razkritju tveganja;
- razkritja morajo biti jasno zapisana;
- stavki, ki se nanašajo na notranje kontroliranje in sistem obvladovanja tveganj,
so razvrščeni v nedenarne/nevtralne/nečasovne posebne informacije o
obvladovanju tveganj;
- denarna razkritja tveganj so tista razkritja tveganj, ki razkrivajo neposredni
finančni vpliv tveganja ali razkrivajo dovolj informacij, ki omogočajo bralcu
izračunati finančni vpliv tveganja;
- če bi lahko stavek uvrstili v več kot eno moţno klasifikacijo, je razvrščen v
kategorijo, ki je bolj poudarjena;
- tabele, ki podajajo informacije o tveganjih, interpretiramo tako, da eno vrstico
enačimo z enim stavkom in ga razvrstimo v ustrezno kategorijo;
- razkritje, ki je ponovljeno, se vsakič upošteva kot stavek o razkritem tveganju;
- če je razkritje preveč nejasno, da bi ga lahko uvrstili v katero kategorijo, potem
ga ne upoštevamo kot razkritje tveganja.
V naši raziskavi smo enako kot Meijer (2011) za zagotavljanje zanesljivosti uporabili
pravila odločanja, kot sta jih opredelila Linsley in Shrives (2006; povzeto po Meijer
2011, 41). Za preverjanje prisotnosti posameznih kategorij tveganj v letnih poročilih
smo uporabili preverjalni seznam z vsemi kategorijami tveganj.
Poleg preverjalnega seznama kategorij tveganj, smo pri merjenju prisotnosti kategorij
tveganj, enako kot Meijer (2011), uporabili tudi seznam ključnih besed oz. metodo
ključnih besed. Metoda ključnih besed je povzeta po raziskavi Abraham in Cox (2007;
povzeto po Meijer 2011, 41-42). Po tej metodi se določijo ključne besede, ki jih potem
iščemo v besedilu. Abraham in Cox (2007; povzeto po Meijer 2011, 42) sta ključne
besede za tveganje opredelila na tri načine: tveganje kot negotovost, tveganje kot
priloţnost in tveganje kot sprememba.
Meijer (2011) je k omenjenim trem opredelitvam besede tveganja dopolnil še z drugimi
ključnimi besedami19, sinonimi besed za negotovost, priloţnost in spremembo (Meijer
2011, 42), ki smo jih uporabili tudi v naši raziskavi (Meijer 2011, 42):
- tveganje kot sprememba: fluktuacija, variacija, volatilnost, oscilacija, amplituda,
sprememba, diverzifikacija;
- tveganje kot negotovost: negotovost, nepričakovanje, nepredvidljivost,
presenečenje, šok;
- tveganje kot priloţnost: priloţnost, obet, potencial, dobra stran, prednost,
moţnost, verjetnost.
19

Sinonime je Meijer (2011) našel v angleškem slovarju Van Dale Dictionary (2006).
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3.4 Sklep
Analiza vsebine je uporabna metoda za obdelavo kvantitativnih podatkov v letnih
poročilih in so jo v podobnih raziskavah, kot je naša, uporabili številni avtorji (Abraham
in Cox 2007, 235; Linsley in Shrives 2006, 393; Amran et al. 2009, 46; Chandiramani
2009, 23; Rajab in Handley Schachler 2009, 232; Vandemaele et al. 2009, 8; Dobler
2011, 8; Greco 2011, 118; Meijer 2011, 38; Elzahar in Hussainey 2012, 140). V okviru
analize vsebine lahko izbiramo med različnimi metodami in pristopi tudi za obdelavo
podatkov o razkritjih o tveganjih v letnih poročilih.
Metodo analize vsebine ločimo na subjektivne in objektivne pristope. Objektivne
pristope nadalje delimo na raziskave z indeksi razkritij (shems ordinalnega ali
nominalnega kodiranja, tehtani ali netehtani indeks) in besedilne analize (tematske
analize vsebine, raziskave berljivosti, jezikovne raziskave).
Prednost analize vsebine je ta, da lahko kategorizira velike obsege kvalitativnih
podatkov. Njena slabost pa se nanaša na to, da je neizogibno subjektivna metoda, zato
mora raziskovalec uporabiti zanesljive metode kodiranja (kode so lahko na primer
besede, stavki ali strani) in tudi pravila odločanja, s katerimi bo lahko oblikoval
zanesljive in utemeljene zaključke.
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4 UGOTOVITVE RAZISKAV O POROČANJU O
TVEGANJIH V LETNIH POROČILIH
4.1 Predstavitev opravljenih raziskav na področju poročanja o
tveganjih v letnih poročilih v tujini
V zadnjih letih je bilo opravljenih veliko raziskav po svetu, ki so proučevale razkrivanje
tveganj v letnih poročilih.
Beretta in Bozzolan (2004) sta na primeru 85 italijanskih kotirajočih nefinančnih druţb
ugotavljala kakovost razkritih tveganj v letnih poročilih za leto 2001. Razvila sta lasten
okvir in indeks za merjenje kakovosti tveganj. Rezultati analize so pokazali (prav tam,
285), da druţbe prostovoljno razkrivajo nekatere informacije o prihodnjih strategijah, a
se izogibajo poročanj o njihovih pričakovanih učinkih ter da raje razkrivajo mnenja
vodstva in njihova prihodnja pričakovanja, kot da bi razkrile odločitve in ukrepe, ki so
jih sprejeli na področju obvladovanja tveganj.
Linsley in Shrives (2006) sta na vzorcu letnih poročil 79 angleških kotirajočih
nefinančnih druţb iz leta 2000 ugotovila, da večja druţbe in druţbe z večjim tveganjem
delovanja razkrivajo več informacij o tveganjih.
Abraham in Cox (2007) sta proučevala povezavo med obsegom razkritih tveganj in
lastništvom druţbe na primeru 100 angleških kotirajočih nefinančnih druţb v letu 2002.
Ugotovila sta (prav tam, 243-244), da obstaja z obsegom razkritih tveganj: pozitivna
povezava s številom neodvisnih direktorjev v upravnem odboru, pozitivna povezava pri
druţbah, ki kotirajo na borzah v ZDA, negativna povezava pri lastnikih druţb, ki se
ukvarjajo z dolgoročnim institucionalnim lastništvom, pozitivna povezava s stopnjo
tveganja delovanja ter pozitivna povezava z velikostjo druţb.
Rajab in Handley-Schachler (2009) sta na vzorcu 52 angleških kotirajočih nefinančnih
druţb v letih 1998, 2001 in 2004 ugotovila naraščajoči trend razkritih tveganj v letnih
poročilih v obdobju šestih let, kar je bilo posledica stroţjih računovodskih predpisov in
regulativ.
Vandemaele, Vergauwen in Michiels (2009) so na primeru 46 belgijskih kotirajočih
nefinančnih druţb v letu 2006 ugotovili, da večje druţbe in druţbe z visokimi
sistematičnimi tveganji razkrivajo več informacij o tveganjih ter da bolj donosne druţbe
poročajo manj o tveganjih kot ostale druţbe.
Greco (2011) je na primeru 20 italijanskih kotirajočih nefinančnih druţb v letih 2003,
2005 in 2008 ugotavljal vpliv tedaj novih regulativ na področju razkritij. Rezultati so
pokazali (prav tam, 131), da kljub novim regulativnim zahtevam druţbe niso poročale
več o tveganjih, ampak so še naprej na isti način diskretno poročala o tveganjih in tako
zunanjim uporabnikom letnih poročil prikrivala relevantne informacije.
Oliveira, Rodrigues in Craig (2011) so proučili vzorec 42 portugalskih kotirajočih
nefinančnih druţb v letu 2005 in ugotovili, da implementacija MRS in MSRP v letu
2005 ni imela pozitivnega učinka na obseg in kakovost poročanja o tveganjih v letnih
poročilih.
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Elshandidy, Fraser in Hussainey (2013) so na primeru 290 angleških kotirajočih
nefinančnih druţb v obdobju 2005-2009 proučevali vpliv stopnje tveganja podjetja na
celotna, prostovoljna in obvezna razkritja tveganj v letnih poročilih. Ugotovili so (prav
tam, 30), da druţbe, ki so bolj izpostavljene sistematičnim in finančnim tveganjem,
razkrivajo več celotnih in prostovoljnih informacij o tveganjih in tudi, da večje druţbe
poročajo več o tveganjih kot manjša.
Opravljene so bile tudi številne raziskave, ki so proučevale vpliv finančne krize na
poročanje o tveganjih v letnih poročilih druţb.
Zanimiva je raziskava o vplivu finančne krize na poročanje o tveganjih v letnih
poročilih druţb, ki jo je napravil Chandiramani (2009). Proučeval je vzorec 105
nizozemskih kotirajočih nefinančnih druţb v obdobju 2006-2008. Ugotovil je (prav tam,
59), da je finančna kriza pozitivno vplivala na kakovost poročanja o tveganjih v letnih
poročilih, saj je večina druţb poročala vsako leto več o tveganjih in njihovem
obvladovanju, s čimer avtor pravi, da je tudi bil doseţen cilj novih predpisov.
Meijer (2011) je na primeru 31 nizozemskih kotirajočih nefinančnih druţb v obdobju
2005-2008 raziskoval, kako so se razkritja tveganj spremenila v obdobju krize 20072008 naproti obdobju pred krizo 2005-2006. Ugotovil je (prav tam, 61-62), da je kriza
in regulativne spremembe, ki jih je kriza sproţila, pozitivno vplivala na obseg in
kakovost poročanja o tveganjih v letnih poročilih.
Probohudono, Tower in Rusmin (2011) so na primeru 180 letnih poročil proizvodnih
druţb iz štirih drţav (Avstralija, Indonezija, Malezija in Singapur) v obdobju 2007-2009
proučevali vpliv finančne krize na obseg razkritih tveganj v letnih poročilih in ugotovili
(prav tam, 132), da se poročanje po drţavah razlikuje, da večje druţbe in druţbe z
boljšim upravljanjem razkrivajo več informacij o tveganjih ter da lastniška struktura
vodstva nima vpliva na stopnjo razkrivanja tveganj.
Wang, Ali in Al-Akra (2013) so na primeru 714 kitajskih kotirajočih nefinančnih druţb
v obdobju 2005-2009 ugotovili (prav tam, 454), da je kriza pozitivno vplivala na obseg
razkritih tveganj in negativno vplivala na vrednost kitajskih druţb, saj je po letu 2008
začela vrednost drastično padati.
V tabeli 1 predstavljamo vsebinski pregled raziskav, ki so bile opravljene po svetu na
temo razkrivanje tveganj v letnih poročilih. Raziskave smo vsebinsko razdelili na tri
skupine: raziskave o organizacijskih dejavnikih obsega poročanja o tveganjih v letnih
poročilih, raziskave o vplivih sprememb institucionalnih okvirov računovodskega
poročanja na obseg poročanja o tveganjih v letnih poročilih ter na raziskave o vplivih
svetovne finančne in gospodarske krize na obseg poročanja o tveganjih v letnih
poročilih.
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Tabela 1: Pregled raziskav, ki so bile opravljene po svetu na temo razkrivanje tveganj v
letnih poročilih:
Avtor(ji)

Vzorec in
obdobje

Raziskovalne
metode

Glavni rezultati

Organizacijski dejavniki obsega poročanja o tveganjih v letnih poročilih
Beretta in
Bozzolan
(2004)

85 italijanskih
kotirajočih
nefinančnih
druţb v letu
2001

- analiza vsebine
- indeks za merjenje
kakovosti razkritih
tveganj (RDI)
- regresijska analiza

Linsley in
Shrives (2006)

79 angleških
kotirajočih
nefinančnih
druţb v letu
2000
100 angleških
kotirajočih
nefinančnih
druţb v letu
2002

- analiza vsebine
- metoda štetja
stavkov

Vandemaele,
Vergauwen in
Michiels
(2009)

46 belgijskih
kotirajočih
nefinančnih
druţb v letu
2006

Elshandidy,
Fraser in
Hussainey
(2013)

290 angleških
kotirajočih
nefinančnih
druţb v obdobju
2005-2009

- analiza vsebine
- Beta koeficient
- Cronbachov alpha
koeficient
- Pearsonov
korelacijski
koeficient
- t-test
- multivariatna
analiza
- analiza vsebine
- metoda štetja
stavkov
- Sharpov količnik

Abraham in
Cox (2007)

- analiza vsebine
- varianca delniških
donosov

- Druţbe prostovoljno razkrivajo nekatere
informacije o prihodnjih strategijah, a se
izogibajo poročanj o njihovih pričakovanih
učinkih.
- Druţbe raje razkrivajo mnenje vodstva in
njihova prihodnja pričakovanja, kot da bi
razkrila odločitve in ukrepe, ki so jih
sprejeli na področju obvladovanja tveganj.
- Ni povezave med velikostjo druţbe in
kakovostjo razkritij o tveganjih.
- Ni povezave med dejavnostjo druţbe in
kakovostjo razkritij o tveganjih.
- Večje druţbe razkrivajo več informacij o
tveganjih.
- Druţbe z večjim tveganjem delovanja
razkrivajo več informacij o tveganjih.
- Pozitivna povezava s številom
neodvisnih direktorjev v upravnem
odboru.
- Pozitivna povezava pri druţbah, ki
kotirajo na borzah v ZDA.
- negativna povezava pri lastnikih druţb,
ki se ukvarjajo z dolgoročnim
institucionalnim lastništvom
- Pozitivna povezava s stopnjo tveganja
delovanja.
- Pozitivna povezava z velikostjo druţbe.
- Večje druţbe in druţbe z visokimi
sistematičnimi tveganji razkrivajo več
informacij o tveganjih.
- Bolj donosne druţbe poročajo manj o
tveganjih kot ostale druţbe.

- Druţbe, ki so bolj izpostavljene
sistematičnim in finančnim tveganjem,
razkrivajo več celotnih in prostovoljnih
informacij o tveganjih.
- Večje druţbe poročajo več o tveganjih
kot manjša.

Vpliv sprememb institucionalnih okvirov računovodskega poročanja na obseg
poročanja o tveganjih v letnih poročilih
Rajab in
HandleySchachler
(2009)

52 druţb
kotirajočih na
angleški borzi v
letih 1998, 2001
in 2004

- analiza vsebine
- metoda štetja
stavkov
- Wilcoxonov test
vsote rangov
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- Naraščajoči trend razkritih tveganj v
letnih poročilih v obdobju šestih let, kar je
posledica stroţjih računovodskih
predpisov in regulativ.
- Ni statistično značilne povezave med

- Pearsonov
korelacijski
koeficient
Greco (2011)

Chandiramani
(2009)

Oliveira,
Rodrigues in
Craig (2011)

20 italijanskih
kotirajočih
nefinančnih
druţb v letih
2003, 2005 in
2008
105 nizozemskih
kotirajočih
nefinančnih
druţb v obdobju
2006-2008

- analiza vsebine
- metoda štetja
stavkov
- Wilcoxonov test
vsote rangov

42 portugalskih
kotirajočih
nefinančnih
druţb v letu
2005

- analiza vsebine
- metoda štetja
stavkov
- metoda ključnih
besed
- Pearsonov
korelacijski
koeficient
- Spearmanov
korelacijski
koeficient
- multipla
regresijska analiza

- analiza vsebine
- regresijska analiza
- p-vrednost

velikostjo druţbe in obsegom poročanja o
tveganjih.
- Druţbe v teţki industriji razkrivajo več
informacij o tveganjih.
- Kljub novim regulativnim zahtevam
druţbe niso poročale več o tveganjih,
ampak so še naprej na isti način diskretno
poročala o tveganjih in tako prikrivala
zunanjim uporabnikom letnih poročil
relevantne informacije.
- Finančna kriza pozitivno vplivala na
kakovost poročanja o tveganjih v letnih
poročilih, saj je večina druţbe poročala
vsako leto več o tveganjih in njihovem
obvladovanju, s čimer je bil doseţen cilj
novih predpisov.
- Implementacija MRS in MSRP v letu
2005 ni imela pozitivnega učinka na obseg
in kakovost poročanja o tveganjih v letnih
poročilih.

Vpliv svetovne finančne in gospodarske krize na obseg poročanja o tveganjih v letnih
poročilih
Chandiramani
(2009)

Meijer (2011)

Probohudono,
Tower in
Rusmin
(2011)

105 nizozemskih
kotirajočih
nefinančnih
druţb v obdobju
2006-2008
31 druţb
kotirajočih na
nizozemski borzi
v obdobju 20052008

60 proizvodnih
druţb iz štirih
drţav (Avstralija,
Indonezija,
Malezija in
Singapur) v
obdobju 20072009

- analiza vsebine
- regresijska analiza
- p-vrednost

- analiza vsebine
- metoda štetja
besed
- metoda štetja
stavkov
- metoda ključnih
besed
- indeks za merjenje
kakovosti razkritih
tveganj (RDI)
- t-test
- Pearsonov
korelacijski
koeficient
- multipla
regresijska analiza
- indeks za merjenje
kakovosti razkritih
tveganj (RDI)
- Pearsonov
korelacijski
koeficient
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- Finančna kriza pozitivno vplivala na
kakovost poročanja o tveganjih v letnih
poročilih, večina druţb poročala vsako leto
več o tveganjih in njihovem obvladovanju,
s čimer je bil doseţen cilj novih predpisov.
- Pozitivna povezava med obsegom
razkritij in časom.
- Pozitivna povezava med kakovostjo
razkritij in časom.
- Pozitivna povezava med številom
kategorij tveganj in časom.
- Pozitivna povezava med obsegom
razkritij in velikostjo druţbe.
- Pozitivna povezava med kakovostjo
razkritij in velikostjo druţbe.

- Poročanje se razlikuje po drţavah.
- Večje druţbe in druţbe z boljšim
upravljanjem razkrivajo več informacij o
tveganjih.
- Lastniška struktura vodstva nima vpliva
na stopnjo razkrivanja tveganj.

Wang, Ali in
Al-Akra
(2013)

714 kitajskih
kotirajočih
nefinančnih v
obdobju 20052009

- multipla
regresijska analiza

- Kriza pozitivno vplivala na obseg
razkritih tveganj in negativno vplivala na
vrednost kitajskih druţb, saj je po letu
2008 začela vrednost drastično padati.

Vir: Lastna raziskava.
Iz prvega vsebinskega sklopa raziskav – organizacijski dejavniki obsega poročanja o
tveganjih v letnih poročilih, je razvidno, da je večina raziskav odkrila pozitivno
povezanost med velikostjo druţbe in obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih:
Beretta in Bozzolan (2004) za Italijo, Linsley in Shrives (2006) za Anglijo, Abraham in
Cox (2007) za Anglijo, Amran et al. (2009) za Malezijo, Vandemaele et al. (2009) za
Belgijo. Omenjeno povezanost pa so odkrile tudi raziskave iz drugih dveh vsebinskih
sklopov: Rajab in Handley-Schachler (2009), Meijer (2011) za Nizozemsko,
Probohudono et al. (2011) za Avstralijo, Indonezijo, Malezijo in Singapur, Elshandidy
et al. (2013) za Anglijo).
Nekatere raziskave so ugotovile tudi pozitivno povezavo med kakovostjo poročanja o
tveganjih in velikostjo druţbe (Abraham in Cox (2007), Meijer (2011)), medtem ko na
primer Beretta in Bozzolan (2004) nista ugotovila nobene povezave med kakovostjo
razkritij o tveganjih in velikostjo druţbe.
Številne raziskave so proučevale tudi povezavo med stopnjo tveganja podjetja, merjeno
na različne načine - z varianco delniških donosov20, Sharpovim količnikom21 ali beta
koeficientom22, in obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih. Abraham in Cox
(2007), Vandemaele et al. (2009), Elshandidy et al. (2013) so odkrili pozitivno
povezavo, medtem ko sta Linsley in Shrives (2006) ugotovila, da ni povezave med
stopnjo tveganja podjetja in obsegom razkritij o tveganjih.
V sklopu raziskav o vplivih sprememb institucionalnih okvirov računovodskega
poročanja na obseg poročanja o tveganjih v letnih poročilih vidimo, da so nekateri
avtorji, ki so proučevali učinek novih regulativ in stroţjih računovodskih predpisov na
obseg in kakovost razkritij o tveganjih, ugotovili pozitiven učinek (Beretta in Bozzolan
(2004), Chandiramani (2009) ter Rajab in Handley-Schachler (2009)), medtem ko so
Greco (2011) in Oliveira et al. (2011) ugotovili, da nove regulative niso vplivale na
poročanje o tveganjih.
Raziskave, ki so ugotavljale vpliv finančne in gospodarske krize na razkritja o tveganjih
v letnih poročilih, so ugotovile, da je kriza pozitivno vplivala na obseg razkritij o
tveganjih (Chandiramani (2009), Meijer (2011), Probohudono et al. (2011) in Wang et
al. (2013)).

20

Varianca delniških donosov20 (angl. »Variance of Stock Returns«) je matematično merjenje tveganja.
Višja kot je varianca, večje je tveganje investicije in bolj so ti donosi negotovi (Abraham in Cox, 2007,
237).
21
Sharpov količnik21 (angl. »Sharpe Ratio«) je mera za ugotavljanje stopnje tveganja. Podjetja z višjim
Sharpovim količnikom so bolj atraktivna za investitorje, saj dosegajo niţje stopnje tveganja glede na
doseţen donos (Elshandidy et al. 2013, 10).
22
Beta koeficient (angl. Beta Coefficient) je tudi eden izmed načinov merjenja tveganja v druţbi in so ga
pri svoji raziskavi uporabili Vandemaele et al. (2009, 6).
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Avtorji vseh proučenih raziskav so za analizo podatkov izbrali metodo analiza vsebine,
v okviru katere so uporabili različne metode (metoda štetja besed, metoda štetja
stavkov, metoda ključnih besed), pri opredelitvi obsega oziroma kakovosti tovrstnih
razkritij so v nekaterih raziskavah uporabili tudi indekse za merjenje kakovosti razkritij
o tveganjih (Beretta in Bozzolan (2004), Meijer (2011), Probohudono et al. (2011)).

4.2 Predstavitev opravljenih raziskav na področju poročanja o
tveganjih v letnih poročilih v Sloveniji
Tudi v Sloveniji je bilo opravljenih ţe nekaj raziskav iz področja razkrivanja tveganj.
Finkova (2009) je na primeru 17 slovenskih kotirajočih nefinančnih druţb v letu 2007
opravila raziskavo o razkritjih tveganj in ugotovila, da slovenske druţbe največ
poročajo o finančnih tveganjih, podajajo največ nedenarna razkritja, nevtralne in
prihodnje informacije ter da je največ razkritij podanih v poslovnem poročilu.
Jelenovec (2012) je proučevala poročanje o tveganjih v letnih poročilih 7 slovenskih in
7 tujih nefinančnih druţb v obdobju 2006-2010. Ugotovila je, da se je obseg poročanja
o tveganjih v letnih poročilih v proučevanem obdobju povečal, vsebina pa izboljšala ter
da je kakovost poročanja o tveganjih tujih druţb, ki kotirajo na borzah v ZDA, boljša od
kakovosti poročanja slovenskih druţb, saj podrobneje opisujejo tveganja in njihovo
obvladovanje.
Jermanova (2007) je analizirala razkrivanje tveganj v letnih poročilih 3 slovenskih
finančnih in 5 nefinančnih druţb, ki naj bi bila med najboljšimi v Sloveniji, saj so bila
prijavljena na tekmovanje za najboljše letno poročilo, ter 4 tujih druţb. Ugotovila je
(prav tam, 38-39): da so slovenske finančne druţbe boljše poročale predvsem o
finančnih tveganjih, niso pa obravnavale nefinančnih; nefinančne druţbe so sicer
poročale o obojih, vendar je bilo mogoče opaziti pomanjkljivosti v razkrivanju; tuje
druţbe pa po njenih ugotovitvah niso nič boljše razkrivale tveganj, kot slovenske
druţbe, kvečjemu slabše.
Balaţic (2011) je proučeval vpliv finančne krize na razkritja v letnih poročilih javnih
slovenskih druţb. Na primeru 10 slovenskih kotirajočih nefinančnih podjetjih v obdobju
2006-2009 je ugotovil, da je večina podjetij vključila več prostovoljnih razkritij,
predvsem na področju zaposlenih, trajnostnem razvoju in podatkih o svojih izdelkih in
storitvah ter njihovih prihodkih. Pri poročanju o tveganjih je avtor ugotovil, da so
podjetja spremenila poročanje tako finančnih kot poslovnih tveganj, nekatera pa so
začela poročati o prihodnjih moţnih tveganjih.
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Tabela 2: Pregled raziskav, ki so bile opravljene v Sloveniji na temo razkrivanje tveganj
v letnih poročilih:
Organizacijski dejavniki obsega poročanja o tveganjih v letnih poročilih
Fink (2009)

17 slovenskih
kotirajočih
nefinančnih druţb
v letu 2007

- analiza vsebine
- metoda štetja
stavkov
- tabele in grafikoni

Jelenovec
(2012)

7 slovenskih in 7
tujih nefinančnih
druţb v obdobju
2006-2010

- analiza vsebine
- metoda štetja
stavkov
- tabele in grafikoni

Jerman (2007)

5 slovenskih
nefinančnih in 3
finančne druţbe
ter 4 tuje druţbe v
letu 2006

- kvalitativna
primerjalna analiza

- Druţbe največ poročajo o finančnih
tveganjih, podajajo največ nedenarna
razkritja, nevtralne in prihodnje
informacije, največ razkritij je podanih v
poslovnem poročilu.
- Obseg poročanja o tveganjih se je v
letnih poročilih v proučevanem obdobju
povečal, vsebina pa izboljšala.
- Kakovost poročanja o tveganjih tujih
druţb, ki kotirajo na borzah v ZDA, je
boljša od kakovosti poročanja slovenskih
druţb.
- Obseg poročanja o tveganjih se sicer
izboljšuje, vendar marsikatera druţba tej
tematiki ne posveča ustrezne pozornosti.
- Kakovost razkrivanja tveganj tujih druţb
ni boljša od razkrivanja tveganj slovenskih
druţb, kvečjemu slabša.

Vpliv svetovne finančne in gospodarske krize na obseg poročanja o tveganjih v letnih
poročilih
Balaţic (2011)

10 slovenskih
kotirajočih
nefinančnih druţb
v obdobju 20062009

- analiza vsebine
- tabele in grafikoni

- Večina podjetij je vključila več
prostovoljnih razkritij, predvsem na
področju zaposlenih, trajnostnem razvoju
in podatkih o svojih izdelkih in storitvah
ter njihovih prihodkih.
- Pri poročanju o tveganjih so druţbe
spremenile poročanje tako finančnih kot
poslovnih tveganj, nekatere pa so začele
poročati o prihodnjih moţnih tveganjih.

Vir: Lastna raziskava.
Iz analize opravljenih raziskav na področju razkritij o tveganjih lahko povzamemo, da
so avtorji raziskav v večini ugotovili povečevanje obsega razkritij in tudi izboljšanje
njihove kakovosti. Balaţic (2011) je sicer ţe proučeval vpliv finančne krize na razkritja
v letnih poročilih, nobena od analiziranih raziskav v Sloveniji pa še ni proučevala, ali je
finančna kriza vplivala tudi na spremembe pri razkrivanju tveganj v letnih poročilih
slovenskih druţb. Prav tako še ni nobena od raziskav v Sloveniji kvantitativno
ocenjevala kakovosti razkritij o tveganjih z indeksom za merjenje kakovosti razkritij.
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4.3 Sklep
Neugodne razmere v gospodarskem in poslovnem okolju so vplivale na večje zanimanje
tudi na področju poročanja o tveganjih v letnih poročilih, kar potrjujejo opravljene
številne raziskave v tujini in tudi v Sloveniji, ki so proučevale poročanje o tveganjih v
letnih poročilih.
Raziskave, ki smo jih zajeli v našo analizo, smo razvrstili v tri vsebinske sklope, in sicer
tiste, ki so raziskovale organizacijske dejavnike obsega poročanja o tveganjih v letnih
poročilih, tiste, ki so raziskovale vplive sprememb institucionalnih okvirov
računovodskega poročanja na obseg poročanja o tveganjih v letnih poročilih ter
raziskave, ki so proučevale vpliv finančne in gospodarske krize na razkritja o tveganjih
v letnih poročilih.
Prve so na primer odkrivale povezanost med velikostjo druţbe in obsegom razkritij o
tveganjih v letnih poročilih, povezavo med kakovostjo poročanja o tveganjih in
velikostjo druţbe, povezavo med stopnjo tveganja podjetja in obsegom razkritij o
tveganjih v letnih poročilih. Po večini so ugotovile pozitiven vpliv med velikostjo druţb
in obsegom razkritij o tveganjih, kakor tudi kakovostjo poročanja o tveganjih.
Raziskave o vplivih sprememb institucionalnih okvirov računovodskega poročanja na
obseg poročanja o tveganjih v letnih poročilih so po večini odkrile pozitivne učinke.
Prav tako so tudi raziskave o ugotavljanju vpliva finančne in gospodarske krize na
razkritja o tveganjih v letnih poročilih, preteţno ugotovile, da je kriza pozitivno vplivala
na obseg razkritij o tveganjih.
Iz analize opravljenih raziskav na področju razkritij o tveganjih v Sloveniji lahko
povzamemo, da so avtorji raziskav v večini ugotovili povečevanje obsega razkritij in
tudi izboljšanje njihove kakovosti. Ena od analiziranih raziskav (Chandiramani (2009))
je tudi proučevala vpliv finančne krize na razkritja v letnih poročilih, nobena od
raziskav v Sloveniji pa še ni proučevala, ali je finančna kriza vplivala na spremembe pri
razkrivanju tveganj v letnih poročilih slovenskih druţb s kvantitativnim ocenjevanjem
kakovosti razkritij o tveganjih z indeksom za merjenje kakovosti razkritij.
Avtorji proučevanih raziskav so za analizo podatkov izbrali metodo analiza vsebine, v
okviru katere so uporabili različne metode (metoda štetja besed, metoda štetja stavkov,
metoda ključnih besed), pri opredelitvi obsega oziroma kakovosti tovrstnih razkritij so v
nekaterih raziskavah uporabili tudi indekse za merjenje kakovosti razkritij o tveganjih.
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA POROČANJA O
TVEGANJIH V LETNIH POROČILIH IZBRANIH
SLOVENSKIH NEFINANČNIH DRUŽB V LETIH 2005,
2006, 2011 IN 2012
V petem delu magistrske naloge predstavljamo empirično raziskavo, ki smo jo izvedli z
metodo analize vsebine, ki je bila za merjenje razkritij o tveganjih uporabljena v
podobnih raziskavah. S pomočjo različnih raziskovalnih metod, ki jih konkretno
navajamo v nadaljevanju smo pridobili podatke o obsegu in drugih značilnostih
poročanja o tveganjih v letnih poročilih izbranih druţb, ki smo jih statistično obdelali s
pomočjo računalniškega programskega orodja IBM SPSS 23.0 in preverili zastavljene
hipoteze, jih potrdili oz. zavrgli. Pri vseh zastavljenih hipotezah smo podatke primerjali
po obdobjih, in sicer smo primerjali obdobje poročanja 2005/2006 in obdobje poročanja
2011/2012.

5.1 Predstavitev vzorca družb
Za vzorec druţb, katerih letna poročila smo proučevali, smo izbrali 30 velikih
nefinančnih druţb iz podatkovne baze Bonitete.si po stanju na dan 27.5.2014. V
raziskavo smo vključili delujoče druţbe, ki so glede na peti odstavek 55. člena Zakona o
gospodarskih druţbah (ZGD-1) opredeljena po velikosti kot velike druţbe. Za velike
druţbe smo se odločili iz razloga, ker predpostavljamo, da glede na to, da so zavezana k
preglednejšemu razkrivanju informacij o svojem delovanju v letnih poročilih, bolj
obseţno in tudi bolj kakovostno poročajo o tveganjih kot male in srednje velike druţbe.
V podatkovni bazi Bonitete.si smo z naprednim iskanjem določili filtre oz. omejitve, ki
so v ZGD-1 opredeljene za velike druţbe (povprečno število delavcev presega 250, čisti
prihodki od prodaje znašajo nad 35.000.000 € ter vrednost aktive presega 17.500.000
€) 23 . Po podatkih iskalnika je bilo na dan 27.5.2014 takšnih druţb 122. Če od teh
odštejemo 15 druţb, za katere v bazi ni danih finančnih podatkov, ostane 107 druţb, ki
predstavljajo našo populacijo 24. Iz populacije 107 druţb smo naključno izbrali vsako
tretjo druţbo, tako da smo dobili vzorec 30 druţb, ki smo jih zajeli v raziskavo. Za
vsako smo analizirali 4 letna poročila, za obdobje pred krizo 2005-2006 ter za obdobje
po krizi 2011-2012, torej skupno 120 letnih poročil. Podatke o izbranih druţbah smo
pridobili iz letnih poročil, ki so objavljena v iskalniku Bizi.si ali na spletnih straneh
izbranih druţb.
Seznam druţb, ki smo jih vključili v raziskavo, je v tabeli 3.

23

Omejitve, ki smo jih določili pri iskanju vzorca druţb, se nanašajo na 55. člen ZGD-1, ki je veljal na
dan iskanja. V letu 2015 je prišlo v omenjenem členu v ZGD-1I do spremembe meril za velike druţbe, in
sicer se je merilo čisti prihodki od prodaje povečalo na 40.000.000 €, vrednost aktive se je povečala
20.000.000€, povprečno število delavcev pa je ostalo na isti ravni. Sprememba ni vplivala na izbor naših
druţb, saj so tudi po novih merilih še vedno uvrščena med velike druţbe.
24
V izboru ni bilo nobenega finančnega podjetja, katerih narava razkrivanja tveganj je bistveno drugačna
od nefinančnih podjetij, zato bi tudi sicer finančna podjetja izločili.
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Tabela 3: Seznam druţb, ki smo jih vključili v raziskavo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Naziv podjetja
Adria Airways d.d.
Big Bang d.o.o.
Cinkarna Celje d.d.
DARS d.d.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Droga Kolinska d.d.
Elektro Ljubljana d.d.
Elektro Maribor d.d.
Energetika Ljubljana d.o.o.
Fructal d.o.o.
Gorenje d.d.
Intereuropa d.d.
Krka d.d. Novo mesto
Lek d.d.
Luka Koper d.d.
Mariborska livarna Maribor d.d.
Mercator d.d.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Perutnina Ptuj d.d.
Petrol d.d. Ljubljana
Pivovarna Laško d.d.
Pošta Slovenije d.o.o.
Premogovnik Velenje d.d.
Revoz d.d.
Si.mobil d.d.
Telekom Slovenije d.d.
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Tovarna bovdenov in plastike d.d.
28.
29. Trimo d.d.
30. Unior d.d.

Dejavnost
Potniški zračni promet
Trgovina na drobno z avdio in video napravami
Proizvodnja barvil in pigmentov
Dejavnosti v kopenskem prometu
Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah
Prehrambena industrija
Distribucija električne energije
Distribucija električne energije
Oskrba s paro in vročo vodo
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
Špedicija in druge prometne dejavnosti
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
Pretovarjanje
Mehanska obdelava kovin
Trgovina na drobno, preteţno z ţivili
Proizvodnja elektrike v termo- in jedrskih
elektrarnah,
Proizvodnja perutninskega mesa
Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
Proizvodnja piva
Izvajanje univerzalne poštne storitve
Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Proizvodnja motornih vozil
Brezţične telekomunikacijske dejavnosti
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Proizvodnja elektrike v termo- in jedrskih
elektrarnah
Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna
vozila
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja ročnega orodja

43

5.2 Zbiranje podatkov
Podatke o obsegu in drugih značilnostih poročanja o tveganjih v letnih poročilih
izbranih druţb smo pridobili z uporabo metode analize vsebine, ki je bila za merjenje
razkritij o tveganjih uporabljena tudi v ţe opravljenih podobnih raziskavah.
V okviru metode analize vsebine smo uporabili naslednje metode:
- metodo štetja besed,
- metodo štetja stavkov in
- metodo ključnih besed.
Metodo štetja besed smo uporabili pri merjenju obsega razkritij o tveganjih v izbranih
odsekih, kajti štetje besed je v našem primeru najbolj natančen in objektiven način, da
zagotovimo natančnost analize vsebine (natančnost, ponovljivost, stabilnost) (Meijer
2011, 40).
Metodo štetja stavkov in ključnih besed pa smo uporabili pri merjenju prisotnosti
posameznih kategorij tveganj.
Posamezne metode, njihove prednosti in slabosti smo opisali v poglavju 3.

5.3 Določitev spremenljivk
5.3.1 Merjenje obsega razkritij o tveganjih
Obseg razkritij o tveganjih smo merili z metodo štetja besed in smo ga opredelili kot
deleţ na dva načina (glede na dve različni osnovi) (Meijer 2011, 40):
- Merjenje z aritmetičnimi sredinami deleža števila besed o razkritjih tveganj v letnem
poročilu: Pri tem načinu smo (relativni) obseg razkritij o tveganjih merili tako, da smo
celotno število besed o razkritjih tveganj v izbranih odsekih delili s celotnim številom
besed letnega poročila, to je po naslednjem obrazcu:
Deleţ besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu (Deleţ RT) smo za posamezno
druţbo izračunali po naslednjem obrazcu:
𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑅𝑇 =

RT
LP

kjer je:
Deleţ RT - deleţ besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu,
RT - število besed o razkritjih tveganj v izbranih odsekih in
LP - celotno število besed v letnem poročilu.
Nato smo izračunali aritmetični sredini tako izračunanih relativnih obsegov za obdobji
2005/06 in 2011/12, po naslednjem obrazcu:
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Aritmetična sredina deleţev besed o razkritjih tveganj obdobja 2005/06 za posamezno
druţbo:
𝑃𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑅𝑇 =

𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑅𝑇 2005 + 𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑅𝑇 2006
2

kjer je:
P Deleţ RT - povprečje (aritmetična sredina) deleţev besed o razkritjih tveganj obdobja
2005/06,
Deleţ RT 2005 - deleţ besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu v letu 2005 in
Deleţ RT 2006 - deleţ besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu v letu 2006.
- Merjenje z aritmetičnimi sredinami celotnega števila besed v izbranih odsekih: Pri tem
načinu smo obseg razkritij o tveganjih merili tako, da smo izračunali aritmetični sredini
celotnega števila besed v izbranih odsekih v letih 2005/06 in 2011/12.
Aritmetična sredina števila besed v izbranih odsekih obdobja 2005/06 za posamezno
druţbo:
𝑃𝑅𝑇 =

𝑅𝑇 2005 + 𝑅𝑇 2006
2

kjer je:
PRT - povprečje (aritmetična sredina) števila besed o razkritjih tveganj obdobja
2005/06,
RT 2005 - število besed o razkritjih tveganj v izbranih odsekih 2005 in
RT 2006 - število besed o razkritjih tveganj v izbranih odsekih 2006.
Spremenljivke smo merili z intervalno skalo. Tako smo lahko primerjali med seboj
obseg razkritij o tveganjih v obeh obdobjih.

5.3.2 Merjenje kakovosti razkritij o tveganjih
Za merjenje kakovosti razkritij o tveganjih, ki je v veliki meri subjektivna presoja, smo
uporabili orodje, ki so ga razvili Van Beest et al. (2009; povzeto po Meijer 2011, 43) in
upošteva zahteve kakovostnih značilnosti računovodskih izkazov tako mednarodnih
standardov računovodskega poročanja (angl. International Accounting Standards Board
- IASB) kot tudi ameriških splošno sprejetih načel računovodenja (angl. General
Accepted Accouting Principles - GAAP) (Van Beest et al. 2009, 2: povzeto po Meijer,
2011, 43). Po njihovi metodi se določa kakovost razkritij o tveganjih z
ocenjevanjem/merjenjem relevantnosti, zanesljivosti, razumljivosti, primerljivosti in
pravočasnosti (na intervalni skali od 1 do 5) in iz tega izpeljanim t.i. indeksom za
merjenje kakovosti razkritij o tveganjih (angl. Risk Disclosure Index - RDI) (Van Beest
et al. 2009, 2; povzeto po Meijer, 2011, 43).
Da smo lahko izvedli analizo z RDI, smo morali definirati seznam kvalitativnih
postavk, ki smo jih preverjali v vseh letnih poročilih. Metoda zajema 21 kvalitativnih
postavk, za vsako postavko je moţno število točk od 1 do 5. Če postavka ni zajeta v
letnem poročilu, se določi 1 točka, če je postavka zajeta v letnem poročilu, se glede na
podane informacije določijo točke od 2 do 5. Skupno je moţnih 105 točk (21 postavk x
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5 točk). To pomeni, da podjetje, ki je doseglo višje število točk, razkriva tveganja bolj
kakovostno.
Na podlagi skupnega števila zbranih točk smo izračunali oceno kakovosti razkritij o
tveganjih (angl. Quality Score) za druţbo v posameznem letu s formulo, ki so jo razvili
Tsalavoutas, Evans in Smith25 (2009, povzeto po Meijer 2011, 43):
𝑄=

𝑇
𝑀

kjer je:
Q - ocena kakovosti razkritij o tveganjih v letnem poročilu
T - skupno število zbranih točk druţbe v letnem poročilu
M - maksimalno moţno število zbranih točk druţbe v letnem poročilu.
Maksimalno moţno število zbranih točk podjetja za eno letno poročilo je 105; M = 105
(21 postavk x 5 točk).
Dobljene ocene kakovosti razkritij o tveganjih v letnih poročilih smo obdobno sešteli,
torej ocene iz let 2005 in 2006 za prvo opazovano obdobje, ter ocene iz let 2011 in 2012
za drugo opazovano obdobje. Spremenljivke imajo intervalni merski nivo, zato smo
rezultate za opazovani obdobji lahko med seboj primerjali.
5.3.3 Merjenje prisotnosti kategorij tveganj v letnih poročilih
Za merjenje prisotnosti razkritih kategorij tveganj smo opredelili naslednje kategorije
tveganj (Meijer 2011, 8):
- trţno tveganje,
- valutno tveganje,
- tveganje obrestne mere,
- druga cenovna tveganja,
- kreditno tveganje,
- likvidnostno tveganje,
- strateško tveganje,
- operativno tveganje,
- legalno in regulatorno tveganje,
- finančno tveganje in
- tveganje finančnega poročanja.
Za opredelitev posameznih tveganj v izbranih odsekih smo uporabili metodo štetja
stavkov. Pri tem smo, enako kot Meijer (2011) upoštevali pravila odločanja, kot sta jih

25

Matematična formula za skupno oceno kakovosti razkritij o tveganjih se glasi 𝐶𝑗𝑘 =

𝑇
𝑀

=

𝑛
𝑖=1 𝑑 𝑖
𝑚 𝑑
𝑖=1 𝑖

kjer je:
Cjk - skupna ocena skladnosti razkritij o tveganjih (angl. Total Compliance Score) za podjetje j v letnem
poročilu za leto k,
T - skupno število zbranih točk (di) podjetja j v letnem poročilu k,
M - maksimalno moţno število zbranih točk podjetja j v letnem poročilu k. Maksimalno moţno število
zbranih točk podjetja je 105; M = 105 (21 postavk x 5 točk) (Meijer 2011, 43).
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zasnovala Linsley in Shrives26 (2006; povzeto po Meijer 2011, 41) ter metodo ključnih
besed po Abraham & Coxu (2007; povzeto po Meijer 2011, 41), ki sta definirala
tveganje na tri načine: tveganje kot negotovost, tveganje kot priloţnost in tveganje kot
sprememba27. Omenjena pravila odločanja smo podrobneje predstavili v poglavju 3.
Z upoštevanjem omenjenih pravil smo druţbi za vsako prisotno kategorijo tveganja
dodelili oceno 0 ali 1 (0 – če tveganje ni bilo omenjeno v letnem poročilu, oziroma 1, če
je tveganje bilo prisotno v razkritjih). Sešteli smo skupno število točk za posamezno
letno poročilo in dobljeno vsoto razkritih kategorij tveganj v vsakem letnem poročilu
delili s celotnim številom kategorij tveganj, torej s številom 11. Tako smo dobili oceno
kategorij tveganj (angl. risk scores) (povzeto po Meijer 2011, 49). Število razkritih
kategorij tveganj smo merili s spremenljivkami na intervalnem merskem nivoju in smo
tako lahko rezultate za obdobje 2005/06 primerjali z obdobjem 2011/12.

5.3.4 Merjenje velikosti podjetja
Velikost podjetja smo merili na dva različna načina, in sicer s:
- prihodki od prodaje (angl. turnover) in
- celotnimi sredstvi (angl. total assets).
Velikost podjetja smo merili s spremenljivkami z razmernostnim merskim nivojem.

5.4 Statistična obdelava podatkov
Pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniškega programskega
orodja IBM SPSS 23.0 z ustreznimi statističnimi metodami:
- opisne statistike (frekvenčna porazdelitev, aritmetična sredina, razpon in
razpršenost spremenljivke);
- za preverjanje normalne porazdelitve spremenljivk smo uporabili KolmogorovSmirnov in Shapiro-Wilk-ov preizkus normalnosti;
- za testiranje razlik med skupinami v dveh odvisnih vzorcih smo uporabili
Wilcoxonov parni test, neparametrično različico t-testa za odvisne vzorce, ko je
26

Pravila odločanja po Linsley in Shrives (2006, povzeto po Meijer 2011, 41): stavek velja za razkritje
tveganja, če je bralec informiran o kakršnikoli informaciji, ki ustreza definiciji o razkritju tveganja;
razkritja morajo biti jasno zapisana; stavki, ki se nanašajo na notranje kontroliranje in sistem
obvladovanja tveganj, so razvrščeni v nedenarne/nevtralne/nečasovne posebne informacije o
obvladovanju tveganj; denarna razkritja tveganj so tista razkritja tveganj, ki razkrivajo neposredni
finančni vpliv tveganja ali razkrivajo dovolj informacij, ki omogočajo bralcu izračunati finančni vpliv
tveganja; če bi lahko stavek uvrstili v več kot eno moţno klasifikacijo, je razvrščen v kategorijo, ki je bolj
poudarjena; tabele, ki podajajo informacije o tveganjih, interpretiramo tako, da eno vrstico enačimo z
enim stavkom in ga razvrstimo v ustrezno kategorijo; razkritje, ki je ponovljeno, se vsakič upošteva kot
stavek o razkritem tveganju; če je razkritje preveč nejasno, da bi ga lahko uvrstili v katero kategorijo,
potem ga ne upoštevamo kot razkritje tveganja.
27
Meijer (2011) je k omenjenim trem opredelitvam besede tveganja dopolnil še z drugimi ključnimi
besedami, sinonimi besed za negotovost, priloţnost in spremembo (Meijer 2011, 42), ki smo jih uporabili
tudi v naši raziskavi (Meijer 2011, 42):
- tveganje kot sprememba: fluktuacija, variacija, volatilnost, oscilacija, amplituda, sprememba,
diverzifikacija;
- tveganje kot negotovost: negotovost, nepričakovanje, nepredvidljivost, presenečenje, šok;
- tveganje kot priloţnost: priloţnost, obet, potencial, dobra stran, prednost, moţnost, verjetnost.
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-

predpostavka o normalnosti porazdelitve kršena; v primeru ko porazdelitev
spremenljivke ne odstopa statistično značilno od normalne, pa uporabimo parni
t-test;
analizo korelacij smo izvedli s Pearsonovim korelacijskim koeficientom.

Opisne statistike spremenljivk na letni ravni in ravni obdobij
V sklopu opisnih statistik posameznih spremenljivk na letni ravni in na ravni obdobij
nas zanima razpon vrednosti od najmanjše (min) do največje (max) vrednosti,
povprečna vrednost oziroma aritmetična sredina (angl. Mean - M) in standardni odklon
od povprečne vrednosti (angl. Standard Deviation - SD). Pri tem nas zanimata tudi
koeficienta asimetrije in sploščenosti. S slednjima prikazujemo normalnost porazdelitve
spremenljivk oziroma njihovo odstopanje od normalnosti. Pri vrednostih 0 pri obeh
koeficientih bi bila porazdelitev popolnoma normalna. Ko so vrednosti koeficienta
asimetrije negativne, je spremenljivka levo asimetrična, pozitivne vrednosti tega
koeficienta pa nakazujejo desno asimetričnost porazdelitve. Ko so vrednosti koeficienta
sploščenosti negativne, se nakazuje sploščenost porazdelitve, pri pozitivnih vrednostih
pa koničastost.
Ker pa odločitev za izbiro statističnih metod obdelave izhaja iz zaznane normalnosti
oziroma odstopanja od normalnosti porazdelitve, smo pri tistih spremenljivkah, na
katerih smo uporabili posamezne metode, izvedli še Kolmogorov-Smirnov in ShapiroWilk-ov preizkus normalnosti. Statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov in ShapiroWilk-ovih statistik kaţe na statistično značilno odstopanje porazdelitve spremenljivke
od normalne. Vrednosti Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk-ove statistike so
prikazane s stopinjami prostosti. Vrednosti p, ki so višje od 0,05 nakazujejo, da
porazdelitev spremenljivk ne odstopa statistično značilno od normalne. Če pa so
vrednosti p manjše od 0,05, pa porazdelitev spremenljivke statistično značilno odstopa
od normalne. V tem primeru je potrebno za preizkušanje hipoteze uporabiti
neparametrično različico testa (za nenormalno porazdelitev), to je Wilcoxonov parni
test, ki je neparametrična različica t-testa za odvisne vzorce. V primeru, ko
predpostavka o normalnosti porazdelitve spremenljivke ni kršena (p > 0,05), pa
uporabimo parni t-test.
Pridobljene rezultate smo prikazali s preglednicami in grafi s pomočjo računalniškega
programa IBM SPSS 23.0 in programa Microsoft Excel.

5.5 Rezultati raziskave
5.5.1 Značilnosti vzorca
V vzorec raziskave smo vključili 30 slovenskih druţb. V raziskavo smo vključili
delujoče druţbe, ki so glede na peti odstavek 55. člena Zakona o gospodarskih druţbah
(ZGD-1) opredeljena po velikosti kot velike druţbe (povprečno število delavcev
presega 250, čisti prihodki od prodaje znašajo nad 35.000.000 € ter vrednost aktive
presega 17.500.000 €). V vzorec niso bile vključene finančne druţbe, katerih narava
razkrivanja tveganj je bistveno drugačna od nefinančnih podjetij, ampak samo
nefinančne druţbe iz dejavnosti, kot so proizvodnja farmacevtskih izdelkov, energetika,
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prehrambena industrija, trgovina na drobno, prometna industrija, kovinska industrije,
avtomobilska industrija, telekomunikacije.

5.5.2 Preverjanje hipotez
5.5.2.1 Rezultati za hipotezo 1
Hipoteza 1: Obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb
je v obdobju 2011-2012 višji kot v obdobju 2005-2006.
Pričakovali smo, da bo aritmetična sredina obsega razkritij o tveganjih v letnih poročilih
ene skupine (obdobja 2011/12) višja kot aritmetična sredina te spremenljivke druge
skupine (obdobja 20015/06), zato smo preverili ničelno hipotezo, ki se glasi:
H0: aritmetični sredini obsega razkritij o tveganjih v letnih poročilih obeh skupin sta
enaki.
Za preizkušanje ničelne hipoteze smo uporabili parni t-test, pri čemer vrednosti testnih
statistik, ki so statistično značilne na nivoju p < 0,05 omogočajo zavrnitev ničelne
hipoteze in sprejetje alternativne. Alternativna hipoteza se glasi:
H1: aritmetična sredina obsega razkritij o tveganjih v letnih poročilih skupine 2 je višja
od aritmetične sredine obsega razkritij o tveganjih v letnih poročilih skupine 1,
pri čemer so v skupini 1 poročila proučevanih druţb za finančno obdobje 2005/06 in v
skupini 2 za finančno obdobje 2011/12.
Opisna analiza spremenljivke »Število besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj« na
letni ravni
V tabeli 4 so podane opisne statistike za spremenljivke »Število besed v izbranih
odsekih o razkritjih tveganj« na letni ravni. Vidimo, da se razpon vrednosti »Števila
besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj« z vsakim letom viša. V letih 2005 in 2006
obstajajo podjetja, ki o tveganjih še ne govorijo, v letih 2011 in 2012 pa se število besed
v izbranih odsekih o razkritjih tveganj povečuje, kar sledi tudi iz največjih vrednosti
(max) in iz povprečnih vrednosti (M).
Vsi koeficienti asimetrije so pozitivni, kar nakazuje desno asimetričnost porazdelitve,
t.j., da se ugotovljeno »Število besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj« pri večini
podjetij zgošča okoli niţjih vrednosti, pri čemer pa obstaja nekaj podjetij, pri katerih je
bilo v letnih poročilih zaznano višje »Število besed v izbranih odsekih o razkritjih
tveganj«. Slednja ugotovitev potrjuje pravilnost odločitve za relativizacijo »Števila
besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj« glede na obseg celotnega letnega
poročila, in sicer se v tem primeru kot ustreznejše pokaţe uporaba deleţa »Števila besed
v izbranih odsekih o razkritjih tveganj« glede na število vseh besed, kar je podrobneje
analizirano v nadaljevanju.
Koeficienti sploščenosti so v letih 2005 in 2006 bistveno višji kot v letih 2011 in 2012.
V prvih dveh obravnavanih letih se tako »Število besed v izbranih odsekih o razkritjih
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tveganj« v veliki meri zgošča okoli določenih vrednosti (bolj koničasta porazdelitev),
medtem ko se v letih 2011 in 2012 zgoščanje bolj normalno porazdeli (bolj sploščena
porazdelitev).
Tabela 4: Opisne statistike za spremenljivke »Število besed v izbranih odsekih o
razkritjih tveganj« na letni ravni
koeficient
koeficient
min
max
M
SD
asimetrije
sploščenosti
2005
0
4.446
972,53
1.127,218
1,896
3,426
2006
0
6.805
1.366,10 1.692,392
1,973
3,449
2011
242
10.228
3.352,63 2.830,949
1,160
0,510
2012
242
11.628
3.742,90 3.137,953
1,152
0,473
Iz tabele 5 je razvidno, da se v povprečju »Število besed v celotnem letnem poročilu« z
vsakim letom viša z izjemo v letu 2006, kar sledi tudi iz povprečnih vrednosti (M) in
največjih vrednosti (max). Vsi koeficienti asimetrije so pozitivni, kar nakazuje
asimetričnost porazdelitve v desno, t.j., da se ugotovljeno »Število besed v celotnem
letnem poročilu« pri večini podjetij zgošča okoli niţjih vrednosti, pri čemer pa obstaja
nekaj podjetij, pri katerih je bilo v letnih poročilih zaznano višje število besed.
Koeficienti sploščenosti so v letu 2005 pozitivni, v letih 2006, 2011 in 2012 pa
negativni. Vrednosti koeficientov so dokaj nizke, kar kaţe na to, da porazdelitev ne
odstopa bistveno od normalne.
Tabela 5: Opisne statistike za spremenljivke »Število besed v celotnem letnem
poročilu« na letni ravni
koeficient
koeficient
min
max
M
SD
asimetrije sploščenosti
2005
11.237
72.629
32.043,10 16.507,874
1,146
0,462
2006
13.731
60.328
31.415,80 15.032,174
0,853
-0,797
2011
18.946
88.263
43.983,87 21.715,457
0,770
-0,817
2012
19.835
93.870
44.708,67 22.346,031
0,766
-0,703
Iz tabele 6 je razvidno, da se »Delež besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu« z
vsakim letom viša, kar sledi tudi iz povprečnih vrednosti (M). Vsi koeficienti asimetrije
so pozitivni, kar nakazuje desno asimetričnost porazdelitve. Koeficienta sploščenosti v
letih 2005 in 2006 sta pozitivna, kar nakazuje koničasto porazdelitev, v letih 2011 in
2012 pa sta negativna, kar nakazuje, da je porazdelitev pri spremenljivki »Delež besed o
razkritjih tveganj v celotnem poročilu« v letih 2011 in 2012 bolj sploščena.
Tabela 6: Opisne statistike za spremenljivke »Deleţ besed o razkritjih tveganj v
celotnem poročilu« na letni ravni
koeficient
koeficient
min
max
M
SD
asimetrije
sploščenosti
2005
0,00%
12,02%
2,74%
2,49%
1,785
5,638
2006
0,00%
12,32%
3,56%
2,88%
1,269
1,964
2011
0,56%
15,70%
7,07%
3,86%
0,353
-0,406
2012
0,65%
15,34%
7,73%
4,07%
0,318
-0,647
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Na sliki 6 je prikazano naraščanje razkritij o tveganjih na letni ravni, izraţeno v
absolutnih (povprečno »Število besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj«) in
relativnih (povprečni »Delež besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu«)
vrednostih. Iz slike je razviden naraščajoči trend pri obeh spremenljivkah.
Slika 6: Povprečno število in povprečni deleţ besed o razkritjih tveganj na letni ravni
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Opisna analiza spremenljivke »Število besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj« na
ravni obdobja
Vse hipoteze v nalogi smo zastavili s primerjavami na ravni obdobij 2005/06 in
2011/12, zato v nadaljevanju predstavljamo rezultate opisnih statistik spremenljivke
»Število besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj« še na ravni obdobij.
Tabela 7 prikazuje, da so se vrednosti spremenljivk »Število besed o razkritjih tveganj v
izbranih odsekih« v obdobju 2011/12 v primerjavi z obdobjem 2005/06 povišale. V
obdobju 2005/06 še obstajajo podjetja, ki o tveganjih sploh ne govorijo, v obdobju
2011/12 pa se je »Število besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj« povečalo, kar
sledi tudi iz največjih vrednosti (max) in povprečnih vrednosti (M). Koeficienta
asimetrije sta v obeh obdobjih pozitivna, kar kaţe na desno asimetričnost porazdelitve.
Tudi koeficienta sploščenosti sta v obeh obdobjih pozitivna, kar nakazuje koničastost
porazdelitve.
Tabela 7: Opisne statistike za spremenljivki »Število besed v izbranih odsekih o
razkritjih tveganj« na ravni obdobij
koeficient koeficient
min
max
M
SD
asimetrije sploščenosti
2005/06
0
5.626
1.169,50 1.380,552
1,904
3,277
2011/12
242
10.736
3.548,03 2.943,753
1,142
0,415
Tabela 8 prikazuje, da so se vrednosti spremenljivk »Število besed v celotnem poročilu«
v obdobju 2011/12 v primerjavi z obdobjem 2005/06 povišale. Število besed v letnih
poročilih se je z leti povečevalo, kar sledi tudi iz največjih vrednosti (max) in
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povprečnih vrednosti (M). Koeficienta asimetrije sta v obeh obdobjih pozitivna, kar
kaţe na desno asimetričnost porazdelitve, medtem ko sta koeficienta sploščenosti za
spremenljivko v obeh obdobjih negativna, kar nakazuje sploščenost porazdelitve.
Tabela 8: Opisne statistike za spremenljivko »Število besed v celotnem poročilu« na
ravni obdobij
koeficient koeficient
min
max
M
SD
asimetrije sploščenosti
2005/06
12.484
63.265
31.729,73 15.287,019
0,878
-0,527
2011/12
19.391
88.122
44.346,47 21.907,054
0,755
-0,850
Tabela 9 prikazuje, da so se vrednosti spremenljivk »Delež besed o razkritjih tveganj v
celotnem poročilu« v obdobju 2011/12 v primerjavi z obdobjem 2005/06 povišale. V
obdobju 2005/06 še obstajajo podjetja, ki o tveganjih sploh ne govorijo, zaradi česar
tudi znaša deleţ 0%, v obdobju 2011/12 pa se aritmetična sredina deleţa besed o
razkritjih tveganj povečuje, kar sledi tudi iz največjih vrednosti (max) in povprečnih
vrednosti (M).
V obdobju 2011/12 se je razpon dejanskih vrednosti v primerjavi z obdobjem 2005/06
razširil, kar pomeni, da so med podjetji večje razlike v poročanju o tveganjih, tudi
standardni odklon je višji, kar nakazuje na bolj razpršeno porazdelitev.
Koeficienta asimetrije sta v obeh obdobjih pozitivna, kar kaţe na desno asimetričnost
porazdelitve, medtem ko je koeficient sploščenosti za spremenljivko v obdobju 2005/06
pozitiven, kar nakazuje koničastost porazdelitve, koeficient sploščenosti za
spremenljivko v obdobju 2011/12 pa je negativen, kar nakazuje sploščenost
porazdelitve.
Tabela 9: Opisne statistike za spremenljivko »Deleţ besed o razkritjih tveganj v
celotnem poročilu« na ravni obdobij
koeficient koeficient
min
max
M
SD
asimetrije sploščenosti
2005/06
0,00%
9,30%
3,15%
2,46%
0,934
0,663
2011/12
0,60%
15,20%
7,40%
3,82%
0,251
-0,676
Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk-ove statistike za spremenljivko »Delež besed o
razkritjih tveganj tveganj v celotnem poročilu« na ravni obdobja
Kot smo na začetku tega poglavja ţe omenili, smo za spremenljivke, na katerih smo
uporabili posamezne metode preverjanja hipotez, izvedli še Kolmogorov-Smirnov in
Shapiro-Wilk-ov test normalnosti, s katerim ugotovimo, ali gre za normalno
porazdelitev ali porazdelitev statistično značilno odstopa od normalne. Pri izboru
ustrezne metode preverjanja hipotez je namreč pomemben pogoj normalna porazdelitev
vrednosti proučevane spremenljivke. Ko test ni statistično značilen (p > 0,05), tedaj se
porazdelitev proučevane spremenljivke bistveno ne razlikuje od normalne porazdelitve.
Proučevana spremenljivka pa ni normalno porazdeljena, ko je test statistično značilen (p
< 0,05).
V tabeli 10 so prikazane vrednosti Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk-ove statistike
s stopinjami prostosti. Vrednosti p, ki so višje od 0,05 nakazujejo, da porazdelitev
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spremenljivk ne odstopa statistično značilno od normalne. Če pa so vrednosti p manjše
od 0,05, pa porazdelitev spremenljivke statistično značilno odstopa od normalne.
Ugotovimo lahko, da porazdelitev spremenljivke »Delež besed o razkritjih tveganj v
celotnem poročilu« v obdobju 2005/06 (v tabeli »Delež 2005/06«) statistično značilno
odstopa od normalne (p < 0,05), in čeprav porazdelitev spremenljivke »Delež besed o
razkritjih tveganj v celotnem poročilu« v letnih poročilih v obdobju 2011/12 (v tabeli
»Delež 2011/12«) ne odstopa bistveno od normalne (p > 0,05) v nadaljevanju
uporabimo statistične teste za nenormalno porazdeljene vzorce, v našem primeru
Wilcoxonov parni test, ki je neparametrična različica t-testa za odvisne vzorce.
Tabela 10: Rezultati testa normalnosti porazdelitve za spremenljivki »Deleţa besed o
razkritjih tveganj« v obdobjih 2005/06 in 2011/12
Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
vrednost
vrednost
df
p
df
p
statistike
statistike
deleţ 2005/06
0,141
30
0,133
0,920
30
0,028
deleţ 2011/12
0,113
30
0,200
0,970
30
0,544
df – stopinje prostosti
p – stopnja statistične značilnosti

Slika 7 prikazuje, da se je deleţ besed o razkritij tveganj v letnih poročilih v drugem
proučevanem obdobju zvišal, iz 3% v obdobju 2005/06 na 7,4% v obdobju 2011/12.
Slika 7: Povprečno število in povprečni deleţ besed o razkritjih tveganj na ravni obdobij
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S preverjanjem H1 ţelimo ugotoviti, ali lahko v kontekstu slednje ugotovitve govorimo
o statistično značilnem zvišanju obsega razkritij o tveganjih v letnih poročilih
slovenskih nefinančnih druţb. Ker nimamo opravka z normalno porazdelitvijo
spremenljivke »Delež besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu«, uporabimo za
testiranje H1 neparametrični Wilcoxonov parni test za ugotavljanje statistično značilnih
razlik v »Deležu besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu« med obdobjema
2005/06 in 2011/12. V tabeli 11 nam vrednost Z, ki je statistično značilna na nivoju p <
0,05 kaţe, da je v obdobju 2011/12 v primerjavi z obdobjem 2005/06 prišlo do
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statistično značilnega zvišanja »Deleža besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu«
v letnih poročilih.
Tabela 11: Rezultat Wilcoxonovega parnega testa za preverjanje statistično značilnega
zvišanja »Deleţa besed o razkritjih tveganj v celotnem poročilu« v letnih poročilih iz
obdobja 2005/06 v obdobje 2011/2012
Z
p
Delež besed o razkritjih tveganj
-4,618
< 0,001
Zaključek: Ker je rezultat Wilcoxonovega parnega testa za ugotavljanje statistično
značilnih razlik v »Deležu o razkritjih tveganj v celotnem poročilu« iz obdobja 2005/06
v obdobje 2011/12 pokazal statistično značilno povišanje obsega razkritij o tveganjih v
letnih poročilih slovenskih nefinančnih druţb. Povišanje je statistično značilno na
nivoju p < 0,05, kar pomeni, da lahko z več kot 95% stopnjo verjetnosti zavrnemo
ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno, to je, da je obseg razkritij o tveganjih v
letnih poročilih slovenskih nefinančnih druţb v obdobju 2011-2012 višji kot v obdobju
2005-2006.
S tem smo potrdili hipotezo 1.

5.5.2.2 Rezultati za hipotezo 2
Hipoteza 2: Kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih nefinančnih
družb je v obdobju 2011-2012 višja kot v obdobju 2005-2006.
Pričakovali smo, da bo kakovost razkrivanja tveganj v obdobju 2011/12 višja od
kakovost razkrivanja tveganj v obdobju 2005/06, zato smo pri 95% stopnji zanesljivosti
preverili ničelno hipotezo, ki se glasi:
H0: Kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih obeh skupin sta enaki.
Za preizkušanje ničelne hipoteze smo uporabili parni t-test, saj predpostavka o
normalnosti porazdelitve obravnavanih spremenljivk ni kršena (p > 0,05), pri čemer
vrednosti testnih statistik, ki so statistično značilne na nivoju p < 0,05 omogočajo
zavrnitev ničelne hipoteze in sprejetje alternativne. Alternativna hipoteza se glasi:
H1: Kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih skupine 2 je višja od kakovosti
razkritij o tveganjih v letnih poročilih skupine 1,
pri čemer je skupina 1 finančno obdobje 2005/06 in skupina 2 finančno obdobje
2011/12.
Opisna analiza spremenljivk »Ocena kakovosti poročanja o tveganjih« na letni ravni
V tabeli 12 so podane opisne statistike za spremenljivke »Ocena kakovosti poročanja o
tveganjih« na letni ravni. Vidimo, da se ocena kvalitete tveganj z vsakim letom viša, kar
sledi tudi iz največjih vrednosti (max) in iz povprečnih vrednosti (M). Vsi koeficienti
asimetrije so negativni, kar nakazuje, da levo asimetričnost porazdelitve, t.j., da se
ugotovljeno število besed v izbranih odsekih o razkritjih tveganj pri večini druţb zgošča
okoli višjih vrednosti. Koeficienta sploščenosti sta v letih 2005 in 2006 pozitivna, kar
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kaţe na koničasto porazdelitev, v letih 2011 in 2012 pa sta negativna, kar kaţe na bolj
sploščeno kot je normalna porazdelitev.
Tabela 12: Opisne statistike za spremenljivko »Ocena kakovosti poročanja o tveganjih«
na letni ravni
koeficient koeficient
min
max
M
SD
asimetrije sploščenosti
2005
0,66
0,91
0,81
0,059
-0,794
0,655
2006
0,60
0,91
0,81
0,071
-0,914
1,345
2011
0,78
0,92
0,87
0,041
-0,491
-0,660
2012
0,77
0,95
0,87
0,045
-0,431
-0,318
Slika 8 prikazuje gibanje »Ocene kakovosti poročanja o tveganjih« na letni ravni. Kot
vidimo se je »Ocena kakovosti poročanja o tveganjih« povečala v zadnjih dveh
proučevanih letih, in je bila pri druţbah v vzorcu velika podobnost v kakovosti
poročanja o tveganjih tako v letih 2005 in 2006 kot tudi v letih 2011 in 2012.
Slika 8: Gibanje »Ocene kakovosti poročanja o tveganjih« na letni ravni
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Opisna analiza spremenljivke »Ocena kakovosti poročanja o tveganjih« na ravni
obdobij
Tabela 13 prikazuje, da so se vrednosti za spremenljivke »Ocena kakovosti poročanja o
tveganjih« v obdobju 2011/12 v primerjavi z obdobjem 2005/06 povišale, kar sledi tudi
iz največjih vrednosti (max) in povprečnih vrednosti (M). Koeficienta asimetrije sta v
obeh obdobjih negativna, kar kaţe na levo asimetričnost porazdelitve. Koeficient
sploščenosti je v obdobju 2005/06 pozitiven, kar kaţe na koničasto porazdelitev, v
obdobju 2 pa negativen, kar kaţe na bolj sploščeno kot je normalna porazdelitev.
Tabela 13: Opisne statistike za spremenljivko »Ocena kakovosti poročanja o tveganjih«
na ravni obdobij
koeficient koeficient
min
max
M
SD
asimetrije sploščenosti
2005/06
0,63
0,91
0,81
0,063
-0,862
1,324
2011/12
0,78
0,94
0,87
0,042
-0,494
-0,515
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Slika 9 prikazuje gibanje »Ocene kakovosti poročanja o tveganjih« na ravni obdobij.
Kot vidimo se je »Ocena kakovosti poročanja o tveganjih« povečala v proučevanem
obdobju 2011/12 zvišala v primerjavi s proučevanim obdobjem 2005/06.
Slika 9: Gibanje »Ocene kakovosti poročanja o tveganjih« na ravni obdobij
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Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk-ove statistike za spremenljivki »Ocena
kakovosti poročanja o tveganjih« na ravni obdobja
V tabeli 14 so prikazane vrednosti Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk-ove statistike
s stopinjami prostosti za spremenljivki »Ocena kakovosti poročanja o tveganjih« na
ravni obdobja. Ugotovimo lahko, da imamo vrednosti p višje od 0,05, kar pomeni, da
lahko v nadaljevanju pri testiranju hipoteze H2 o kakovosti poročanja o tveganjih v
letnih poročilih slovenskih nefinančnih druţb uporabimo statistične teste za normalnost
porazdelitve, v našem primeru bomo uporabili parni t-test.
Tabela 14: Rezultati testa normalnosti porazdelitve za spremenljivki »Ocena kakovosti
poročanja o tveganjih« v obdobjih 2005/06 in 2011/12
Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
vrednost
vrednost
df
p
df
p
statistike
statistike
2005/06
0,129
30
0,200
0,939
30
0,087
2011/12
0,113
30
0,200
0,950
30
0,172
df – stopinje prostosti
p – stopnja statistične značilnosti

Iz tabele 15 vidimo, da je vrednost t-testne statistike statistično značilna na nivoju p <
0,001, kar pomeni, da je zvišanje »Ocene kakovosti poročanja o tveganjih« v obdobju
2011/12 statistično značilno višje od obdobja 2005/06. Povezava je sicer šibka (r =
0,372) (»Ocena kakovosti poročanja o tveganjih« se je sicer v obdobju 2011/12 zvišala,
vendar ni zaslediti sorazmernega povečevanja »Ocene kakovosti poročanja o
tveganjih«), ampak statistično značilna, kar lahko trdimo z več kot 95% stopnjo
zanesljivosti (p < 0,05).
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Tabela 15: Rezultati parnega t-testa za razliko v »Oceni kakovosti poročanja o
tveganjih« med obdobjema 2005/06 in 2011/12
korelacijski
t statistika
koeficient
t
df
p
r
p
Razlika v »Oceni kakovosti
poročanja o tveganjih« med
-4,766
29
< 0,001 0,372
< 0,05
obdobjema 2005/06 in 2011/12
t – vrednost testne statistike; df – stopinje prostosti; p – stopnja statistične značilnosti; r –
korelacijski koeficient

Zaključek: Ker vrednost testne statistike kaţe na obstoj statistično značilnih razlik v
»Oceni kakovosti poročanja o tveganjih« med obdobjema 2005/06 in 2011/12 lahko z
več kot 99,9% stopnjo verjetnosti (p < 0,001) zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo
alternativno, to je, da je kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih
nefinančnih druţb v obdobju 2011/12 višja od kakovosti razkritij o tveganjih v letnih
poročilih v obdobju 2005/06.
S tem smo potrdili hipotezo 2.

5.5.2.3 Rezultati za hipotezo 3
Hipoteza 3: Letna poročila iz obdobja 2011-2012 opredeljujejo več kategorij tveganj
kot letna poročila iz obdobja 2005-2006.
Pričakovali smo, da bodo v obdobju 2011/12 opredelili več kategorij tveganj v obdobju
2005/06, zato smo pri 95% stopnji zanesljivosti preverili ničelno hipotezo, ki se glasi:
H0: Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnih poročilih obeh skupin je enaka.
Za preizkušanje ničelne hipoteze smo uporabili parni t-test, pri čemer vrednosti testnih
statistik, ki so statistično značilne na nivoju p < 0,05 omogočajo zavrnitev ničelne
hipoteze in sprejetje alternativne. Alternativna hipoteza se glasi:
H1: Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnih poročilih je višja v skupini 2 kot v skupini
1,
pri čemer je skupina 1 finančno obdobje 2005/06 in skupina 2 finančno obdobje
2011/12.
Opisna analiza spremenljivk »Prisotnost posamezne kategorije tveganj v letnem
poročilu« in »Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnem poročilu« na ravni obdobij
Tabela 16 prikazuje opisne statistike spremenljivk »Prisotnost posamezne kategorije
tveganj v letnem poročilu« in »Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnem poročilu« na
ravni obdobij. Ugotovimo lahko, da so se vrednosti spremenljivk »Prisotnost
posameznih kategorij tveganj v letnem poročilu« v obdobju 2011/12 v primerjavi z
obdobjem 2005/06 povišale, kar sledi tudi iz največjih vrednosti (max) in povprečnih
vrednosti (M). Vrednosti spremenljivk »Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnem
poročilu vidimo, da so se v obdobju 2011/12 v primerjavi z obdobjem 2005/06 povišale,
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kar sledi iz največjih vrednosti (max) in povprečnih vrednosti (M). Koeficienti
asimetrije so pri večini spremenljivk negativni, kar kaţe na levo asimetričnost
porazdelitve, izjema so strateško, legalno in regulatorno tveganje in tveganje finančnega
poročanja, pri katerih so vrednosti koeficienta asimetrije pozitivne, kar kaţe na desno
asimetričnost porazdelitve. Koeficient sploščenosti je pri nekaterih spremenljivkah
pozitiven, kar kaţe na koničasto porazdelitev, pri drugih spremenljivkah pa negativen,
kar kaţe na bolj sploščeno kot je normalna porazdelitev.
Tabela 16: Opisne statistike za »Prisotnost posamezne kategorije tveganj v letnem
poročilu« in »Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnem poročilu« na nivoju obdobij
Trţno tveganje 2005/06
Trţno tveganje 2011/12
Valutno tveganje 2005/06
Valutno tveganje 2011/12
Tveganja obrestne mere 2005/06
Tveganja obrestne mere 2011/12
Cenovna tveganja 2005/06
Cenovna tveganja 2011/12
Kreditno tveganje 2005/06
Kreditno tveganje 2011/12
Likvidnostno tveganje 2005/06
Likvidnostno tveganje 2011/12
Strateško tveganje 2005/06
Strateško tveganje 2011/12
Operativno tveganje 2005/06
Operativno tveganje 2011/12
Legalno in regulatorno tveganje 2005/06
Legalno in regulatorno tveganje 2011/12
Finančno tveganje 2005/06
Finančno tveganje 2011/12
Tveganje finančnega poročanja 2005/06
Tveganje finančnega poročanja 2011/12
Prisotnost vseh kategorij tveganj 2005/06
Prisotnost vseh kategorij tveganj 2011/12

min

max

M

SD

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,46

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,91
1,00

0,60
0,88
0,82
0,95
0,77
1,00
0,52
0,72
0,78
0,98
0,77
0,97
0,23
0,53
0,55
0,82
0,30
0,58
0,78
1,00
0,00
0,28
0,56
0,79

0,481
0,313
0,359
0,201
0,388

koeficient koeficient
asimetrije sploščenosti
-0,429
-1,858
-2,509
4,849
-1,700
1,340
-4,281
18,773
-1,304
0,049

0,464
0,429
0,364
0,091
0,388
0,183
0,410
0,490
0,461
0,382
0,428
0,493
0,387

-0,069
-1,006
-1,397
-5,477
-1,304
-5,477
1,323
-0,141
-0,209
-1,722
0,908
-0,356
-1,434

-1,905
-0,859
0,493
30,000
0,049
30,000
-0,102
-2,041
-1,858
1,146
-0,999
-1,969
0,354

0,449
0,263
0,154

1,012
-0,968
-0,532

-0,987
0,121
-0,651

Iz slike 10 in iz podatkov v tabeli 16 je razvidno, da je v obdobju 2011/12 v primerjavi z
obdobjem 2005/06 v letnih poročilih prisotnih več kategorij tveganj.
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Slika 10: Gibanje povprečnih »Prisotnosti posameznih kategorij tveganj v letnem
poročilu« in »Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnem poročilu« v merjenih obdobjih
0,00

2005/06
2011/12

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,60

Trţno tveganje

0,88
0,82

Valutno tveganje

0,95
0,77

Tveganja obrestne mere

1,00
0,52

Cenovna tveganja

0,72

Kreditno tveganje

0,78

Likvidnostno tveganje

0,77

0,98

0,97
0,23

Strateško tveganje

0,53
0,55

Operativno tveganje

0,82
0,30

Legalno in regulatorno tveganje

0,58
0,78

Finančno tveganje
Tveganje finančnega poročanja

1,00
0,00
0,28

Prisotnost vseh kategorij tveganj v
letnem poročilu

0,56
0,79

Kot je razvidno iz slike 10 so druţbe v obdobju 2011-2012 več poročale o vseh
kategorijah tveganj v letnih poročilih, zato je tudi skupna ocena vseh prisotnih kategorij
tveganj v letnih poročilih slovenskih nefinančnih druţb v obdobju 2011-2012 višja
(vrednost skupne ocene znaša 0,79) kot je bila v obdobju 2005-2006 (vrednost skupne
ocene znaša 0,56).
Najpogosteje so bile v letnih poročilih omenjene kategorije trţno tveganje, valutno
tveganje, tveganje obrestne mere, kreditno tveganje, likvidnostno tveganje in finančno
tveganje, kar je najverjetneje posledica zakonodaje (obvezni predpisi ZGD-1 se
nanašajo ravno na omenjena tveganja).
Večji napredek prisotnosti kategorij tveganj v letnih poročilih slovenskih nefinančnih
druţb je videti pri trţnih tveganjih, strateških in operativnih tveganjih, legalnih in
regulatornih tveganjih in tudi pri tveganju finančnega poročanja, kar je lahko delno
posledica, da je veliko druţb iz vzorca prešlo po obdobju 2005-2006 na mednarodne
standarde računovodskega poročanja, s čimer so morali razkritjem o tveganjih v letnih
poročilih posvetiti več pozornosti zaradi stroţjih predpisov, ki jih zahteva MSRP 7.
Izboljšanje prisotnosti kategorij tveganj v letnih poročilih pa lahko izvira tudi iz teţke
situacije v poslovnem okolju, ki jo je povzročila svetovna finančna kriza, in so zato
druţbe tudi samoiniciativno začele polagati več pozornosti tako obvladovanju tveganj
kot tudi poročanju o tveganjih v letnih poročilih.
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Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk-ove statistike za spremenljivki »Prisotnost
posamezne kategorije tveganj v letnem poročilu« in »Prisotnost vseh kategorij tveganj
v letnem poročilu« na ravni obdobij
S Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk-ovim testom normalnosti smo preverili, ali gre
pri spremenljivkah »Prisotnost posamezne kategorije tveganj v letnem poročilu« in
»Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnem poročilu« za normalno porazdelitev ali
porazdelitve statistično značilno odstopajo od normalne. Iz tabele 17 je razvidno, da
porazdelitev pri vseh spremenljivkah »Prisotnost posamezne kategorije tveganj v letnem
poročilu« in »Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnem poročilu« statistično značilno
(p < 0,05) odstopa od normalne.
Tabela 17: Rezultati testa normalnosti porazdelitve za spremenljivke »Prisotnost
posamezne kategorije tveganj v letnem poročilu« in »Prisotnost vseh kategorij tveganj v
letnem poročilu« v obdobjih 2005/06 in 2011/12

Trţno tveganje 2005/06
Trţno tveganje 2011/12
Valutno tveganje 2005/06
Valutno tveganje 2011/12
Tveganja obrestne mere 2005/06
Cenovna tveganja 2005/06
Cenovna tveganja 2011/12
Kreditno tveganje 2005/06
Kreditno tveganje 2011/12
Likvidnostno tveganje 2005/06
Likvidnostno tveganje 2011/12
Strateško tveganje 2005/06
Strateško tveganje 2011/12
Operativno tveganje 2005/06
Operativno tveganje 2011/12
Legalno in regulatorno tveganje 2005/06
Legalno in regulatorno tveganje 2011/12
Finančno tveganje 2005/06
Tveganje finančnega poročanja 2011/12
Skupna ocena kategorij tveganj 2005/06

Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
vrednost
vrednost
df
p
df
p
statistike
statistike
0,364
30
0,000
0,665
30
0,000
0,512
30
0,000
0,407
30
0,000
0,462
30
0,000
0,548
30
0,000
0,531
30
0,000
0,273
30
0,000
0,426
30
0,000
0,616
30
0,000
0,285
30
0,000
0,732
30
0,000
0,412
30
0,000
0,632
30
0,000
0,424
30
0,000
0,622
30
0,000
0,539
30
0,000
0,180
30
0,000
0,426
30
0,000
0,616
30
0,000
0,539
30
0,000
0,180
30
0,000
0,449
30
0,000
0,573
30
0,000
0,329
30
0,000
0,678
30
0,000
0,302
30
0,000
0,730
30
0,000
0,484
30
0,000
0,499
30
0,000
0,392
30
0,000
0,661
30
0,000
0,368
30
0,000
0,649
30
0,000
0,446
30
0,000
0,581
30
0,000
0,436
30
0,000
0,589
30
0,000
0,186

0,009

0,886

30

0,004

Skupna ocena kategorij tveganj 2011/12
0,200
30
0,004
df – stopinje prostosti
p – stopnja statistične značilnosti

0,923

30

0,032
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30

Neparametrični test za ugotavljanje značilnih razlik za odvisne vzorce
Ker smo ugotovili, da porazdelitev spremenljivk »Prisotnost posamezne kategorije
tveganj v letnem poročilu« in »Prisotnost vseh kategorij tveganj v letnem poročilu«
statistično značilno odstopa od normalne, za preverjanje obstoja statistično značilnih
razlik v prisotnosti kategorij tveganj v letnih poročilih med obdobjema 2005/06 in
2011/12 izberemo neparametrično različico t-testa za odvisne vzorce in sicer
Wilcoxonov parni test. Vrednosti Z (tabela 18), ki so statistično značilne na nivoju p <
0,05 nakazujejo, da je v obdobju 2011/12 v primerjavi z obdobjem 2005/06 prišlo do
statistično značilnega zvišanja v obstoju prisotnih kategorij tveganj v letnih poročilih.
Pri tem je izjema le valutno tveganje, kjer je v drugem merjenem obdobju sicer prišlo
do zvišanja (tabela 13, slika 5), vendar je bila ocena valutnega tveganja v letnih
poročilih v veliki meri prisotna ţe v prvem merjenem obdobju, zato do statistično
značilnega povečanja ni prišlo (p > 0,05).
Tabela 18: Rezultati Wilcoxonovega parnega testa za preverjanje statistično značilnega
zvišanja prisotnosti kategorij tveganj v letnih poročilih iz obdobja 2005/06 v obdobje
2011/12
Z
p
Trţno tveganje
-2,919
0,004
Valutno tveganje
-1,582
0,114
Tveganja obrestne mere
-2,739
0,006
Cenovna tveganja
-2,311
0,021
Kreditno tveganje
-2,585
0,010
Likvidnostno tveganje
-2,585
0,010
Strateško tveganje
-3,035
0,002
Operativno tveganje
-2,889
0,004
Legalno in regulatorno
-2,600
0,009
tveganje
Finančno tveganje
-2,598
0,009
Tveganje finančnega poročanja -2,887
0,004
Prisotnost vseh kategorij
-4,298
0,000
tveganj
Zaključek: Z Wilcoxonovim parnim testom smo ugotovili, da je pri večini opredeljenih
kategorij tveganj v letnih poročilih iz obdobja 2005/06 v obdobje 2011/12 prišlo do
statistično značilnega povišanja (p < 0,05) v prisotnosti kategorij tveganj v letnih
poročilih.
S tem smo potrdili hipotezo 3, to je, da je v letnih poročilih iz obdobja 2011/12
opredeljeno več kategorij tveganj kot v letnih poročilih iz obdobja 2005/06.
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5.5.2.4 Rezultati za hipotezo 4
Hipoteza 4: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe tako v obdobju 2005-2006
kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 4a: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi sredinami deleža
števila besed o razkritjih tveganj v letnem poročilu, in velikostjo družbe, merjeno s
prihodki, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 4b: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi sredinami celotnega
števila besed v izbranih odsekih, in velikostjo družbe, merjeno s prihodki, tako v
obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 4c: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi sredinami deleža
števila besed o razkritjih tveganj, in velikostjo družbe, merjeno s celotnimi sredstvi, tako
v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 4č: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi sredinami celotnega
števila besed v izbranih odsekih, in velikostjo družbe, merjeno s celotnimi sredstvi, tako
v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Pričakovali smo, da obstaja statično značilna korelacija med spremenljivkama »Velikost
družbe« in »Obseg razkritij o tveganjih v letnem poročilu«, zato smo preverili ničelno
hipotezo, ki se glasi:
H0: Korelacija med spremenljivkama X in Y je enaka 0 (r = 0).
Za preizkušanje ničelne hipoteze smo izvedli analizo korelacij, pri čemer vrednosti
Pearsonovega korelacijskega koeficienta (r), ki statistično značilno odstopajo od 0,
omogočajo zavrnitev ničelne hipoteze s tveganjem, manjšim od 95 % (p < 0,05), in
sprejetje alternativne. Alternativna hipoteza se glasi:
H1: Korelacija med spremenljivkama X in Y statistično značilno odstopa od 0 (p <
0,05),
pri čemer velja: spremenljivka X = »Velikost družbe«, spremenljivka Y = »Obseg
razkritij o tveganjih v letnem poročilu«.
Korelacijska analiza – Pearsonov koeficient korelacije
Povezanost oz. korelacijo med spremenljivkama »Obseg razkritij o tveganjih v letnih
poročilih« in »Velikost podjetja« v obdobjih 2005/06 in 2011/12 preverjamo s
korelacijsko analizo, in sicer s Pearsonovim koeficientom korelacije, ker imamo
opravka s spremenljivkami z intervalnim merskim nivojem, ko je govora o številu
besed, in razmernostnimi spremenljivkami v primeru deleţa števila besed o razkritjih
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tveganj in čistih prihodkov od prodaje ter celotnih sredstev druţb. V tabeli 19 so
prikazane vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije in stopnje statistične
značilnosti.
»Čisti prihodki od prodaje« so statistično značilno pozitivno povezani z »Delež besed o
razkritjih tveganj« v obdobju 2011/12 (r = 0,371, p < 0,05), in sicer gre za šibko
povezanost spremenljivk, medtem ko je v predhodnem merjenem obdobju (2005/06)
pozitivna povezava sicer nakazana, ampak ni statistično značilna (r = 0,310; p > 0,05).
Obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih, izraţen s »Številom besed o razkritjih
tveganj« v izbranih odsekih, je statistično značilno povezan s »Čistimi prihodki od
prodaje« druţb v prvem merjenem obdobju (r = 0,487; p < 0,01), še močneje pa v
drugem merjenem obdobju (r = 0,620; p < 0,01). Gre za pozitivne vrednosti
korelacijskega koeficienta, kar nakazuje, da tem višji kot so čisti prihodki od prodaje
druţb, tem višji je njihov obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih, in sicer tako v
prvem opazovanem obdobju kot tudi v drugem opazovanem obdobju.
»Celotna sredstva« druţb niso statistično značilno povezana z obsegom razkritij o
tveganjih v letnih poročilih, torej niti z »Deležem besed o razkritjih tveganj«, niti z
»Številom besed o razkritjih tveganj«, in sicer v nobenem izmed proučevanih obdobij.
Tabela 19: Vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije za povezanost med
»Obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih« in »Velikostjo druţbe«
deleţ števila besed o razkritjih
število besed v izbranih
tveganj
odsekih o razkritjih tveganj
2005/06
2011/12
2005/06
2011/12
r
0,310
0,371*
0,487**
0,620**
Čisti prihodki od
prodaje
p
0,096
0,044
0,006
0,000
r
0,055
0,156
0,171
0,322
Celotna sredstva
p
0,772
0,409
0,367
0,083
* povezava je statistično značilna na nivoju p < 0,05
** povezava je statistično značilna na nivoju p < 0,01
r – vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta 28
p – natančna stopnja statistične značilnosti

Zaključki:
V drugem merjenem obdobju pa je obseg razkritij o tveganjih, izraţen kot deleţ besed,
prav tako povezan s čistimi prihodki od prodaje.
S tem smo hipotezo 4a le delno potrdili, saj v prvem merjenem obdobju povezava ni
statistično značilna.
Z analizo korelacij smo ugotovili, da je obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih
statistično značilno povezan s čistimi prihodki od prodaje v obeh merjenih obdobjih, ko
je izraţen s številom besed o razkritjih tveganj.
28

Vrednost Pearsonov koeficient korelacije se lahko nahaja med vrednostima -1 in 1. Vrednost -1
predstavlja popolno negativno povezanost spremenljivk, vrednost 1 pomeni popolno pozitivno
povezanost, 0 označuje ničelni vpliv ene spremenljivke na drugo, lestvica vrednosti koeficienta za
določanje moči povezanosti je naslednja: 0 – ni povezanosti; 0,01-0,19 - neznatna povezanost; 0,20-,039
– nizka/šibka povezanost; 0,40-0,69 – srednja/zmerna povezanost; 0,70-0,89 – visoka/močna povezanost;
0,90-,099 – zelo visoka/zelo močna povezanost; 1,00 – popolna (funkcijska) povezanost.
(Vir: http://www.benstat.si/blog/pearsonov-koeficient-korelacije).
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Hipotezo 4b smo s tem potrdili.
Obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih pa ni statistično povezan s celotnimi
sredstvi druţb.
Hipotez 4c in 4č ne moremo potrditi, saj spremenljivki nista statistično značilno
povezani.

5.5.2.5 Rezultati za hipotezo 5
Hipoteza 5: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe tako v obdobju 2005-2006
kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 5a: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe, merjeno s prihodki tako v
obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Hipoteza 5b: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe, merjeno s celotnimi
sredstvi, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
Preverili smo, ali obstaja statistično značilna korelacija med velikostjo druţbe in
kakovostjo razkritij o tveganjih v obeh merjenih obdobjih 2005/06 in 2011/12, pri
čemer smo preizkusili ničelno hipotezo, ki se glasi:
H0: Korelacija med spremenljivkama X in Y je enaka 0 (r = 0).
Za preizkušanje ničelne hipoteze smo izvedli analizo korelacij, pri čemer vrednosti
Pearsonovega korelacijskega koeficienta (r), ki statistično značilno odstopajo od 0,
omogočajo zavrnitev ničelne hipoteze s tveganjem, manjšim od 95 % (p < 0,05), in
sprejetje alternativne. Alternativna hipoteza se glasi:
H1: Korelacija med spremenljivkama X in Y statistično značilno odstopa od 0 (p <
0,05),
pri čemer velja: spremenljivka X = velikost druţbe, spremenljivka Y = kakovost
razkritij o tveganjih v letnem poročilu.
Korelacijska analiza – Pearsonov koeficient korelacije
Tudi obstoj statistično značilne povezanosti med kakovostjo razkritij o tveganjih in
velikostjo druţbe v obdobjih 2005/06 in 2011/12 smo preverili s korelacijsko analizo. V
tabeli 20 so prikazane vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije, iz katere je
razvidno, da nobena predvidena povezava ni statistično značilna – tako v obdobju
2005/06, kot tudi v obdobju 2011/12 (pri vseh rezultatih je tveganje za zavrnitev ničelne
hipoteze preveliko, p > 0,05).
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Tabela 20: Vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije za povezanost med
kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih poročilih in velikostjo druţbe
Ocena kakovosti tveganj
2005/06
2011/12
r
0,207
0,227
Čisti prihodki od prodaje
p
0,272
0,228
r
0,106
0,114
Celotna sredstva
p
0,578
0,549
* – povezava je statistično značilna na nivoju p < 0,05
** – povezava je statistično značilna na nivoju p < 0,01
r – vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta
p – natančna stopnja statistične značilnosti

Zaključek:
Z analizo korelacij smo ugotovili, da ocena kakovosti tveganj druţb ni statistično
značilno povezana z velikostjo druţbe, niti ko slednjo definiramo kot »Čiste prihodke
od prodaje« druţb, niti kot »Celotna sredstva«, in sicer v obeh merjenih obdobjih.
Statistična analiza ni pokazala povezanosti med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih in velikostjo druţbe, zato hipotez 5a in 5b ne moremo potrditi.

5.6 Ključne ugotovitve statistične analize
Empirična raziskava o vplivu finančne krize na poročanje o tveganjih v letnih poročilih
velikih slovenskih nefinančnih druţb, je potekala na vzorcu letnih poročil 30 druţb za
leta 2005, 2006, 2011 in 2012. V raziskavi smo testirali naslednje povezanosti:
- med obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih v primerjalnih obdobjih,
- med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih poročilih v primerjalnih obdobjih,
- med obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih in velikostjo druţbe ter
- med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih poročilih in velikostjo druţbe.
Statistična analiza je podala naslednje ključne ugotovitve:
Hipoteza 1: Obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih nefinančnih družb
je v obdobju 2011-2012 višji kot v obdobju 2005-2006.
-

-

Statistična analiza je pokazala statistično značilno povišanje (na nivoju p < 0,05)
obsega razkritij o tveganjih v letnih poročilih, kar pomeni, da lahko z več kot
95% stopnjo verjetnosti trdimo, da je obseg razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih druţb v obdobju 2011-2012 višji kot v obdobju
2005-2006.
Hipotezo 1 lahko potrdimo.

Hipoteza 2: Kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih nefinančnih
družb je v obdobju 2011-2012 višja kot v obdobju 2005-2006.
Hipotezo 2 smo potrdili.
-

Statistična analiza je pokazala statistično značilne razlike (na nivoju p < 0,001) v
kakovosti poročanja o tveganjih v letnih poročilih med obdobjema 2005-2006 in
2011-2012, kar pomeni, da lahko z več kot 99% stopnjo verjetnosti trdimo, da je
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-

kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih slovenskih nefinančnih druţb v
obdboju 2011-2012 višja od kakovosti razkritij o tveganjih v letnih poročilih v
obdobju 2005-2006.
Hipotezo 2 lahko potrdimo.

Hipoteza 3: Letna poročila iz obdobja 2011-2012 opredeljujejo več kategorij tveganj
kot letna poročila iz obdobja 2005-2006.
-

-

Statistična analiza je pokazala statistično značilno povišanje (na nivoju p < 0,05)
prisotnosti kategorij tveganj v letnih poročilih iz obdobja 2005-2006 v obdobje
2011-2012, kar pomeni, da lahko z več kot 95% stopnjo verjetnosti trdimo, da je
v letnih poročilih iz obdobja 2011-2012 opredeljeno več kategorij tveganj kot v
letnih poročilih iz obdobja 2005-2006.
Hipotezo 3 lahko potrdimo.

Hipoteza 4: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe tako v obdobju 2005-2006
kot tudi v obdobju 2011-2012.
-

-

-

-

Statistična analiza je pokazala:
Statistično značilno povezanost obsega razkritij o tveganjih v letnih poročilih,
izraţenega kot deleţ besed, s čistimi prihodki od prodaje v drugem merjenem
obdobju, medtem ko v prvem merjenem obdobju povezava ni statistično
značilna;
statistično značilno povezanost obsega razkritij o tveganjih v letnih poročilih,
izraţenega s številom besed o razkritjih tveganj, s čistimi prihodki od prodaje v
obeh merjenih obdobjih;
da obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih, izraţen kot deleţ besed, ni
statistično povezan s celotnimi sredstvi v nobenem merjenem obdobju;
da obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih, izraţen s številom besed o
razkritjih tveganj, ni statistično povezan s celotnimi sredstvi v nobenem
merjenem obdobju.
Hipotezo 4 lahko le delno potrdimo.

Hipoteza 4a: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi sredinami deleža
števila besed o razkritjih tveganj v letnem poročilu, in velikostjo družbe, merjeno s
prihodki, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
-

-

Statistična analiza je pokazala statistično značilno povezanost obsega razkritij o
tveganjih v letnih poročilih, izraţenega kot deleţ besed, s čistimi prihodki od
prodaje v drugem merjenem obdobju, medtem ko v prvem merjenem obdobju
povezava ni statistično značilna.
Hipotezo 4a lahko le delno potrdimo.

Hipoteza 4b: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi sredinami celotnega
števila besed v izbranih odsekih, in velikostjo družbe, merjeno s prihodki, tako v
obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
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-

-

Statistična analiza je pokazala statistično značilno povezanost obsega razkritij o
tveganjih v letnih poročilih, izraţenega s številom besed o razkritjih tveganj, s
čistimi prihodki od prodaje v obeh merjenih obdobjih.
Hipotezo 4b lahko potrdimo.

Hipoteza 4c: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi sredinami deleža
števila besed o razkritjih tveganj, in velikostjo družbe, merjeno s celotnimi sredstvi, tako
v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
-

-

Statistična analiza je pokazala, da obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih,
izraţen kot deleţ besed, ni statistično povezan s celotnimi sredstvi v nobenem
merjenem obdobju.
Hipoteze 4c ne moremo potrditi.

Hipoteza 4č: Obstaja pozitivna povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb, merjenim z aritmetičnimi sredinami celotnega
števila besed v izbranih odsekih, in velikostjo družbe, merjeno s celotnimi sredstvi, tako
v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
-

-

Statistična analiza je pokazala, da obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih,
izraţen s številom besed o razkritjih tveganj, ni statistično povezan s celotnimi
sredstvi v nobenem merjenem obdobju.
Hipoteze 4č ne moremo potrditi.

Hipoteza 5: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe tako v obdobju 2005-2006
kot tudi v obdobju 2011-2012.
-

-

Statistična analiza je pokazala, da ocena kakovosti tveganj druţb ni statistično
značilno povezana z velikostjo podjetja, niti ko jo definirano s čistimi prihodki
od prodaje, niti kot celotna sredstva, in sicer v nobenem merjenem obdobju.
Hipoteze 5 ne moremo potrditi.

Hipoteza 5a: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe, merjeno s prihodki tako v
obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
-

-

Statistična analiza je pokazala, da ocena kakovosti tveganj druţb ni statistično
značilno povezana z velikostjo podjetja, definirano s čistimi prihodki od prodaje,
in sicer v nobenem merjenem obdobju.
Hipoteze 5a ne moremo potrditi.

Hipoteza 5b: Obstaja pozitivna povezanost med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih družb in velikostjo družbe, merjeno s celotnimi
sredstvi, tako v obdobju 2005-2006 kot tudi v obdobju 2011-2012.
-

-

Statistična analiza je pokazala, da ocena kakovosti tveganj druţb ni statistično
značilno povezana z velikostjo druţbe, definirano s celotnimi sredstvi, in sicer v
nobenem merjenem obdobju.
Hipoteze 5b ne moremo potrditi.
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Rezultate naše empirične raziskave lahko strnemo v ugotovitev, da je bilo
razkrivanje tveganj v letnih poročilih slovenskih nefinančnih druţb v obdobju 20112012 boljše v primerjavi z obdobjem 2005-2006. Predvsem pri letnih poročilih
druţb, ki poročajo po MSRP, smo zasledili zelo kakovostna in dobro razčlenjena
razkritja o tveganjih in metodologijah njihovega ocenjevanja, ukrepih za
obvladovanje tveganj, potencialnih vplivih ključnih tveganj na poslovanje, in pri
redkejših (letnih poročilih, ki so najboljše poročale o tveganjih) tudi razkritja o
organih, ki se ukvarjajo z njimi, prav tako pa je bil pri tovrstnih letnih poročilih
obseg razkritij o tveganjih veliko višji.
Napredek v kakovosti poročanja o tveganjih je bil za obdobje 2011-2012 opazen pri
večini analiziranih druţb, ki poročajo po MSRP, kar lahko pripišemo tudi vplivu
prenovljenega MSRP 7 v letu 2009, ki zahteva podrobnejša razkritja o tveganjih.
Manj pa je bil viden napredek pri tistih druţbah, ki so tudi v drugem merjenem
obdobju še poročale po SRS.
S pridobljenimi rezultati lahko potrdimo naša pričakovanja, in sicer da je razvitost
poročanja o tveganjih v letnih poročilih velikih slovenskih nefinančnih druţb po
finančni krizi boljša tako po obsegu kot tudi po izmerjeni kakovosti.
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE
Globalna finančna kriza 2007-2008 je nedvomno spodbudila potrebo po bolj
kakovostnem poročanju o tveganjih, zato je bil osrednji namen magistrske naloge
preučiti, ali je finančna kriza vplivala na poročanje o tveganjih v letnih poročilih velikih
slovenskih nefinančnih druţb.
Raziskavo smo vsebinsko razdelili na dva dela, teoretični in empirični del. Prvi del
naloge se je nanašal na teoretično predstavitev poročanja o tveganjih v letnih poročilih,
predstavitev načinov merjenja razkritij z analizo vsebine ter ugotovitve domačih in tujih
raziskav, ki so bile opravljene na obravnavanem področju.
Na tveganje druţbe gledamo v naši raziskavi bodisi kot na nevarnost za ogroţanje
bodisi kot na priloţnost za izboljšanje poslovanja. Tveganja so sestavni del poslovanja
druţb. Uspešne druţbe bodo na nepredvidene dogodke pripravljene, tveganja bodo
prepoznale in se na njih hitro odzvale. Druţbam, ki ţelijo s tveganji pravilno ravnati, ali
slediti zakonskim zahtevam glede tveganj, so na voljo številne strokovne rešitve za
obvladovanje tveganj in notranjega kontroliranja, med katerimi smo omenili v svetu
priznan okvir COSO ERM za celovito obvladovanje tveganj, okvir COSO ICIF za
celovito notranje kontroliranje ter standard ISO 31000 za upravljanje tveganj.
Poročanje o tveganjih v letnih poročilih je za druţbe nujno, saj se lahko na tak način
predstavijo tako njenim investitorjem, kot tudi drugim interesnim udeleţencem ter jih
navdušijo za novo ali nadaljnje poslovno sodelovanje. Pri odločanju o investiranju so za
investitorje med drugim zelo pomembna tudi razkritja o tveganjih v letnih poročilih, saj
jim lahko tovrstne informacije pomagajo pri odločanju o poslovanju z druţbo. Vsekakor
boljše oz. bolj kakovostno poročanje o tveganjih prispeva k boljšemu poslovanju druţb,
prav tako pa z razkrivanjem informacij o tveganjih druţba prispeva tudi k zmanjševanju
asimetrije informacij in odpravljanju agencijskega problema na finančnih trgih.
Po finančni krizi je bila posebna pozornost tako s strani regulatorjev finančnih trgov in
pripravljavcev standardov namenjena prav poročanju o tveganjih v letnih poročilih. Po
pregledu institucionalnih okvirov poročanja o tveganjih smo ugotovili, da se je aktiven
razvoj na področju razkritij o tveganjih in njihovem obvladovanju sicer ţe začel v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, s pojavom finančne krize pa so se regulatorji po
vsem svetu začeli še bolj intenzivno ukvarjati s problemom, kako izboljšati poročanje o
tveganjih v letnih poročilih in s tem pridobiti nazaj zaupanje investitorjev v tovrstno
obliko sporočanja druţb.
Druţbe v Sloveniji morajo v skladu z zahtevami ZGD-1 poročati o tveganjih v
poslovnem poročilu od leta 2004 naprej ter v skladu z zahtevami SRS 3 v
računovodskem poročilu. Po pregledu institucionalnih zahtev (ZGD-1, ZFPPIPP-UPB8
in SRS) na področju poročanja o tveganjih v letnih poročilih lahko povzamemo, da ni
vidnih vplivov finančne krize v smislu dodatnih zahtev o poročanju o tveganjih v letnih
poročilih.
Za slovenske druţbe, ki so zavezane k uporabi MRSP, pa lahko rečemo, da se je poznal
vpliv finančne krize pri poročanju o tveganjih, saj so se zaradi nje poostrile zahteve
MSRP 7, ki se nanašajo predvsem na razkritja o izpostavljenosti druţbe finančnim
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tveganjem in načinih, kako se druţbe z njimi soočajo, ter na dodatna razkritja o
zanesljivosti merjenja finančnih instrumentov po pošteni vrednosti.
Opravljene so bile številne raziskave doma in v tujini, ki so proučevale razkrivanje
tveganj v letnih poročilih in tudi vpliv finančne krize na razkrivanje tveganj v letnih
poročilih. Na splošno lahko rečemo, da je večina analiziranih raziskav odkrila pozitivno
povezanost med obsegom razkritij o tveganjih in velikostjo druţbe, pozitivno povezavo
med kakovostjo poročanja o tveganjih in velikostjo druţbe, pozitiven učinek stroţjih
regulativ in računovodskih predpisov na obseg in kakovost razkritij o tveganjih in tudi
pozitiven vpliv finančne krize na obseg razkritij o tvega njih.
Empirični del naloge je bil posvečen lastni raziskavi o vplivu finančne krize na
poročanje o tveganjih v letnih poročilih velikih slovenskih nefinančnih druţb, s katero
smo ţeleli preveriti zastavljene hipoteze. V raziskavo smo zajeli vzorec 30 druţb, za
vsako smo preučili štiri letna poročila, torej je bil za raziskavo potreben pregled skupno
120 letnih poročil. Pregledati je bilo potrebno celotna letna poročila, saj druţbe
poročajo o tveganjih tako v uvodnem delu, kot tudi v poslovnem in računovodskem
poročilu, v analizo pa smo ţeleli zajeti vse informacije o tveganjih, o katerih poroča
druţba v letnem poročilu.
Analizo smo opravili s pomočjo metode analize vsebine, v okviru katere smo uporabili
različne metode (štetje besed, štetje stavkov, metodo ključnih besed, indeks za merjenje
kakovosti razkritij o tveganjih). Pridobljene podatke iz letnih poročil smo obdelali z
ustreznimi statističnimi metodami in prišli do naslednjih ugotovitev.
Rezultati analize povezanosti med obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih v
primerjalnih obdobjih so pokazali statistično značilno povišanje obsega razkritij o
tveganjih v letnih poročilih, kar pomeni, da je obseg razkritij o tveganjih v letnih
poročilih slovenskih nefinančnih druţb v obdobju 2011-2012 višji kot v obdobju 20052006. Rezultati so skladni z našimi pričakovanji, skladni pa so tudi z ugotovitvami
Meijerjeve raziskave (2011), ter raziskav Linsley in Shrives (2006), Vandemaele et al.
(2009) ter raziskave Probohudono et al. (2011) .
Rezultati potrjujejo hipotezo, da je kakovost razkritij o tveganjih v letnih poročilih
slovenskih nefinančnih druţb v obdobju 2011-2012 višja od kakovosti razkritij o
tveganjih v letnih poročilih v obdobju 2005-2006. Ugotovitev je skladna z našimi
pričakovanji, do enake ugotovitve je v svoji raziskavi prišel tudi Meijer (2011), prav
tako (Abraham in Cox (2007), medtem ko Beretta in Bozzolan (2004) nista odkrila
nobene povezave med kakovostjo razkritij in velikostjo druţbe.
Statistično značilno povišanje se je pokazalo tudi pri ugotavljanju prisotnosti kategorij
tveganj v letnih poročilih v primerjanih obdobij, kar pomeni, da je v letnih poročilih iz
obdobja 2011-2012 opredeljeno več kategorij tveganj kot v letnih poročilih iz obdobja
2005-2006. Rezultati so skladni z našimi pričakovanji in tudi z Meijerjevimi
ugotovitvami (2011).
Povezanost med obsegom razkritij o tveganjih v letnih poročilih in velikostjo druţbe
lahko le delno potrdimo, saj je analiza pokazala statistično značilno povezanost le pri
obsegu razkritij o tveganjih v letnih poročilih, izraţenem s številom besed o razkritjih
tveganj, s čistimi prihodki od prodaje v obeh merjenih obdobjih. Pri primerjavi
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povezanosti obsega, izraţenega kot deleţ števila besed o razkritjih tveganj, s čistimi
prihodki od prodaje je bila statistično značilna povezanost samo v drugem obdobju,
medtem ko v prvem obdobju povezava ni bila statistično značilna, zato smo lahko to
hipotezo le delno potrdili. Obseg razkritij o tveganjih v letnih poročilih pa ni statistično
povezan s celotnimi sredstvi druţb, zato hipotezi 4c in 4č nismo mogli potrditi. Rezultat
kaţe na to, da so druţbe z večjimi prihodki od prodaje razkrile več informacij o
tveganjih (izraţenimi s številom besed o razkritjih tveganj), medtem ko lahko za primer,
ko razkritja izrazimo z deleţem števila besed o razkritjih tvegan, to ugotavljamo samo v
drugem obdobju. Obseg razkritij o tveganjih pa ni v nobenem primeru korelaciji s
celotnimi sredstvi druţb. Naše ugotovitve se razlikujejo od Meijerjevih (2011), ki je pri
tej hipotezi prišel do ugotovitve, da obstaja pozitivna korelacija v vseh analiziranih
primerih. Pozitivno korelacijo so v svojih raziskavah potrdili tudi Beretta in Bozolan
(2004) in Linsley in Shrives (2006) medtem ko sta Rajab in Handley-Schachler (2009)
ugotovila negativno korelacijo.
Naša raziskava ni ugotovila povezanosti med kakovostjo razkritij o tveganjih v letnih
poročilih in velikostjo druţbe v obeh primerih merjenja (s čistimi prihodki od prodaje in
celotnimi sredstvi), kar je v nasprotju z našimi pričakovanji, prav tako v nasprotju z
ugotovitvami Meierja (2011) ter Abrahama in Coxa (2007), ki so ugotovili pozitivno
korelacijo. Do enake ugotovitve kot mi, sta prišla tudi Beretta in Bozzolan (2004).
Rezultati, ki smo jih dobili pri testiranju zadnjih dveh hipotez, niso skladni z našimi
pričakovanji, niti s teoretičnimi izhodišči, da večje druţbe razkrivajo več in tudi bolj
kakovostne informacije o tveganjih (Beretta in Bozolan 2004, 272). Razlog je lahko ta,
da metode, ki smo jih uporabili za testiranje hipoteze 4 in 5, niso bile najbolj primerne
za proučevanje korelacijskih povezanosti med spremenljivkami.
Sklepne misli lahko torej zaključimo s spoznanjem, da rezultati naše raziskave kaţejo
boljšo (po obsegu in izmerjeni kakovosti) razvitost poročanja o tveganjih v letnih
poročilih velikih slovenskih nefinančnih druţb po finančni krizi. Pri letnih poročilih
druţb, predvsem tistih, ki poročajo po MSRP, je bilo mogoče zaslediti zelo kakovostna
in dobro razčlenjena razkritja o tveganjih, prav tako pa je bil pri tovrstnih letnih
poročilih obseg razkritij o tveganjih veliko višji. Napredek v kakovosti poročanja o
tveganjih je bil za obdobje 2011-2012 opazen pri večini analiziranih druţb, ki poročajo
po MSRP, kar lahko pripišemo tudi vplivu prenovljenega MSRP 7 v letu 2009, ki
zahteva podrobnejša razkritja o tveganjih. Manj pa je bil viden napredek pri tistih
druţbah, ki so tudi v drugem merjenem obdobju še poročale po SRS.
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Predlogi za nadaljnje raziskovanje
Prepričani smo, da bo raziskovanje na področju poročanja o tveganjih v letnih poročilih
predstavljalo bogato področje nadaljnjih empiričnih raziskav.
Naša raziskava je zajela majhen vzorec, zato bi bila smiselna raziskava na večjem
vzorcu, da bi lahko bolj posplošili rezultate, pri čemer bi jo morali zaradi majhne
slovenske populacije v tem primeru nujno razširiti na druţbe iz več drţav oziroma
izvesti na druţbah iz kakšne večje drţave.
Raziskava bi se lahko tudi omejila na določeno dejavnost druţbe ali tudi na več
različnih dejavnosti, med katerimi bi lahko opravili primerjalno analizo.
Moţna bi bila mednarodna raziskava o poročanju o tveganjih s primerjalno analizo
druţb iz ene ali več različnih drţav.
Zanimiva bi lahko bila tudi raziskava na vzorcu finančnih druţb, ki smo jih v naši
raziskavi izvzeli iz vzorca, ali pa na vzorcu bančnih druţb, kajti na poslovanje bank je
finančna kriza še posebej močno vplivala in jih prizadela, in bi raziskava vpliva
finančne krize na poročanje o tveganjih lahko podala zanimive izsledke.
Moţnosti za nadaljnje raziskovanje je veliko.
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Priloga 1: Izpisi iz programa SPSS za analize v okviru H1
Descriptives
Std.
Error

Statistic
število besed v izbranih odsekih o razkritjih
tveganj 2005

Mean

972,53

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

842,80
723,50
1270619,637
1127,218

Minimum

0

Maximum

4446

Range

4446

Interquartile Range

900

Skewness

1,896

,427

Kurtosis

3,426

,833

1366,10

308,987

Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

1998,05

747,00

Variance

2864191,197

Std. Deviation

1692,392

Minimum

0

Maximum

6805

Range

6805

Interquartile Range

1278

Skewness

1,973

,427

Kurtosis

3,449

,833

3352,63

516,858

Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

2295,54
4409,73

5% Trimmed Mean

3150,35

Median

2732,50

Variance

8014270,585

Std. Deviation

2830,949

Minimum

242

Maximum

10228

Range

9986

Interquartile Range

3594

Skewness

1,160

,427

,510

,833

3742,90

572,909

Kurtosis
število besed v izbranih odsekih o razkritjih

734,15

1167,06

Median

število besed v izbranih odsekih o razkritjih
tveganj 2011

1393,44

Median

Std. Deviation

število besed v izbranih odsekih o razkritjih
tveganj 2006

551,62

5% Trimmed Mean

Variance

205,801

Mean

80

tveganj 2012

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

3523,06

Median

2623,00
9846749,197

Std. Deviation

3137,953

Minimum

242

Maximum

11628

Range

11386

Interquartile Range

4305

Skewness

1,152

,427

,473

,833

Kurtosis
Mean

32043,10 3013,912

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

38207,24
30944,30

Median

24298,50
272509906,300

Std. Deviation

16507,874

Minimum

11237

Maximum

72629

Range

61392

Interquartile Range

21814

Skewness
Kurtosis
Mean

1,146

,427

,462

,833

31415,80 2744,487

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

25802,69
37028,91

5% Trimmed Mean

30822,26

Median

25141,00

Variance

225966245,062

Std. Deviation

15032,174

Minimum

13731

Maximum

60328

Range

46597

Interquartile Range

25330

Skewness
Kurtosis
število besed v celotnem poročilu 2011

25878,96

5% Trimmed Mean

Variance

število besed v celotnem poročilu 2006

4914,63

5% Trimmed Mean

Variance

število besed v celotnem poročilu 2005

2571,17

Mean

,853

,427

-,797

,833

43983,87 3964,682

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
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Lower
Bound
Upper
Bound

35875,18
52092,55
42990,74

Median

36295,50

Variance

471561089,430

Std. Deviation

21715,457

Minimum

18946

Maximum

88263

Range

69317

Interquartile Range

41066

Skewness
Kurtosis
število besed v celotnem poročilu 2012

Mean
Lower
Bound
Upper
Bound

-,817

,833

36364,52
53052,81

5% Trimmed Mean

43528,54

Median

36715,00

Variance

499345082,437

Std. Deviation

22346,031

Minimum

19835

Maximum

93870

Range

74035

Interquartile Range

39905

Skewness
Kurtosis
Mean

,766

,427

-,703

,833

,027370 ,0045381

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound

,018089

Upper
Bound

,036651

5% Trimmed Mean

,024789

Median

,024850

Variance

,001

Std. Deviation

delež besed o RT v celotnem poročilu 2006

,427

44708,67 4079,808

95% Confidence
Interval for Mean

delež besed o RT v celotnem poročilu 2005

,770

,0248562

Minimum

0,0000

Maximum

,1202

Range

,1202

Interquartile Range

,0280

Skewness

1,785

,427

Kurtosis

5,638

,833

Mean

,035553 ,0052625

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound

,024790

Upper
Bound

,046316

5% Trimmed Mean

,033156

Median

,028700

Variance

,001
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Std. Deviation

delež besed o RT v celotnem poročilu 2011

,0288238

Minimum

0,0000

Maximum

,1232

Range

,1232

Interquartile Range

,0328

Skewness

1,269

,427

Kurtosis

1,964

,833

Mean

,070697 ,0070495

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound

,056279

Upper
Bound

,085114

5% Trimmed Mean

,069822

Median

,067850

Variance

,001

Std. Deviation

,0386116

Minimum

,0056

Maximum

,1570

Range

,1514

Interquartile Range

,0592

Skewness
Kurtosis
delež besed o RT v celotnem poročilu 2012

Mean

,353

,427

-,406

,833

,077323 ,0074275

95% Confidence
Interval for Mean

Lower
Bound

,062132

Upper
Bound

,092514

5% Trimmed Mean

,076980

Median

,069550

Variance

,002

Std. Deviation

,0406820

Minimum

,0065

Maximum

,1534

Range

,1469

Interquartile Range

,0635

Skewness
Kurtosis

,318

,427

-,647

,833

Tests of Normality
ShapiroWilk

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
število besed v izbranih odsekih o
razkritjih tveganj 2005
število besed v izbranih odsekih o
razkritjih tveganj 2006
število besed v izbranih odsekih o
razkritjih tveganj 2011

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

,224

30

,001

,770

30

,000

,269

30

,000

,734

30

,000

,204

30

,003

,866

30

,001
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število besed v izbranih odsekih o
razkritjih tveganj 2012
število besed v celotnem poročilu
2005
število besed v celotnem poročilu
2006
število besed v celotnem poročilu
2011
število besed v celotnem poročilu
2012
delež besed o RT v celotnem
poročilu 2005
delež besed o RT v celotnem
poročilu 2006
delež besed o RT v celotnem
poročilu 2011
delež besed o RT v celotnem
poročilu 2012
*. This is a lower bound of the
true significance.
a. Lilliefors Significance
Correction

,204

30

,003

,868

30

,002

,198

30

,004

,867

30

,001

,247

30

,000

,838

30

,000

,170

30

,028

,872

30

,002

,205

30

,002

,885

30

,004

,135

30

0,168

,845

30

,000

,145

30

,109

,902

30

,009

,091

30

,200*

,977

30

,731

,114

30

,200*

,961

30

,333

Descriptives
Statistic
število besed v izbranih odsekih o razkritjih
tveganj 2005/06

Mean

1169,5000

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

252,05319

653,9934
1685,0066
1012,0000

Median

699,0000

Variance

1905924,259

Std. Deviation

1380,55216

Minimum

0,00

Maximum

5626,00

Range

5626,00

Interquartile Range

število besed v izbranih odsekih o razkritjih
tveganj 2011/12

Std. Error

970,25

Skewness

1,904

,427

Kurtosis

3,277

,833

3548,0333

537,45324

Mean
95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

2448,8180
4647,2486

5% Trimmed Mean

3341,4444

Median

2618,0000

Variance

8665679,620

Std. Deviation

2943,75264

Minimum

242,00

Maximum

10736,00

Range

10494,00

Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
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3758,75
1,142

,427

,415

,833

število besed v celotnem poročilu 2005/06

Mean

31729,7333 2791,01506

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

31012,7407

Median

24225,5000
233692952,340

Std. Deviation

15287,01908

Minimum

12484,00

Maximum

63265,00

Range

50781,00

Interquartile Range

24533,50

Skewness
Kurtosis
Mean
Lower
Bound
Upper
Bound

,427

-,527

,833

36166,2384
52526,6949

5% Trimmed Mean

43367,6852

Median

36533,0000

Variance

479918994,051

Std. Deviation

21907,05352

Minimum

19391,00

Maximum

88122,00

Range

68731,00

Interquartile Range

40285,00

Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean

,755

,427

-,850

,833

,031467

,0044921

Lower
Bound

,022279

Upper
Bound

,040654

5% Trimmed Mean

,029870

Median

,028000

Variance

,001

Std. Deviation

aritmetična sredina deleža besed o RT
obdobja 2

,878

44346,4667 3999,66246

95% Confidence Interval for
Mean

aritmetična sredina deleža besed o RT
obdobja 1

37438,0001

5% Trimmed Mean

Variance

število besed v celotnem poročilu 2011/12

26021,4666

,0246041

Minimum

0,0000

Maximum

,0930

Range

,0930

Interquartile Range

,0315

Skewness

,934

,427

Kurtosis

,663

,833

,074000

,0069790

Mean
95% Confidence Interval for
Mean
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Lower
Bound

,059726

Upper
Bound

,088274

5% Trimmed Mean

,073630

Median

,067000

Variance

,001

Std. Deviation

,0382253

Minimum

,0060

Maximum

,1520

Range

,1460

Interquartile Range

,0610

Skewness
Kurtosis

,251

,427

-,676

,833

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
aritmetična sredina deleža besed o
,141
RT obdobja 1
aritmetična sredina deleža besed o
,113
RT obdobja 2
*. This is a lower bound of the true significance.

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

30

0,132685815

,920

30

,028

30

0,2

,970

30

,544

a. Lilliefors Significance Correction

Paired Samples Statistics
Mean
Pair aritmetična sredina deleža besed o RT obdobja 1
1
aritmetična sredina deleža besed o RT obdobja 2

Std.
Std. Error
Deviation
Mean

N

,031467

30 ,0246041

,0044921

,074000

30 ,0382253

,0069790

Paired Samples Correlations
N
Pair aritmetična sredina deleža besed o RT obdobja 1 &
1
aritmetična sredina deleža besed o RT obdobja 2

Correlation
30

,531

Sig.
,003

Paired Samples Test

Mean
Pair aritmetična sredina
1
deleža besed o RT
obdobja 1 - aritmetična
sredina deleža besed o
RT obdobja 2

,0425333

Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.
Difference
Std.
Error
Deviation
Mean
Lower
Upper

,0326863 ,0059677 -,0547386 -,0303281

Ranks
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t

Sig.
(2df tailed)

29
7,127

,000

Mean
Rank

N
aritmetična sredina deleža
besed o RT obdobja 2 aritmetična sredina deleža
besed o RT obdobja 1

Negative Ranks

2a

Positive Ranks

28b

Ties

0

Total

30

4,00

Sum
of
Ranks
8,00

16,32 457,00

c

a. aritmetična sredina deleža besed o RT obdobja 2 < aritmetična sredina deleža besed o RT
obdobja 1
b. aritmetična sredina deleža besed o RT obdobja 2 > aritmetična sredina deleža besed o RT
obdobja 1
c. aritmetična sredina deleža besed o RT obdobja 2 = aritmetična sredina deleža besed o RT
obdobja 1
Test Statisticsa
aritmetična sredina deleža
besed o RT obdobja 2 aritmetična sredina deleža
besed o RT obdobja 1
Z

-4,618b

Asymp. Sig. (2-tailed)

,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
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Priloga 2: Metoda za merjenje kakovosti razkritih tveganj v letnih poročilih po
Van Beest et al. (2009)

88

Vir: Van Beest et al. (2009, 36-40).
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Priloga 3: Izpisi iz programa SPSS za analize v okviru H2
Descriptives
Statistic
Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2005

Mean

,81343 ,010829

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,81652
,81000
,004
,059311

Minimum

,657

Maximum

,905

Range

,248

Interquartile Range

,072

Skewness
Kurtosis
Mean

-,794

,427

,655

,833

,81403 ,012907

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,78764
,84043

5% Trimmed Mean

,81859

Median

,82400

Variance

,005

Std. Deviation

,070693

Minimum

,600

Maximum

,914

Range

,314

Interquartile Range

,110

Skewness

-,914

,427

Kurtosis

1,345

,833

Mean

,86760 ,007537

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,85219
,88301

5% Trimmed Mean

,86930

Median

,86700

Variance

,002

Std. Deviation

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2012

,83558

Median

Std. Deviation

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2011

,79129

5% Trimmed Mean

Variance

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2006

Std.
Error

,041281

Minimum

,781

Maximum

,924

Range

,143

Interquartile Range

,069

Skewness

-,491

,427

Kurtosis

-,660

,833

Mean

,86627 ,008130
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95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,84964
,88290

5% Trimmed Mean

,86715

Median

,87150

Variance

,002

Std. Deviation

Ocena kvalitete tveganj (T/M)
2005/2006

,044532

Minimum

,771

Maximum

,952

Range

,181

Interquartile Range

,067

Skewness

-,431

,427

Kurtosis

-,318

,833

Mean

,81373 ,011417

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,79038
,83708

5% Trimmed Mean

,81733

Median

,80750

Variance

,004

Std. Deviation

Ocena kvalitete tveganj (T/M)
2011/2012

,062536

Minimum

,629

Maximum

,910

Range

,281

Interquartile Range

,085

Skewness

-,862

,427

Kurtosis

1,324

,833

Mean

,86693 ,007740

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,85110
,88276

5% Trimmed Mean

,86822

Median

,86900

Variance

,002

Std. Deviation

,042394

Minimum

,776

Maximum

,938

Range

,162

Interquartile Range

,065

Skewness

-,494

,427

Kurtosis

-,515

,833

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

91

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2005

,144 30

,116

,943 30

,113

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2006

,084 30

*

,200

,940 30

,090

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2011

,139 30

,145

,925 30

,037

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2012

,109 30

*

,200

,955 30

,234

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2005/2006

,129 30

0,2

,939 30

,087

Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2011/2012

,113 30

0,2

,950 30

,172

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Paired Samples Statistics
Mean
Pair Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2005/2006
1
Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2011/2012

Std.
Deviation

N

Std. Error
Mean

,81373

30

,062536

,011417

,86693

30

,042394

,007740

Paired Samples Correlations
N
Pair Ocena kvalitete tveganj (T/M) 2005/2006 & Ocena
1
kvalitete tveganj (T/M) 2011/2012

Correlation
30

Sig.

,372

,043

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Difference
Mean
Pair Ocena kvalitete tveganj
1
(T/M) 2005/2006 - Ocena
kvalitete tveganj (T/M)
2011/2012

-,053200

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

,061140

,011163
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Lower

Upper

-,076030

-,030370

t
-4,766

df
29

Sig. (2tailed)
,000

Priloga 4: Izpisi iz programa SPSS za analize v okviru H3
Descriptivesa,b,c
Statistic
Tržno tveganje 2005/06

Mean

,60000 ,087756

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

,231

Std. Deviation

,480660

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

1,000

Skewness

-,429

,427

-1,858

,833

Kurtosis
Mean

,88333 ,057151

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

,76645
1,00022
,92593

Median

1,00000

Variance

,098

Std. Deviation

,313031

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

0,000

Skewness
Kurtosis
Mean

-2,509

,427

4,849

,833

,81667 ,065580

95% Confidence Interval for
Mean

5% Trimmed Mean
Median

Lower
Bound
Upper
Bound

,68254
,95079
,85185
1,00000

Variance

,129

Std. Deviation

,359198

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Valutno tveganje 2011/12

,77948

1,00000

Variance

Valutno tveganje 2005/06

,42052

,61111

Median

Tržno tveganje 2011/12

Std.
Error

Mean

,125
-1,700

,427

1,340

,833

,95000 ,036750
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95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

1,00000

Variance

,041

Std. Deviation

,201289

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

0,000

Skewness

-4,281

,427

Kurtosis

18,773

,833

Mean

,76667 ,070846

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

,91156

1,00000

Variance

,151

Std. Deviation

,388040

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

,500

Skewness
Kurtosis
Mean

-1,304

,427

,049

,833

,51667 ,084701

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,34343
,68990

5% Trimmed Mean

,51852

Median

,50000

Variance

,215

Std. Deviation

,463929

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

1,000

Skewness

-,069

,427

-1,905

,833

Kurtosis
Cenovna tveganja 2011/12

,62177

,79630

Median

Cenovna tveganja 2005/06

1,02516
,99074

Median

Tveganja obrestne mere 2005/06

,87484

Mean

,71667 ,078357

95% Confidence Interval for
Mean

5% Trimmed Mean
Median

Lower
Bound
Upper
Bound

,55641
,87693
,74074
1,00000
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Variance

,184

Std. Deviation

,429180

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

,625

Skewness
Kurtosis
Kreditno tveganje 2005/06

Mean
Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

-,859

,833

,64743
,91924
,81481

Median

1,00000

Variance

,132

Std. Deviation

,363966

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

,500

Skewness
Kurtosis
Mean

-1,397

,427

,493

,833

,98333 ,016667

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,94925
1,01742

5% Trimmed Mean

1,00000

Median

1,00000

Variance

,008

Std. Deviation

,091287

Minimum

,500

Maximum

1,000

Range

,500

Interquartile Range

Likvidnostno tveganje 2005/06

,427

,78333 ,066451

95% Confidence Interval for
Mean

Kreditno tveganje 2011/12

-1,006

0,000

Skewness

-5,477

,427

Kurtosis

30,000

,833

Mean

,76667 ,070846

95% Confidence Interval for
Mean

5% Trimmed Mean
Median

Lower
Bound
Upper
Bound

,62177
,91156
,79630
1,00000

Variance

,151

Std. Deviation

,388040

Minimum

0,000

Maximum

1,000
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Range

1,000

Interquartile Range

,500

Skewness
Kurtosis
Likvidnostno tveganje 2011/12

Mean
Lower
Bound
Upper
Bound

,833

,89849
1,03484

5% Trimmed Mean

1,00000

Median

1,00000

Variance

,033

Std. Deviation

,182574

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

0,000

Skewness

-5,477

,427

Kurtosis

30,000

,833

Mean

,23333 ,074792

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

,08037
,38630
,20370

Median

0,00000

Variance

,168

Std. Deviation

,409654

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

Strateško tveganje 2011/12

,427

,049

,96667 ,033333

95% Confidence Interval for
Mean

Strateško tveganje 2005/06

-1,304

,500

Skewness

1,323

,427

Kurtosis

-,102

,833

Mean

,53333 ,089486

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,35031
,71635

5% Trimmed Mean

,53704

Median

,75000

Variance

,240

Std. Deviation

,490133

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

1,000

Skewness

-,141

,427

-2,041

,833

Kurtosis
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Operativno tveganje 2005/06

Mean

,55000 ,084248

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,55556

Median

,50000
,213

Std. Deviation

,461445

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

1,000

Skewness

-,209

,427

-1,858

,833

Kurtosis
Mean

,81667 ,069825

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

,95947

1,00000

Variance

,146

Std. Deviation

,382445

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

0,000

Skewness
Kurtosis
Mean

-1,722

,427

1,146

,833

,30000 ,078051

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

,14037
,45963
,27778

Median

0,00000

Variance

,183

Std. Deviation

,427503

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

,625

Skewness

,908

,427

-,999

,833

Kurtosis
Legalno in regulatorno tveganje
2011/12

,67386

,85185

Median

Legalno in regulatorno tveganje
2005/06

,72231

5% Trimmed Mean

Variance

Operativno tveganje 2011/12

,37769

Mean

,58333 ,089966

95% Confidence Interval for
Mean

5% Trimmed Mean
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Lower
Bound
Upper
Bound

,39933
,76733
,59259

Median

1,00000

Variance

,243

Std. Deviation

,492764

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

1,000

Skewness

-,356

,427

-1,969

,833

Kurtosis
Finančno tveganje 2005/06

Mean

,78333 ,070643

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

1,00000

Variance

,150

Std. Deviation

,386927

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

,500

Skewness
Kurtosis
Mean

-1,434

,427

,354

,833

,28333 ,081942

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

5% Trimmed Mean

,11574
,45092
,25926

Median

0,00000

Variance

,201

Std. Deviation

Skupna ocena kategorij tveganj
2005/06

,92781
,81481

Median

Tveganje finančnega poročanja
2011/12

,63885

,448817

Minimum

0,000

Maximum

1,000

Range

1,000

Interquartile Range

1,000

Skewness

1,012

,427

Kurtosis

-,987

,833

Mean

,55600 ,047929

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,45797
,65403

5% Trimmed Mean

,56728

Median

,63600

Variance

,069

Std. Deviation

,262520

Minimum

0,000
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Maximum

,909

Range

,909

Interquartile Range

,318

Skewness
Kurtosis
Skupna ocena kategorij tveganj
2011/12

Mean

-,968

,427

,121

,833

,79227 ,028068

95% Confidence Interval for
Mean

Lower
Bound
Upper
Bound

,73486
,84967

5% Trimmed Mean

,79780

Median

,81800

Variance

,024

Std. Deviation

,153736

Minimum

,455

Maximum

1,000

Range

,545

Interquartile Range

,273

Skewness

-,532

,427

Kurtosis

-,651

,833

a. Tveganja obrestne mere 2011/12 is constant. It has been omitted.
b. Finančno tveganje 2011/12 is constant. It has been omitted.
c. Tveganje finančnega poročanja 2005/06 is constant. It has been omitted.

Tests of Normalityb,c,d
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

df

Sig.

Tržno tveganje 2005/06

,364

30

,000

,665

30

,000

Tržno tveganje 2011/12

,512

30

,000

,407

30

,000

Valutno tveganje 2005/06

,462

30

,000

,548

30

,000

Valutno tveganje 2011/12

,531

30

,000

,273

30

,000

Tveganja obrestne mere 2005/06

,426

30

,000

,616

30

,000

Cenovna tveganja 2005/06

,285

30

,000

,732

30

,000

Cenovna tveganja 2011/12

,412

30

,000

,632

30

,000

Kreditno tveganje 2005/06

,424

30

,000

,622

30

,000

Kreditno tveganje 2011/12

,539

30

,000

,180

30

,000

Likvidnostno tveganje 2005/06

,426

30

,000

,616

30

,000

Likvidnostno tveganje 2011/12

,539

30

,000

,180

30

,000

Strateško tveganje 2005/06

,449

30

,000

,573

30

,000

Strateško tveganje 2011/12

,329

30

,000

,678

30

,000

Operativno tveganje 2005/06

,302

30

,000

,730

30

,000

Operativno tveganje 2011/12

,484

30

,000

,499

30

,000

,392

30

,000

,661

30

,000

,368

30

,000

,649

30

,000

Legalno in regulatorno tveganje
2005/06
Legalno in regulatorno tveganje
2011/12
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Z

Asymp.
Sig. (2,004
,114
,006
tailed)
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Priloga 5: Izpisi iz programa SPSS za analize v okviru H4
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Priloga 6: Izpisi iz programa SPSS za analize v okviru H5
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