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POVZETEK

Hypo Leasing, d. o. o., je lizing hiša, ki pokriva eno izmed dejavnosti poslovne banke, zato
se pri svojem delovanju srečuje z enakimi vrstami tveganj kot slednja. Temeljna naloga
banke je obvladovanje tveganj. Najpogostejši vzrok propadov finančnih institucij je
izpostavljenost kreditnemu tveganju, da dolžnik v določenem roku ne bo poplačal
pogodbenih obveznosti. Pri obvladovanju kreditnega tveganja Hypo Leasing, d. o. o.,
uporablja različne instrumente zavarovanja. Med najpogostejše sodijo lastna udeležba
lizingojemalca, lastništvo nad predmetom, menice in menična izjava ter zavarovanje
predmeta lizinga. V zadnjih dveh letih podjetje vse pogosteje posega po poroštvu tretje
osebe, saj zgoraj navedena sredstva niso dovolj učinkovita. Neplačevanje pogodbenih
obveznosti je od začetka gospodarske krize pa vse do danes postala stalnica, ki jo
podjetje skuša čim bolj omiliti s sprejemanjem različnih ukrepov, z uporabo ustreznih
instrumentov zavarovanja, z bonitetno oceno ter z intenzivnim spremljanjem
lizingojemalcev.
KLJUČNE BESEDE: kreditno tveganje, obvladovanje tveganj, Hypo Leasing, d. o. o., lizing,
instrumenti zavarovanja, bonitetna ocena, izterjava in sanacija.
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SUMMARY

Title: CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMPANY HYPO LEASING, D. O. O.
Hypo Leasing, d. o. o., is a leasing company, which covers one of the activities of
commercial bank and therefore their activities have the same kinds of risks. The basic
task of the bank is risk management. The most common cause of failures of financial
institutions is the exposure to credit risk, the risk that the debtor fails to repay contractual
obligations. In the case of credit risk Hypo Leasing d. o. o., is using different instruments
of insurance, among the most frequent belong the own participation of the lessee's,
ownership of the subject, bills and bills statement, and insurance of the object of leasing.
In the last two years, however, the company increasingly recourses to a third party
guarantee, since the above-mentioned means are not effective enough. Non-payment of
contractual obligations, from the beginning of the economic crisis all to today, has
become a constant, which the company seeks to mitigate as much as possible by
adopting different measures using appropriate instruments of insurance, credit rating, and
intensive monitoring of lessees.
KEYWORDS: credit risk, risk management, Hypo Leasing, d. o. o., leasing, insurance
instruments, credit rating, recovery and rehabilitation.
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1 UVOD

Finančne institucije se pri svojem poslovanju srečujejo z različnimi vrstami tveganj, med
njimi je tudi podjetje Hypo Leasing, d. o. o., čigar že ime pove, da so njihova osnovna
dejavnost lizinški posli. Najpomembnejše tveganje, ki mu Hypo Leasing, d. o. o., posveča
posebno pozornost, je kreditno tveganje, ki je v zadnjih dveh letih pridobilo na pomenu in
obsegu, zato finančne institucije namenjajo vedno večji poudarek obvladovanju le-tega.
V diplomski nalogi je podrobneje predstavljeno obvladovanje kreditnega tveganja v
instituciji Hypo Leasing, d. o. o. Predstavljeni so instrumenti zavarovanja pred kreditnim
tveganjem, ki se jih podjetje poslužuje, poudarek je na boniteti podjetja, ki ima velik vpliv
na odobravanje lizinških poslov.
Od same bonitete je odvisno, ali bo lizinški posel odobren, kakšna bo višina pologa ter
kateri instrumenti zavarovanja bodo uporabljeni. Skozi hipotetičen primer fizične osebe je
predstavljen sam potek lizinga ter instrumenti zavarovanja, ki so bili v navedenem primeru
uporabljeni. Podana je analiza primera ter predlogi za izboljšavo pred kreditnim
tveganjem.
Namen diplomske naloge je podrobneje predstaviti kreditno tveganje, kakšne posledice
ima le-to na podjetje in predstaviti instrumente zavarovanja ter orodja, ki jih Hypo
Leasing, d. o. o., uporablja pri obvladovanju kreditnega tveganja. Cilj diplomske naloge je
predlagati nove načine zavarovanja pred to vrsto tveganja ter potrditi ali zavreči naslednji
hipotezi:

Hipoteza 1: Z uporabo ustreznih zavarovalnih instrumentov lahko preprečimo kreditno
tveganje.

Hipoteza 2: S procesom obvladovanja kreditnega tveganja si podjetje poveča verjetnost
uspeha ter zmanjša verjetnost neuspeha in negotovosti za doseganje ciljev podjetja.
Pri izdelavi diplomske naloge je bila uporabljena deskriptivna metoda na podlagi domače
in tuje literature, interno gradivo podjetja Hypo Leasing, d. o. o., ter izkušnje zaposlenih v
podjetju. Prvi del temelji na deskriptivni metodi, medtem ko se drugi del večinoma
naslanja na interno gradivo podjetja Hypo Leasing, d. o. o. Tretji del diplomske naloge
temelji na izkušnjah zaposlenih, predvsem tistih iz oddelka za izterjavo in sanacijo ter
dokumentacije različnih lizingojemalcev. Vse to, je združeno v hipotetičnem primeru, ki je
predstavljen v diplomskem delu.
Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele. V prvi del spadata drugo in tretje poglavje, ki
opisujeta teorijo. V drugem poglavju so opisani pojem in vrste tveganja, sledi predstavitev
kreditnega tveganja z definicijo, razvrstitev kreditnega tveganja ter modeli in merjenje
kreditnega tveganja. Poleg kreditnega tveganja so prikazana tudi druga tveganja, katerim
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je izpostavljeno podjetje Hypo Leasing, d. o. o. To so: likvidnostno, valutno in obrestno
tveganje ter tveganje ostanka vrednosti.
Tretje poglavje opisuje pojem obvladovanja tveganja. Predstavljene so vloge in
odgovornosti zaposlenih v finančni instituciji v procesu obvladovanja tveganj ter strategija
obvladovanja tveganja, kjer ima pomembno vlogo vodstvo, ki opredeli svoje razumevanje
izpostavljenosti tveganju ter opiše načine obvladovanja posameznih vrst tveganj.
Drugi del diplomskega dela tvorita četrto in peto poglavje. Četrto se nanaša na
predstavitev podjetja Hypo Leasing, d. o. o., njegovo osnovno dejavnost, ključne
rezultate, ki jih je podjetje doseglo v letu 2009, ter razvojna strategija.
Sledi opredelitev vrst lizinga, ki ga podjetje ponuja svojim strankam, bistvene razlike med
lizingom in kreditom ter prednosti in slabosti lizinga pred drugimi oblikami zadolževanja.
Predstavljeni so tudi instrumenti zavarovanja, ki jih podjetje uporablja v izogib kreditnemu
tveganju, poudarek pa je na boniteti podjetja oziroma ratingu, na podlagi katerega so v
bonitetne razrede razvrščeni lizingojemalci.
V petem poglavju je prikazan postopek izterjave in sanacije, ki sledi, kadar lizingojemalec
ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti ter kadar instrumenti zavarovanja ne dosežejo
želenega učinka. Na koncu tega poglavja so podane posebnosti izterjave glede na sorodna
podjetja, kot so NLB Leasing, Gorica Leasing, KBM Leasing ter Finor Leasing.
Tretji del diplomske naloge, ki vključuje šesto poglavje, je praktični del, v katerem je
predstavljen hipotetičen primer fizične osebe – lizingojemalca, ki je leta 2003 pri Hypo
Leasingu, d. o. o., sklenil pogodbo o finančnem lizingu. V tem delu naloge je združena
praksa s prej opisano teorijo. Skozi primer je predstavljen potek lizinga, kateri instrumenti
zavarovanja so bili uporabljeni ter postopek izterjave.
Na koncu je podana analiza primera ter predlogi za izboljšavo glede novih instrumentov
zavarovanja. Zaključek diplomske naloge temelji na preveritvi hipotez; podane so še
druge ugotovitve, ki se nanašajo na diplomsko delo.
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2 VRSTE FINANČNIH TVEGANJ S PODROČJA LIZINGA

Lizinške hiše potrebujejo za svojo dejavnost veliko finančnih sredstev, zato jih v obliki
kreditov ali lastniškega kapitala oskrbujejo njihovi lastniki – banke. Podjetje Hypo Leasing,
d. o. o., se pri svojem delovanju srečuje z enakimi tveganji, kot so značilna za bančno
poslovanje, saj pokriva eno izmed dejavnosti poslovne banke (po Skazi, 2008, str. 12).
V nadaljevanju je predstavljen pojem in nato vrsta tveganj, sledi opredelitev kreditnega
tveganja, ki sodi med najpomembnejša tveganja lizinških hiš. Ker se poleg kreditnega
tveganja finančne institucije spopadajo tudi z drugimi vrstami tveganj, so na koncu
drugega poglavja predstavljena najpomembnejša tveganja, ki jim je izpostavljeno podjetje
Hypo Leasing, d. o. o.

2.1 POJEM IN VRSTA TVEGANJ
Cilj vsakega podjetja je doseči načrtovani denarni tok in načrtovani poslovni izid. Dejavniki
tveganja so pogosto vzrok neuspeha, ki je posledica pomanjkanja popolnih in kakovostnih
informacij, ki jih vodstvo uporablja za sprejemanje poslovnih odločitev, ter spremenjenih
tržnih razmer.
Tveganje je verjetnost, da bo uresničitev neke odločitve drugačna od pričakovane, za nas
najbolj ugodne (po Peterlinu, 2005, str. 18). Vsako neželeno zmanjšanje gospodarskih
koristi podjetja lahko opredelimo kot tveganje. Tveganje je neprijeten odmik od
načrtovanih ciljev in je posledica negotovosti ocen razvoja dogodkov v prihodnosti. Pojem
tveganje se uporablja v različnih zvezah:
•

•

•

Tveganje kot priložnost je zajeto v predpostavki, da obstaja povezava med
tveganjem in donosnostjo. Večje kot je tveganje, večja je mogoča donosnost in
tudi večja možnost izgube.
Vodstvo podjetja najpogosteje dojema tveganje kot nevarnost oziroma grožnjo,
saj si predstavlja tveganje v negativnem smislu, kot je finančna izguba, kraje,
zlorabe, izguba ugleda podjetja, nesreča pri delu, odpovedi sistemov ali tožbe. Cilj
obvladovanja tveganja je zmanjšati verjetnost neželenega dogodka s čim manjšimi
stroški.
Teoretiki opredeljujejo pojem tveganje kot porazdelitev negotovih bodočih
rezultatov, kjer je cilj obvladovanja tveganja zagotavljanje najvišje mogoče
tveganju prilagojene donosnosti. Negotovost je opredeljena kot verjetnostna
porazdelitev vseh pozitivnih in negativnih rezultatov (po Berku et al., 2005, str. 9–
28).
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Finančna institucija je po naravi proizvajalec tveganj, saj sprejema tveganje ter ga
transformira v bančne produkte ter storitve. Različni teoretiki različno opredeljujejo vrste
bančnih tveganj. Vendar se razlike pri delitvi tveganj ne razlikujejo v njihovih definicijah,
ampak po delitvi tveganj na osnovne vrste ter podvrste.
Tako Ribnikar deli tveganja v bančnem poslovanju na kreditno tveganje, tveganje
spremembe obrestne mere, tveganje spremembe deviznega tečaja ter tržno tveganje (po
Ribnikarju, 1994, str. 44). Mednarodni finančni sklad v povezavi s temeljnimi načeli
učinkovitega bančnega nadzora tveganje segmentira v naslednje forme:
•
•
•

•

•
•

•

Kreditno tveganje, znotraj katerega je potrebno izpostaviti veliko izpostavljenost,
koncentracijo in kreditiranje povezanih oseb.
Deželno tveganje je definirano kot tveganje nastanka izgube, povezano z državo
izvora dolžnika (Krumberger V: Borak, str. 73).
Tržno tveganje nastane kot posledica neugodne spremembe tržnih spremenljivk,
kot so cena, obrestna mera in devizni tečaj. Glede na spremembe ali gibanje teh
spremenljivk v okvir tržnega tveganja spadajo pozicijsko, obrestno ter valutno
tveganje (Volksbank, 2010).
Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, ko banka ni sposobna
poravnati vseh dospelih obveznosti oziroma ko je banka zaradi nezmožnosti
zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti ob dospelosti prisiljena
zagotavljati potrebna sredstva s pomembno večjimi stroški od običajnih.
Operativno tveganje je opredeljeno kot tveganje izgube zaradi neustreznih ali
neuspešnih notranjih procesov, oseb in sistemov ali zaradi zunanjih dogodkov.
Pravno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi kršenja ali nepravilnega
upoštevanja zakonov, podzakonskih aktov, navodil, priporočil, sklenjenih pogodb,
dobre prakse ali etičnih norm.
Tveganje izgube dobrega imena izvira iz nespoštovanja pravnih predpisov.
Tovrstno tveganje finančnim institucijam škodi, saj morajo ohraniti zaupanje svojih
komitentov za uspešno poslovanje. Ko banka izgubi dobro ime, si s težavo povrne
ugled (Krumberger V: Borak, str. 73).

2.2 KREDITNO TVEGANJE
Podjetje Hypo Leasing, d. o. o., posveča največjo pozornost ugotavljanju, merjenju in
obvladovanju kreditnega tveganja. To od njega zahteva dejavnost, ki jo opravlja.
2.2.1 Opredelitev kreditnega tveganja
Med najpomembnejšimi tveganji finančnih institucij je po izkušnjah kreditno tveganje, saj
mu je izpostavljeno vsako podjetje. Obstaja veliko definicij kreditnega tveganja. Zakon o
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bančništvu opredeljuje kreditno tveganje kot tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve
obveznosti dolžnika do banke (ZBan-1, 76. člen).
Najsplošnejša definicija kreditnega tveganja je, da dolžnik ne bo sposoben ali ne bo mogel
poravnati pogodbenih obveznosti, zamujal bo s plačili in morda sploh ne bo plačal (po
Ribnikarju, 1994, str. 44). Kreditno tveganje izhaja iz negotovosti plačila glavnice ali
obrokov s strani lizingojemalca v skladu z dogovorjenimi roki in na opredeljene načine. To
tveganje bi lahko imenovali tudi tveganje plačilne nesposobnosti nasprotne stranke (po
Berku et al., 2005, str. 208).
Pri sami minimizaciji kreditnega tveganja in sklepanju dobrih lizing pogodb je treba
razumeti koncepta napačne izbire in moralnega hazarda, ki sta ključna dejavnika, in
predstavljata okvir za minimiziranje kreditnega tveganja.
Bodoči lizingojemalci z najbolj tveganimi investicijskimi projekti si najbolj prizadevajo
prepričati lizing hišo, da bo njihov projekt uspešen. Sama verjetnost, da bodo izbrani prav
ti, je zelo velika, saj so najbolj zagnani pri pridobivanju lizinga. Zato je problem napačne
izbire izredno problematičen. To so za lizinško hišo najmanj želeni lizingojemalci, saj
obstaja velika verjetnost, da v prihodnosti ne bodo sposobni odplačevati lizinških obrokov.
Na trgu lizinga je prisoten tudi problem moralnega hazarda; to je tveganje, da se bo
lizingojemalec izpostavil aktivnostim, ki so z vidika lizingodajalca neželene. Nekateri
lizingojemalci si želijo vlagati v posle, ki imajo zelo visoko verjetnost neuspeha, vendar če
se jim posel posreči, prinaša zelo visoke dobičke. To je za lizing hišo neželen posel, saj
visoko tveganje zmanjšuje verjetnost, da bo lizing odplačan.
Da bi bila lizinška hiša na trgu uspešna, mora zaobiti problem napačne izbire in moralnega
hazarda, ki povečujeta verjetnost nevračila lizinga. Lizinška hiša si prizadeva, da bi ta
problem zaobšla z različnimi principi obvladovanja kreditnega tveganja, kot so:
pridobivanje informacij o lizingojemalcih in njihovim nadziranjem, oblikovanje uspešnega
in dolgoročnega odnosa s strankami, kreditna zavarovanja, zahtevane poravnalne vsote
na računu in sama racionalizacija lizinga, tako da visoko tveganih projektov sploh ne
odobravajo (po Laure, 2004, str. 31–32).
2.2.2 Razvrstitev kreditnega tveganja
Na podlagi dejavnosti, s katero se ukvarja lizinška hiša, lahko kreditno tveganje razvrstimo
v naslednje segmente tveganja:
•
•
•

tveganje neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani lizingojemalca,
tveganje izpostavljenosti lizingodajalca pri odplačevanju obveznosti ter
tveganje izterjave neplačanega dolga (po Bessisu, 1998, str. 82).
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Tveganje neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani lizingojemalca je v lizinški hiši
prisotno ob vsaki sklenitvi pogodbe. Stranke pri podpisu lizinške pogodbe načeloma
izpolnjujejo pogoje, ki jih določa podjetje, vendar lahko zaradi sprememb na trgu hitro
postanejo nelikvidne, kar lahko privede do znižanja povprečne bonitete komitentov,
povečanja deleža plačilno nesposobnih dolžnikov in deleža zapadlih terjatev.
Kolikšna bo verjetnost, da lizingojemalec ne bo izpolnjeval obveznosti po anuitetnem
načrtu, je odvisno od plačilne sposobnosti lizingojemalca ter obdobja financiranja
predmeta lizinga.
Tveganje izpostavljenosti lizingodajalca pri odplačevanju pogodbenih obveznosti se
pokaže pri vsaki odobritvi financiranja. Lizinška hiša mora ločiti med maksimalno in
pričakovano izpostavljenostjo. Pri obeh gre za to, da lizingojemalec ne bo sposoben
poravnati pogodbenih obveznosti.
Razlika je v tem, da pri maksimalni izpostavljenosti lizingojemalec ne bo sposoben
poravnati obveznosti v celoti. Ta izpostavljenost pove zgornjo mejo vsote denarja, ki jo
lahko lizinška hiša izgubi. Pričakovana izpostavljenost pove, kakšno izgubo lahko hiša
pričakuje, če lizingojemalec ne bo več sposoben poravnavati obveznosti.
Tveganje izterjave neplačanega dolga se pojavi, ko lizingojemalec ni več sposoben
poravnavati obveznosti, instrumenti zavarovanja pa niso dovolj učinkoviti oziroma ne
dosežejo želenega učinka. Lizinška hiša to tveganje omili s pravočasnim ukrepanjem ter z
uporabo ustreznih zavarovalnih instrumentov.
Raba le-teh je povezana s časom nastanka lizinške pogodbe. Določen instrument
zavarovanja, ki je bil v trenutku odobritve pogodbe primeren, lahko zaradi spremenjenih
tržnih razmer postane neprimeren, kar vodi v situacijo, da lizinška hiša ne bo sposobna
izterjati dolga (po Smithsonu, 1998, str. 390–393).
2.2.3 Modeli in merjenje kreditnega tveganja
Modela, ki se v praksi uporabljata pri kreditnem tveganju, sta kvalitativni in kvantitativni
model. Naloga kvalitativnih modelov je ocena tveganja specifičnih faktorjev, ki zajemajo
vse lizingojemalce (ugled lizingojemalca, razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom
lizingojemalca, variabilnost dobička, instrumenti zavarovanja) ter sistematičnih faktorjev,
ki zadevajo določen finančni trg in gospodarstvo (poslovni cikel in obrestna mera) (po
Saundersu, 2000, str. 217–220).
Kvantitativni modeli temeljijo na matematičnih in statističnih metodah. Njihova naloga je
kvantifikacija dejavnikov kreditnega tveganja, kot so verjetnost neplačila in razvrščanje
dolžnikov glede na verjetnost neplačila. Na tej osnovi ovrednotijo kreditno tveganje v
obliki premije za tveganje.
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Merjenje kreditnega tveganja je ključno za oblikovanje pravilne cene lizinga, določitev
vrste in načina zavarovanja ter postavitev ustreznih limitov zadolžitve za posameznega
lizingojemalca. S pomočjo merjenja kreditnega tveganja se lizinška hiša odloči, ali bo
lizing odobrila ali ne.
Preden se financiranje odobri, se opravi analizo bodočega lizingojemalca; obseg analize je
odvisen od vrste lizinga, višine lizinškega posla, trajanja financiranja in drugih posebnosti
lizingojemalca. Vključuje naslednje korake:
•
•
•
•
•
•

ugotavlja se, ali se potreba lizingojemalca ujema s ponudbo lizinške hiše,
analizira se bilančne postavke za daljše obdobje ter ugotavlja trende in nihanja,
preizkuša se bruto bilanca in s tem preverja finančne postavke, katere se prilagaja
modelom, ki jih lizinška hiša uporablja za analizo,
ovrednoti se namen lizinga glede na predvideni denarni tok,
analizira se panogo, poslovanje, položaj podjetja na trgu ter poslovne partnerje, s
katerimi podjetje posluje,
na podlagi zgoraj naštetih točk se pripravi dokumentacijo za lizing ter uporabi
ustrezne zavarovalne instrumente (po Andromaku, 2006, str. 44).

2.3 DRUGE VRSTE TVEGANJ
Poleg kreditnega tveganja je institucija Hypo Leasing, d. o. o., izpostavljena tudi drugim
vrstam tveganj, ki jih mora uspešno obvladovati, če želi dosegati zastavljene cilje in
obdržati vodilni položaj lizinške hiše na slovenskem trgu. V nadaljevanju diplomske naloge
so predstavljena najpomembnejša tveganja, s katerimi se spopada Hypo Leasing, d. o. o.
Slika 1: Vrste tveganj v finančni instituciji Hypo Leasing, d. o. o.

Tveganja
lizinške hiše

kreditno
tveganje

likvidnostno
tveganje

valutno
tveganje

Vir: Lasten
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obrestno
tveganje

tveganje
ostanka
vrednosti

2.3.1 Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, ko se zaradi različnih dejavnikov v poslovnem procesu
spremeni razmerje med dolgovi in terjatvami podjetja (po Peterlinu, 2005, str. 35). To je
tveganje nastanka izgube, ko finančna institucija ni zmožna poravnati vseh dospelih
obveznosti. Likvidnost je sposobnost finančne institucije, da poravna zapadle obveznosti in
poveča finančna sredstva.
Finančne institucije se vsakodnevno soočajo z dejstvom, da se stanje denarnih sredstev
spreminja, zato je obvladovanje likvidnosti dnevna odgovornost vsake finančne institucije.
Enako velja za odgovornost skrbnega načrtovanja in spremljanja likvidnosti za prihodnost.
Ta vrsta tveganja je tesno povezana z drugimi tveganji, kot so kreditno, obrestno in
valutno tveganje (Muhič v: Borak, 2000, str. 133).
Likvidnost v družbi Hypo Leasing, d. o. o., ne upravljajo samo s stališča sredstev kot vira
denarnih prilivov, temveč tudi v povezavi z možnostjo pridobitve likvidnih sredstev po
ustrezni ceni, kar zagotavlja takojšnjo izpolnitev finančnih obveznosti do strank ob
zapadlosti. Likvidnost v družbi Hypo Leasing, d. o. o., skrbno upravljajo vsakodnevno in
dolgoročno predvsem z ustreznimi orodji, saj je likvidnost temelj zaupanja tako sedanjih
kot bodočih lizingojemalcev (Letno poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija, 2009, str.
36).
2.3.2 Valutno tveganje
Finančna institucija je izpostavljena valutnemu tveganju, kakor hitro je njeno poslovanje
povezano s tujimi plačilnimi sredstvi, saj vrednost deviznega tečaja ni znana v naprej (po
Berku et al., 2005, str. 201).
Če se devizni tečaj spremeni (zviša ali zniža), se posledično spremeni (poveča ali zmanjša)
vrednost naložb in dolgov podjetja v domači valuti. Pri valutni izpostavljenosti je
pomembnejša relativna sprememba deviznih tečajev kot absolutna, in sicer neto razlika
med sredstvi in dolgovi podjetja glede na to, ali ima podjetje neto terjatve ali neto
dolgove v tuji valuti in ali se je vrednost te valute povečala ali zmanjšala (po Ribnikarju,
1994, str 44).
V družbi Hypo Leasing, d. o. o., redno spremljajo stanje različnih valut ter skrbijo za
njihovo redno izravnavo. S tem zagotovijo, da je valutna vrzel zanemarljiva (Letno
poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija, 2009, str. 35).
2.3.3 Obrestno tveganje
Pri obrestnem tveganju gre za tveganje, da se bodo obrestne mere spremenile ali da se
bo to zgodilo z obrestno mero. Pri tem tveganju ne gre za obresti, ki jih upniki ne bi dobili
ali da jih ne bi dobili v celoti, ampak gre za to, da bo postala pogodbeno določena
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obrestna mera drugačna od tržne, ker se bo tržna mera spremenila (po Ribnikarju, 1994,
str. 44).
Vsaka finančna institucija je izpostavljena obrestnemu tveganju, saj je cena denarja
odvisna od ravni tržnih obrestnih mer. Zaradi makroekonomskih razmer ter ponudbe in
povpraševanja na trgu se obrestne mere na trgih nenehno spreminjajo (po Peterlinu,
2005, str. 32).
Obvladovanje obrestnega tveganja pomeni ugotavljanje usklajenosti obrestnih mer na
strani sredstev in virov. Če obrestne mere na strani sredstev in virov niso usklajene, se
pojavi obrestno tveganje. V družbi Hypo Leasing, d. o. o., uporabljajo svoj model za
ugotavljanje obrestnega tveganja, na podlagi katerega izračunavajo morebitne dobičke ali
izgube, ki nastanejo zaradi zamika ob prilagoditvi obrestnih mer na sredstvih in virih
zaradi spremenjenih razmer na trgu.
Družba Hypo Leasing, d. o. o., poskrbi za zaščito pred to vrsto tveganja z usklajenostjo
obrestnih mer na strani sredstev in virov. Največji delež financiranja na strani sredstev je
zato vezan na variabilno obrestno mero, kar je usklajeno z najetimi krediti na strani virov
(Letno poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija, 2009, str. 35).
2.3.4 Tveganje ostanka vrednosti
Družba Hypo Leasing, d. o. o., ponuja svojim strankam vrsto lizinga, pri katerem je pravni
in ekonomski lastnik predmeta Hypo Leasing, d. o. o. Ta vrsta se imenuje poslovni najem
oziroma operativni lizing. Pri tem se podjetje srečuje z obliko tveganja, ki za finančne
institucije ni običajen.
Tveganje ostanka vrednosti je povezano z makroekonomskim okoljem ter ekonomsko
vrednostjo predmeta najema. Vrednost najetega predmeta se izkazuje ter meri med
naložbenimi nepremičninami. Pri odprodaji le-teh lahko pride zaradi nihanja oziroma
padanja tržnih cen do izgube. Družba lahko doseže dovolj verjetno oceno tveganja
ostanka vrednosti na podlagi naslednjih dejavnikov:
•
•
•

s spremljanjem makroekonomskega razvoja,
z načrtovanjem in analiziranjem odmikov od načrtov ter
s spremljanjem trga v Evropski uniji.

V podjetju nimajo razvitih posebnih modulov ali sistemov, ampak z analizo zgoraj naštetih
dejavnikov predlagajo ustrezne popravke, ki zmanjšujejo tveganje (Letno poročilo Skupina
Hypo Leasing Slovenija, 2009, str. 36).
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3 OBVLADOVANJE TVEGANJ

Finančna institucija, ki želi dosegati strateške prednosti ter preprečiti zmanjšanje vrednosti
premoženja podjetja, mora ustrezno in pravočasno prepoznati tveganja, ki jim je v hitro
spreminjajočem se okolju vse bolj izpostavljena. Vendar sama opredelitev tveganj ni
dovolj.
Tveganja, ki jim je posamezna organizacija izpostavljena, mora tudi uspešno obvladovati.
V nadaljevanju je predstavljen pojem obvladovanja tveganj, sledi opredelitev vlog in
odgovornosti pri obvladovanju tveganj med zaposlenimi v podjetju; na koncu tretjega
poglavja pa je podana strategija obvladovanja tveganj.

3.1 POJEM OBVLADOVANJA TVEGANJ
Obvladovanje tveganj je dejanje ali postopek kontroliranja tveganj. V organizaciji to ni
enkratna aktivnost, ampak stalen proces. Vse organizacije imajo v celoti ali vsaj delno
razvite mehanizme obvladovanja tveganj, vendar se med seboj razlikujejo po celovitosti in
doslednosti pristopa k obvladovanju tveganj (po Berku et al., 2005, str. 9). Slika 2
prikazuje glavne korake procesa obvladovanja tveganj v podjetju.
Slika 2: Cikel obvladovanja tveganj

VIR: Olzak (2007)
V fazi identifikacije podjetje prepozna in razvrsti tveganja po pomenu. Pri opredelitvi
tveganj mora upoštevati naslednje principe:
•
•

uporabljati enoten pristop za celotno organizacijo,
zagotoviti, da obstaja jasna organizacijska struktura, tako da je vsak element ali
raven v okviru opredeljevanja tveganj vključen v element ali raven na višji stopnji,
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•

okvir za opredeljevanje tveganja mora vodstvo odobriti (po Berku et al., 2005, str.
70).

Najpogostejša načina opredeljevanja tveganj sta na podlagi razgovorov, kjer določena
skupina, sestavljena iz zaposlenih iz organizacije ali zunanjih pogodbenih strokovnjakov,
obravnava vse aktivnosti organizacije v zvezi s cilji in opredeli s tem povezana tveganja.
Drugi način je na podlagi samoocenitve, ki temelji na samooceni od spodaj navzgor in
poteka na podlagi vprašalnikov ali delavnic. Strokovnjaki animirajo osebje, da opredelijo
tveganje v okviru področij, za katere so pristojni.
Da bi obvladovali tveganja, le-tega ni dovolj opredeliti, ampak je potrebno
oceniti/analizirati njegovo pomembnost. Tu podjetje meri verjetnost, da se bo nek
dogodek zgodil, ter vpliv/posledico, ki lahko nastane, če se dogodek zgodi (Turbit, 2006).
Z analizo posameznih vrst tveganj si organizacija poveča verjetnost izpolnitve zadanih
ciljev za posamezno poslovno leto.
Analiziranje tveganj podjetju omogoča kvalitativno in kvantitativno oceno potencialnega
negativnega vpliva v posameznih segmentih poslovanja (po Berku et al., 2005, str. 159).
Podjetje se lahko na tveganje odzove na naslednje načine:
•
•

•
•

tveganju se izogne; izogibanje je odločitev organizacije, da obide tveganje tako,
da ne izvaja poslovnih procesov, ki so neposredno povezani s tovrstnimi tveganji;
tveganje prenese, kar pomeni, da organizacija prenese izvajanje poslovnih
procesov in z njimi povezano tveganje izven organizacije oziroma da prenese
pokrivanje potencialne škode;
tveganje zmanjša; organizacija sprejme ukrepe (npr. reorganizacija poslovnih
procesov) za zmanjšanje učinka tveganja, ki bi ga le-to imelo na organizacijo;
tveganje sprejme; organizacija sprejme tveganja takšna, kot so, saj je pričakovana
škoda oziroma izguba ob realizaciji tveganja manjša od pričakovanih stroškov
uvedbe in izvedbe aktivnosti zmanjševanja tveganja.

Nadziranje in pregledovanje sta zadnja koraka v procesu obvladovanja tveganja, kjer se
organizacija prepriča, da so sprejeti ukrepi za obvladovanje tveganj ustrezni in učinkoviti.
Ta korak je nujno potreben, saj se lahko čez čas pojavijo nova tveganja ali uporabljeni
odzivi na tveganja mogoče niso dovolj učinkoviti. Obstaja tudi nevarnost, da se že
identificirana tveganja spremenijo (Olzak, 2007).

3.2 VLOGE IN ODGOVORNOSTI PRI OBVLADOVANJU TVEGANJA
Pri obvladovanju tveganja sodelujejo različni organi, od nadzornega sveta in njegovih
odborov, do vodstva, notranje revizije in zaposlenih (Glej Sliko 3).
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Slika 3: Vloge pri obvladovanju tveganja
Organizacijski načrt
obvladovanja tveganja

Načrti obvladovanja
tveganja strateških
poslovnih enot

nadzorni svet in
njegovi odbori

direktor in vodstvo
podjetja

Samoocena nadzornih
mehanizmov

notranja revizija

Poročila o nezgodah in
skladnosti delovanja

zaposleni

– odnos do tveganja
– zahteva pri obvladovanju
tveganja

– zaveze podjetja po
obvladovanju tveganja
– strategija obvladovanja
tveganja

– jasno ukrepanje
– učinkovito vključevanje
zaposlenih
– delegiranje in odgovornost

VIR: Berk et al. (2005, str. 71)
Vloga nadzornega sveta je nadzor in usmerjanje vodstva podjetja. Potrjuje ključne
odločitve podjetja, ima pomembno vlogo pri sprejemanju strategije, določanju
kratkoročnih ciljev in razporejanju virov podjetja. Naloga nadzornega sveta pri
obvladovanju tveganja je:
•
•
•
•

nadzor nad učinkovitostjo in uspešnostjo sistema, ki je zadolžen za obvladovanje
tveganja,
nadzor nad poslovanjem podjetja skladno s sprejetim odnosom do tveganja,
spremljati izpostavljenost posameznim vrstam tveganja glede na stopnjo
nenaklonjenosti tveganju in
seznaniti se z glavnimi vrstami tveganj in oblikovati ukrepe vodstvu za njihovo
obvladovanje.

Pri izvajanju zgoraj naštetih nalog mora potekati tekoča komunikacija med nadzornim
svetom ter notranjo revizijo, zunanjimi revizorji in pravnimi svetovalci, saj je komunikacija
bistvenega pomena za prepoznavo in oceno tveganja ter sprejem ukrepov. Potrebna je na
vseh organizacijskih ravneh, saj brez nje podjetje tveganja ne more uspešno obvladovati.
Vodje imajo na različnih ravneh različne odgovornosti. Po navadi so odgovorni za
doseganje ciljev svoje enote in obvladovanjem relevantnega tveganja. Naloga vodstva pri
obvladovanju tveganja je:
•

na podlagi poslovne strategije izvajati poslovne aktivnosti,
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•
•

prepoznavati in vrednotiti tveganja v tistem delu, ki zadevajo področje
odgovornosti ter
sprejemati ukrepe za njegovo obvladovanje.

Vodja organizacijske enote neposredno nadrejenemu redno poroča o izpostavljenosti
tveganju in ukrepih za obvladovanje tveganja v svoji enoti. Pri tem ima pomembno vlogo
tudi odbor za obvladovanje tveganja, ki skrbi za enotnost poročanja in nenehno
koordinacijo med organizacijskimi enotami.
Pomen notranje revizije se v zadnjih letih hitro povečuje, saj prevzema čedalje bolj
fleksibilne naloge ter krepi sposobnost za obvladovanje najrazličnejših vrst tveganja. Gre
za nekakšen nadzor nadzora. Temeljna naloga notranje revizije je spremeniti poslovanje
na bolje preko verodostojno zasnovanih postopkov, delovnih procesov, zagotavljanja
povratnih informacij o odzivanju organizacije na določene dogodke in pravilnega
razkrivanja poslovnih informacij interesnim skupinam.
Notranja revizija lahko na podlagi ocene tveganja osredotoči postopke revidiranja na tista
področja, kjer je izpostavljenost tveganju največja. Temeljne naloge notranje revizije v
funkciji obvladovanja tveganja so:
•
•
•
•
•

dajanje zagotovil v zvezi s procesi upravljanja s tveganji,
dajanje zagotovil, da so tveganja pravilno ovrednotena,
ovrednotenje procesov upravljanja s tveganji,
ovrednotenje poročanja o ključnih tveganjih in
preverjanje upravljanja s ključnimi tveganji.

Zaposleni imajo v procesu obvladovanja tveganja velik pomen le, če so primerno vključeni
v sam proces. Biti morajo usposobljeni, z ustreznim znanjem in veščinami, prilagodljivi, da
sprejemajo in obvladujejo spremembe, ter motivirani, da sprejmejo spremembe kot izziv
in ne kot problem (po Berku et al., str. 70–78).

3.3 STRATEGIJA OBVLADOVANJA TVEGANJA
Tveganja ne moremo uničiti, lahko ga le preoblikujemo, zato podjetje s strategijo
obvladovanja tveganja opredeli:
•
•
•
•

sprejemljivo razmerje med rastjo, donosnostjo in tveganjem,
odnos do tveganja,
pristop k oblikovanju tveganja in
naloge ter odgovornosti zaposlenih pri obvladovanju tveganja.
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V strategiji obvladovanja tveganja vodstvo opredeli njegovo razumevanje izpostavljenosti
tveganju in opiše načine obvladovanja posameznih vrst tveganj v podjetju. Obvladovanje
tveganja mora za doseganje nadpovprečnih rezultatov in ohranjanje konkurenčnosti na
trgu biti stalnica in proces, ki je vpleten v izbiro in izvedbo strategije podjetja. Podjetju
koristijo kratkoročno, še posebej pa dolgoročno. Uspešen proces obvladovanja tveganja
naj bi imel naslednje lastnosti:
•

•

•

•

proces naj bi bil nepretrgan in stalen; obvladovanje tveganja zajema številne
ukrepe, ki so sestavni del poslovnih aktivnosti podjetja. Stil vodenja vpliva na
postavitev ter izvajanje strategije obvladovanja tveganja v podjetju, ki pa jih ni
mogoče obravnavati ločeno od poslovnega procesa, ampak kot nadgradnjo že
obstoječih poslovnih procesov. Npr. pri obvladovanju kreditnega tveganja je
potrebno razviti bonitetni model in vseskozi izvajati potrebne bonitetne analize;
ključna lastnost strategije obvladovanja tveganja se nanaša na človeški dejavnik;
uspeh obvladovanja tveganja temelji na aktivnem sodelovanju zaposlenih ter na
zdravi poslovni kulturi ter ozračju, iz katerega izžareva miselnost analitičnega in
strateškega presojanja. Kultura podjetja vpliva na obvladovanje tveganja med
izvajanjem operativnih aktivnosti podjetja, saj določa, kaj se dejansko zgodi,
katera pravila bodo zaposleni spoštovali, katera prikrojili ali celo prezrli;
vsako podjetje ima vizijo in poslanstvo in na njuni podlagi so določeni cilji
poslovanja. Podjetje za dosego ciljev izbere strategijo, katere sestavni del so delni
cilji, ki določajo cilje posameznih poslovnih enot. Obvladovanje tveganja ima vlogo
pri izbiri strategije, saj je potrebno za vsako mogočo strategijo oceniti tveganje in
potencialne koristi;
obvladovanje tveganja mora biti del vsake aktivnosti podjetja; biti mora vključeno
v vse projektne in naložbene aktivnosti podjetja. Zato oceni tveganja na ravni
posameznih poslovnih enot in aktivnosti sledi ocena skupnega tveganja podjetja, ki
upošteva morebitna prekrivanja ter medsebojna izključevanja različnih vrst
tveganj.

Sprejemanje strategije obvladovanja tveganja je eden od načinov sporočanja, s katerim
vodstvo posreduje smernice obvladovanja tveganja v podjetju vsem zaposlenim. Poleg
tega pa mora vodstvo tudi z drugimi oblikami sporočanja utrjevati zavedanje glede
pomena učinkovitega obvladovanja tveganja (po Berku et al., str. 80–87).
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4 OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA V PODJETJU HYPO
LEASING, D. O. O.

Obvladovanje kreditnega tveganja je ena najpomembnejših sestavin skrbnega in varnega
poslovanja v družbi. Cilj upravljanja je obvladovanje razmerja med tveganjem in donosom
ter stalen, ustrezen nadzor nad portfeljem in kakovostjo zavarovanj. V nadaljevanju
diplomske naloge je na kratko predstavljeno podjetje Hypo Leasing, d. o. o., njegova
poglavitna dejavnost – lizing, bistvene razlike med lizingom in kreditom ter njegove
prednosti in slabosti pred drugimi oblikami zadolževanja.
Na koncu četrtega poglavja so predstavljeni instrumenti zavarovanja, ki jih podjetje
uporablja pred kreditnim tveganjem, ter bonitetna ocena, ki je ena izmed ključnih orodij
za obvladovanje kreditnega tveganja.

4.1 OPIS PODJETJA HYPO LEASING, D. O. O.
Hypo Leasing je vodilna lizinška hiša v Sloveniji, ki omogoča nakup ali najem vseh vrst
nepremičnin, investicijske opreme, strojev, plovil, vozil in drugih prevoznih sredstev, ki so
potrebna za uspešno poslovanje ali osebno uporabo. Odlikuje ga prilagodljivost željam
posameznika, visoka kakovost storitev in hitro poslovanje (Vodnik po svetu financ –
interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2009 ).
4.1.1 Predstavitev družbe Hypo Leasing, d. o. o., v Sloveniji
Začetek poslovanja podjetja Hypo Leasing, d. o. o., sega v leto 1994. Družba si od
samega začetka prizadeva za dobro delo, ki je usmerjeno k strankam, ter odlične
poslovne rezultate, zato je s svojimi poslovnimi enotami prisotna v vseh večjih slovenskih
mestih, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju, Velenju, Kranju, Kopru, Novi
Gorici in Novem mestu.
Njihove stranke in poslovni partnerji prihajajo iz vseh sektorjev, največ iz sektorja
trgovine, industrije in gradbeništva ter iz javnega storitvenega sektorja. Družba Hypo
Leasing, d. o. o., je del mednarodnega finančnega koncerna Hypo Group Alpe Adria. V
Sloveniji ta koncern predstavlja poleg družbe Hypo Leasing, d. o. o., še Hypo Alpe Adria
Bank, d. d. (Vodnik po svetu financ – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2009).
4.1.2 Ključni rezultati podjetja Hypo Leasing, d. o. o., v letu 2009
V začetku leta 2009 se je v gospodarstvu začela kazati močno poslabšana likvidnost
podjetij; ta se je prvič pokazala že v zadnjem četrtletju 2008. Posledica je bila bistveno
zmanjšana sposobnost odplačevanja obveznosti, ki se je kazala v hitri rasti terjatev iz
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naslova neplačanih zapadlih obveznosti. Kljub vsemu je družbi uspelo ohraniti tržni delež v
skupni realizaciji lizinških podjetij nad eno tretjino ter povečati bilančno vsoto za 2,09 %
(glej Tabelo 1) v primerjavi z letom 2008. Čisti poslovni izid je bil v letu 2009 negativen.
Razlog je v dodatno oblikovanih popravkih vrednosti terjatev, ki so posledica finančne
krize. Družbi Hypo Leasing, d. o. o., je uspelo brez rezov racionalizirati poslovanje ter
ohraniti enako število zaposlenih.
Tabela 1: Ključni rezultati podjetja Hypo Leasing, d. o. o., v letu 2009

2008
2.652.605
102.362
19.037

Bilančna vsota (v tisoč EUR)
Kapital (v tisoč EUR)
Čisti poslovni izid (v tisoč EUR)
Dobiček na zaposlenega (v tisoč
EUR)
Število zaposlenih
Tržni delež

89
214
37,53

Indeks
2009
(2009/2008)
2.708.105
102,09
31.787
31,05
-20.132
-105,75
-94
214
32,68

-105,75
100
87,08

Vir: Letno poročilo Skupine Hypo Leasing, d. o. o. (2009, str. 21)
Na področju premičnin je bilo v letu 2009 v Hypo Leasingu, d. o. o., sklenjenih za 282
milijonov EUR poslov, kar v primerjavi z letom 2008 predstavlja 51 % padec (glej Tabelo
2). Glede na vrsto opreme v strukturi lizinga premičnin največji delež predstavljajo osebna
vozila, katerih delež je 44 %. To pomeni ohranitev zastavljenega cilja, ki si ga je družba
zadala, in sicer povečanje tržnega deleža na tem področju.
Glede na sektor je družba največji delež poslov sklenila v sektorju za trgovsko dejavnost,
in sicer v višini 122 milijonov EUR (glej Tabelo 2). Pomemben del lizinških poslov je bil
sklenjen tudi v sektorju industrije in gradbeništva, in sicer v višini 64 milijonov EUR ali
22,7 %. (Letno poročilo Skupine Hypo Leasing, d. o. o., 2009, str. 25).
Tabela 2: Struktura lizinga premičnin glede na sektor
mio
EUR
Kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo
Industrija in gradbeništvo
Javni storitveni sektor
Trgovina
Fizične osebe
Ostalo
Skupaj

10
145
20
254
132
12
573

2008
(v %)
1,7
25,3
3,5
44,4
23,0
2,1
100,0

mio
EUR
5
64
4
122
80
5
282

2009
(v %)

Indeks
(2009/2008)

1,9
22,7
1,6
43,4
28,5
1,9
100,0

VIR: Letno poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija (2009, str. 25)

16

54
44
22
48
61
44
49

Na področju nepremičnin je bilo v letu 2009 sklenjenih za 266 milijonov EUR lizinških
poslov (glej Tabelo 3), kar predstavlja 47 % padec glede na leto prej. V strukturi lizinga
nepremičnin glede na vrsto opreme se je najbolj povečal delež poslovnih zgradb, ki v
strukturi predstavlja 62,4 %.
Znižal se je delež maloprodajnih objektov, in sicer z 19,6 % v letu 2008 na 13,6 % v letu
2009. Družba je imela konec leta 2009 pri financiranju nepremičnin 62,3 % tržni delež.
Struktura lizinga nepremičnin glede na sektor je v letu 2009 ostala skoraj nespremenjena
(glej Tabelo 3). Največji delež v strukturi za leto 2009 predstavlja dejavnost trgovine v
višini 185 milijonov EUR ali 69,4 % (Letno poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija, 2009,
str. 27).
Tabela 3: Struktura lizinga nepremičnin glede na sektor
mio
EUR
Kmetijstvo, gozdarstvo,
ribištvo
Industrija in gradbeništvo
Javni storitveni sektor
Trgovina
Fizične osebe
Ostalo
Skupaj

11
76
31
344
24
14
500

2008
(v %)
2,3
15,2
6,1
68,8
4,7
2,9
100,0

mio
EUR
13
42
16
185
6
4
266

2009
(v %)

Indeks
(2009/2008)

5,0
15,8
6,1
69,4
2,1
1,6
100,0

118
55
53
54
23
29
53

VIR: Leto poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija (2009, str. 27)
Gospodarske razmere so vplivale na razvoj lizinškega trga v letu 2009. Največje težave je
skupina zaznala v prevozniškem in gradbenem sektorju, saj se je na tem področju v
primerjavi s predhodnim letom obseg financiranja zmanjšal skoraj za polovico. Področje
avtoprevozništva je zaradi pritiska naročnikov na podaljšanje plačilnih rokov v izredno
kratkem času postalo skoraj nelikvidno.
Povpraševanje je bilo na vseh področjih izredno nizko, še posebej pri prodaji lahkih in
težkih tovornih vozil ter na področju nepremičnin, kjer je bil največji upad zaznati na
področju maloprodajnih objektov ter hotelskih in gostinskih objektov.
Obseg financiranja je upadel tudi na področju premičnin, pri čemer je skoraj zastalo
financiranje novih težjih komercialnih in tovornih vozil. Za polovico je bil nižji tudi obseg
financiranja opreme in strojev.
Poleg manjšega obsega poslov je najbolj vidna posledica gospodarske in finančne krize
predvsem v plačilni nedisciplini. Delež neplačnikov se je občutno povečal pri pravnih in
fizičnih osebah. S tem se je posledično povečalo tudi število predčasno prekinjenih
lizinških pogodb (Letno poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija, 2009, str. 16). Graf 1
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prikazuje strukturo strank v Hypo Leasingu, d. o. o., v letu 2009. Največji delež
predstavljajo fizične osebe, saj tvorijo kar 69 % celotne strukture, sledijo pravne osebe z
18 %, samostojni podjetniki s 13 % ter javni sektor, ki pa zaradi izredno majhnega dela v
strukturi ni predstavljen v grafu. (Hypo 1-interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2009).
Graf 1: Število strank v Hypo Leasingu, d. o. o., v letu 2009
13%

18%

69%

Fizične osebe

Pravna oseba

Samostojni podjetniki

VIR: Hypo 1-interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o. (2009)
4.1.3 Razvojna strategija
V družbi želijo ohraniti vodilno vlogo pri trženju svojih storitev in dolgoročnem financiranju
strank. Zato je ključnega pomena dobro sodelovanje z dobavitelji, saj lahko le tako
strankam ponudijo več kot le ugodno financiranje in razvijajo nove, za stranko privlačne
storitve.
Zaradi sorazmerno velike finančne moči družbe Hypo Leasing, d. o. o., vidijo ključen
pomen v razvoju lastnih nepremičninskih projektov in trženju nepremičnin. Družba stalno
vstopa v projekte izgradnje poslovnih objektov za trg, gradnje domov za starejše občane
in predvsem lastnih nakupovalnih centrov.
Ker postaja lizinški trg vse boj nasičen, je za uspešno in učinkovito poslovanje nujna
racionalizacija poslovanja. Zato uvajajo nove informacijske rešitve, ki celovito podpirajo
celoten nabor poslovanja. Podpirajo dejavno vlogo vseh zaposlenih in jih spodbujajo, naj
ustvarjalno prispevajo k boljši organiziranosti podjetja.
Ena izmed osnovnih strateških usmeritev za prihodnost je tudi povečanje navzkrižne
prodaje in s tem izkoriščanje sinergij med Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., in družbo Hypo
Leasing, d. o. o. (torej med bančnimi in lizinškimi storitvami), s katerimi lahko učinkoviteje
in celoviteje podprejo njihove stranke pri njihovih razvojnih projektih (Letno poročilo
Skupina Hypo Leasing Slovenija, 2009, str. 15).
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4.2 LIZING KOT OBLIKA FINANCIRANJA
Lizing je posebna oblika financiranja premičnin in nepremičnin, ko lizingodajalec kupi ali
proizvede predmet lizinga in ga da lizingojemalcu v uporabo; ta postane ekonomski lastnik
predmeta, pravno lastništvo pa se nanj prenese s plačilom celotne pogodbene obveznosti
(Vodnik po svetu financ – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2009).
4.2.1 Vrste lizinga
Čeprav je poznanih več oblik lizinga, so v diplomski nalogi predstavljene tiste oblike, ki jih
ponuja Hypo Leasing, d. o. o. Kakšno obliko bosta lizingodajalec in lizingojemalec izbrala,
je odvisno od želja in potreb lizingojemalca ter od njegove bonitetne sposobnosti.
V osnovi se področje lizinga deli na lizing nepremičnin in lizing premičnin. Lizing premičnin
pa se dalje deli na lizing osebnih vozil, lizing tovornih vozil, lizing opreme, lizing plovil ter
financiranje zaloge (Vodnik po svetu financ – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o.,
2009).
Glede na posamezne podrobnosti pri samem financiranju v družbi Hypo Leasing, d. o. o.,
tržijo dve osnovni vrsti financiranja, finančni lizing in poslovni najem. Graf 2 prikazuje
delež finančnega in poslovnega najema v financirani vrednosti v letu 2009.

Finančni lizing je oblika financiranja, kjer se lizingojemalec odloči financirati nakup s
sredstvi lizingodajalca. Praviloma predmet financiranja in dobavitelja izbere lizingojemalec
sam, izbrani predmet pa plača lizinška hiša. Na podlagi pogodbe o finančnem lizingu se
lizingodajalec in lizingojemalec dogovorita, v kolikšnem času in na kakšen način mu bo
lizingojemalec poplačal založena sredstva.
S sklenitvijo pogodbe o finančnem lizingu lizingodajalec postane pravni, lizingojemalec pa
ekonomski lastnik, kar pomeni, če je lizingojemalec pravna oseba, tudi vodi predmet
lizinga v svojih poslovnih knjigah in obračunava amortizacijo. Po plačilu zadnjega obroka
preide pravno lastništvo nad predmetom financiranja na lizingojemalca.

Operativni lizing, imenovan tudi poslovni najem, pomeni dolgoročni najem. Uporablja se
zlasti pri osebnih in tovornih vozilih, delno pa tudi pri opremi in nepremičninah. Z
matematičnega vidika je storitev poslovnega najema identična finančnemu lizingu z
ostankom vrednosti, je pa precej razlik v računovodskem obravnavanju, saj je pri
poslovnemu najemu pravni in ekonomski lastnik predmeta najema lizingodajalec.
S tem je tudi večina rizikov na strani lizingodajalca, najemnik pa ima ob zaključku najema
tudi več možnosti, da predmet najema vrne, najem podaljša ali predmet najema odkupi z
gotovino ali s sklenitvijo pogodbe o finančnem lizingu (Lizing premičnin – interno gradivo
Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
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Graf 2: Delež finančnega lizinga in poslovnega najema v financirani vrednosti
za leto 2009

29%

71%

Finančni lizing

Poslovni najem

VIR: Letno poročilo Skupina Hypo Leasing Slovenija (2009, str. 18)
Tabela 4: Primerjava finančnega lizinga in poslovnega najema
FINANČNI LIZING
Doba najema navadno pokriva večji
del dobe koristnosti predmeta.

OPERATIVNI LIZING
Med dobo koristnosti predmeta
ponudi
najemodajalec
predmet
najema večkrat v najem.
Pogodbe ni mogoče odpovedati. Pogodbo je mogoče odpovedati brez
Lizingodajalec mora ob predčasni večjih posledic za najemojemalca.
prekinitvi plačati sedanjo vrednost še
neplačanih obrokov.
Vzdrževanje, popravila in zavarovanje Najemojemalec lahko vključi v
krije lizingojemalec.
pogodbo tudi določila o popravilih,
vzdrževanju in zavarovanju.
Lizingojemalec nosi tveganja povezana Vsa tveganja v zvezi z lastništvom
z lastništvom, kot so izguba, okvara, nosi najemodajalec.
zastarelost ...
Lizingojemalec sodeluje pri odprodaji Prodaja predmeta najema je v rokah
predmeta lizinga.
najemodajalca.
Večji del iztržka od prodaje predmeta Iztržek od prodaje predmeta najema
lizinga pripada lizingojemalcu.
je izključno najemojemalčev.
Vir: Stupica (2005, str. 191)
Poleg teh dve oblik, ki sta poleg kredita najbolj pogosti obliki financiranja, pa Hypo
Leasing, d. o. o., ponuja tudi druge oblike financiranja.
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•

•

•

•

•

•

Finančni lizing z ostankom vrednosti je v bistvu enak finančnemu, le da je zadnji
obrok večji od predhodnih. S tem se znižajo predhodni obroki in lizingojemalec ima
med obdobjem manjše finančne obremenitve. Prednosti za lizingojemalca so zlasti
v nižjih anuitetah med obdobjem financiranja, prednost za lizingodajalca pa je v
večjih obrestnih prihodkih, saj se glavnica znižuje počasneje kot pri klasičnem
finančnem lizingu.
Pri poslovnem najemu z dodatnimi storitvami se najemnik in lizingodajalec
dogovorita, da v najemnino vključita tudi druge stroške, kot so registracija,
zavarovanje, vzdrževanje in servisne pogodbe. S ponudniki posameznih storitev se
lizingodajalec dogovori za pogoje, kot so termini, cene in valute plačil, in to vključi
v samo najemno pogodbo. Poslovni najem je še posebej primeren za podjetja in
tiste stranke, ki si želijo večjega udobja, praviloma pa ga koristijo tudi subjekti, ki
so v lasti tujcev in ne dovoljujejo lastnih osnovnih sredstev. Zaradi davčnih
razlogov je poslovni najem ob nekoliko višji prvi najemnini primeren tudi za slabše
bonitetne stranke.
Financiranje zalog je po svoji vsebini močno podoben konsignacijski prodaji in je
namenjen izključno poslovnim partnerjem, s katerimi tudi sicer sodelujejo pri
financiranju končnih kupcev, ali pa je ta produkt namenjen vzpostavitvi takšnega
poslovnega razmerja. Na podlagi posebne pogodbe o financiranju zalog Hypo
Leasing, d. o. o., kupi predmet (praviloma so to vozila) in ga odda v skladiščenje
trgovcu – poslovnemu partnerju. Ta ga ima pri sebi in ga prodaja, ko pa najde
končnega kupca, ga predhodno poplača pri Hypo Leasingu, d. o. o. Skozi ceno
financiranja zaloge Hypo Leasing, d. o. o., stimulira trgovca, da predmet proda na
financiranje preko Hypo Leasinga, d. o. o. (Lizing premičnin – interno gradivo
Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
Finančni lizing ali poslovni najem vozil z vključenim zavarovanjem za več let je
nova storitev na področju financiranja nabave vozil. Vključuje obvezno in kasko
zavarovanje vozila, sklenejo pa ga lahko fizične in pravne osebe ne glede na model
vozila. Stranka torej z lizinško pogodbo sklene tudi zavarovanje vozila za celotno
obdobje financiranja, kar pomeni, da stranka opravi vse na enem mestu.
Hypo Leasing nudi tudi financiranje plovil pod slovensko in pod tujo zastavo. V
sodelovanju s sestrskimi družbami v Avstriji in na Hrvaškem nudi financiranje pod
avstrijsko in hrvaško zastavo. Za plovila nad 50 čevlji pa nudi financiranje tudi pod
drugimi zastavami Evropske unije.
Investicijski lizing za zemljišča s stavbno pravico je posebna oblika financiranja, pri
katerem Hypo Leasing kupi predmet lizinga, tj. nepremičnino, po izbiri
lizingojemalca in mu na njej podeli stavbno pravico. Ta je namenjena gradnji
stavbe, katere pravico lizingojemalec izkaže z gradbenim dovoljenjem (Vodnik po
svetu financ – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2009).

4.2.2 Razlika med lizingom in kreditom
Bistvena razlika med kreditom in lizingom je v lastništvu nad predmetom. Pri kreditu
kreditojemalec dobi od finančne institucije potrebno količino sredstev, s katerim želi kupiti
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želeni predmet in takoj postane pravni lastnik predmeta. Medtem ko pri lizingu postane
lizingojemalec pravni lastnik predmeta šele, ko se lizinška pogodba zaključi, torej ko so s
strani lizingojemalca poravnane vse pogodbene obveznosti. Pri lizingu ne gre za denar,
ampak za stvar, medtem ko je pri kreditu finančni instituciji vseeno, kaj bo kreditojemalec
naredil z dobljenimi sredstvi.
Iz tega sledi druga poglavitna razlika med lizingom in kreditom. Ker je lastnik predmeta
pogodbe lizingodajalec, je s tem rešeno zavarovanje terjatev. Pri lizingu že sam predmet
lizinga predstavlja zavarovanje, zato v večini primerov ni potrebno dodatno zavarovanje,
medtem ko pri kreditu kreditojemalec svojo terjatev zavaruje, običajno s hipoteko oziroma
zastavo na predmetu ali z zavarovanjem terjatve pri zavarovalnici (po Skazi, 2008, str. 3).
Prav zaradi tega, ker je pravni lastnik predmeta lizingodajalec, je ukrep pri neplačevanju
običajno vračilo/odvzem predmeta lizinga; to pomeni, da lizingodajalec izgubi največ do
višine vrednosti predmeta lizinga. Pri kreditu pa banka ali zavarovalnica poseže tudi po
sredstvih zavarovanja (Lizing premičnin – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
Pomembna razlika med lizingom in kreditom je tudi lastna udeležba oziroma polog;
slednjega pri kreditu ni. Načelno velja, da naj bi bila pri lizingu lastna udeležba med 10 in
30 % tržne vrednosti predmeta financiranja. Nižja lastna udeležba je ob ponujenih
dodatnih zavarovanjih možna le v izjemnih primerih.
Doba financiranja za nepremičnine je lahko največ do 25 let, pri premičninskih poslih pa
največ 8 let. V resnici je lahko tako pri premičninah kot tudi nepremičninah doba
financiranja z odobritvijo pristojne osebe tudi daljša. Sama ročnost je tako pri lizingu
precej daljša kot pri posojilih (po Stupici, 2005, str. 195).
4.2.3 Prednosti in slabosti lizinga pred drugimi oblikami zadolževanja
Nekatere prednosti lizinga pred drugimi oblikami zadolževanja so naštete v prejšnjem
poglavju, tukaj pa je navedenih še nekaj dodatnih razlogov, ki govorijo v prid lizinškemu
načinu financiranja:
•

•

•

postopek odobritve je hiter in enostaven glede na druge oblike zadolževanja,
zaradi tega so tudi stroški odobritve lizinga lahko nižji, kar vpliva na efektivno
obrestno mero EOM, ki je pogosto nižja kot pri drugih posojilih;
je ena najbolj fleksibilnih oblik financiranja, ki upošteva želje, potrebe in zmožnosti
lizingojemalca. Mesečni obroki so v večini primerov enaki in fiksni, tudi v tuji valuti,
s tem pa je zagotovljena preglednost plačil in obveznosti. Po dogovoru so lahko
obroki tudi kvartalni, polletni ali letni in tudi doba odplačevanja je lahko različna.
Mogoči so tudi posebni dogovori, kot je npr. 50 % takoj, 50 % čez dve leti ali
financiranje po tretjinah;
glede na razmere na trgu imajo stranke možnost izbire financiranja glede na
valuto EUR ali CHF;
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•

•
•
•

•

ostaja možnost izbire financiranja glede na fiksno ali variabilno obrestno mero.
Izhodišče je variabilna obrestna mera, fiksna obrestna mera se trži na podlagi
posebnega dogovora;
možnosti imajo tudi prosilci s slabšo kreditno sposobnostjo ter mlada, na novo
ustanovljena podjetja;
odobreni znesek financiranja je običajno višji kot pri kreditih;
nudena je prilagodljivost med trajanjem financiranja, kar pomeni možnost
reprogramiranja, saj se neredko zgodi, da obstaja potreba po spremembi pogojev
v sami pogodbi, zato jo je potrebno spremeniti. Sam reprogram se lahko izvede na
željo lizingojemalca, zaradi dodatnega vplačila stranke, zamika posameznega
plačila, zaostankov ali predčasnega zaključka. Lahko se izvede tudi na željo
lizingodajalca; najpogostejši vzrok je indeksacija zaradi spremembe indeksa (Lizing
premičnin – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008);
ostaja možnost hitrejšega posodabljanja in nadomeščanja opreme in vozil z novimi
brez t. i. »finančnih šokov«. To možnost omogoča operativni lizing, ki v bilanci
podjetja ne zmanjšuje bonitetne in kreditne sposobnosti podjetja. Po dogovoru
lahko pride do zamenjave predmeta lizinga s sodobnejšim, še preden je vrednost v
celoti poplačana (po Stupici, 2005, str. 194).

Financiranje s pomočjo lizinga ima tudi nekaj slabih plati:
•

•

•

•

•

kot največja pomanjkljivost se pogosto izkaže, da je nekoliko dražji od posojil.
Vendar je ta slabost odvisna od razmer na trgu, obdobja financiranja ter vrednosti
predmeta lizinga. Drži pa dejstvo, da je financiranje s pomočjo lizinga mnogo
dražje od nakupa z lastnimi sredstvi (po Rupniku, 2001, str. 16);
predmet financiranja ni v lasti lizingojemalca, dokler ta ne poplača vseh
pogodbenih obveznosti. Zato prihaja do manjših nevšečnosti na strani
lizingojemalca, saj nima možnosti nekaterih posegov na predmet financiranja brez
privolitve lizingodajalca;
vsi dodatni stroški bremenijo lizingodajalca. Teh pa ni malo: stroški zavarovanja
predmeta lizinga (pri premičninah mora biti predmet obvezno in kasko zavarovan,
vse dokler ne preide v last lizingojemalca), davek na promet nepremičnin za
objekte, ki so bili zgrajeni še pred začetkom veljavnosti zakona o DDV,
premoženjsko zavarovanje nepremičnine ipd. Vendar se lahko lizingodajalec odloči,
da te stroške poravna v sklopu obroka (po Stupici, 2005, str. 194);
s samim lizingom ni možen nakup starejše premičnine, katere starost presega 5
let, saj je lizing takšna oblika financiranja, kjer predmet varuje sam posel, kar
pomeni, da mora biti vrednost predmeta lizinga ob morebitni prodaji kadarkoli po
izvedbi financiranja večja od trenutne obveznosti lizingojemalca do lizingodajalca.
Predmet financiranja so lahko vsi predmeti, ki jih je po določenem času možno
vsaj enkrat prodati (Lizing premičnin – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o.,
2008);
mlade družine, ki se odločijo za nakup nepremičnine na lizing, ne morejo uvajati
pravice do subvencije za mlade družine pri Stanovanjskem skladu RS. Prosilec, ki
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je svoj prvi stanovanjski problem rešil z lizinško pogodbo, ni upravičen do
subvencije, ker ni lastnik nepremičnine.

4.3 INSTRUMENTI ZAVAROVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V PODJETJU
HYPO LEASING, D. O. O.
Lizingojemalčeva nezmožnost poravnavanja obrokov prinaša podjetju dodatne stroške in
izgubo. Čeprav stranke že ob samem podpisu pogodbe načeloma zagotovijo vračilo
prejetih sredstev, pa za finančno institucijo to ni dovolj. Zato so v nadaljevanju
predstavljeni instrumenti zavarovanja podjetja Hypo Leasing, d. o. o., da bi se izognili
kreditnemu tveganju oziroma njegovemu obvladovanju.
4.3.1 Lastna udeležba lizingojemalca
Preden predmet financiranja preide v ekonomsko last lizingojemalca, mora le-ta plačati
lastno udeležbo, ki po navadi znaša od 10 do 30 % nabavne vrednosti predmeta lizinga,
po želji lizingojemalca pa je lahko ta vrednost tudi višja. Nižji polog oziroma lastna
udeležba je lahko ob dodatnih zavarovanjih tudi nižja, vendar je to prej izjema kot pravilo.
Poleg starosti predmeta Hypo Leasing, d. o. o., pri določanju zahtevane lastne udeležbe
upošteva tudi samo boniteto lizingojemalca. Če je ta slabša, zahteva višjo lastno udeležbo
in se tako zavaruje pred kreditnim tveganjem. Lastna udeležba je odvisna tudi od starosti
predmeta financiranja – starejši kot je predmet, višja je zahtevana lastna udeležba (po
Skazi, 2008, str. 23).
4.3.2 Lastništvo nad predmetom
Posledica sklenitve pogodbe o lizingu povzroči, da je na predmetu financiranja lastnik v
pravnem pomenu besede lizingodajalec, ekonomski lastnik pa lizingojemalec.
Lizingojemalcu se tako ni potrebno ukvarjati z omejitvami, kot so dokazovanje lastne
kreditne sposobnosti, iskanje ustreznega zavarovanja, ki bi mu omogočilo, da bi dobrino
kupil. Jamstvo, ki lizingodajalcu zagotavlja določeno varnost, je seveda dobrina sama, saj
ta ostane v njegovi lasti, čeprav jo uporablja lizingojemalec (Grilc v: Bohinc, 2008, str.
265).
To je pomembno takrat, ko lizingojemalec ne odplačuje obrokov po anuitetnem načrtu in
morda v nadaljevanju tega tudi ni več sposoben, ni kooperativen in se celo skriva pred
lizingodajalcem. V takem primeru lizingodajalec kot lastnik poskrbi za prevzem predmeta
financiranja, s prodajo le–tega pa poravna založena sredstva. Osnovna definicija lizinga
je, da je to takšna oblika financiranja, kjer predmet financiranja varuje sam posel.
Tukaj pride do izraza vrednost predmeta financiranja ob prodaji. Slednja mora biti večja
od dolga, ki ga ima lizingojemalec do lizingodajalca. To se doseže s konkretno nabavno
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vrednostjo in s primernim pologom ob sklenitvi pogodbe. Tukaj je potrebno upoštevati še
dejstvo, da takšne stranke, ki plačil ne zmorejo več, tudi slabo vzdržujejo predmet
financiranja, zato njegova vrednost še dodatno pada (Lizing premičnin – interno gradivo
Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
4.3.3 Menica
Menica predstavlja enega od glavnih instrumentov zavarovanja terjatev v podjetju Hypo
Leasing, d. o. o., in se tudi vedno zahteva, ko podjetje odobri lizingojemalcu financiranje.
Kolikšno število menic bo zahtevano, je odvisno od višine financirane vrednosti, obdobja
financiranja ter bonitetne sposobnosti lizingojemalca.
»Menica je z zakonito vsebino in v zakoniti obliki zapisana vrednostna listina, ki vsebuje
enostransko abstraktno obljubo izdajatelja menice, da bo plačal po določbah meničnega
zakona denarni znesek osebi, ki je na menici označena kot upnik« (Ivanjko et al., 2001,
str. 18).
V sodobnem prometu menica služi kot sredstvo zavarovanja, kreditno sredstvo in plačilno
sredstvo. Kot sredstvo zavarovanja služi zato, ker je v primerjavi z drugimi terjatvami
menično terjatev lažje izterjati, ker ima abstraktno naravo in ker je po navadi k plačilu
določene menične terjatve zavezanih več oseb.
Kot kreditno sredstvo omogoča imetniku menice izkoristiti svoj kredit, hkrati pa upniku po
meničnem pravu zagotavlja, da bo menično vsoto ob zapadlosti hitreje izterjal. V funkciji
plačilnega sredstva je menica takrat, kadar je izdana zaradi plačila blaga ali storitve. (po
Kranjčevi, 2006, str. 205–206). Le zapis, ki vsebuje vse bistvene sestavine menice, je
menica. Te sestavine so:
•
•
•
•
•
•
•
•

označba, da gre za menico,
nepogojno nakazilo oziroma poziv ali odredba, naj se plača določena vsota
denarja,
ime tistega, ki naj plača (trasat – glavni dolžnik),
navedba dospelosti,
kraj, kjer je treba plačati menico,
ime tistega, kateremu je treba plačati (remitent – upnik),
navedba dneva in kraja izdaje menice in
podpis izdajatelja menice (trasanta) (Zavarovanje terjatev – interno gradivo Hypo
Leasing, d. o. o., 2008).

Po zakonu o menici poznamo dve vrsti menic, in sicer lastno menico in trasirano menico.
Pri lastni menici izdajatelj sam prevzame obveznost, da bo ob zapadlosti plačal
meničnemu upniku menično vsoto. Pri trasirani menici pa izdajatelj izda poziv drugi osebi,
da ta plača upniku v menici zapisano vsoto. Pri obeh menicah lahko srečamo tudi avalista,
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to je oseba, ki podpiše menico na sprednji strani in s tem postane porok za plačilne
obveznosti iz menice (po Ivanjkotu et al., 2001 str. 23).
4.3.4 Poroštvena izjava
Poroštvo spada med najstarejša zavarovanja, pri čemer gre za osebno zavarovanje, kar
pomeni, da porok – tretja oseba odgovarja upniku z vsem svojim premoženjem. S
poroštveno pogodbo se porok nasproti upniku zavezuje, da bo izpolnil veljavno in zapadlo
obveznost dolžnika, če ta tega ne bi storil sam. Tako Hypo Leasing, d. o. o., pridobi dva
dolžnika (glavnega dolžnika in poroka) ter na ta način zmanjša tveganje v primeru
neplačil.
Ta oblika zmanjševanja kreditnega tveganja je v praksi velikokrat prisotna, sama
učinkovitost pa je odvisna od plačilne sposobnosti poroka. Poroštvo se lahko da za vsako
veljavno obveznost, ne glede na njeno vsebino (dajatev, opustitev, dopustitev); gre za
povrnitev škode v primeru, ko jo ne povrne glavni dolžnik. Poroštvo se lahko da tudi za
bodočo in pogojno obveznost ter tudi za že dano porokovo obveznost t. i. porokov porok.
Porok odgovarja za celotno obveznost glavnega dolžnika, ne more pa njegova obveznost
biti večja od dolžnikove obveznosti; prav tako odgovarja za izpolnitev cele obveznosti,
razen če ni izrecno omejena le na del obveznosti. Porok odgovarja tudi za vse stroške,
obresti oziroma vsako povečanje obveznosti, nastalo zaradi dolžnikove zamude.
Glede na obliko poroštva ločimo subsidiarno poroštvo ter solidarno poroštvo. V primeru
subsidiarnega poroštva porok ni dolžan izpolniti obveznosti, dokler upnik ni poskušal
doseči izpolnitve od glavnega dolžnika. Izjema od navedenega je, ko je očitno, da ne
glede na zapadlost iz sredstev glavnega dolžnika ne bo mogoče poplačati obveznosti, npr.
v primeru prisilne poravnave in stečaja.
O solidarnem poroštvu govorimo, če se je porok zavezal kot porok in plačnik; tedaj
odgovarja upniku kot glavni dolžnik za celo obveznost in lahko upnik zahteva bodisi od
glavnega dolžnika bodisi od poroka ali pa od obeh hkrati. Glede na zgoraj navedeno ima
torej upnik možnost izbire, kar pomeni, da je upnikov položaj boljši v primeru solidarnega
poroštva, prav tako je hitrost pri poplačilu terjatve po navadi večja (Zavarovanje terjatevinterno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
4.3.5 Bančna garancija
Bančna garancija je zelo dobro sredstvo zavarovanja izpolnitve obveznosti in jo uvrščamo
med novejše oblike zavarovanj. Nastala je iz poslovne prakse, saj klasična zavarovanja,
predvsem poroštva, niso dovolj učinkovito varstvo za upnike, ker porok lahko z izpolnitvijo
obveznosti zavlačuje (po Kranjčevi, 2006, str. 198).
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Z bančno garancijo banka prevzame obveznost nasproti prejemniku garancije
(upravičencu), da mu bo poravnala obveznost, katere tretja oseba ob zapadlosti ne bi
izpolnila, če bodo izpolnjeni v garanciji navedeni pogoji.
Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, je odvisno od vrste bančne garancije (ali gre za
zavarovanje obveznosti iz gradbenih poslov, nadzora ...). Gre za višjo, če ne celo najvišjo
obliko zavarovanja obveznosti upnika, saj je izdajatelj bančne garancije banka, ki zaradi
določene kontrole države svoje obveznosti bolj redno izpolnjuje kot kateri koli gospodarski
subjekt.
Za dolžnika bančne garancije pomeni breme, saj je bančna garancija razmeroma drago
sredstvo zavarovanja obveznosti iz temeljnega posla. Z vidika upnika bančne garancije pa
je to učinkovito sredstvo zavarovanja (Zavarovanje terjatev - interno gradivo Hypo
Leasing, d. o. o., 2008).
4.3.6 Zastavna pravica
V našem pravu je zastavna pravica urejena od 128. člena do vključno 191. člena
Stvarnopravnega zakonika (v nadaljevanju SPZ). 128. člen SPZ pravi, da je zastavna
pravica pravica zastavnega upnika, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni
zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred
vsemi drugimi upniki zastavitelja.
Zastavitelj lahko ustanovi zastavno pravico za zavarovanje svojega ali tujega dolga.
Predmet zastavne pravice so lahko stvari, pravice in vrednostni papirji, če je mogoče z
njimi razpolagati in če imajo premoženjsko vrednost (SPZ, 128. člen).
Zastavna terjatev mora biti določena, pri čemer mora biti opredeljena glede na upnika,
dolžnika in zastavitelja, glasi se lahko samo na denarni znesek (lahko na predmet npr.
zlata ura ali 1000 EUR), pri čemer so zavarovane tako obresti kot tudi stroški. Zastavna
pravica lahko nastane na podlagi pravnega posla – gre za najpogostejši primer, na podlagi
zakona ali sodne odločbe (izvršba).
Pri nastanku zastavne pravice na podlagi pravnega posla se poleg zastavne pogodbe ali
sporazuma zahteva še razpolagalno sposobnost, izročitev premičnine ali vpis v zemljiško
knjigo. Zastavna pravica po navadi preneha, če preneha terjatev in če preneha predmet
zastave (Zavarovanje terjatev – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
4.3.7 Zavarovanje predmeta lizinga
Sam predmet lizinga predstavlja najpomembnejše zavarovanje pred kreditnim tveganjem,
zaradi tega pogodba o lizingu vsebuje določila glede vrste zavarovanja predmeta lizinga,
ki ga Hypo Leasing, d. o. o., zahteva.
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Če je predmet financiranja vozilo, se od lizingojemalca zahteva sklenitev obveznega in
kasko zavarovanja pri zavarovalnici. Pri slednjem mora upoštevati, da je zavarovanje
sklenjeno brez odbitne franšize oziroma z največ 2 % odbitno franšizo, poleg tega pa
mora zavarovanje vsebovati kritje v primeru kraje.
Če je predmet financiranja oprema, jo mora lizingojemalec zavarovati za polno vrednost
proti stojelomu ali požaru. Nepremičnino je potrebno zavarovati za primer požara in
potresa. Predmet financiranja mora biti pod zgoraj naštetimi pogoji zavarovan, vse dokler
je lizingojemalec ekonomski lastnik predmeta in je primoran dostavljati kopije
zavarovalnih polic Hypo Leasingu, d. o. o., ob vsakem podaljšanem zavarovanju. Če tega
ne stori, prejme opomin. Tretji opomin, ki ga prejme lizingojemalec, je plačljiv.
Ker je pravni lastnik predmeta Hypo Leasing, d. o. o., je pomembno, da je na zavarovalni
polici naveden kot zavarovanec, medtem ko je lizingojemalec le zavarovalec ali uporabnik.
Če ta pogoj ni izpolnjen, se zahteva od zavarovalnice originalno vinkulacijsko potrdilo.
Bistvo tega potrdila je, da je na njem naveden vinkulant oziroma lizing hiša, v korist
katere je zavarovanje vinkulirano. Posledica tega, da je Hypo Leasing, d. o. o., naveden
kot zavarovanec, je, da je v primeru škodnega dogodka upravičen do odškodnine.
Ko lizingojemalec prijavi škodo, potrebuje soglasje lizinške hiše, da priznano odškodnino
zavarovalnica nakaže na njegov transakcijski račun. Če ima lizingojemalec poravnane vse
obveznosti, potem mu lizinška hiša da potrebno soglasje; v nasprotnem primeru
zavarovalnica odškodnino nakaže lizinški hiši, ta pa jo zadrži v višini neplačanih obveznosti
(po Skazi, 2008, str. 29–30).

4.4 BONITETNA OCENA
Naraščajoča tveganja, njihova raznovrstnost in tudi vse večja ozaveščenost vzpodbujajo
zanimanje za boniteto podjetja. Če upoštevamo podatek, da je v Sloveniji v povprečju le
40 % faktur plačanih pravočasno in od 60 % preostalih 7 % ni nikoli plačanih, je
obvladovanje tveganj in preverjanje bonitete poslovnih partnerjev upravičeno pomemben
dejavnik uspešnosti poslovanja in prvi pogoj za ohranjanje konkurenčne sposobnosti
podjetja (Upravljanje s kreditnimi tveganji – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2010).
4.4.1 Pomen bonitete
V podjetju lahko obvladujejo kreditno tveganje predvsem s sprotnim ugotavljanjem
bonitete poslovnih partnerjev. Tistim, zaradi katerih je izpostavljenost kreditnemu
tveganju večja, Hypo Leasing, d. o. o., posveča večjo pozornost. Poznavanje bonitete
podjetja je namenjeno predvsem zmanjševanju finančnih tveganj, kar je bil sprva tudi
glavni namen bonitete.
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Nova zasnova bonitete podjetja poudarja pozitivno izbiranje, usmeritev k priložnostim.
Tako podpira proaktivno obnašanje podjetja, ki išče priložnosti v sodelovanju z obetavnimi
poslovnimi partnerji. Poznavanje bonitete podjetja izboljšuje kakovost komunikacij znotraj
podjetja ter med podjetjem in okoljem. Z razvojem postaja pojem bonitete vse
kompleksnejši (po Knez-Riedl, 2000, str. 24).
Boniteta predstavlja oceno kreditne sposobnosti posameznega dolžnika oziroma oceno
verjetnosti, da bo dolžnik svoj dolg tudi plačal. Določanje bonitete je tako v prihodnosti
orientirana ocena o zmožnosti dolžnika, da pravočasno in v celoti poplača glavnico in
obresti. Boniteta predstavlja pomemben postopek, preko katerega sistematično in
relativno Hypo Leasing, d. o. o., ocenjuje riziko izpada plačil.
V Hypo Leasingu, d. o. o., se zavedajo, da je uspešnost njihovega poslovanja odvisna tudi
od kvalitete njihovih strank, zato težijo k temu, da čim natančneje analizirajo poslovanje
svojih komitentov ter jih s tem čim bolj realno razvrščajo v bonitetne razrede. Seveda je
ob tem pomembna realna tržna vrednost samega predmeta financiranja. Pri podjetjih z
dobro boniteto je verjetnost pravočasnega poplačila izposojenega zneska dosti višja kot
pri slabše razvrščenih.
Za opredelitev bonitete stranke je potrebna vloga za izdelavo bonitetnega mnenja,
računovodski izkazi za zadnji dve leti, podatki o poslovanju v tekočem letu ter osnovni
podatki o podjetju – izpolnjen vprašalnik (glej Priloga 1 in Priloga 2), katerega vsebina je
odvisna od organizacijske oblike lizingojemalca (fizična oseba, pravna oseba ali samostojni
podjetnik) in od predmeta financiranja, ali gre za premičnino ali nepremičnino
(Upravljanje s kreditnimi tveganji – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2010).
4.4.2 Hypo rating sistem
V sistemu Hypo Leasinga, d. o. o., za razvrščanje komitentov je končna boniteta
komitenta kombinacija ratinga na podlagi kvantitativnih podatkov, na podlagi kvalitativnih
podatkov ter t. i. dejavnikov tveganja. Kvantitativni dejavniki, kjer se dobi rating na
podlagi bilančnih podatkov, so:
•

•

delež kapitala v sredstvih, kjer se izrazna moč kaže v deležu lastniškega kapitala v
celotni pasivi. Manj kot je podjetje podvrženo potencialnim poslovnim tveganjem,
višji je ta delež. Če predstavlja delež čez 35 % kapitala, je to odlično stanje; tudi
čez 20 % je dobro, čez 10 % je sprejemljivo, medtem ko negativni kapital izredno
slabo vpliva na rating. Poder kazalnika pri izračunu ratinga je 35 %;
pokritost obresti. Vrednost izkazuje sposobnost poravnavanja stroškov obresti iz
razpoložljivega vira, kot je bruto dobiček. Kazalnik pod vrednostjo ena pove, da
podjetje iz svojega tekočega poslovanja ne more ustvariti zadostne akumulacije za
pokritje stroškov financiranja. Višji kot je kazalnik, boljši je rating. Če je kazalnik
negativen, pomeni, da podjetje posluje z izgubo. Poder kazalnika pri izračunu
ratinga je 23%;
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•

•

•

•

obrat obveznosti do dobavitelja: Kazalnik kaže na to, v kolikšnem času podjetje
poravna svoje obveznosti iz poslovanja. Če gre za kratkoročno vezavo, pomeni, da
podjetje poravna svoje obveznosti hitro ter uporablja diskonte, kar ima pozitiven
vpliv na rating. Poder kazalnika pri izračunu je 15 %;
likvidnost. Izrazna moč tega dejavnika kaže delež najbolj likvidnih sredstev v
kratkoročnih sredstvih. Pokaže, če podjetje ustvarja finančne rezerve ali investira
svoja celotna likvidnostna sredstva v proces realizacije. Višji kazalnik nakazuje na
več denarnih sredstev, kar ima pozitiven učinek na rating. Poder kazalnika pri
izračunu ratinga je 10 %;
sposobnost servisiranja dolgov glede na obstoječo zadolženost ter akumulacijo
pove dobo razdolžitve v letih. Doba razdolžitve do 2,5 let je zelo dobra, medtem ko
je nad 15 let izredno slaba. Poder kazalnika pri izračunu ratinga je 9 %;
donosnost prihodkov pove višino operativne marže, ki jo ustvarja podjetje na neto
prihodke. Poder kazalnika pri izračunu ratinga je 8 % (Upravljanje s kreditnimi
tveganji – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2010).

Največji delež v ratingu ima kapitalska struktura, pomembnejši delež ima še kazalec, ki
kaže sposobnost pokrivanja obresti. Kvalitativne dejavnike na podlagi poznavanja stranke
opredeljujejo komercialisti sami. Ti so:
•
•
•
•
•

vodstvo podjetja,
kvaliteta računovodstva,
trg in panoga,
zaposleni in oprema ter
razmerje s Hypo Leasingom, d. o. o.

Največji delež predstavlja vodstvo podjetja – 30 % ter trg in panoga podjetja, ki
predstavljata prav tako 30 %; sledi kvaliteta računovodstva, ki v deležu kvantitativnih
dejavnikov predstavlja 20 %, zaposleni in oprema 10 % ter odnos s komitentom in Hypo
Leasingom, d. o. o., prav tako 10 %.
Dejavniki tveganja ter t. i. opozorilni signali naj bi se pojavili relativno redko, vendar lahko
imajo močan negativen vpliv na rating komitenta. Ti dejavniki vplivajo, ker podjetju
znižujejo rating tako, da podjetje lahko doseže le določen rating. Dejavniki tveganja so:
•
•
•

neredno poravnavanje obveznosti (zamuda nad 90 dni),
dogovorjen moratorij ali reprogram za plačilo vseh obveznosti ter
prisilna poravnava ali stečaj.

Velikost vpliva kvantitativnih ter kvalitativnih dejavnikov na skupen, končni rating
komitenta je odvisen od obsega poslovanja komitenta. Tabela 5 prikazuje delež
kvantitativnih in kvalitativnih dejavnikov v končni opredelitvi komitenta.
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Tabela 5: Delež bilančnih podatkov ter kvantitativnih in kvalitativnih
dejavnikov v končni opredelitvi komitenta

Obseg poslovanja
Do 1,1 mio EUR
1,1 mio - 21,8 mio EUR
7,3 mio - 21,8 mio EUR
21,8 mio - 75 mio EUR
75 mio EUR ali več

Delež kvantitativnih
dejavnikov
50
60
62
65
67

%
%
%
%
%

Delež kvalitativnih
dejavnikov
50 %
40 %
38 %
35 %
33 %

Vir: Upravljanje s kreditnimi tveganji – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., (2010)
Ključni rezultat ocenjevanja bonitete je uvrstitev lizingojemalca v bonitetni razred. Ta
predstavlja smernico za vrednotenje tveganja ter skladno s tem določitev primerne
obrestne mere oziroma cene financiranja (Upravljanje s kreditnimi tveganji – interno
gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2010). Ko lizinška hiša razvrsti komitenta v bonitetni
razred, ga s tem razvrsti v specifične značilnosti odobravanja lizinga, kot kaže spodnja
slika.
Slika 4: Koraki lizinga

Prošnja za
lizing

cena
lizinga

ocena
lizinga
DA/NE

spremljanje
in
nadziranje

Vir: Priročnik za kreditno financiranje MSP-jev po priporočilih Evropske komisije
(2008, str. 5)
Sam rating lahko poslabšajo tudi opozorilni znaki, kot so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepravilnost/nerednost pri poravnavanju obveznosti (zamuda krajša od 90 dni) ter
zmanjšanje prilivov,
nezanesljivost bilančnih podatkov,
nevarna rast (več kot 20 % letno),
podjetje je dejansko poslovalo negativno,
struktura družbe ni transparentna,
podatki o slabi razvrstitvi podjetja pri drugih finančnih ustanovah (tukaj so
izključeni prihodki v bančnem sistemu),
podjetje je prosilo za odlog plačila obresti ali glavnice,
v zadnjih treh letih je prišlo do protesta menice,
nakazila zaradi nezadostnega kritja niso bila izvedena,
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•
•
•
•

podjetje dolguje pomembnejše vsote državnim organom, kot so davčna uprava,
zdravstveno zavarovanje in obveznosti iz plač,
podjetje je izvedlo ukrepe, ki zmanjšujejo zaupanje (bremenitev nepremičnin brez
predhodnega dogovora, množična izdaja poroštev ipd.),
podjetje je bilo udeleženo v procesu izvršbe v zadnjih treh letih in
stranka je bila terjana za poplačilo obveznosti v zadnjih treh letih ali je imela
unovčene menice (Upravljanje s kreditnimi tveganji – interno gradivo Hypo
Leasing, d. o. o., 2010).

Hypo Leasing, d. o. o., pri razvrščanju v bonitetne razrede uporablja bonitetno lestvico, ki
je predstavljena v Tabeli 6. Ratingi v tej tabeli odražajo enoletno verjetnost neplačila, saj
mora biti vsak komitent s strani analitika ocenjen najmanj enkrat letno.
Tabela 6: Bonitetna lestvica podjetja Hypo Leasing, d. o. o.
Rating
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
3A
3B
3C
3D
3E
4A
4B
4C
4D
4E
5A
5B
5C
5D
5E

Najboljša boniteta
Najboljša boniteta
Najboljša boniteta
Najboljša boniteta
Najboljša boniteta
Izvrstna boniteta
Izvrstna boniteta
Zelo dobra boniteta
Zelo dobra boniteta
Zelo dobra boniteta
Dobra boniteta
Dobra boniteta
Dobra do srednje dobra boniteta
Srednje dobra boniteta
Sprejemljiva boniteta
Nezadovoljiva boniteta
Nezadovoljiva boniteta
Watch list
Watch list
Watch list
90 dni zamude
1. vrednostni popravek
Odlog plačila obresti
Nesolventnost
Vrednostni popravek terjate

Verjetnost neplačila
0,000
0,014
0,028
0,042
0,056
0,070
0,105
0,158
0,236
0,354
0,532
0,797
1,196
1,800
2,700
4,050
6,075
9,113
13,669
20,503
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Vir: Upravljanje s kreditnimi tveganji – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o. (2010)
V Hypo Leasingu, d. o. o., je v letu 2009 največ fizičnih oseb pripadalo ratingu od 3A–
3E, prav tako tudi pravne osebe in samostojni podjetniki. Javni sektor je imel največji
delež v ratingu 1A–1E (Hypo 1 – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2009).
Gospodarska kriza je vplivala na to, da so se bonitetne ocene nekaterih strank poslabšale,
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predvsem zaradi povečane nelikvidnosti, zamujanja s plačili ter reprogrami. Zaradi
slednjega je veliko lizingojemalcev iz razreda 3A–3E ali višjega bonitetnega razreda padlo
v nižji boniteni razred 5A–5E.
V primerjavi z drugimi sorodnimi podjetji, kot so Gorica Leasing, KMB Leasing, NLB
Leasing ter Finor Leasing ni bistvenih razlik med bonitetno lestvico, ki jo uporablja Hypo
Leasing, d. o. o. Prav vse naštete lizinške hiše uporabljajo podobna pravila ter
dokumentacijo za izdelavo bonitetnega mnenja. Edina razlika med boniteto Hypo
Leasinga, d. o. o., in ostalimi hišami je v tem, da Hypo Leasing, d. o. o., izvaja izračun
bonitete tudi za fizične osebe, medtem ko ostale lizinške hiše uporabljajo bonitetno oceno
samo za pravne osebe.
Obseg poslov v krizi se je zadnjih dveh letih v Hypo Leasingu, d. o. o., povečal. To drži
tudi za druge lizinške hiše. Izjema sta Gorica Leasing ter KBM Leasing, kjer se je povečal
delež prej rednih plačnikov, ki sedaj zamujajo s plačilom enega ali dveh obrokov. Vendar
te obroke lizingojemalci pravočasno poravnajo, tako da je delež prekinitev pogodb manjši.
Razlog za to je v višini lastne udeležbe, saj pred sklenitvijo lizinške pogodbe zahtevajo
vsaj 20 % lastno udeležbo in se na ta način zavarujejo pred verjetnimi neplačniki. Njihova
politika je, da kdor ni sposoben plačati 20 % pologa nabavne vrednosti, tudi v prihodnosti
ne bo sposoben redno poravnavati obrokov.
Hkrati se je povečal obseg izterjave, zato so v nekaterih lizinških hišah okrepili oddelek za
izterjavo in sanacijo ter povečali telefonsko izterjavo. V vseh lizinških hišah se je zmanjšal
obseg poslov na področju premičnin in nepremičnin.
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5 IZTERJAVA IN SANACIJA

Večkrat se zgodi, da stranka iz različnih razlogov ne more odplačevati obrokov in se ne
odziva na klice in opomine. Takrat zadeva preide v roke oddelku za izterjavo in sanacijo.
Ker je pri obvladovanju kreditnega tveganja za poslovanje ključna tudi pravočasna
izterjava terjatev, je v nadaljevanju predstavljeno zaporedje osnovnih uporabljenih orodij
izterjave, če lizingojemalec zamuja s plačilom anuitet, kot je določeno v pogodbi. Na
koncu poglavja so predstavljene posebnosti izterjave glede na sorodna podjetja.

5.1 IZTERJAVA DOLGA UPNIKA
Izterjava dolga, ki jo izvaja upnik sam, se deli na malo in veliko izterjavo. Namen male
izterjave je komunikacija s stranko, avtomatičen potek opominjanja, unovčenje menic ter
uveljavljenje poroštva in priprava dokumentacije za odvzem predmeta financiranja. Pri
mali izterjavi gre za notranjo izterjavo, saj jo izvajajo zaposleni v podjetju – komercialisti
ter oddelek za izterjavo in sanacijo. Če mala izterjava ni učinkovita, preide v veliko
izterjavo ali zunanjo izterjavo, ki jo izvajajo zunanji sodelavci v sodelovanju z oddelkom za
izterjavo in sanacijo (Izterjava in sanacija – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
5.1.1 Mala izterjava
Pri neplačilu zapadlih obveznosti lizingojemalec najprej prejme prvi opomin. Če se
neplačila stopnjujejo in se ta dolg poveča nad dva obroka, pride takšna pogodba na listo
dolžnikov, ki jo obravnavata skupaj oddelek izterjave in komerciale. Pogodbe, ki so bile
sklenjene pred kratkim (do enega leta), terjajo telefonsko komercialisti, ki so za posel
zadolženi, seveda vse do mere, ko se lizingojemalec na izterjavo pozitivno odziva.
Če dolg ni poravnan v pričakovanem obdobju, lizingojemalcu unovčijo menice, poroštvo
(če obstaja) ali pa pošljejo poziv za vračilo predmeta financiranja. Če dolg še vedno ni
poravnan, predmet financiranja pa ni vrnjen v posest lizingodajalca, oddelek za izterjavo
in sanacijo pripravi družbi oziroma zunanjim sodelavcem za izterjavo dolga pooblastilo za
odvzem predmeta financiranja. (Izterjava in sanacija – interno gradivo Hypo Leasing, d. o.
o., 2008).
5.1.2 Velika izterjava
Ob neuspešnosti male izterjave le-ta preide v veliko izterjavo, kjer je za uspešnost
izterjave zadolžen oddelek za izterjavo. Ta ima nalogo pridobiti čim več informacij znotraj
družbe med posameznimi oddelki in zunanjimi sodelavci o dolžniku – ali je spremenil
bivališče, zamenjal zaposlitev in ali je zadolžen pri drugih finančnih institucijah. Hkrati
mora od dolžnika izterjati dolgovani znesek z zamudnimi obrestmi. Oglede predmetov
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financiranja izvajajo zunanji sodelavci, ki preverijo trenutno stanje in morebiten sam
obstoj predmeta.
Če je le mogoče, se obstoj predmeta financiranja in njegovo nahajanje dokumentira z
zapisnikom o ogledu in fotografiranjem le-tega. Vsako komuniciranje s stranko oziroma s
porokom se evidentira pisno v obliki zabeležke. Poleg tega se v posebnem programu vodi
posamično evidenco, v kateri so zajeti vsi opravljeni koraki, ki so tudi ustrezno pisno
dokumentirani.
Če je bila stranka predana v izterjavo zunanjim sodelavcem, ki z izterjavo niso bili uspešni,
izda družba Hypo Leasing, d. o. o., pooblastilo za odvzem predmeta financiranja. Pri
prevzemu premičnine oddelek za izterjavo sestavi prevzemni zapisnik, na katerem so
navedeni vsi potrebni podatki o vozilu in o njegovem splošnem stanju: vozno stanje
vozila, število prevoženih kilometrov, dodatna oprema in morebitne poškodbe.
Ob odvzemu so obvezne priloge še prometno dovoljenje, zavarovalna polica, registrska
tablica, homologacija vozila, rezervni ključi in če je mogoče tudi servisna knjižica. Pri izdaji
razveze pogodbe za nepremičnino se izda zahtevek, da bo nepremičnina določenega dne
prevzeta, rok za izselitev iz stanovanja ali poslovnega prostora pa je navadno 30 dni. V
zapisnik se navedejo morebitne pripombe in predlogi prisotnih strank in prič. Na koncu
ogleda in morebitnega prevzema nepremičnine se podpišejo vse prisotne stranke.
Takoj po odvzemu predmeta financiranja se stranki pošlje ali izroči ponudbo za predčasen
odkup in tako ponudi še zadnjo možnost, da predmet odkupi. Če stranka te možnosti ne
izkoristi, se lahko po poteku ponudbe začne prodaja predmeta. Ko se predmet proda, se
zaprejo vse obveznosti lizingojemalca do podjetja Hypo Leasing, d. o. o.
Če nastane negativna razlika, se lizingojemalcu pošlje dopis v vrednosti odprtih
obveznosti; ob pozitivni razliki se le-ta izplača lizingojemalcu. Če dolžnik na kraju
prevzema ni prisoten in ne preda ključev premičnine ali nepremičnine Hypo Leasingu, d.
o. o., se zoper njega vloži tožba za dolg pri pristojnem sodišču in se zahteva nalog za
izpraznitev stanovanja ali poslovnega prostora (Izterjava in sanacija – interno gradivo
Hypo Leasing, d. o. o., 2008).

5.2 SODNA IZTERJAVA
Sodna izterjava je edini legalni način izterjave terjatev. Naloga sodišča je, da stranki
zagotavlja pravno varstvo v sporih iz osebnih in rodbinskih razmerij, iz delovnih razmerij in
drugih civilnopravnih razmerij fizičnih ter pravnih oseb, in sicer tako, da abstraktno pravno
normo uporabi glede na ugotovljeno dejansko stanje in izreče pravno posledico. Ker je
samopomoč prepovedana, mora Hypo Leasing, d. o. o., zahtevati intervencijo države
oziroma njenih organov, saj so samo ti upravičeni uporabiti silo in s tem vzpostaviti
stanje, kot izhaja iz pravnomočne odločbe. Sam izvršilni postopek je sestavljen iz faze
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dovolitve izvršbe – dovolilni del in faze oprave izvršbe – izvršilni del (Izterjava in sanacija
– interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
5.2.1 Izvršilni postopek
a) Dovolilni del
Ta faza se začne s predlogom za izvršbo in se praviloma konča s pravnomočnostjo sklepa
o izvršbi. Za vložitev predloga za izvršbo je legitimiran tisti, ki je kot upnik označen v
izvršilnem naslovu. Če vloži predlog nekdo drug, mora izkazati pravno nasledstvo z javno
ali po zakonu overjeno listino oziroma s pravnomočno odločbo, izdano v pravdnem
postopku. Ista pravila veljajo tudi za dolžnika. Kadarkoli med postopkom pa je mogoča
sprememba upnika in dolžnika. Nov upnik vstopi v izvršbo namesto prvotnega upnika
oziroma se izvršba nadaljuje zoper novega dolžnika (po Volkovi, 2000, str. 35–38).
V izvršilnem postopku se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka glede strank in
njihovih zakonitih zastopnikov ter pooblaščencev. Pravdna stranka je lahko vsaka fizična
in pravna oseba. Aktivna stranka je upnik, kar pomeni, da predlaga izvršbo. Dolžnik je
pasivna stranka, tisti, zoper katerega je predlagana izvršba.
Predlog za izvršbo mora imeti vso z zakonom predpisano vsebino: navedena morata biti
upnik in dolžnik, priložen mora izvršilni naslov ali verodostojna listina, dolžnikove
obveznosti, sredstvo in predmet izvršbe ter navedeni drugi podatki, ki so potrebni, da se
izvršba lahko opravi. Ob vložitvi predloga za izvršbo mora upnik plačati tudi sodno takso
po predpisih o sodnih taksah in o tem predložiti dokazilo, v nasprotnem primeru ravna
sodišče s takim predlogom kot z nepopolno vlogo.
Izvršba se dovoli le na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine. Izvršilni naslov
ima dvojen pomen. Sodišče dovoli izvršbo le na podlagi izvršilnega naslova, hkrati pa
izvršilni naslov pomeni domnevo, da obstaja terjatev, ki je v njem ugotovljena, ter da so
za izvršbo legitimirane stranke, kot so v njem navedene (Izterjava in sanacija – interno
gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008). Po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju
ZIZ) so izvršilni naslovi:
•
•
•

izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava,
izvršljiv notarski zapis,
druga listina, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov (ZIZ-UPB4, 17 člen).

Verodostojna listina ni izvršljivi naslov, zato ima predlog za izvršbo drugačno vsebino.
Drugačna sta tudi sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in postopek z ugovorom
(po Volkovi, 2000, str. 70). Po ZIZ so verodostojne listine:
•
•
•

faktura,
menica in ček s protestom,
javna listina,
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•
•
•

izpisek iz poslovnih knjig, ki ga je overila odgovorna oseba,
po zakonu overjena zasebna listina,
listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine (ZIZ-UPB4, 23. člen).

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine sestoji iz dveh delov. V prvem mora
upnik predlagati, naj sodišče naloži dolžniku, da v določenem roku po vročitvi sklepa za
izvršbo plača terjatev. V drugem delu upnik predlaga izvršbo z vsemi sestavinami predloga
za izvršbo.
Sredstva izvršbe so metode, s katerimi se prisilno uveljavi upnikova terjatev. Upnik lahko
izbira med sredstvi izvršbe, ki so našteti v zakonu. Predmet izvršbe so tista dolžnikova
sredstva in pravice, po katerih seže izvršba, v končni fazi je to lahko tudi sam dolžnik. Iz
izvršbe so absolutno izvzete:
•
•
•
•
•
•

stvari, ki niso v prometu,
rudno bogastvo in druga naravna bogastva,
objekti, naprave in druge stvari, ki so državi ali samoupravni lokalni skupnosti
nujno potrebni za opravljanje njenih nalog,
premičnine in nepremičnine, namenjene za obrambo države,
objekti, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno potrebi za opravljanje javne
službe,
druge stvari in pravice, za katere tako določa zakon (Izterjava in sanacija – interno
gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008).

b) Izvršilni del
Takoj po izdaji sklepa o izvršbi ter pred pravnomočnostjo se začne izvršilni del. Razen pri
izvršbi na denarna sredstva na računu pri organizacijah za plačilni promet upnik ne more
biti poplačan pred pravnomočnostjo sklepa. Izjema je tudi izvršba na podlagi verodostojne
listine, ki se vedno opravi šele po pravnomočnosti (po Volkovi, 2000, str. 35).
Neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja opravljajo izvršitelji, ki morajo sami zagotoviti
tehnične in druge ustrezne razmere, ki zadevajo prostore in opremo izvršitelja, tudi
poskrbeti za morebitno zaposlovanje oseb in sami tudi odgovarjajo za vsako škodo, ki
nastane pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja (Izterjava in sanacija – interno
gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008).
Zarubijo se stvari, ki jih ima v posesti dolžnik, dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti upnik,
dolžnikove stvari, ki jih ima v posesti kdo tretji; te se smejo zarubiti le s privolitvijo
slednjega. Kadar tretji ne privoli v rubež, lahko upnik predlaga, da sodišče nanj prenese
dolžnikovo pravico na izročitev stvari. Izvršitelj sme zarubiti toliko stvari, kolikor je
potrebno za poplačilo upnikove terjatve in izvršilnih stroškov. Predvsem se zarubijo stvari,
glede katerih ni pripomb o obstoju kakšne pravice.
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Hypo Leasing, d. o. o., lahko poseže le z zakonom določenimi sredstvi izvršbe. Ta sredstva
so: izvršba na premičnine, izvršba na denarno terjatev dolžnika, izvršba na terjatev, da se
izročijo in dobavijo premične stvari ali da se izroči nepremičnina, izvršba na druge
premoženjske oziroma materialnopravne pravice, izvršba na nepremičnine ter izvršba na
delež družbenika (po Volkovi, 2000, str. 263–342).
O poplačilu odloči sodišče s sklepom. Kadar je potrebno poplačati le enega upnika, velja
naslednji vrstni red:
•
•
•
•

stroški izvršilnega postopka,
stroški, določeni v izvršilnem naslovu,
obresti do dneva unovčenja stvari,
glavna terjatev (Izterjava in sanacija – interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o.,
2008).

5.2.2 Izvensodna poravnava
Izvensodna poravnava običajno pomeni prihranek časa
želi pravna ali druga oseba nadaljevati poslovni odnos
d. o. o., pride izvensodna poravnava v poštev le pri
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti vložila
izterjave dolga.

in tudi denarja. V poštev pride, ko
s stranko. V družbi Hypo Leasing,
strankah, zoper katere je družba
tožbo ali izvršilni predlog zaradi

Izvensodna poravnava s klavzulo izvršljivosti sodi med obvezne pisne dogovore, ki ju
skleneta obe pogodbeni stranki. Do izvensodne poravnave lahko pride na predlog
katerekoli izmed udeleženih strank, bodisi v sodnem procesu ali izvršilnem postopku, ki še
traja. Če pride do takšnega dogovora, se v skladu z določili takšne izvensodne poravnave
umakne bodisi tožba ali izvršilni predlog.
Pred sklenitvijo izvensodne poravnave poskuša družba Hypo Leasing, d. o. o., ugotoviti in
pridobiti morebitno dodatno zavarovanje dolžnika ali poroka (Izterjava in sanacija –
interno gradivo Hypo Leasing, d. o. o., 2008).

5.3 POSEBNOSTI IZTERJAVE GLEDE NA SORODNA PODJETJA
V primerjavi s procesi izterjave in sanacije s podjetji, katerih glavna dejavnost so lizinški
posli, ni opaznih velikih odstopanj od korakov, ki jih upošteva podjetje Hypo Leasing, d. o.
o., v tem istem procesu. Načeloma se razlikujejo v telefonski izterjavi ter menicah.
V NLB Leasingu je potek pisnega opominjanja avtomatičen. Če lizingojemalec v štirinajstih
dneh od zapadlosti obroka ne poravna obveznosti, prejme opomin, ki mu sledita v primeru
neplačevanja še drugi in tretji opomin. Šestnajsti dan po zapadlosti tretjega opomina
prejeme lizingojemalec razvezo pogodbe.
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V primerjavi s Hypo Leasingom, d. o. o., poleg razveze pogodbe prejme tudi ponudbo za
predčasen odkup. Po prejemu zahtevka za razvezo pogodbe ima lizingojemalec osem dni
časa, da poravna zapadle obveznosti, medtem ko ima lizingojemalec pri Hypo Leasingu, d.
o. o., ob prejemu zahtevka za razvezo pogodbe osem dni časa, da vrne predmet lizinga.
Če v osmih dneh ne poravna obveznosti, se menice za fizične ali pravne osebe unovčijo
na banki, na kateri ima lizingojemalec odprt račun.
Če lizingojemalec ne poravna obveznosti ter je unovčitev menic neuspešna, sledi izterjava,
za katero so pristojni zunanji sodelavci NLB Leasinga. Tako kot Hypo Leasing, d. o. o.,
ima tudi podjetje NLB Leasing svoj oddelek, ki je pristojen za izterjavo in sanacijo. Poleg
tega, da so zadolženi za uspešnost izterjave, je njihova naloga tudi telefonska izterjava
strank. Razlika pri izterjavi je v tem, da komercialisti pri sami izterjavi nimajo nobene
vloge. Komercialisti v NLB Leasingu ne terjajo strank telefonsko tako kot pri Hypo
Leasingu, d. o. o., ampak vse prepustijo oddelku za izterjavo.
Gorica Leasing ima prav tako oddelek za izterjavo in sanacijo. Komercialisti ne kličejo
strank po telefonu za izterjavo, prav tako jim ne sledijo, če redno poravnavajo svoje
obveznosti. To je naloga oddelka za izterjavo. Telefonsko opominjanje se začne, ko
stranka ne poravna dveh zaporednih obrokov. Pisni opomini se avtomatsko pošiljajo
lizingojemalcem, ki niso poravnali obveznosti. Po treh in več neporavnanih obrokih imajo v
podjetju pravico do odstopa pogodbe, vendar se te pravice redko poslužijo in zadevo
rešujejo, če je le mogoče, na druge načine.
Po pisnih opominih ter telefonski izterjavi sledi unovčitev menic, ki jih Gorica Leasing
zahteva pri podpisu vsake lizing pogodbe. Vendar jih le redko unovči, saj je to časovno
dolg in v veliko primerih neuspešen postopek, ker banke ne želijo ali ne morejo unovčiti
menic svojih komitentov.
Celoten postopek na izterjavo se prenese na zadolžene zunanje sodelavce. Če je izterjava
neuspešna, se začne izvršba. V Gorica Leasingu se poslužujejo elektronske izvršbe, saj je,
kot pravijo, to najhitrejši, najcenejši in najenostavnejši način. Podobno politiko izterjave
imajo tudi v KMB Leasingu, saj je tako kot Gorica Leasing v popolni lasti Nove Kreditne
banke Maribor.
Kot zgoraj naštete lizinške hiše imajo tudi pri Finor Lizingu pravico do odpovedi pogodbe
po treh pisnih opominih. Če stranka redno ne poravnava pogodbenih obveznosti, ki so
določene v lizinški pogodbi, prejme opomin, ki mu sledita še drugi in tretji pisni opomin.
Če obveznosti še vedno niso poravnane, pride zadeva v roke službi za izterjavo, ki
poskušajo dani problem rešiti na različne načine.
Če so z izterjavo neuspešni, služba za izterjavo pooblasti zunanje sodelavce, ki predmet
financiranja stranki odvzamejo. Če v roku osmih delovnih dni stranka ne poplača
obveznosti, predmet financiranja prodajo. Razlika med Hypo Leasingom in Finor Lizingom
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glede izterjave je v menicah. Tako kot pri Hypo Leasingu, d. o. o., če lizingojemalec ne
odplačuje pogodbenih obveznosti, menice unovčijo na banki, na kateri ima lizingojemalec
odprt račun, vendar se pri Finor Lizingu menice zahtevajo le za pravne osebe.
V sami izterjavi, v primerjavi z ostalimi lizinškimi hišami, sodelujejo tudi komercialisti.
Stranke pokličejo po telefonu in se skušajo z njimi dogovoriti za plačilo obrokov, ki jih
dolgujejo. V Hypo Leasingu, d. o. o., je komercialist, ki je sklenil pogodbo, tudi zadolžen
za klicanje strank po telefonu, vendar samo tiste stranke, ki so pogodbo sklenile pred
največ enim letom. Medtem ko komercialisti pri Finor Leasingu kličejo stranke telefonsko
ne glede na to, koliko časa je preteklo od podpisa pogodbe.
Glavna razlika med Hypo Leasingom, d. o. o., in zgoraj naštetimi lizinškimi hišami je v
samih menicah. Pri podpisu lizinške pogodbe jih zahtevajo vse hiše. Nekatere jih
zahtevajo samo za pravne osebe, medtem ko druge zahtevajo podpisane menice za
pravne in fizične osebe. Druga razlika je v unovčitvi menic, saj jih nekatere hiše ne
unovčijo na banki, na kateri ima lizingojemalec odprt račun. Neunovčenje menic prihaja
predvsem iz slabe poslovne prakse in zaradi slabega sodelovanja med banko in lizinško
hišo.
Druga razlika je v telefonski izterjavi. V Hypo Leasingu so komercialisti zadolženi za
telefonsko izterjavo vseh pogodb, ki so bile sklenjene do enega leta. V drugih hišah
komercialisti telefonsko izterjujejo ne glede na čas preteka od podpisa pogodbe. V ostalih
hišah komercialisti s samo izterjavo nimajo nič in vse prepustijo oddelku za izterjavo.
To sta tudi dve glavni razliki glede izterjave med Hypo Leasingom, d. o. o., in drugimi
liziškimi podjetji. V vsaki lizinški hiši imajo razvit oddelek za izterjavo, ki mu posvečajo v
zadnjem obdobju največ pozornosti, saj se je delež neplačnikov v vseh teh hišah povečal.
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6 KREDITNO TVEGANJE NA PRIMERU FIZIČNE OSEBE

V tem poglavju je do sedaj napisana teorija združena s prakso. Skozi primer fizične osebe
je predstavljen sam proces finančnega lizinga, katera sredstva zavarovanja pred kreditnim
tveganjem so bila v tem primeru uporabljena, podane so moje ugotovitve ter predlogi za
izboljšavo.
Primer je hipotetičen kar pomeni, da temelji na mojih izkušnjah, izkušnjah zaposlenih v
podjetju ter različni dokumentaciji lizingojemalcev. Zaradi varstva osebnih podatkov v
diplomski nalogi ni naveden konkreten primer ampak samo eden od možnih scenarijev.
Oseba, ki nastopa v primeru je izmišljena in je poimenovana gospod Pan.

6.1 OPIS PRIMERA
Gospod Pan se je v januarju 2003 odločil za finančni lizing premičnine. Komercialist mu je
pripravil ponudbo, ki je vsebovala zahteve bodočega lizingojemalca (višina pologa,
obdobje financiranja). Nato je g. Pan na podlagi sprejete ponudbe izpolnil vprašalnik za
pridobitev financiranja (glej Priloga 1) ter predložil vso potrebno dokumentacijo, iz katere
je bilo mogoče oceniti spremenljivost za izvedbo financiranja:
•
•
•
•
•

kopijo osebnega dokumenta,
davčno številko,
številko osebnega računa,
kopijo plačilnih list za zadnje tri mesece in
potrdilo ali kopijo pogodbe o zaposlitvi.

Dobavitelj je na Hypo Leasing, d. o. o., poslal predračun, komercialist je izdelal vlogo, ki
jo je poslal v odobritev pristojnemu. V primeru g. Pana je vlogo odobril lokalni pristojni
vodja oddelka, saj je znašal obligo 1–50.000 EUR. Po odobritvi vloge je skrbnik stranke g.
Panu pripravil pogodbo o finančnem lizingu premičnine. Po podpisu pogodbe in
spremljajočih dokumentov je g. Pan plačal začetne pogodbene obveznosti, ki so bile
osnova za plačilo predmeta financiranja dobavitelju s strani lizingodajalca.
Pod začetne pogodbene obveznosti spadajo začetni stroški odobritve financiranja ter
lastna udeležba, ki jo Hypo Leasing, d. o. o., zahteva v višini med 10 in 30 % financirane
vrednosti. G. Pan je plačal lastno udeležbo v višini 10 % financirane vrednosti. S
podpisom pogodbe se je kot bodoči ekonomski lastnik predmeta financiranja zavezal
spoštovati in izpolnjevati s pogodbo prevzete obveznosti.
Poleg pogodbe je g. Pan podpisal tudi menice ter menično izjavo, s katero bi se
menice unovčile v primeru neplačevanja lizinških obrokov. Nekaj dni kasneje je bila
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pogodba aktivirana. G. Pan je na Hypo Leasing, d. o. o., dostavil še zavarovalno polico,
na kateri je bil kot zavarovanec naveden Hypo Leasing, d. o. o., ter kopijo prometnega
dovoljenja, na katerem je bil kot lastnik predmeta naveden Hypo Leasing, d. o. o.
S tem je bil postopek za izvedbo financiranja zaključen in dokumentacija je bila ponovno
dostavljena v pregled oddelku za upravljanje pogodb. G. Pan se je odločil za lizing za
obdobje 6 let, tako se je financirana vrednost porazdelila na 72 fiksnih mesečnih obrokov.
Po anuitetnem načrtu naj bi se lizinška pogodba zaključila konec januarja 2009. Ker pa g.
Pan ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti, se je lizinška pogodba zaključila pred
predvidenim rokom, junija 2008.
Pogodba g. Pana je bila aktivirana januarja 2003. Februarja ter marca sta sledila prva dva
obroka, ki ju je g. Pan poravnal redno po anuitetnem načrtu. Meseca aprila g. Pan
tretjega obroka ni poravnal, zato je v začetku maja 2003 prejel prvi pisni opomin v znesku
3000 SIT oziroma 12,5 EUR. Konec maja je sledil drugi opomin v isti vrednosti zaradi
neplačila četrtega obroka.
Sledili so štirje pisni opomini v vrednosti po 12,5 EUR, in sicer junija, konec novembra ter
decembra istega leta in v začetku meseca januarja 2004. Konec januarja 2004 je sledila
razveza pogodbe in zahtevek za vrnitev predmeta pogodbe, saj je g. Pan do tega datuma
prejel šest pisnih opominov zaradi neplačevanja obrokov.
Konec septembra 2004 je g. Pan ponovno prejel zahtevo za razvezo pogodbe o finančnem
lizingu in zahtevek za vrnitev predmeta pogodbe, saj je dolgoval pet mesečnih obrokov.
Stranko se je v zadnjih mesecih pred zahtevo za razvezo pogodbe večkrat poklicalo po
telefonu, vendar je ostalo samo pri obljubah.
Stranka je bila v dopisu pozvana, da v navedenem roku po prejemu zahtevka vrne
predmet lizinga na sedež podjetja Hypo Leasing, d. o. o. Ker do tega ni prišlo, je podjetje
za prevzem predmeta pooblastilo zunanje sodelavce, ki so predmet odvzeli ter ga vrnili v
pravo in zakonito posest družbe Hypo Leasing, d. o. o. Predmet financiranja je bil g. Panu
čez nekaj dni vrnjen, ker je poplačal dolg v vrednosti petih mesečnih obrokov.
Junija 2005 je bila lizing pogodba med g. Panom in Hypo Leasingom, d. o. o., razdrta, saj
je g. Pan ponovno dolgoval šest mesečnih obrokov. G. Pan je po pošti prejel razvezo
pogodbe in zahtevek za vrnitev predmeta pogodbe v navedenem roku. Prevzem predmeta
lizinga je opravil Aspis, d. o. o., ki je poleg predmeta lizinga prevzel še originalno
prometno dovoljenje, homologacijo in ključe.
Takoj po odvzemu predmeta financiranja je bila g. Panu poslana ponudba za predčasen
odkup, ki pa je ni izkoristil, zato je bil v začetku avgusta 2005 predmet financiranja
prodan. Pri prodaji predmeta je nastala negativa razlika. G. Pan je prejel obvestilo, da
mora dolgovani znesek poravnati takoj oziroma do sredine avgusta, sicer sledi tožba na
pristojnem sodišču.
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Ker G. Pan ni poravnal razlike, ki je nastala pri prodaji predmeta financiranja, do
zahtevanega datuma, je bila vsa dokumentacija za izvršbo predana odvetniku. Junija 2006
je okrajno sodišče izdalo sklep na podlagi verodostojnih listin, da dolžniku nalaga, da v
roku osmih dni upniku plača glavnico, zakonite zamudne obresti od zneska in stroške
izvršilnega postopka v roku 8 dni pod izvršbo, v primeru zamude pa tudi zakonske
zamudne obresti od tega zneska od dneva zamude dalje do plačila.
Oktobra 2006 je postal ta sklep pravnomočen. G. Pan v navedenem roku ni poravnal
obveznosti, zato se je oktobra 2006 zoper njega začela izvršba, ki je dovolila, da se
poseže na dolžnikova denarna sredstva na računih pri organizaciji za plačilni promet, zlasti
na transakcijskem računu, ki ga je imel dolžnik odprtega pri banki X.
Konec novembra 2006 je odvetnik obvestil Hypo Leasing, d. o. o., da jim je sodišče v
oktobru naložilo, da morajo v roku 30 dni sporočiti nov naslov delodajalca g. Pana.
Odvetnik je opravil poizvedbo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju ZZZS), kjer dolžnik ni bil prijavljen, na upravni enoti o lastništvu predmeta
ter na dolžnikovi banki, kjer pa je bil račun zaprt.
Obstajala je izredna majhna možnost izterjave, saj stranke ni bilo v seznamu
zavarovancev niti ni bil lastnik motornega vozila, zato je bil konec leta 2006 podan
predlog za odpis terjatev. Glede na sklep pravnomočnosti je bil čas ponovne aktivacije
izvršbe do 10 let.
Hypo Leasing, d. o. o., je izkazal, da s predlaganimi sredstvi izvršbe ne bo mogel biti v
celoti poplačan, zato je februarja 2007 okrajno sodišče na njegov predlog izdalo odredbo,
v kateri je odrejalo, da mora g. Pan v 15 dneh predložiti seznam svojega premoženja z
dokazili o lastninskih in drugih stvarnih pravicah na tem premoženju in za svoje terjatve
navesti dokazna sredstva.
Septembra 2007 je bila na okrajnem sodišču razpisana javna dražba za oktober 2007 za
nepremičnini v lasti g. Pana. Ker je referent za izterjavo in sanacijo od zunanjih
sodelavcev izvedel, da ima g. Pan v lasti nepremičnine, je še isti dan obvestil odvetnika, ki
je zastopal Hypo Leasing, d. o. o., da je dopolnil predlog za izvršbo na podlagi podatkov o
lastništvu nepremičnine dolžnika, za katere je bila razpisana javna dražba.
Konec septembra 2007 je okrajno sodišče izdalo sklep, da se s pravnomočnim sklepom iz
leta 2006 dovoli rubež kupnine na javni dražbi prodanih zemljišč, ki so last g. Pana. Z
rubežem dolžnikove terjatve je pridobil upnik na njej zastavno pravico. Oktobra 2007 je
bila izvedena dražba nepremičnin, ki ni bila uspešna, zato je bila razpisana nova v letu
2008. Oktobra 2007 je Hypo Leasing, d. o. o., prejel sklep od okrajnega sodišča, da mora
v roku 15 dni dopolniti predlog za dodatno sredstvo izvršbe z meseca septembra 2007
tako, da predloži sodišču dokazilo o plačani taksi za predlog za dodatno sredstvo izvršbe
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in za sklep po predpisih o sodnih taksah, sicer bo sodišče štelo, da je umaknil predlog za
dodatno sredstvo izvršbe.
Istega meseca je Hypo Leasing, d. o. o., prejel od okrajnega sodišča sklep, da se
predmetna izvršba ustavi v delu, v katerem je bila dovoljena na dolžnikova denarna
sredstva pri organizaciji za plačilni promet in na dolžnikovo plačo oziroma prejemke.
Organizacija za plačilni promet je sklep o izvršbi vrnila sodišču s pojasnilom, da so
dolžniku februarja 2006 račun zaprli.
Tudi dolžnikov delodajalec je s pisno vlogo vrnil sklep o izvršbi, ker dolžnik pri njem ni bil
več zaposlen. Konec decembra 2007 je odvetnik poslal na okrajno sodišče vlogo, v kateri
je Hypo Leasing, d. o. o., predlagal prenos terjatev v lasti g. Pana iz naslova prodanih
parcel na račun Hypo Leasinga, d. o. o.
Marca 2008 je odvetnik prejel sklep, da je okrajno sodišče sklenilo, da se upnikov izvršilni
predlog iz septembra 2007 zavrže v delu, v katerem je predlagal izvršbo na dolžnikove
nepremičnine, saj se podatki o lizingojemalcu v naslovu razlikujejo. Odvetnik je zaradi
bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, zmotne oziroma nepopolne ugotovitve
dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava sestavil pritožbo na višje
sodišče zoper omenjeni sklep.
Konec marca 2008 je odvetnik, ki je zastopal Hypo Leasing, d. o. o., od Ministrstva za
notranje zadeve prejel podatke o g. Panu iz Centralnega registra prebivalstva, saj je bil
izkazan pravni interes s pravnomočnim in izvršljivim naslovom.
Maja 2008 je bil sprejet sklep višjega sodišča, ki je izpodbijani sklep razveljavil in zadevo
vrnil prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje. Junija 2008 je Hypo Leasing, d. o.
o., prejel sklep okrajnega sodišča za umik predloga za izvršbo pred izdajo sklepa o izvršbi.
Sodišče je postopek ustavilo. Konec junija 2008 so bile obveznosti g. Pana poravnane in
pogodba se je predčasno zaključila.

6.2 ANALIZA PRIMERA
Primer g. Pana je zapleten, saj je iz male izterjave, ki je trajala 16 mesecev, prešel na
veliko izterjavo in nato še na sodno izterjavo. Zaključil se je pred predvidenim rokom, in
sicer junija 2008.
Sam postopek lizinga se je začel po predpisanih pravilih. G. Pan je tako kot vsi ostali
bodoči lizingojemalci izpolnil vprašalnik o financiranju ter predložil osebni dokument,
bančno kartico, na kateri je bila števila transakcijskega računa, potrdilo o zaposlitvi ter
bančni izpisek zadnjih treh mesecev, iz katerega je bilo razvidno, da g. Pan prejema plačo
za opravljeno delo. Po pregledu predložene dokumentacije je komercialist izdelal ponudbo
o financiranju, s katero se je g. Pan strinjal, ter poslal pristojni osebi vlogo za financiranje,
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ki jo je tudi odobrila. Sredstva zavarovanja pred kreditnim tveganjem, ki so bila
uporabljena v primeru g. Pana, so bile:
•

•
•

•

Pogodba o finančnem lizingu: s podpisom pogodbe se je g. Pan zavezal, da bo
plačeval pogodbene obveznosti po anuitetnem načrtu. Obenem se je tudi strinjal,
da je pravni lastnik predmeta financiranja Hypo Leasing, d. o. o. Dokler ne poplača
vseh pogodbenih obveznosti, do tedaj je g. Pan le ekonomski lastnik predmeta.
Ker je bil pravni lastnik predmeta Hypo Leasing, d. o. o., je lahko tudi prevzel
predmet financiranja;
lastna udeležba oziroma polog v višini 10 %: Hypo Leasing, d. o. o., je zahteval
lastno udeležbo v višini od 10 do 30 % nabavne vrednosti predmeta lizinga;
menice ter menična izjava in posamični nalog za plačilo več menic: s strani
lizingojemalca so bile lastnoročno podpisane tri menice in menična izjava. S tem je
g. Pan nepreklicno pooblastil Hypo Leasing – upnika, da v primeru neplačila,
nepopolnega ali nepravočasnega plačila njegovih denarnih obveznosti po pogodbi
brez predhodnega obvestila predloži te menice v unovčitev. S podpisano izjavo je
upniku prepustil odločitev glede meničnega pravnega uveljavljanja menic proti
njemu in se je v naprej odrekel ugovoru proti morebitnemu meničnemu plačilnemu
nalogu oziroma sklepu o izvršbi na podlagi teh menic;
zavarovanje predmeta financiranja: lizingojemalec je predmet financiranja obvezno
in kasko zavaroval z 1 % odbitno franšizo ter vključil v zavarovalno polico tudi
zavarovanje proti kraji. Kot zavarovanca je navedel Hypo Leasing, d. o. o.

V samem procesu lizinga so bili uporabljeni vsi instrumenti zavarovanja, ki se uporabljajo
pri sklenitvi vsake lizinške pogodbe. Menim, da je v primeru g. Pana prišlo do napake že
pred sklenitvijo lizinške pogodbe, saj bi moral komercialist g. Pana zavrniti takoj, ko se je
odločil za finančni lizing premičnine. G. Pan je imel na Hypo Leasingu, d. o. o., že dve
aktivni pogodbi, obrokov pa ni redno odplačeval; poleg tega je bila njegova plača glede na
financirano vrednost in že dveh odprtih pogodb nizka.
Naslednja napaka, ki jo je storil komercialist, je bila višina pologa. G. Pan je bil za Hypo
Leasing, d. o. o., nezaželena stranka, ker ni redno poravnaval obrokov, zato bi moral
komercialist od njega zahtevati vsaj 30 % polog od financirane vrednosti in ne pristati na
10 %. Poleg tega pa bi moral poleg menic zahtevati tudi poroštvo tretje osebe.
Z višjim pologom bi se tako izognili negativni razliki, ki je nastala ob prodaji predmeta
financiranja, ter sodni izterjavi. Z zahtevanim poroštvom bi se mogoče izognili odvzemu
predmeta financiranja in prodaji le-tega. Same napake pa ni naredil le komercialist,
ampak tudi pristojni vodja oddelka, ki je vlogo za financiranje odobril.
Zahtevek za razvezo pogodbe je g. Pan prejel januarja 2004, torej leto po podpisu
pogodbe o finančnem lizingu. Do tega dne je g. Pan prejel šest pisnih opominov zaradi
neplačevanja obrokov. Dva meseca kasneje mu je bilo vozilo odvzeto, kasneje pa vrnjeno,
saj je poplačal obroke.
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V istem letu je bil predmet financiranja g. Panu ponovno odvzet zaradi istih razlogov,
vendar tudi vrnjen v ekonomsko last. Temu bi se Hypo Leasing, d. o. o., lahko izognil, če
bi že pri prvem odvzemu zahteval poroštvo tretje osebe, ki bi v primeru ponovnega
neplačevanja poplačal lizing. To bi lahko storil tudi pri drugem odvzemu. Tukaj so se
zaključile aktivnosti male izterjave (Glej Tabelo 7).
Podjetje bi moralo spremeniti politiko poslovanja in določiti interno pravilo, da se predmet
financiranja, ki je bil stranki že v drugo odvzet, ne vrne v ekonomsko last lizingojemalca.
Obstaja namreč velika verjetnost, da tudi v bodoče ne bo redno poravnaval obveznosti.
Predmet lizinga naj se proda in poplača lizing ter vse stroške, ki so pri tem nastali, ter v
primeru pozitivne razlike ostanek nakaže na lizingojemalčev transakcijski račun.
Z junijem 2005, ko je prišlo do ponovnega odvzema s pomočjo Aspisa, je primer g. Pana
prešel na veliko izterjavo (glej Tabelo 7). Novembra 2006 je odvetnik opravil poizvedbo na
ZZZS in ugotovil, da dolžnik ni bil prijavljen; tudi na upravni enoti ni bil naveden kot
lastnik nobenega vozila ter da je račun na njegovi banki zaprt.
Ko se stranka odloči za lizing, mora priložiti bančno kartico, na kateri je razvidna številka
transakcijskega računa in naziv banke. To mora storiti prav zato, da se v primeru
neplačevanja lizinških obveznosti in neodzivanja lizingojemalca na klice, opomine, pošto
ipd. menice unovčijo na banki, na kateri ima odprt račun. Glede na prakso se menice
stranke, ki ne izpolnjuje lizinških obveznosti, unovčijo še pred začetkom izvršbe.
V primeru g. Pana so menice bile unovčene na banki, na kateri je imel g. Pan odprt račun,
vendar so bile tudi vrnjene kot neunovčene Hypo Leasingu, d. o. o., s pojasnilom, da
lizingojemalec ne dovoli unovčitve. Res je, da je menica zapisana vrednostna listina, ki
nalaga podpisniku menice, da bo plačal na menici naveden denarni znesek osebi, ki je na
menici označena kot upnik. Res pa je tudi, da ima banka do strank obveznosti in ne sme
unovčiti menice, če ji komitent to prepove, četudi je pri Hypo Leasingu, d. o. o., podpisal
menično izjavo, s katero dovoli unovčitev.
To je tudi ena od pomanjkljivosti zakona, ki ureja menice, kar lizingojemalci s pridom
izkoriščajo. V letu 2009 je bil sprejet nov zakon – Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ki
je poleg sprememb in dopolnitev že obstoječega pomemben predvsem v delu, ki se
nanaša na nepreklicljivost menice.
Navedena neprekljicljivost velja le za pravne osebe, podjetnike in zasebnike v svojstvu
opravljanja dejavnosti. Za občane in potrošnike ostaja dosedanja ureditev
nespremenjena, gre pa za nepreklicnost pooblastila oziroma naloga za unovčenje menice,
ki je določena v zakonu, zato banka unovčenja take menice ne sme in ne more odkloniti
ali zavrniti, če menični dolžnik prekliče nalog ali pooblastilo (ZPIaSS, 138. in 139. člen).

46

Naslednja pomanjkljivost menice je v njeni menični izjavi. Zakon ne opredeljuje njene
enotne oblike. Banke zavrnejo vsako menično izjavo, ki ni v skladu z njenimi internimi
pravili. Problem nastane, ker ima vsaka banka drugačna pravila glede oblik menične
izjave. Zato mora oddelek za izterjavo in sanacijo redno spremljati in preverjati zahteve
posameznih bank.
Tabela 7: Aktivnosti male in velike izterjave na primeru g. Pana

A
k
t
i
v
n
o
s
t
i

Mala izterjava

Velika izterjava

– Čas od začetka male izterjave do
začetka velike izterjave: 16
mesecev.
– Čas od sklenitve pogodbe do
izdaje 1. opomina: 3 mesece.
– Januarja 2004 razveza pogodbe.
– Februarja 2004 odvzem vozila,
po plačilu terjatev je stranki vozilo
vrnjeno.
– V septembru 2004 zunanja
izterjava in odpoved pogodbe.

– Čas od začetka velike izterjave do predloga
za odpis terjatev: 18 mesecev.
– V juniju 2005 ponoven odvzem s pomočjo
Aspisa, d. o. o., in v avgustu predmet
prodan.
– V septembru 2005 je preko odvetnika
vložena izvršba za negativno razliko.
– Junija 2006 Hypo Leasing, d. o. o., prejme
pravnomočni sklep.
– Novembra 2006 poročilo odvetnika, da
stranka ni zaposlena, ni lastnik motornih
vozil. Možnost rubeža premičnine zelo
majhna.
– Hypo Leasing, d. o. o., potrdi ustavitev
izvršbe. Glede na sklep pravnomočnosti je
čas ponovne aktivacije izvršbe do 10 let.

Vir: Lasten
Glede nepremičnin, ki so bile v lasti g. Pana in so se prodajale na javni dražbi, je oddelek
za izterjavo in sanacijo izvedel po naključju preko zunanjih povezav in se na podlagi
situacije, v kateri je bil g. Pan, odločil, da se predlaga prenos terjatev iz naslova prodanih
parcel na Hypo Leasing, d. o. o.
Menim, da je bila ta odločitev dobra, saj so se prav zaradi nepremičnin, ki so se prodajale
na javni dražbi in s tem izgubljale vrednost (na vsaki ponovni javni dražbi je predmet
prodaje vreden manj kot na prejšnji dražbi), odzvala tretja oseba, ki je bila v sorodstveni
povezavi z g. Panom, in poplačala pogodbene obveznosti. S tem se je pogodba tudi
zaključila.
Če pogledam postopek kot celoto, je bila izterjava za Hypo Leasing, d. o. o., uspešna, saj
je g. Pan na koncu poravnal vse obveznosti, ki jih je imel kot lizingojemalec pri njih. Kljub
temu, da so bili uporabljeni vsi instrumenti zavarovanja, ki jih uporablja podjetje pri vsaki
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lizinški pogodbi ne glede na to, ali gre za premičnino ali nepremičnino, je vseeno prišel
primer g. Pana na sodno izterjavo. Tukaj se pokaže pomanjkljivost instrumentov
zavarovanja, predvsem menic, ki niso tako zelo učinkovito sredstvo pred kreditnim
tveganjem.
Od leta 2003 (začetek primera g. Pana) pa vse do danes je Hypo Leasing, d. o. o., na
področju instrumentov zavarovanja uvedel nekatere spremembe. V to so bili prisiljeni tudi
zaradi gospodarske krize ter vse bolj zaostrenih in negotovih pogojev na trgu. Zaostrili so
predvsem pogoje financiranja poslov tako, da je poleg pogodbe o lizingu, menicah, pologu
ter zavarovanju predmeta financiranja postala stalnica tudi poroštvo tretje osebe.
Redki so primeri, da Hypo Leasing, d. o. o., odobri financiranje brez danega poroštva. Od
strank, ki spadajo v slabši bonitetni razred, zahtevajo višjo lastno udeležbo. Če tega niso
zmožne, so njihove vloge s strani pristojnih zavrnjene. V zadnjih nekaj mesecih tekočega
leta je Hypo Leasing, d. o. o., uvedel tudi bonitetne razrede za fizične osebe.
Racionalizirali so svoje poslovanje ter okrepil oddelek upravljanja s kreditnimi tveganji z
dvema novima sodelavcema. S posamezno odločitvijo o odobritvi lizinškega posla se mora
strinjati enota komercialnega poslovanja in enota upravljanja s kreditnim tveganjem, pri
čemer upoštevajo značilnosti, zapletenost in tveganje obravnavanega posla.

6.3 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO
Hypo Leasing, d. o. o., ima dobro razvite instrumente zavarovanja pred kreditnim
tveganjem, poleg tega ima razvit oddelek, ki se ukvarja z obvladovanjem in
minimiziranjem tveganja. Zaposleni v tem oddelku veliko časa posvetijo dodatnim
dogovorom o poplačilu obveznosti, njihove stranke pa tudi intenzivno spremljajo. Kljub
temu menim, da bi lahko področje obvladovanja kreditnega tveganja v podjetju še
izboljšali.
V nadaljevanju so predstavljeni predlogi za izboljšavo, ki bi po mojem mnenju olajšali delo
zaposlenim na Hypo Leasingu, d. o. o., ter zmanjšali negativni učinek, ki ga ima kreditno
tveganje na podjetje.
6.3.1 Aneks k lizinški pogodbi za delodajalca
Bodoči lizingojemalec, ki želi skleniti pogodbo o lizingu, mora poleg vse potrebne
dokumentacije predložiti tudi pogodbo ali potrdilo o zaposlitvi za določen ali nedoločen
čas. To potrdilo se od lizingojemalca zahteva le enkrat. Kaj se z lizingojemalcem in
njegovo zaposlitvijo zgodi po preteku določenega časa, Hypo Leasing, d. o. o., o tem ni
obveščen s strani delodajalca.
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Le redke stranke, ki izgubijo službo ali zamenjajo delodajalca, to sporočijo na Hypo
Leasing, d. o. o. V tem primeru je naloga komercialista, ki je lizingojemalcu pripravil
pogodbo za lizing, da se z njim pogovori o vseh možnostih, ki jih ima lizingojemalec na
razpolago. Lahko se odloči za moratorij – odlog plačila, prodajo predmeta lizinga ali pa se
komercialist in lizingojemalec dogovorita kako drugače.
Večina lizingojemalcev spremembe ne sporoči na Hypo Leasing, d. o. o., saj se bojijo, da
jim bo predmet financiranja odvzet. Ker ne prejemajo več prihodkov, začnejo prejemati
opomine zaradi neplačila obrokov, telefonske klice od komercialistov, ki šele tedaj izvejo,
da je stranka, ki je pri njih vzela lizing, izgubila službo in ni več sposobna plačevati
obrokov.
Od izgube službe pa do telefonskega opominjanja lahko preteče tudi več mesecev. V tem
času stranka prejme več opominov, tako da mora poleg obrokov plačati še stroške
opominjanja. Vse to lahko vodi do razveze pogodbe in odvzema predmeta financiranja, v
nekaterih primerih pa pride tudi do sodne izterjave.
Predlagam, da bi pri fizičnih osebah, ki spadajo v slabši bonitetni razred, k lizinški pogodbi
dodali aneks za delodajalca. To bi pomenilo, da bi bil delodajalec zadolžen, da v primeru,
izgube službe lizingojemalca to sporoči na Hypo Leasing, d. o. o. Prednosti tega bi bile:
•
•

•
•

ažurnost informacij o lizingojemalcu,
hitrejše ukrepanje s strani Hypo Leasinga, d. o. o., saj je ključni dejavnik
kreditnega tveganja čas. Od njega je odvisno, kolikšne bodo težave pri merjenju,
poročanju in obvladovanju kreditnega tveganja,
prihranek časa in denarja s strani lizingojemalca in lizingodajalca ter
boljša tekoča likvidnost, kar povzroča zmanjšanje plačilne nediscipline.

Pomanjkljivost tega je predvsem v samem delodajalcu, saj jih večina noče sodelovati, ko
njihov delojemalec vzame lizing. Aneks k lizinški pogodbi bi za delodajalca pomenil več
administrativnega dela in sledenja delojemalcu. To pa bi predstavljalo breme tistim
delodajalcem, ki imajo več sto zaposlenih.
Slabost tega je tudi, da bi moral delodajalec aneks podpisati, kar pomeni, da bi bil
primoran osebno priti na Hypo Leasing, d. o. o. Na željo delodajalca bi se lahko aneks
poslal po pošti, vendar bi to pomenilo, da bi se sam proces za pridobitev lizinga podaljšal.
Če ima delodajalec sedež v isti upravni enoti kot poslovne enote Hypo Leasinga, d. o. o.,
bi lahko sam komercialist prinesel aneks v podpis do delodajalca. Ena od možnih rešitev je
tudi ta, da bi se aneks v elektronski obliki poslal po elektronski pošti na delodajalčev
elektronski naslov, ta pa bi ga podpisanega z varnim elektronskim podpisom vrnil
komercialistu.

49

6.3.2 Administrativna prepoved
Administrativna prepoved ni značilna za lizinške hiše, ampak se navadno uporablja pri
odplačevanju potrošniških kreditov. Gre za izjavo dolžnika, da dovoljuje, da se del
njegovega osebnega dohodka izplačuje upniku. Vsebuje podatke o višini osebnih
dohodkov in je potrjena s strani delodajalca (glej Priloga 3).
Hypo Leasing, d. o. o., tega instrumenta ne uporablja pri svojem poslovanju, ampak mora
lizingojemalec sam poskrbeti, da bodo njegove obveznosti poplačane. To stori na podlagi
plačilnega naloga, ki ga dobi preko pošte na svoj stalni ali začasni naslov. Z
administrativno prepovedjo bi delodajalec del njegove plače mesečno oziroma kot ima
določeno v pogodbi nakazoval na račun Hypo Leasinga, d. o. o. Lizingojemalec bi imel to
na plačilni listi pri odtegljajih tudi izkazano. S tem bi se za lizingojemalca zagotovilo:
•
•
•

rednost odplačevanja pogodbenih obveznosti,
izogib plačevanja zamudnih obresti,
da nima ne dodatnih finančnih ne časovnih skrbi glede obrokov.

Za lizingodajalca pa:
•
•

•
•
•
•

redno nakazovanje mesečne (oziroma kot je določeno v pogodbi) anuitete do
končnega odplačila lizinga,
bi bil Hypo Leasing, d. o. o., v primeru, da bi lizingojemalec zamenjal delodajalca,
če bi se upokojil ali bi mu prenehalo delovno razmerje, o tem obveščen, kar
pomeni hitrejše ukrepanje v primeru bodočih neplačil,
ne bi bilo dodatnih stroškov, ki nastanejo kot posledica pošiljanja plačilnih nalogov
in poštnine,
bi bilo manj časa posvečenega dodatnim dogovorom o poplačilu obveznosti,
bi bila boljša likvidnost podjetja,
bi bolje obvladovali kreditno tveganje.

Slabost administrativne prepovedi je predvsem v delodajalcu, saj si želijo čim manj
birokracije s strani svojih zaposlenih. Zato mnogi predlagajo svojim zaposlenim, naj raje
uredijo trajnik, ki pa ni tako učinkovit kot administrativna prepoved, saj lahko
lizingojemalec trajnik kadarkoli pisno prekliče, medtem ko je administrativna prepoved
vezana na delodajalca.
6.3.3 Slovenski informacijski sistem bonitet
Hypo Leasing, d. o. o., pred odobritvijo lizinga preveri bonitetno sposobnost stranke. Pri
pravnih osebah potrebuje za to vlogo za izdelavo bonitetnega mnenja, osnove podatke o
podjetju, računovodski izkaz za zadnji dve leti, podatke o poslovanju v tekočem letu ter
druge dokumente, kot so: letno poročilo, poslovni načrt, investicijski elaborat in sanacijski
program.
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Poleg tega komercialisti uporabljajo tudi orodje iBON, kjer lahko preverijo, če imajo
pravne osebe blokado transakcijskega računa, kdo je ustanovitelj izbranega podjetja,
kakšna je plačilna sposobnost poslovnega partnerja ipd. Pri določitvi bonitete za fizične
osebe komercialisti upoštevajo t. i. mehke dejavnike: osebne značilnosti, izobrazbo,
poklicno skupino, panogo, trajanje delovnega razmerja in vrsto prebivališča.
iBON je storitev, ki je namenjena pregledovanju pravnih oseb. Za pregledovanje fizičnih
oseb pa Hypo Leasing, d. o. o., ne uporablja nobenega specifičnega orodja. Menim, da je
slovenski informacijski sistem bonitet (v nadaljevanju SISBON) zelo dobro in učinkovito
sredstvo pregledovanja fizičnih oseb in bi pripomogel svoj delež pri obvladovanju
kreditnega tveganja.
SISBON je elektronski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti stranke, ki so
fizične osebe. Osebni podatki so strogo zaupni, njihov dostop se beleži in nadzoruje in je
dovoljen le pooblaščenim osebam v posamezni finančni instituciji. Čas hranjenja podatkov
je eno leto po prenehanju obveznosti.
SISBON bi za Hypo Leasing, d. o. o., pomenil večjo preglednost, enostavnost in varnost
postopkov odobravanja lizinških poslov, saj se v njem zbirajo in obdelujejo podatki, ki se
nanašajo na zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov in
so podlaga za določitev njihove kreditne sposobnosti, od katere sta odvisna odobritev
lizinškega posla in določitev pogojev za posamezno storitev.
S tem bi bilo oteženo za tiste lizingojemalce, ki so se navadili »verižiti« kredite ali lizinge,
kar večinoma vodi v čezmerno zadolženost in posledično nezmožnost poravnavanja
pogodbenih obveznosti. S tem sistemom bi lahko Hypo Leasing, d. o. o., kadarkoli
preveril, koliko kreditov ali lizingov ima pri drugih bankah nekdo, ki jih prosi za lizing.
Prednosti informacijskega sistema SISBON bi za Hypo Leasing, d. o. o., bile:
•
•
•
•

popolnejši vpogled v zadolženost lizingojemalca in njegovo izpolnjevanje
pogodbenih obvez pri drugih članicah SISBON,
preglednejše poslovanje s komitenti,
bolj kakovostno določanje bonitetne sposobnosti lizingojemalca ter
zmanjšanje potencialnih tveganj pri sklepanju poslov s prebivalstvom (ZBS, 2010).

Slabosti:
•

Če so podatki, ki jih je posredovala banka v bazo podatkov o boniteti SISBON,
napačni, se lahko zgodi, da bo prošnja za lizing zavrnjena ali bo zahtevan višji
polog. Vendar lahko bodoči lizingojemalec pred sklenitvijo lizinškega posla preveri
pravilnost svojih podatkov v bazi SISBON. Za izpis lahko zaprosi na posebnem
obrazcu v kateri koli bančni poslovalnici. Zaradi varstva osebnih podatkov mora
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•

•

predložiti še originalno potrdilo o davčni številki, tako da tretje osebe ne morejo
priti do podatkov. Če se s podatki v izpisu ne strinja, lahko od banke ali drugega
podjetja, pri katerem je sklenil posel, zahteva popravek ali izbris spornega
podatka. Če je zahtevek upravičen, morajo biti podatki popravljeni v roku 15 dni.
Lahko pride do zlorabe osebnih podatkov. Lizingojemalec ima po Zakonu o varstvu
osebnih podatkov pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse
osebne podatke, ki se nanašajo nanj. Iz izpisanih podatkov je razvidno, katera
ustanova je v preteklem letu opravila vpogled v podatke, tako da lahko
lizingojemalec vidi, kdo vse je imel vpogled v njegove podatke. Vpogled v podatke
o komitentih v SISBON lahko opravi le pooblaščena oseba, in sicer v naslednjih
primerih: sklepanje novega posla s komitentom, izterjava zapadlih obveznosti,
reklamacija komitenta ter posodabljanje komitentovih matičnih podatkov.
SISBON ni orodje, ki bi s trenutnimi podatki v bazi po nekem modelu poslovnih
pravil izdelalo bonitetno oceno posamezne fizične osebe (Dakić, 2009).
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7 PREVERITEV HIPOTEZ IN DRUGE UGOTOVITVE

V uvodu diplomske naloge sem podala dve hipotezi:

Hipoteza 1: Z uporabo ustreznih zavarovalnih instrumentov lahko preprečimo kreditno
tveganje.
Skozi predstavljeni primer vidimo, da so bili pred sklenitvijo pogodbe o lizingu uporabljeni
vsi instrumenti zavarovanja, ki se uporabljajo pri vsaki lizinški pogodbi, ne glede na vrsto
lizinga. Brez teh instrumentov zavarovanja lizinška pogodba ne more obstajati. Četudi bi
se od g. Pana – lizingojemalca pred sklenitvijo pogodbe zahtevalo višji polog ter poroštvo,
to še ni garancija, da bi se pogodba zaključila pravočasno po anuitetnem načrtu. Iz
primera in prakse lahko zatrdim, da kreditnega tveganja ne moremo preprečiti, četudi
uporabljamo ustrezna zavarovalna sredstva, lahko pa njegov vpliv omilimo. Kar zadeva
izide poslovanja v prihodnosti, vedno obstaja negotovost. Zato hipoteza 1 ne drži.

Hipoteza 2: S procesom obvladovanja kreditnega tveganja si podjetje poveča verjetnost
uspeha ter zmanjša verjetnost neuspeha in negotovosti za doseganje ciljev podjetja.
Cilj vsake finančne institucije je doseči načrtovani poslovni izid, ohraniti ali povečati tržni
delež glede na prejšnje leto ter tako povečati verjetnost uspeha in zmanjšati verjetnost
neuspeha. To pa lahko finančna institucija doseže s procesom obvladovanja kreditnega
tveganja, ki je del vsake finančne institucije. Obvladovanje kreditnega tveganja je v družbi
Hypo Leasing, d. o. o., ena pomembnejših sestavin skrbnega in varnega poslovanja.
Podjetje Hypo Leasing, d. o. o., si s strategijo obvladovanja kreditnega tveganja opredeli
sprejemljivo razmerje med rastjo, donosnostjo in tveganjem, odnos do tveganja, pristop k
obvladovanju tveganja in naloge ter odgovornosti zaposlenih pri obvladovanju tveganja.
Hipoteza 2 drži, kar dokazuje tudi vodilni položaj podjetja Hypo Leasing, d. o. o., na
slovenskem lizinškem trgu.
Gospodarska kriza je dvignila stopnjo brezposelnosti, kar je povzročilo zmanjšanje potreb
prebivalstva po investicijskih dobrinah, poslabšala se je likvidnost podjetij, kar je vodilo v
stečaje, spreminjati so se začele navade potrošnikov v smeri racionalnejše porabe
sredstev ipd. Vsi ti našteti problemi so se v družbi Hypo Leasing in ostalih sorodnih
podjetjih odražali na dva načina.
Prvič, gospodarska je kriza povzročila močan padec poslovnih dejavnosti na področju
premičnin in nepremičnin, vendar je družba kljub temu ohranila vodilni položaj na
slovenskem trgu.
Drugič, gospodarska kriza je občutno povečala delež neplačnikov, pravnih in fizičnih oseb.
Delo na področju izterjave in sanacije se je tako močno povečalo. Kreditno tveganje, ki je
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bilo v Hypo Leasingu, d. o. o., prisotno že prej, je z gospodarsko krizo pridobilo na
pomenu in obsegu. Finančne institucije, ki so želele »preživeti«, so morale izostriti pogoje
poslovanja.
V Hypo Leasingu, d. o. o., so tako uvedli proces reorganizacije poslovanja, aktivno so
začeli spremljati portfelje strank, bonitetna ocena je pridobila na pomenu, okrepili so
oddelek izterjave in sanacije z novimi sodelavci, poleg stalnih instrumentov zavarovanja
pred sklenitvijo vsake lizinške pogodbe zahtevajo tudi poroštvo tretje osebe ter višji
polog; če to ni mogoče, se takim poslom poskušajo izogniti.
Z obvladovanjem tveganja se tako Hypo Leasing, d. o. o., zavaruje z manjšo verjetnostjo
pričakovane izgube ter izboljša poslovno učinkovitost. Kljub vsem uporabljenim ukrepom
ter instrumentom zavarovanja se podjetje kreditnemu tveganju ne more izogniti, saj je z
njim povezana dejavnost, s katero se ukvarja.
Če bi se podjetje želelo izogniti kreditnemu tveganju, bi moralo zmanjšati obseg
poslovanja ter lizinške posle sklepati samo z najbolj stabilnimi lizingojemalci, ki spadajo v
bonitetni razred 1A in je verjetnost neplačila 0 %. S tem bi si podjetje zagotovilo manjši
delež neplačnikov, vendar tudi manjši obseg poslovanja, manjši dobiček in bi posledično
zaradi pomanjkanja strank ter konkurence na trgu propadli.
S povečanjem deleža neplačnikov so se pokazale pomanjkljivosti zavarovalnih
instrumentov, ki jih družba uporablja v izogib kreditnemu tveganju. Tukaj je še posebno
prišla do izraza menica, ki ni tako učinkovito sredstvo zavarovanja, kot je bilo sprva
mišljeno. Njena pomanjkljivost je predvsem v samem unovčenju, saj banke le redko
ugodijo lizinškim hišam in unovčijo menice, ki bremenijo transakcijske račune njihovih
komitentov. Slabosti menice se ne odražajo samo v podjetju Hypo Leasing, d. o. o.,
ampak tudi v drugih sorodnih podjetjih.
Pomen kreditnega tveganja se je povečal v podjetju Hypo Leasing, d. o. o., in tudi v
drugih sorodnih podjetjih ter bankah. Povsod se je delež poslov v krizi povečal, večji je
delež neplačnikov, povpraševanje pa se je znižalo. Različna podjetja na različne načine
obvladujejo kreditno tveganje, nekatere manj druge bolj uspešno. Med slednje sodi tudi
Hypo Leasing, d. o. o., ki se uspešno bojuje s posledicami gospodarske krize.
Predlogi za izboljšavo, ki so navedeni v diplomskemu delu, bi hipotetično zmanjšali delež
neplačnikov. Dejanski vpliv ter prednosti in slabosti predstavljenih predlogov pa bi lahko
definirali šele v praksi.
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8 ZAKLJUČEK

Kreditno tveganje pomeni tveganje nastanka izgube, ki je posledica dolžnikove
nezmožnosti, ko iz katerega koli razloga ne izpolni svoje finančne ali pogodbene
obveznosti. Finančna institucija, ki želi biti uspešna na trgu ter konkurenčna drugim
podjetjem, mora imeti dobro razvito politiko obvladovanja kreditnega tveganja, saj tisto
podjetje, ki se s to dejavnostjo ne ukvarja oziroma je prepuščeno običajnim tokovom,
nima perspektive.
Najhujši sovražnik obvladovanja kreditnega tveganja je čas. Le tiste institucije, ki
uporabljajo ustrezne instrumente zavarovanja pred kreditnim tveganjem, lahko
pravočasno prepoznajo znake kreditnega tveganja in učinkovito ukrepajo proti njemu.
Tako si prihranijo časovno in finančno breme ter si zagotovijo uspeh na trgu.
Poleg kreditnega tveganja se mora finančna institucija zavarovati tudi pred drugimi
tveganji, ki ji pretijo, saj so številne ugledne družbe propadle, ker jim ni uspelo
pravočasno prepoznati in obvladati na novo nastalih tveganj, katerih dinamika je vse
večja.
Hypo Leasing, d. o. o., je vodilna družba na slovenskem trgu, ki ji je kljub poslabšanju
gospodarskih razmer uspelo ohraniti vodilni položaj na področju lizinških poslov.
Kreditnemu tveganju posvečajo posebno pozornost ter ga obvladujejo s poznavanjem
tveganih postavk, limitni izpostavljenosti ter uporabi ustreznih zavarovalnih instrumentov.
Zavarovalni instrumenti, ki jih Hypo Leasing, d. o. o., uporablja pri svojem poslovanju, so
lastna udeležba lizingojemalca, lastništvo nad predmetom, menice, poroštvo, bančna
garancija, zastavna pravica, zavarovanje predmeta lizinga ter določanje bonitete strank.
Stranke razvrščajo na podlagi interne metodologije, kjer poleg glavnih finančnih
kazalnikov poslovanja posameznega podjetja upoštevajo tudi kvalitativne in kvantitativne
dejavnike.
Kljub dobro razvitim instrumentom zavarovanja bi lahko to področje še izboljšali in okrepili
z vpeljavo novih elementov obvladovanja kreditnega tveganja, kot so aneks k lizing
pogodbi za delodajalca, administrativna prepoved ter slovenski informacijski sistem
bonitet. Ti bi jim pri njihovem poslovanju olajšali delo, prihranili čas ter podali popolnejši
vpogled v lizingojemalčevo zadolženost pri drugih finančnih institucijah.
Poleg ustreznih instrumentov zavarovanja je pri obvladovanju kreditnega tveganja ključna
tudi pravočasna izterjava terjatev. Kreditnega tveganje ne moremo preprečiti, saj ne
moremo napovedati rezultatov v prihodnosti, lahko pa njegove posledice z ustreznimi in
pravočasnimi ukrepi zmanjšamo.
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