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• O SN O VN I PO D A TKI 
 
SID  - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID  banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot 
Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana.  
 
O snovni kapital banke znaša 300.000.090,70 EU R in je razdeljen na 3.121.741 navadnih im enskih kosovnih delnic, ki so 
bile izdane v večih izdajah. Republika Slovenija je edini delničar banke. 
 
Finančne storitve, ki jih SID  banka v skladu s pridobljenim i pooblastili opravlja za lasten račun, so predvsem : 

• dajanje kreditov, financiranje poslov,  
• izdajanje garancij in drugih jam stev, 
• trgovanje za svoj račun ali za račun strank s tujim i plačilnim i sredstvi, vključno z m enjalniškim i posli, s 

standardiziranim i term inskim i pogodbam i in opcijam i, z valutnim i in obrestnim i finančnim i instrum enti, s 
prenosljivim i vrednostnim i papirji, 

• trgovanje za svoj račun z instrum enti denarnega trga, 
• kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje inform acij o kreditni sposobnosti pravnih oseb.  

 
V skladu z Zakonom  o Slovenski izvozni in razvojni banki (v nadaljevanju ZSIRB) in po začetku njegove uporabe je SID  
banka zgoraj navedene storitve in finančne instrum ente uporabljala za spodbujanje ekonom skih, strukturnih, socialnih in 
drugih politik na področjih, ki so opredeljena v prvi točki 11. člena tega zakona, kot na prim er: 

• m ednarodni gospodarski posli in m ednarodno gospodarsko sodelovanje, 
• gospodarske spodbude s posebnim  poudarkom  na m alih in srednjih podjetjih, podjetništvu in tveganem u 

kapitalu,  
• raziskave in razvoj,  
• izobraževanje in zaposlovanje, 
• varovanje okolja in energetska učinkovitost,  
• regionalni razvoj, 
• gospodarska in javna infrastruktura.  

 
Banka im a na podlagi zakonskega pooblastila (ZSIRB) status pooblaščene institucije po Zakonu o zavarovanju in 
financiranju m ednarodnih gospodarskih poslov (v nadaljevanju ZZFM GP). Banka za račun Republike Slovenije izvaja:  

• zavarovanje in pozavarovanje kratkoročnih izvoznih kreditov pred nekom ercialnim i in drugim i 
nem arketabilnim i riziki, 

• zavarovanje investicij pred nekom ercialnim i riziki, 
• zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov pred kom ercialnim i in/ali nekom ercialnim i riziki,  
• program  izravnave obresti (PIO ), 
• jam stveno shem o za pravne osebe na podlagi Zakona o jam stveni shem i Republike Slovenije,  
• jam stveno shem o za fizične osebe na podlagi Zakona o jam stveni shem i Republike Slovenije za fizične osebe in 
• jam stveno shem o za investicije na podlagi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij 

gospodarskih družb.  
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V  skupino SID  banka so vključene: 
 
1. O bvladujoča družba: 
• SID  - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana. 
 
 
2. O dvisne družbe: 
• SID  - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, v kateri im a SID  banka 100-odstotni lastniški delež. 
• PRO  KO LEKT, družba za izterjavo, d.o.o. Ljubljana, v kateri im a SID  banka 100-odstotni lastniški delež in im a šest 

hčerinskih družb: 
- PRO  KO LEKT d.o.o. Zagreb, H rvaška, 
- PRO  KO LEKT d.o.o. Skopje, M akedonija, 
- PRO  KO LEKT d.o.o. Beograd, Srbija, 
- PRO  KO LEKT CM SB S.R.L., Bukarešta, Rom unija, 
- PRO  KO LEKT SO FIA  O O D , Sofija, Bolgarija, 
- PRO  KO LEKT d.o.o., Sarajevo, Bosna in H ercegovina. 

 
 
3. Skupni podvigi: 
• PRVI FAKTO R d.o.o., Ljubljana, v katerem  im a SID  banka 50-odstotni lastniški delež in im a štiri hčerinske družbe:  

- PRVI FAKTO R d.o.o., Zagreb, H rvaška, 
- PRVI FAKTO R – faktoring d.o.o., Beograd, Srbija, 
- PRVI FAKTO R d.o.o., Sarajevo, Bosna in H ercegovina, 
- PRVI FAKTO R d.o.o.e.l., Skopje, M akedonija. 

 
 
4. Soustanoviteljstvo: 
• Center za m ednarodno sodelovanje in razvoj Ljubljana z dejavnostjo podjetniškega, poslovnega svetovanja – zavod 

s pravico javnosti. 
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• RA ČU N O VO D SKI IZKA ZI SID  BA N KE, D .D ., LJU BLJA N A  
 
Posam ični računovodski izkazi SID  banke so pripravljeni v skladu z M ednarodnim i standardi računovodskega poročanja. 
Računovodski izkazi za obdobje od januarja do m arca 2011 niso revidirani.   
 
Bilančna vsota SID  banke je na dan 31.03.2011 znašala 4.241 m ilijonov evrov in je v prim erjavi s stanjem  na koncu leta 
2010 porasla za 8,9 odstotkov. 
 
D običek pred obdavčitvijo je za obdobje od januarja do m arca 2011 znašal 10,1 m ilijona evrov, m edtem  ko je dobiček v 
enakem  obdobju leta 2010 znašal 3,1 m ilijona evrov.  
 
Čiste obresti so v obdobju od januarja do m arca 2011 znašale 12,8 m ilijona evrov, v enakem  obdobju leta 2010 pa 7,9 
m ilijona evrov. 
 
Čisti neobrestni prihodki za obdobje od januarja do m arca 2011 so znašali 1,1 m ilijona evrov, v enakem  obdobju leta 
2010 pa 1,2 m ilijona evrov. 
 
O brestna m arža znaša 1,29 odstotka. 
 
M arža finančnega posredništva znaša 1,39 odstotka. 
 
KA ZA LN IKI PO SLO VA N JA  SID  BA N KE, D .D ., LJU BLJA N A  
 

  31.  03. 2011 31. 12. 2010 

     

D elnice    

- število delničarjev 1 1 

- število delnic 3.121.741 3.121.741 

- pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem  kapitalu (v EU R) 96,10 96,10 

- knjigovodska vrednost delnice (v EU R) 107,96 105,63 

   

   

Izbor kazalnikov     

v  odstotkih   

   

Kvaliteta aktive izkaza finančnega položaja in prevzetih obveznosti:    
- oslabitve finančnih sredstev, m erjenih po odplačni vrednosti, in rezervacije za 
prevzete obveznosti/razvrščene aktivne bilančne in razvrščene zunajbilančne 
postavke 1,92 2,03 

   

Profitabilnost:    

- obrestna m arža 1,29 1,14 

- m arža finančnega posredništva 1,39 1,27 

- donos na aktivo pred obdavčitvijo 1,01 0,20 

- donos na kapital pred obdavčitvijo 12,17 2,20 

- donos na kapital po obdavčitvi 1,76 9,73 

   

Stroški poslovanja:    

- operativni stroški/ povprečna aktiva 0,19 0,19 

   

 Vrednost sklenjenih kreditnih pogodb (v m ilijonih EU R) 19,5 1.516,9  

   

Število zaposlenih  98 87 
Kazalniki so izračunani na letni ravni. 
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IZKA Z FIN A N ČN EG A  PO LO ŽA JA  SID  BA N KE, D .D ., LJU BLJA N A  
 

v tisoč EU R 31. 03. 2011 31. 12. 2010 

   

D enar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 100 12 

Finančna sredstva, nam enjena varovanju 17.192 14.563 

Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 112.366 110.956 

Krediti 4.094.519 3.752.874 

 - krediti bankam  3.310.329 2.955.894 

 - krediti strankam , ki niso banke 784.190 796.980 

O predm etena osnovna sredstva 4.135 4.135 

Neopredm etena sredstva 222 252 

D olgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 8.831 8.831 

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 463 426 

 - terjatve za davek od dobička 37 0 

 - terjatve za odloženi davek 426 426 

D ruga sredstva 438 404 

Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 3.087 3.088 

SKU PA J SRED STVA   4.241.353    3.895.541 

   

Finančne obveznosti do centralne banke 0 1.001 

Finančne obveznosti, nam enjene trgovanju 36 29 

Finančne obveznosti, m erjene po odplačni vrednosti 3.898.133 3.559.862 

 - vloge strank, ki niso banke 5 5 

 - krediti bank 2.003.917 2.023.693 

- krediti strank, ki niso banke 100.487 99.998 

 - dolžniški vrednostni papirji 1.793.724 1.436.166 

Rezervacije 1.778 2.761 

O bveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 3.474 1.472 

 - obveznosti za davek 3.351 1.349 

 - obveznosti za odložene  davke 123 123 

D ruge obveznosti 2.912 2.600 

SKU PAJ O BVEZNO STI 3.906.333 3.567.725 

O snovni kapital 300.000 300.000 

Kapitalske rezerve 1.139 1.139 

Presežek iz prevrednotenja (792) 90 

Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim  dobičkom ) 27.911 25.191 

Lastni deleži  (1.324) (1.324) 

Čisti dobiček obdobja 8.086 2.720 

SKU PAJ KAPITAL 335.020 327.816 
SKU PA J O BVEZN O STI IN  KA PITA L  4.241.353             3.895.541 

V A RN O STN E REZERVE 130.216 129.400 

PIO  7.861 7.830 
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IZKA Z PO SLO VN EG A  IZID A  SID  BA N KE, D .D ., LJU BLJA N A  
 

v tisoč EU R 1-3/2011 1-3/2010 

   

Prihodki iz obresti in podobni prihodki 34.583 20.380 

O dhodki za obresti in podobni prihodki (21.786) (12.453) 

Čiste obresti 12.797 7.927 

   

Prihodki iz opravnin (provizij) 532 496 

O dhodki za opravnine (provizije) (215) (170) 

Čiste opravnine (provizije)  317 326 

   
Realizirani dobički / izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso m erjeni po 
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 18 270 

Čisti dobiček / izguba iz finančnih sredstev in obveznosti, nam enjenih trgovanju 0 (42) 

Sprem em ba poštene vrednosti pri obračunavanju varovanja pred tveganji 0 (33) 

Čisti dobiček/izguba iz tečajnih razlik (7) 33 

Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v 
posesti za prodajo (3) 0 

D rugi čisti poslovni dobički/izgube 739 622 

   

Adm inistrativni stroški (1.711) (1.605) 

Am ortizacija (154) (158) 

   

Rezervacije 982 (734) 

O slabitve (2.872) (3.475) 

   

D običek iz rednega poslovanja 10.106 3.132 

D avek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (2.020) (626) 

    

Čisti dobiček obdobja 8.086 2.506 
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IZKA Z PO SLO VN EG A  IZID A  SID  BA N KE, D .D ., LJU BLJA N A  – PO  KVA RTA LIH  
 

v tisoč EU R 2011 2010 

 I. četrtl. IV. četrtl. III. četrtl. II. četrtl. I. četrtl. 

      

Prihodki iz obresti in podobni prihodki 34.583 31.900 28.383 25.620 20.380 

O dhodki za obresti in podobni prihodki (21.786) (19.439) (18.048) (16.194) (12.453) 

Čiste obresti 12.797 12.461 10.335 9.426 7.927 

      

Prihodki iz opravnin (provizij) 532 601 633 526 496 

O dhodki za opravnine (provizije) (215) (206) (246) (174) (170) 

Čiste opravnine (provizije)  317 395 387 352 326 

      
Realizirani dobički / izgube iz finančnih 
sredstev in obveznosti, ki niso m erjeni po 
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 
izida 18 15 130 24 270 

Čisti dobiček / izguba iz finančnih 
sredstev in obveznosti, nam enjenih 
trgovanju 0 (13) 86 (78) (42) 

Sprem em ba poštene vrednosti pri 
obračunavanju varovanja pred tveganji 0 (381) (76) 41 (33) 

Čisti dobiček/izguba iz tečajnih razlik (7) (10) (85) 68 33 
Čisti dobički/izgube iz odprave 
pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih 
sredstev v posesti za prodajo (3) (2) (4) 0 0 

D rugi čisti poslovni dobički/izgube 739 707 879 710 623 

      

Adm inistrativni stroški (1.711) (1.384) (1.522) (1.590) (1.605) 

Am ortizacija (154) (153) (153) (152) (158) 

      

Rezervacije 982 5.143 (1.059) (1.734) (734) 

O slabitve (2.872) (15.859) (6.736) (6.122) (3.475) 

      

D običek iz rednega poslovanja 10.106 919 2.182 945 3.132 
D avek iz dohodka pravnih oseb iz 
rednega poslovanja (2.020) (200) (437) (189) (626) 

      

Čisti dobiček iz poslovnega leta 8.086 719 1.745 756 2.506 
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IZKA Z V SEO BSEG A JO ČEG A  D O N O SA  SID  BA N KE, D .D ., LJU BLJA N A  
 
 

v tisoč EU R 1-3/2011 1-3/2010 

   

Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 8.086 2.506 

   
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z finančnim i 
sredstvi, razpoložljivim i za prodajo (881) 16 

D obički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja (863) 286 

Prenos dobičkov izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid (18) (270) 

   

D avek  iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 176 (3) 

   

V seobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 7.381 2.519 
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• RA ČU N O VO D SKI IZKA ZI SKU PIN E SID  BA N KA  
 
Konsolidirani računovodski izkazi skupine SID  banka so pripravljeni v skladu z M ednarodnim i standardi računovodskega 
poročanja. Računovodski izkazi za obdobje od januarja do m arca 2011 niso revidirani.  
 
D ružbe, vključene v konsolidacijo 
 
V konsolidirane računovodske izkaze so povezane družbe vključene:  
 
• po m etodi popolne konsolidacije: 

- obvladujoča družba: SID  banka, d.d., Ljubljana, 
- odvisna družba: SID  – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana. 

 
• po m etodi sorazm erne konsolidacije:  

- Skupina PRVI FAKTO R. 
 
Iz konsolidacije je izključena Skupina PRO  KO LEKT, saj bilančna vsota vseh družb om enjene skupine znaša m anj kot en 
odstotek bilančne vsote SID  banke. Naložba v odvisno družbo PRO  KO LEKT d.o.o., Ljubljana je v konsolidiranih 
računovodskih izkazih vrednotena po naložbeni m etodi. Iz konsolidacije je izključen tudi Center za m ednarodno 
sodelovanje in razvoj, v katerem  SID  banka nim a kapitalskega deleža, tem več vlogo ustanoviteljice zavoda. 
 
Bilančna vsota skupine SID  banka je na dan 31.03.2011 znašala 4.437 m ilijonov evrov in je v prim erjavi s stanjem  ob 
koncu leta 2010 porasla za 8,6 odstotkov. 
 
D običek pred davki je za obdobje od januarja do m arca 2011  znašal 11,4 m ilijona evrov, m edtem  ko je v enakem  
obdobju leta 2010 znašal 3,3 m ilijona evrov. 
 
Čiste obresti so v obdobju od januarja do m arca 2011 znašale 13,9 m ilijona evrov, v enakem  obdobju leta 2010 pa 9,2 
m ilijonov evrov. 
 
Čisti neobrestni prihodki za obdobje od januarja do m arca 2011 so znašali 2,9 m ilijona evrov, v enakem  obdobju leta 
2010 pa 2,2 m ilijona evrov. 
 
O brestna m arža znaša 1,31 odstotka. 
 
M arža finančnega posredništva znaša 1,49 odstotka. 
 
 
KA ZA LN IKI PO SLO VA JA  SKU PIN E SID  BA N KA  
 
Izbor kazalnikov 31. 03. 2011 31. 12. 2010 
v odstotkih   

   

Profitabilnost:     

- obrestna m arža 1,31 1,23 

- m arža finančnega posredništva 1,49 1,45 

- donos na aktivo pred obdavčitvijo 1,07 0,40 

- donos na kapital pred obdavčitvijo 13,06 4,25 

- donos na kapital po obdavčitvi 10,32 3,29 

   

Stroški poslovanja:   

- operativni stroški/ povprečna aktiva 0,30 0,34 

   

Pokritost slovenskega izvoza blaga z zavarovanji* 16,90 18,59 
Kazalniki so izračunani na letni ravni. 

*Za leto 2011 se podatki nanašajo le na obdobje 1-2/2011 
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IZKA Z FIN A N ČN EG A  PO LO ŽA JA  SKU PIN E SID  BA N KA  
 
v tisoč EU R 31. 03. 2011 31. 12. 2010 
      
D enar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 101 13 
Finančna sredstva, nam enjena varovanju 17.192 14.563 
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo 133.760 132.638 
Krediti 4.235.861 3.889.529 
- krediti bankam  3.328.351 2.976.328 

- krediti strankam , ki niso banke 907.510 913.201 

O predm etena osnovna sredstva 4.788 4.435 
Naložbene neprem ičnine 80 157 
Neopredm etena sredstva 831 882 
D olgoročne naložbe v kapital odvisnih družb 419 419 
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 2.314 2.230 
- terjatve za davek od dobička 431 416 

- terjatve za odloženi davek 1.883 1.814 

D ruga sredstva 42.094 41.213 
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 0 1 
SKU PA J SRED STVA  4.437.440 4.086.080 
   
Finančne obveznosti do centralne banke 0 1.001 
Finančne obveznosti, nam enjene trgovanju 36 29 
Finančne obveznosti, m erjene po odplačni vrednosti 4.016.588 3.679.742 
- vloge strank, ki niso banke 5 5 

- krediti bank 2.122.372 2.143.572 

- krediti strank, ki niso banke 100.487 99.999 

- dolžniški vrednostni papirji 1.793.724 1.436.166 

Rezervacije 40.513 48.426 
O bveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb 5.597 3.524 
- obveznosti za davek 5.474 3.401 

- obveznosti za odložene davke  123 123 

D ruge obveznosti 21.742 8.503 
SKU PAJ O BVEZNO STI 4.084.476 3.741.225 
O snovni kapital 300.000 300.000 
Kapitalske rezerve 1.139 1.139 
Presežek iz prevrednotenja  (669) 273 
Rezerve iz dobička (vključno z zadržanim  dobičkom ) 44.814 39.023 
Lastni deleži (1.324) (1.324) 
Čisti dobiček obdobja 9.004 5.744 
KAPITAL VEČINSKIH  D ELNIČARJEV 352.964 344.855 
Kapital m anjšinskih delničarjev 0 0 
SKU PAJ KAPITAL  352.964 344.855 
SKU PA J  O BVEZN O STI IN  KA PITA L 4.437.440 4.086.080 

V A RN O STN E REZERVE 130.216 129.400 

PIO  7.861 7.830 
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IZKA Z PO SLO VN EG A  IZID A  SKU PIN E SID  BA N KA  
 
v tisoč EU R 1-3/2011 1-3/2010 
   
Prihodki iz obresti in podobni prihodki  37.493 23.239 
O dhodki za obresti in podobni odhodki  (23.545) (14.045) 
Čiste obresti 13.948 9.194 
   
Prihodki iz opravnin (provizij) 1.452 1.525 
O dhodki za opravnine (provizije) (337) (371) 
Čiste opravnine (provizije) 1.115 1.154 
   
Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso m erjeni po 
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 18 275 
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, nam enjenih trgovanju 0 (42) 
Sprem em ba poštene vrednosti pri obračunavanju varovanja pred tveganji 0 (33) 
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 335 276 
Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez  nekratkoročnih sredstev 
v posesti za prodajo  (20) 1 
D rugi čisti poslovni dobički/izgube 1.498 593 
   
Adm inistrativni stroški (3.027) (2.811) 
Am ortizacija (207) (218) 
   
Rezervacije 1.275 (6) 
O slabitve (3.540) (5.107) 
   
D običek/izguba iz rednega poslovanja 11.395 3.276 
D avek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (2.391) (842) 
   
Čisti dobiček/izguba iz poslovnega leta 9.004 2.434 
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IZKA Z PO SLO VN EG A  IZID A  SKU PIN E SID  BA N KA  – PO  KVA RTA LIH  
 

v tisoč EU R 2011 2010 

 I .četrtl. IV. četrtl. III. četrtl. II. četrtl. I. četrtl. 

      

Prihodki iz obresti in podobni prihodki 37.493 34.565 30.810 28.822 23.239 

O dhodki za obresti in podobni prihodki (23.545) (21.104) (19.645) (17.767) (14.045) 

Čiste obresti 13.948 13.461 11.165 11.055 9.194 

      

Prihodki iz opravnin (provizij) 1.452 1.832 1.750 1.207 1.525 

O dhodki za opravnine (provizije) (337) (442) (471) (402) (371) 

Čiste opravnine (provizije)  1.115 1.390 1.279 805 1.154 

      
Realizirani dobički / izgube iz finančnih 
sredstev in obveznosti, ki niso m erjeni po 
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega 
izida 18 15 130 24 275 

Čisti dobiček / izguba iz finančnih 
sredstev in obveznosti, nam enjenih 
trgovanju 0 (13) 86 (78) (42) 

Sprem em ba poštene vrednosti pri 
obračunavanju varovanja pred tveganji 0 (381) (76) 41 (33) 

Čisti dobiček/izguba iz tečajnih razlik 335 408 (453) 727 276 
Čisti dobički/izgube iz odprave 
pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih 
sredstev v posesti za prodajo (20) 13 (6) 0 1 

D rugi čisti poslovni dobički/izgube 1.498 1.433 2.172 1.885 593 

      

Adm inistrativni stroški (3.027) (3.012) (2.801) (2.958) (2.811) 

Am ortizacija (207) (208) (212) (210) (218) 

      

Rezervacije 1.275 7.849 4.750 (3.254) (6) 

O slabitve (3.540) (17.469) (9.248) (7.164) (5.107) 

      

D običek iz rednega poslovanja 11.395 3.486 6.786 873 3.276 
D avek iz dohodka pravnih oseb iz 
rednega poslovanja (2.391) (382) (1.832) (216) (842) 

      

Čisti dobiček iz poslovnega leta 9.004 3.104 4.954 657 2.434 
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IZKA Z V SEO BSEG A JO ČEG A  D O N O SA  SKU PIN E SID  BA N KA  
 
 
v tisoč EU R 1-3/2011 1-3/2010 
   
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 9.004 2.434 
   
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi z finančnim i 
sredstvi, razpoložljivim i za prodajo (955) 216 
D obički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja (937) 486 

Prenos dobičkov izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid (18) (270) 

   
D avek  iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 235 (124) 
   
V seobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi 8.284 2.526 
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• PO SLO VA N JE SID  BA N KE, D .D ., LJU BLJA N A  V  IM EN U  IN  ZA  RA ČU N  REPU BLIKE SLO VEN IJE 
 
ZA VA RO VA N JE N EM A RKETA BILN IH  RIZIKO V  
 
SID  banka, kot pooblaščena institucija, zavaruje v im enu in za račun Republike Slovenije tiste kom ercialne in 
nekom ercialne ozirom a politične rizike (nem arketabilne rizike), ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni 
pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa im a za to om ejene zm ogljivosti. V skladu z regulativo Evropske unije se 
kot nem arketabilni štejejo kom ercialni in politični riziki nad dvem a letom a v državah O ECD  in vsi riziki v državah, ki niso 
članice O ECD .  
 
Storitve:  
- zavarovanje kratkoročnih izvoznih kreditov, 
- zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov, 
- zavarovanje investicij v tujini. 
 
v tisoč EU R 1–3/2011 1–3/2010 
   
O bseg zavarovanih poslov 211.361 148.266 
Prem ije 1.690 766 
Plačane škode 2 4 
 
 
v tisoč EU R 31.3.2011 31.12.2010 
   
Varnostne rezerva 125.627 124.219 
Presežek iz prevrednotenja 89 286 
D ruge obveznosti 4.500 4.895 
O bveznosti varnostnih rezerv  130.216 129.400 
 
 
PIO  PRO G RA M  
 
SID  banka skladno z ZZFM GP v im enu in za račun države izvaja Program  izravnave obresti (PIO ) za izvozne kredite v evrih 
in am eriških dolarjih, ki so skladni z O ECD  konsenzom  (Arrangem ent on O fficially Supported Export Credits). SID  banka 
im a z M inistrstvom  za finance sklenjeno Pogodbo o izvajanju program a izravnave obresti.  
 
v tisoč EU R 31. 03. 2011 31. 12. 2010 
   
Finančne obveznosti, nam enjene trgovanju 74 60 
PIO  7.777 7.732 
Presežek iz prevrednotenja 10 37 
D ruge obveznosti 0 1 
O bveznosti sredstev PIO  7.861 7.830 
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Firm a: 

 

SID  – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 

Naslov: U lica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana 

M atična številka: 5665493 

D avčna številka: SI 82155135 

Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00 

U prava: 01/ 200 75 53 

Telefaks: 01/ 200 75 75 

Elektronska pošta: info@ sid.si  

D om ača stran:         http://w w w .sid.si 
 

Skupina SID  banka 
 

SID  – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana 
D avčna ulica 1, 1000 Ljubljana 
tel: 01/200 58 00; faks:01/425 84 45 
http://w w w .sid-pkz.si 
 
PRO  KO LEKT,  družba za izterjavo, d.o.o. 
U lica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana 
tel: 01/200 75 90, faks: 01/421 06 21 
http://w w w .prokolekt.com  
 

PRO  KO LEKT d.o.o. 
Rapska 46B, 10000 Zagreb, H rvaška 
tel. +385 1 617 70 08, fax: +385 1 617 72 16  
http://w w w .prokolekt.com  
 
PRO  KO LEKT d.o.o.  
Bulevar Goce D elčev 11, 1000 Skopje, M akedonija 
tel./faks: +389 2 312 18 13 
http://w w w .prokolekt.com  
 
PRO  KO LEKT d.o.o.  
Bulevar M ihajla Pupina 10ž/222, 11070 Novi Beograd, Srbija 
tel.: +381 11 213 93 81 
http://w w w .prokolekt.com  
 
S.C. Pro Kolekt Credit M anagem ent Services Bucuresti s.r.l. 
Prof. G eorge M urgoci Str. 2, D istrict 4, 040526 Bucuresti, Rom unija  
tel.: +40 21 335 90 30, faks: +40 21 337 03 43 
http://w w w .prokolekt.com  
 
Pro Kolekt Sofia O O D  
65, Shipchenski prohod Blvd., 1574 Sofia, Bolgarija 
tel./faks: +  359 2 971 44 63 
http://w w w .prokolekt.com  
 
Pro Kolekt d.o.o. Sarajevo  
U lica H am dije Čem erlića 2, 71000 Sarajevo, Bosna in H ercegovina 
tel.: +387 61 201 021 
http://w w w .prokolekt.com  
 

PRVI FAKTO R d.o.o. 
Slovenska cesta 17, 1000 Ljubljana 
tel.: 01/200 54 10; faks: 01/200 54 20 
http://w w w .prvifaktor.si  

 
PRVI FAKTO R, d.o.o., Zagreb 
H ektorovićeva 2/V,10000 Zagreb, H rvaška  
tel. : +385 1 617 78 05; faks: +385 1 617 66 29 
http://w w w .prvifaktor.hr 
 
PRVI FAKTO R - faktoring d.o.o., Beograd 
Bulevar M ihajla Pupina 165/v, 11070 Novi Beograd, Srbija  
tel.: +381 11 2225 400; faks: +381 11 2225 444 
http://w w w .prvifaktor.co.yu 
 
PRVI FAKTO R d.o.o., Sarajevo  
D žem ala Bijedića bb, 71000 Sarajevo, Bosna in  H ercegovina 
tel.: +387 33 767 210, faks: +387 33 767 211  
http://w w w .prvifaktor.ba 
 
PRVI FAKTO R, d.o.o.e.l. (družba še ne posluje) 
M ito H ađavasiljev – Jasm in 20, 1000 Skopje, M akedonija 
 

Center za m ednarodno sodelovanje in razvoj 
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 568 13 96, faks.: 568 13 72 
http://w w w .cm sr.si 

 


