
 

 
 

Organizator specializiranih strokovnih seminarjev za strokovnjake s področja financ in 
uravnavanja tveganj 

v sodelovanju z   

 

organizira finančni seminar z naslovom 

 
Pomen finančnih kazalnikov in kvalitativnih informacij pri analizi 

kreditne sposobnosti podjetij v zaostrenih gospodarskih razmerah 
 

Ljubljana, Central hotel, 24. april 2009 
 
Seminar je namenjen:  
 

 predstavnikom podjetij in podjetnikom, ki jih zanima, kako lahko v zaostrenih gospodarskih 
razmerah bankam izkazujejo svojo kreditno sposobnost; 

 predstavnikom podjetij, ki jih zanima kreditna sposobnost kupcev in drugih poslovnih 
partnerjev;  

 predstavnikom bank, ki jih zanima, kakšna je kreditna sposobnost podjetja in kako lahko 
prepoznajo kreditni potencial sedanjih in potencialnih komitentov; 

 vsem, ki se v finančnih inštitucijah ukvarjajo z analizo kreditnega tveganja, da bi spoznali 
načine obvladovanja kreditnega tveganja v zaostrenih gospodarskih razmerah; 

 predstavnikom bančnega regulatorja, ki presojajo ustreznost sistema za obvladovanje 
kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah; 

 vsem, ki želijo spoznati uporabno vrednost kvalitativnih informacij pri presoji kreditne 
sposobnosti podjetja; 

 vsem, ki želijo spoznati uporabno vrednost kvantitativnih finančnih (računovodskih) 
kazalnikov pri presoji kreditne sposobnosti podjetja z uporabo zbirke finančnih podatkov in 
kazalnikov FI-PO Ajpes; 

 vsem notranjim in zunanjim revizorjem, ki na podlagi obstoječe zakonodaje opravljajo 
revizijske preglede v podjetjih, bankah in hranilnicah; 

 
Izvajalci seminarja 

1. doc. dr. Simon Čadež, Ekonomska fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo 
2. mag. Klemen Hazabent, Skupina Viator & Vektor d.d., Finančni direktor za povezane družbe 
3. Aljoša Bučak Gasser, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Vodja področja upravljanja s tveganji 
4. doc. dr. Srečko Devjak, Banka Slovenije, Nadzor bančnega poslovanja 

 
Predsednik programskega sveta 
doc. dr. Srečko Devjak, Banka Slovenije, Nadzor bančnega poslovanja 
 



 
 

rogram seminarja 

1. 
 okviru tega seminarja 

• Predstavitev medsebojne vsebinske povezanosti predavanj 

2. ačunovodskih informacij in finančnih kazalnikov pri analizi 

• 
i. reditne sposobnosti 

ii. a in izkaza 

iii. kreditne sposobnosti 

iv. ja in izkaza 

•  kazalnikov FI-PO Ajpes in njene uporabne 

• nje in interpretacija kvantitativnih finančnih kazalnikov v zaostrenih gospodarskih 

ii. 
jetja ter 

iv. 
djetja ter 

•  pomembnost internih in alternativnih virov 
financiranja in plačilna sposobnost podjetja 

3. men Hazabent: Pomen kvalitativnih informacij pri analizi kreditne sposobnosti 

• ostrenih gospodarskih razmerah in pomen likvidnosti terjatev 

• ka moč kvalitativnih informacij o poslovanju podjetja v zaostrenih gospodarskih 

• 
i. 

, vendar pomembno določajo boniteto 

ii. osameznih kvalitativnih informacij pri izkazovanju kreditne 

• redstavitev kvalitativnih kazalnikov poslovanja podjetja na primeru 
proizvodnega podjetja 

P
 

doc. dr. Srečko Devjak: Uvodno predavanje 
• Vsebinska umestitev vsakega predavanja in njegova vloga v

 
doc. dr. Simon Čadež: Vloga r
kreditne sposobnosti podjetij 

Vpliv gospodarske krize na poslovanje podjetij in njihove računovodske izkaze 
Analiza računovodskih izkazov proizvodnega podjetja in analiza k
proizvodnih podjetji z uporabo kvantitativnih finančnih kazalnikov  
ZGLED 1: Prikaz vpliva gospodarske krize na postavke v bilanci stanj
poslovnega izida na praktičnem primeru izbranega proizvodnega podjetja 
Analiza računovodskih izkazov storitvenega podjetja in analiza 
storitvenih podjetij z uporabo kvantitativnih finančnih kazalnikov  
ZGLED 2: Prikaz vpliva gospodarske krize na postavke v bilanci stan
poslovnega izida na praktičnem primeru izbranega storitvenega podjetja 

Predstavitev zbirke finančnih podatkov in
vrednosti v procesu poslovnega odločanja. 
Izračunava
razmerah 
i. Vpliv gospodarske krize na vrednosti finančnih kazalnikov proizvodnega podjetja 

ZGLED 3: Razumevanje izračunanih vrednosti finančnih kazalnikov v zaostrenih 
gospodarskih razmerah na praktičnem primeru izbranega proizvodnega pod
sklepanje o finančnem položaju in kreditni sposobnosti proizvodnega podjetja 

iii. Vpliv gospodarske krize na vrednosti računovodskih kazalnikov storitvenega podjetja  
ZGLED 4: Razumevanje izračunanih vrednosti finančnih kazalnikov v zaostrenih 
gospodarskih razmerah na praktičnem primeru izbranega storitvenega po
sklepanje o finančnem položaju in kreditni sposobnosti storitvenega podjetja 

Pomanjkanje eksternih virov financiranja,

 
mag. Kle
podjetij 
• Aktualnost današnjih (razpoložljivih) finančnih informacij 

Likvidnost terjatev podjetja v za
podjetja za njegovo preživetje 
Informacijs
razmerah 
Kvalitativne informacije o poslovanju podjetja in njihova kredibilnost 

Katere so tiste kvalitativne informacije o poslovanju podjetja, ki jih bilanca stanja in 
izkaz poslovnega izida podjetja ne izkazujeta
podjetja v zaostrenih gospodarskih razmerah. 
Kakšna je vloga p
sposobnosti podjetja 

ZGLED 1: Praktična p



 
 

4. nčni vidik ocenjevanj kreditne sposobnosti podjetij v zaostrenih 

• nost finančnih kazalnikov pri določanju kreditne sposobnosti podjetja iz 

• cij o poslovanju podjetja pri določanju kreditne sposobnosti 

• črtovanih poslovnih ciljev kot 

• ga dodatnega kapitala v okviru drugega stebra novega kapitalskega 
sporazuma za banke 

5. doc. dr. Srečko Devjak: Sklepno predavanje 

rnik seminarja 

etek, 24.4.2009 
 

 
Aljoša Bučak Gasser: Ba
gospodarskih razmerah 

Informativna vred
bančnega vidika 

• Uravnavanje kreditnega tveganja in potrebna modifikacija interne bonitetne lestvice v banki 
Pomen kvalitativnih informa
podjetja iz bančnega vidika 
Nenehno spremljanje poslovanja podjetja in doseganja na
orodje za spremljanje namenske porabe odobrenega kredita 
Ocenjevanje potrebne

 

 
U
 
P

8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev 

9.00 – 9.15 Uvodno predavanje, doc. dr. Srečko Devjak 

Vloga računovodskih informacij in finan9.15 – 11.15 čnih kazalnikov pri analizi kreditne 
osti podjetij, doc. dr. Simon Čadež sposobn

11.15 – 11.30 Odmor 

Pomen kvalitativni11.30 – 13.00 h informacij pri analizi kreditne sposobnosti podjetij, mag. 
 Hazabent Klemen

13.00 – 14.00 Kosilo 

Bančni vidik ocenjevanja kreditne14.00 – 15.30  sposobnosti podjetij v zaostrenih gospodarskih 
razmerah, Aljoša Bučak Gasser, 

15.30 – 16.00 Sklepno predavanje, doc. dr. Srečko Devjak 

daj in kje bo potekal seminar? 

ženci seminarja 
hko dodatne informacije o hotelu pridobijo na spletnem naslovu www.centralhotel.si

 
 
K
 
Seminar bo potekal 24. aprila 2009, v Central hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana. Udele
la . 

je je mogoče pridobiti dodatne informacije o seminarju in organizatorju? 

ti pri organizatorju seminarja, IFIN, Inštitut za 
nance, po elektronski pošti na naslovu info@ifin.si

 
K
 
Dodatne informacije o seminarju je mogoče pridobi
fi . 

ence in pregled preteklih seminarjev je mogoče 
ridobiti na domači strani organizatorja www.ifin.si

 
Dodatne informacije o organizatorju seminarja, refer
p . 
 
 
 



 
 

otizacija in splošni pogoji 

tjega in vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste institucije 
riznava 10% popust od navedene cene.  

omo zaračunali 50% kotizacije. V primeru kasnejše odjave vam bomo 
otizacijo zaračunali v celoti.   

ako se je mogoče prijaviti na seminar? 

K
  
Kotizacija za navedeni seminar znaša 190 EUR + DDV za majhna podjetja (podjetja, pri katerih celotni 
prihodki v letu 2007 niso presegli 200.000 EUR) in 275 EUR + DDV za vsa ostala podjetja in finančne 
inštitucije. IFIN, Inštitut za finance, za tre
p
 
Zadnji dan za prijavo na seminar je torek, 21. april 2009. IFIN, Inštitut za finance, si pridržuje pravico 
do spremembe programa v primeru nastopa nepredvidljivih dogodkov ali do odpovedi seminarja v 
primeru premajhnega števila prijav. Če se pisno odjavite 14 dni pred izvedbo seminarja, to je do 
vključno 10. aprila 2008, vam b
k
 
 
K
 
Prijavnica na seminar se nahaja na zadnji strani brošure. Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu na 
številko 01 514 16 91. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski pošti na elektronski naslov 
info@ifin.si. Prosimo vas, da v primeru elektronske prijave pri prijavi navedete vse podatke, ki se 
ahajajo na prijavnici.   

 

n
 

Dostop zbirke finančnih podatkov in kazalnikov FI-PO Ajpes  
                                                                     
V sodelovanju z AJPES bo vsakemu udeležencu na seminarju omogočena 
pridobitev brezplačnega 14 dnevnega gesla za dostop do FI-PO Ajpes. Zbirka 
zajema podatke in kazalnike poslovanja več kot 56.000 gospodarskih družb in zadrug za obdobje od 
leta 1994 dalje, ter podatke za več kot 69.000 samostojnih podjetnikov od leta 2001 dalje. Več 
informacij o zbirki FI-PO Ajpes je mogoče pridobiti na internet naslovu: 
http://www.ajpes.si/Storitve/Zbirka_financnih_podatkov_FI-PO/Predstavitev. 

 

 
 
Informacija o točkovanju seminarja 

IFIN, Inštitut za finance, pri Slovenskemu 
štitutu za revizijo, zaprosil za točkovanje seminarja. 

 

 
Če bo kdo izmed udeležencev seminarja potreboval podatek o točkovanju seminarja na podlagi 4. 
člena Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za 
opravljanje nalog revizorja in pooblaščenega revizorja, bo 
in
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   v sodelovanju z    
 
PRIJAVNICA za udeležbo na seminarju »Pomen finančnih kazalnikov in kvalitativnih informacij pri analizi 
kreditne sposobnosti podjetij v zaostrenih gospodarskih razmerah«, 24. april 2009 
 
Organizacija:  ____________________________________________________________________________  
 
Naslov:    _______________________________________________________________________________ 
(Prosimo, vpišite točne podatke o firmi oz. imenu in sedežu, ki jih bomo uporabili za izstavitev računa) 
 
ID za DDV: ________________________  Telefon: __________________  Fax: _______________________  
 
 
Prijavljamo:  
 
 
1. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                                                    
 
 
2. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                                                    
 
 
3. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)            
 
          
4. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                  
 
 
5. __________________________________________________    e-mail: ____________________________   
     (ime in priimek, delovno mesto)                  
 
 
V _____________________________,   dne ______________ 2009 
       
 
                                                                                                        Žig in podpis odgovorne osebe: 
 
 
                                                                                                         ______________________ 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite po faksu na številko 01 514 16 91. Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski 
pošti na elektronski naslov info@ifin.si. IFIN, Inštitut za finance, za tretjega in vsakega nadaljnjega udeleženca 
iz iste institucije priznava 10% popust od navedene cene.  
 
Zadnji dan za prijavo na seminar je torek, 21. april 2009. IFIN, Inštitut za finance, si pridržuje pravico do 
spremembe programa v primeru nastopa nepredvidljivih dogodkov ali do odpovedi seminarja v primeru 
premajhnega števila prijav. Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po končanem seminarju. Če se pisno 
odjavite 14 dni pred izvedbo seminarja, to je do vključno 10. aprila 2009, vam bomo zaračunali 50% kotizacije. V 
primeru kasnejše odjave vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.   
 
IFIN, Inštitut za finance, se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP, UL RS 59/1999, 57/2001 in 59/2001) in uporabljal za lastne potrebe ter jih brez vaše privolitve 
ne bo posredoval tretjim osebam. IFIN, Inštitut za finance, bo podatke uporabljal izključno z namenom lastnih 
poslovnih dejavnosti. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da IFIN, Inštitut za finance, trajno ali 
začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.  
 

mailto:info@ifin.si

