PROGRAM 2.2

Finančna analiza podjetja
Namenjen:

Bančnikom s področja financiranja podjetij, bančnikom, ki izvajajo kreditne analize in/ali pri
svojem delu uporabljajo njihove rezultate, bančnim komercialistom.

Cilji:

Pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja za ugotavljanje finančne uspešnosti
podjetja.

Vsebina:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predvideni
izvajalci:
Opomba:

Kreditna analiza podjetja
o Finančna analiza
o Financiranje podjetij – primeri
o Pravila pri financiranju
Kaj zares pomeni bonitetna ocena komitenta?
Analiza gospodarskih panog
O naložbah in spremljanju poslovanja povezanih oseb (primeri)
Informacije, ki jih pridobimo iz letnega poročila
Pomen denarnih tokov pri določanju bonitete podjetja
Finančno prestrukturiranje
Primer projektnega financiranja
Varovanje podjetij pred valutnim in obrestnim tveganjem
Alternativni viri financiranja
Kapitalske zahteve
Tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja
Vrednotenje podjetij
Ocena tveganja pri leasingu nepremičnin

Mitja Bertoncelj, Miha Čeč, Boštjan Leskovar, Luka Fain, Mitja Križaj, Karmen Kordiš, mag. Kristina
Kovačič Bjelajac, Saša Podpeskar, mag. Barbara Deželak, mag. Aleksander Vozel,

Udeleženci naj prinesejo s seboj kalkulatorje.

Metode:

predavanje, razprava, primeri, vaje

Trajanje:

4 dni

Čas izvedbe:

21. do 24. januar, s pričetkom prvega dne ob 9.00 uri in koncem zadnjega dne ob
predvidoma 16.30 uri.

Kraj izvedbe:

Ljubljana, Združenje bank Slovenije, sejna soba 501/502, Šubičeva ulica 2

Kotizacija:

595,00 € + DDV. Poravnali jo boste po prejemu računa. V kotizacijo je vključeno tudi gradivo
za seminar (prosojnice in tekstovno gradivo v elektronski obliki, ki ga udeleženci programa
prejmejo po potrditvi prijave na program), potrdila o udeležbi, pogostitve med odmori. Za
tri ali več udeležencev iz iste institucije bomo priznali 10% popust na navedeno ceno.

Prijave:

do 14. januarja oziroma do zapolnitve skupine. Pisne odjave sprejemamo prav tako do 14.
januarja, po tem datumu je možna le zamenjava udeležencev znotraj iste institucije. V
primeru nepravočasne odjave vam bomo zaračunali celotno kotizacijo. Prijavnice lahko
pošljete preko spletnega obrazca prijavnica.

Informacije:

01/24 29 751, po e-mailu: ic@zbs-giz.si

Opomba:

Da bi bilo vaše usposabljanje čim bolj učinkovito, nam svoja vprašanja, dileme ali
pričakovanja vezana na seminar pošljite po elektronski pošti na naslov ic@zbs-giz.si, da jih
bomo posredovali predavateljem.

Finančna analiza podjetja
Razpored dela
21. - 24. januar 2019
Ljubljana, Združenje bank Slovenije, soba 502 in 501
Ponedeljek, 21. januar 2019
9.00 – 10.30

Mitja Bertoncelj, Nova Ljubljanska banka d.d.

Kreditna analiza podjetja
Finančna analiza
10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 12.15

Mitja Bertoncelj, Nova Ljubljanska banka d.d.

Financiranje podjetij - primeri
12.15 – 13.15

Kosilo

13.15 – 14.00

Mitja Bertoncelj, Nova Ljubljanska banka d.d.

Pravila pri financiranju
14.00 – 14.15

Odmor

14.15 – 15.45

Miha Čeč, Nova Ljubljanska banka d.d

Kaj zares pomeni bonitetna ocena komitenta?
Torek, 22. januar 2019
9.00 – 10.30

Boštjan Leskovar, SKB banka d.d.

Kapitalske zahteve
Tehnike zmanjševanja kreditnega tveganja
10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 12.15

Luka Fain, Nova Ljubljanska banka d.d.

Vrednotenje podjetij
12.15 – 13.15

Kosilo

13.15 – 14.45

Mitja Križaj, Fundament, svetovanje in investicije d.o.o.

Ocena tveganja pri leasingu nepremičnin

Sreda, 23. januar 2019
9.00 – 10.30

Karmen Kordiš, Gorenjska banka d.d.

Finančno prestrukturiranje, forberance
10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 11.45

Karmen Kordiš, Gorenjska banka d.d.

Primer projektnega financiranja
11.45 – 13.15

Saša Podpeskar, SID banka d.d.

13.15 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.30

mag. Kristina Kovačič Bjelajac, Nova Ljubljanska banka d.d.

Alternativni viri financiranja

Varovanje podjetij pred valutnim in obrestnim tveganjem

Četrtek, 24. januar 2019
9.00 – 9.45

mag. Barbara Deželak, Nova Ljubljanska banka d.d.

Informacije, ki jih dobimo iz letnega poročila
9.45 – 10.30

mag. Aleksander Vozel, Zavod Hrast

Pomen denarnih tokov pri določanju bonitete podjetja
10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 11.45

mag. Aleksander Vozel, Zavod Hrast

Obravnava primerov
11.45 – 12.15

mag. Aleksander Vozel, Zavod Hrast

Primer letnega poročila
12.15 – 13.15

Kosilo

13.15 – 15.00

mag. Aleksander Vozel, Zavod Hrast

O naložbah in spremljanju poslovanja povezanih oseb
Primeri
15.00 – 15.15

Odmor

15.15 – 16.30

Mitja Bertoncelj, Nova Ljubljanska banka d.d.

Analiza gospodarskih panog

