Best Western Premier Hotel Lovec

Bled

Finance za nefinančne
menedžerje in strokovnjake
Cilj delavnice je seznaniti
udeležence z osnovami
finančnega odločanja ter temelji,
ki so potrebni za kompetentne
odločitve. Udeleženci se bodo
seznanili z glavnimi finančnimi
področji, kot so finančni sistem,
finančni trgi, finančni
instrumenti, finančni izkazi,
upravljanje tveganj in upravljanje
naložb, časovna vrednost denarja
ter analiza denarnih tokov.

Vsebina delavnice

Včasih nam predstavlja odločitev o
novem kreditu, depozitu ali nakupu
kakega finančnega instrumenta velik
napor, včasih celo navidezno nerešljivo
uganko. Nemalokrat dvomimo o
finančni strategiji in finančnem planu.
Podobno velja tudi za tveganja – ne
vemo točno, kdaj je ravno še dovolj in
kdaj je tveganja že preveč. Odgovore na
ta in podobna vprašanja in dileme bomo
na delavnici podprli s praktičnimi
primeri.

•

Kaj so finance?

•

Finančno upravljanje

•

Upravljanje naložb

•

Finančni sistem

•

Poslovne finance

•

Finančno odločanje

•

Upravljanje tveganj

•

Računovodski izkazi

•

Analiza denarnih tokov

•

Finančna strategija in
finančni plan

Izvajalec: Jernej Doles

Vrednotenje finančnih
instrumentov

Kraj izvedbe: Best Western Premier
Hotel Lovec, Bled

•

5 enostavnih načinov za prijavo na
seminar ali za dodatne informacije:

Datum: 8.–9. november 2018

1. Internet

3. Faks

2. E-pošta

4. Mobilni

www.omegafinance.si
info@omegafinance.si

059 064 503
041 647 502

5. Pošta

Omega Finance d.o.o.
Mivka 28
SI—1000 Ljubljana

Finance za nefinančne
menedžerje in strokovnjake
1. dan

2. dan

četrtek, 8. 11. 2018

petek, 9. 11. 2018

Namen delavnice
Seznaniti udeležence z
osnovami financ ter
temelji, ki so potrebni za
kompetentne finančne
odločitve. Udeleženci se
bodo seznanili z glavnimi
finančnimi področji.

9.00–10.30

Dobrodošlica

• dolg ali kapital

Kapitalski trgi
Finančno upravljanje

• finančni vzvod in
tveganje

Upravljanje naložb

• finančna stiska

10.30–10.45

Odmor

• stroški kapitala

10.45–12.30

Finančni sistem

• finančni

10.30–10.45

Odmor

10.45–12.30

Računovodski izkazi
in finančno odločanje

instrumenti

• bilanca stanja

• finančni trgi
12.30–13.30

Odmor za kosilo

Spoznali boste:

13.30–15.00

Poslovne finance

• izkaz poslovnega
izida

• finančni posredniki

• finančni sistem

• oblike podjetij

• podjetniške finance

• cilji finančnega

• finančno odločanje

Odločitve o financiranju

Kaj so finance?

Kako vam bo ta delavnica pomagala?

• finančno strategijo in finančni
plan

9.00–10.30

upravljanja
15.00–15.15

Odmor

15.15–16.00

Upravljanje s
tveganji

• računovodske izkaze

• izkaz denarnih
tokov
Finančna strategija in
finančni plan
12.30–13.30

Odmor za kosilo

13.30–15.30

Vrednotenje
finančnih instrumentov
in analitični
pripomočki

• definicija
tveganja

• časovno vrednost denarja

• časovna vrednost
denarja

• ključna tveganja

• izračun sedanje in

• strategije
upravljanja s
tveganji

Slabo razumevanje osnov financ
in nepravilno poslovno
odločanje nam najbolj praktično
prikazuje sedanje gospodarsko
stanje in globalna finančna kriza.

16.00

Življenjepis predavatelja

prisotna na finančnih trgih.

izvedenimi finančnimi instrumenti.

V NLB, d.d. je postavil sistem trgovanja

Praktična znanja je redno nadgrajeval s

z izvedenimi finančnimi instrumenti ter

svojim izobraževanjem predvsem v tujih

pripomogel k uvajanju in praktični

finančnih ustanovah. Pedagoške izkušnje

uporabi najrazličnejših valutnih in

pa je nadgradil tudi s triletnim delom v

Omega Finance, d.o.o.

obrestnih izvedenih finančnih

Izobraževalnem centru NLB.

Mag. Jernej Doles je

Sektorja za trgovanje s finančnimi

Jernej Doles je vodja in
izvajalec večine
izobraževalnih
programov podjetja

dolga leta praktično trgoval z različnimi
finančnimi instrumenti, kar mu je
pomagalo pri razumevanju njihove
logike, logike delovanja finančnega
sistema in pri razumevanju tveganj, ki so
5 enostavnih načinov za
prijavo na seminar ali za
dodatne informacije:

Zaključek prvega
dne seminarja

instrumentov. Bil je tudi direktor
instrumenti, kjer je svoja znanja in
izkušnje s področja izvedenih finančnih
instrumentov praktično uporabil tudi

prihodnje vrednosti

• krediti z anuitetnim
načinom odplačila
15.30

Zaključek seminarja

Svoje vedenje o navedenih finančnih
področjih že dobro desetletje posreduje
drugim na različnih izobraževanjih in
konferencah v Sloveniji in tujini.

za vodenje področja trgovanja z
valutami, denarjem, obveznicami in
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8.–9. november 2018
Bled

Komu je delavnica
namenjena?

Način dela
Program obsega bistvene
koncepte, metode in strategije s
področja financ, pri čemer se
izogiba posegati predaleč v
finančno teorijo. Od slušateljev
ne zahteva posebnih finančnih
izkušenj. Delavnica je namenjena
udeležencem, ki še nimajo dovolj
praktičnih izkušenj s finančnega
področja, pa tudi tistim, ki želijo
osvežiti svoje poznavanje
finančnih osnov oziroma dobiti
odgovore na enostavna finančna

vprašanja.

Nekaj povzetkov
delavnice

Krivulja donosa prikazuje razmerje
med obrestno mero (oziroma
stroški zadolževanja) in časom do
dospetja dolga za določenega
posojilojemalca v določeni valuti.

Priča smo vedno večji
spremenljivosti finančnega okolja.
Kot odziv na to se pojavljajo
finančne inovacije, pa tudi tržni
udeleženci so vedno hitrejši pri
sprejemanju svojih odločitev.
Vlagatelji alocirajo svoj denar med
različna finančna sredstva, da bi na
ta način uresničili svoje cilje.
Podjetja, banke in države pa zbirajo
sredstva z izdajo vrednostnih
papirjev ali najemom kreditov in jih
potem uporabijo za svoje
poslovanje.
Strateški finančni načrt družbe je
okvir za doseganje cilja družbe –
maksimiranje premoženja lastnikov.
Finančno upravljanje (včasih
imenovano tudi poslovne finance) je
posebno področje financ, ki se
ukvarja s sprejemanjem finančnih
odločitev pri določenem poslovnem
subjektu. Kljub temu pa temeljna
načela finančnega upravljanja veljajo
tudi za druge oblike družb in tudi za
državne ustanove.

Poleg teoretičnih osnov bodo
obravnavani tudi vsakodnevni
problemi, ki se pojavljajo pri
delu, ter njihove rešitve.
Zaradi uporabe praktičnih
primerov in vaj naj imajo
slušatelji s seboj finančni
kalkulator (HP 17B ali
podoben).

Finančna sredstva, kot so delnice,
obveznice in izvedeni finančni
instrumenti, so neopredmetena
sredstva, saj so prihodnje koristi
izražene v obliki zahtevka do
določenih prihodnjih denarnih
tokov (kuponi, dividende in druga
izplačila).
Vrednost kateregakoli finančnega
sredstva je enaka sedanji
vrednosti pričakovanih denarnih
tokov, ki jih bo to sredstvo
prinašalo v prihodnosti.
Večja kot je uporaba dolga glede
na kapital za financiranje
poslovanja podjetja večje je
tveganje, povezano z višino
prihodkov. To tveganje nosijo
lastniki družbe.

• bančnim uslužbencem, ki želijo
pridobiti celovit in praktičen
pogled na široko področje financ
• poslovnim skrbnikom, saj
morajo pri komuniciranju s
svojimi strankami razumeti in
uporabljati širok nabor finančnih
pojmov, modelov, znanj in
veščin
• zaposlenim, ki želijo osvežiti
svoje finančno znanje oziroma
dobiti odgovore na enostavna
finančna vprašanja
• novozaposlenim v bankah

Večnamenska dvorana Panorama

PRIVARČUJTE ČAS IN DENAR Z
INTERNIM USPOSABLJANJEM
Katerikoli seminar, katerikoli datum,
katerakoli lokacija.
Vsa naša javna izobraževanja so na voljo v
obliki internih izobraževanj, lahko pa za
vas preoblikujemo oziroma pripravimo
vam prilagojeno izobraževanje, ki bo
vključevalo vaše zahteve. Naši programi
internega usposabljanja omogočajo več
udobja in prihranek stroškov.
Pri internem izobraževanju vam
zaračunamo posamezno, vnaprej
dogovorjeno izvedbo izobraževanja v
enotnem znesku, ne pa kotizacije po
posameznem udeležencu, kar predstavlja
priložnost za znatne prihranke. Za
dodatne informacije glede internega
izobraževanja smo vam z veseljem na
voljo.
Stran 3

5 enostavnih načinov za
prijavo na seminar ali za
dodatne informacije:
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Odlične finančne rešitve

Finance za nefinančne menedžerje in strokovnjake
8.–9. november 2018
Best Western Premier Hotel Lovec, Bled

Vsebina delavnice
•

Kaj so finance?

•

Finančno upravljanje

•

Upravljanje naložb

•

Finančni sistem

•

Poslovne finance

•

Finančno odločanje

•

Upravljanje tveganj

•

Računovodski izkazi

•

Analiza denarnih tokov

•

Finančna strategija in finančni plan

•

Vrednotenje finančnih instrumentov

Izvajalec: Jernej Doles

Kotizacija: 350 EUR

Prijavnica

Podjetje Omega Finance d.o.o. ni zavezanec za DDV.

Prijavljam se na seminar Finance za nefinančne menedžerje in
strokovnjake, ki bo 8.–9. novembra 2018 na Bledu.

Kotizacija vključuje učno gradivo, kosilo in pogostitve med odmori.
Parkiranje je brezplačno na parkirišču hotela.
Slušatelji si morajo nočitev zagotoviti sami.
*Predlagamo, da si rezervacijo nočitve v Best Western Premier Hotelu Lovec, Ljubljanska
c. 6 ali Hotelu Kompas, Cankarjeva c. 2, Bled uredite sami po tel. 04 6205 112 ali epošti: reservations@kompas-lovec.com.

Podatki o slušatelju
Ime in priimek: _____________________________________________________

Prijave sprejemamo do 26. 10. 2018.
Elektronsko prijavo na delavnico najdete na internetni strani
www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/finance-za-nefinancnike/

Delovno mesto oz. področje dela:
____________________________________________________________________

Račun vam bomo poslali po prejemu izpolnjene prijavnice.

Plačilo kotizacije moramo prejeti pred začetkom seminarja.

Organizacija: ______________________________________________________

Podatki o sponzorju

Naslov: ____________________________________________________________

Želim, da registrirate na levi strani navedenega slušatelja

Poštna št. in pošta: _________

Ime in priimek: _____________________________________________________

______________________________________

E-posta: ___________________________________________________________

Delovno mesto oz. področje dela:

Tel.: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Podpis ______________________________ Datum _____________________

Podpis ______________________________ Datum _____________________

Omega Finance, izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Mivka 28, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Informacije
Kotizacija vklučuje predstavitev, učno gradivo,
kosili in pogostitve med odmori.
Račun za kotizacijo vam bomo poslali po prejemu
prijavnice. Plačilo računa mora biti izvršeno pred
začetkom seminarja.
Varovanje podatkov
Vse informacije, ki jih boste za namen ali v času
delavnice izmenjevali ali nam jih posredovali,
bodo varovane v našem podjetju. Te podatke
lahko Omega Finance, d.o.o., uporabi za
informiranje o prihodnjih seminarjih in
delavnicah.

Omejitev odgovornosti

Odjava

Omega Finance, d.o.o., si pridržuje vse pravice,
da spremeni ali odpove katerikoli del ali odpove
celoten objavljen program zaradi nepredvidljivih
dogodkov. Pridržuje si tudi pravico, da v primeru
premajhnega ali prevelikega števila udeležencev
spremeni lokacijo izvedbe seminarja.

Odjava že prijavljenega slušatelja mora biti
pisna (preko sistema za elektronske prijave,
po e-pošti, pošti ali faksu) in mora prispeti
na naslov podjetja najmanj 5 dni pred
pričetkom seminarja. Slušatelji, ki se bodo
odjavili po tem roku, niso upravičeni do
vračila plačane kotizacije, lahko pa
prenesejo plačilo na katerikoli drugi seminar
v prihodnosti, pri čemer jim bo izstavljen
račun za zgolj 10 % kotizacije novega
seminarja. Prenos kotizacije je mogoč samo
enkrat. »Nadomestni seminar« mora biti v
roku 6 mesecev. Seveda pa lahko družba
prijavi tudi nadomestnoega slušatelja.

O vseh spremembah vas mora obvestiti najmanj
3 dni pred začetkom seminarja.

Popust za skupine
2 udeleženca
315 EUR / udeleženca
3 in več udeležence
280 EUR / udeleženca

