Strokovno, zanesljivo in prijazno opravljanje svetovalnih storitev
za sedanji in bodoči poslovni uspeh naših partnerjev.

Vizija:
Svetovalno dejavnost želimo razširiti na države Adria regije in postati mednarodno
prepoznavna svetovalna skupina, ki zagotavlja strokovne, visoko kakovostne in zanesljive
storitve kot podporo odličnosti, uspešnemu poslovanju, rasti in razvoju naših partnerjev.

Cilji:
• Zagotavljanje celovitih rešitev z vseh področij svetovanja na enem mestu.
• Izvajanje svetovalnih storitev z najvišjo stopnjo strokovnosti.
• Vzpostavljanje mednarodnih partnerstev z našimi strankami.
• Širitev dejavnosti na sosednje trge.
• Izgradnja dolgoročnih partnerskih odnosov.
• Izvajanje storitev na osnovi individualnega pristopa
z namenom iskanja najboljših možnih rešitev za vsako stranko.
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OCENJEVANJE VREDNOSTI

Ocenjevanje vrednosti je naša osnovna storitev. Ocenjujemo vrednost podjetij, nepremičnin, strojev
in opreme ter neopredmetenih sredstev. Cenitvena poročila pripravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti
v skladu s pravili ocenjevalske stroke. Z vrednotenjem podjetja pridobijo realno oceno potenciala njihovega
poslovanja in tveganja, oblikujejo strategijo razvoja podjetja in lažje dostopajo do dolžniških, lastniških
in drugih virov financiranja pri bankah ali različnih investitorjih in ponudnikih tveganega kapitala.

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme

Nameni ocenjevanja vrednosti podjetij so:

Nameni ocenjevanja vrednosti premičnin so:

• prevzemi, združitve, prodaja/nakup podjetja ali
njegovega dela (blagovne znamke, dobro ime),

• računovodsko poročanje manjših in večjih družb,

• davčni namen,

• zavarovanje terjatev,

• dokapitalizacija, delitve in oddelitve, izstopi
družbenikov,
• statusno preoblikovanje,
• ocena vrednosti podjetji v insolventnih postopkih,
• menedžerski odkupi in odkupi z zadolžitvijo,
• računovodsko poročanje.

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Nameni ocenjevanja vrednosti nepremičnin so:
• nakup in prodaja nepremičnin,
• hipotekarni kredit,
• stvarni vložek,
• računovodsko poročanje,
• davčni namen,
• insolventni postopki.

• davčni namen,
• določitev tržne najemnine,
• dokapitalizacija podjetij,
• prodaja sredstev,
• določitev odškodnine,
• postopek prisilne poravnave in stečajni postopek.

FINANČNO SVETOVANJE

Skrbni pregledi poslovanja (Due Diligence)

Zadolževanje javnega sektorja

Podjetje se zanj odloči pred transakcijo z drugim
podjetjem. Skrbni pregled poslovanja omogoči
oceno tveganj pri morebitnih prevzemih,
privatizaciji, spremembah financiranja podjetja ali
spremembah lastniške strukture. Zanj se podjetja
odločijo pred sprejemanjem vseh pomembnejših
strateških odločitev ob kapitalskih transakcijah,
prodaji podjetja, naložbi v podjetje in nakupu
podjetja. Izvajamo poslovni, finančni, pravni in
davčni pregled poslovanja.

Javnemu sektorju nudimo odlično strokovno
finančno/pravno podporo in z našim svetovanjem
pomagamo pri sprejemanju odločitev in dostopanju
do najugodnejših virov financiranja.

Postopek prodaje podjetij
Kot izkušeni strokovnjaki za vas vodimo celoten
postopek, ki zajema: opredelitev prodajne strategije,
skrbni pregled in ocenitev vrednosti podjetja,
analizo ekonomske upravičenosti prodaje, iskanje
potencialnih kupcev oziroma investitorjev, določitev
izhodišč in sodelovanje pri pogajanjih, pripravo vse
potrebne dokumentacije ter izvedbo prodaje.

Postopek nakupa podjetij
Kot izkušeni strokovnjaki vas zastopamo pri
nakupnem postopku, ki zajema: opredelitev
nakupne strategije, skrbni pregled tarče in ocenitev
vrednosti tarče, analizo ekonomske upravičenosti
nakupa, določitev izhodišč in sodelovanje pri
pogajanjih ter izvedbo nakupa.

Storitve svetovanja osebam javnega prava
Storitve svetovanja osebam javnega prava
zagotavljamo skupaj z Inštitutom za javno-zasebno
partnerstvo, ki je specializiran za področje
vodenja postopkov oddaje javnih naročil, izdelave
investicijske dokumentacije, vodenje javnih
investicijskih projektov v obliki javno-zasebnih
partnerstev in koncesij ter za svetovanje na
področju organizacije javnih služb.

Poslovni načrti
Poslovni načrt je pomemben za zagon in rast
podjetja ter sprejemanje različnih poslovnih
odločitev. Priporočljivo je, da ga izdela strokovnjak.
S poslovnim načrtom ugotovite realno oceno
potenciala vašega poslovanja in tveganj, oblikujete
strategijo razvoja podjetja in pridobite dodatne
vire financiranja pri bankah in dodatni kapital pri
različnih investitorjih in ponudnikih tveganega
kapitala.

PRIPRAVA FINANČNE STRATEGIJE

Pri celovitem obvladovanju finančnih tveganj izhajamo iz obvladovanja likvidnostnega tveganja
(optimizacija obratnega kapitala, pridobivanje finančnih virov in alternativnih virov financiranja,
pomoč pri nadzoru nad denarnimi tokovi in transakcijami ter pri izdelavi kratkoročnega/letnega
plana denarnih tokov) in hkrati svetujemo pri zagotavljanju solventnosti (optimalna oziroma
ustrezna kapitalska struktura) podjetja.

V poenostavljenem smislu je finančna strategija
pot od sedanjega do želenega prihodnjega stanja.
Za izdelavo uspešne strategije smo razvili metodo
(model) šestih korakov.

Model 6 korakov priprave in uresničevanja
finančne strategije
1.

Zbiranje in urejanje podatkov.

2. Priprava poslovnega načrta z oceno poslovnih
priložnosti in naborom aktivnosti ter ukrepov
na ključnih področjih delovanja podjetja.
3.

Priprava finančne strategije kot zemljevida
aktivnosti za uresničitev zastavljenih ciljev ob
sodelovanju vseh ključnih deležnikov v podjetju.

4. Implementacija finančne strategije, vključno
s spremembami poslovnega modela, če so
te potrebne in njeno izvajanje s strani vseh
deležnikov v podjetju, vključno z ustreznim
izobraževanjem deležnikov.
5.

Stalno-periodično preverjanje izvajanja finančne
strategije in njeno prilagajanje zunanjim
spremembam in ciljem podjetja.

6.

Izboljševanje, dopolnjevanje finančne strategije
in s tem njen nenehen razvoj ob sodelovanju
zaposlenih in ostalih deležnikov.

POSLOVNO SVETOVANJE

Podjetjem nudimo storitve vzpostavitve, izobraževanja in poslovnega svetovanja
na podlagi metodologij vitkega poslovanja (ang. Lean) in kvalitete (Six Sigma).

Poslovno svetovanje
• optimiziramo poslovne procese, lokacije
poslovanja in dobavno verigo,
• zagotovimo kvaliteto storitev in produktov kot
rezultat optimiziranih poslovnih procesov,
• postavimo in vodimo projektno pisarno,
• izvedemo revizijo poslovnega procesa,
• ocenimo možne potenciale izboljšanja kakovosti
storitev, produktov in optimizacijo stroškov,
• pripravimo temeljit poslovni načrt,
• analiziramo panoge, v katerih podjetje deluje
oziroma bo delovalo.

Poslovni Coaching
Naloga poslovnega coachinga je izboljšanje vodenja,
timskega dela, prodaje, komunikacije, določanje ciljev,
strateškega načrtovanja in prevzemanja odgovornosti s strani zaposlenih. Poslovni coaching se izvaja za
posameznika ali skupine v obliki individualnega ali
skupinskega treninga in seminarjev oziroma delavnic.

Preobrat podjetij
Čudežnih rešitev za težave podjetja ni, ob težavah
je potrebno čim prej ukrepati. Preobrat podjetij
poteka v treh glavnih fazah: Najprej je potrebno
zamašiti luknje, skozi katere odteka denar, v drugi
fazi ugotoviti ali je denarja in premoženja še dovolj,
da bi poslovanje v prihodnosti lahko spet postalo
dobičkonosno ter v tretji fazi določiti dolgoročno
strateško usmeritev/preusmeritev podjetja.

Svetovanje pri zniževanju stroškov
Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa
vendar ne dosegajo dobička ali jih tarejo druge

težave. Naši strokovnjaki s hitrim ukrepanjem
in novo, pozitivno energijo v podjetju pomagajo
optimizirati stroške s čimer se ustvarjajo presežki
za vlaganja v širitev poslovanja.

Povečanje prodaje
Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni
prodaji. Analiza prodaje, zalog, terjatev, lokacij in
izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere
od aktivnosti, s ciljem rasti in učinkovitosti prodaje.

Svetovanje pri internacionalizaciji
poslovanja
Svetujemo pri vstopu na tuje trge tako, da:
• oblikujemo poslovno strategijo,
• analiziramo poslovno okolje z vidika
konkurenčnega potenciala podjetja,
• preučimo konkretno tuje poslovno okolje
z različnih vidikov,
• svetujemo pri posameznih korakih ob dejanskem
vstopu na tuji trg,
• svetujemo in vodimo celoten postopek prijave
znamke in modelov pri pristojnih Uradih za
intelektualno lastnino.

Prenos družinskega podjetja
Izvajamo aktivnosti prenosa dejavnosti in lastništva
v družinskih podjetjih. Za družinska podjetja,
ki želijo prenesti dejavnost na potomce ter pravično
in dolgoročno urediti poslovno-premoženjska
in lastniška razmerja smo pripravili 4 module,
s katerimi celostno rešimo edinstveno družinskoposlovno situacijo.

NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE

Prodaja nepremičnin poteka klasično na podlagi zakona o nepremičninskem posredovanju
ali pa kot »storitev po meri« (tailor made) sodelovanje, ki zajema vse od svetovanja in
priprave prodajne strategije do iskanja primernega kupca.

Storitve svetovanja izvajamo na področjih:
• nakupa/prodaje nepremičnin,
• skrbnega pregleda nepremičninskih projektov,
• sestave finančne konstrukcije nepremičninskega
projekta,
• projektnega monitoringa.

SUPERNADZOR NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV

V naročnikovem imenu skrbimo za namensko porabo finančnih sredstev tekom celotne investicije
(potrjevanje izplačil izvajalcem, redno pisno poročanje o napredku investicije s pravočasnim
zaznavanjem vseh rizikov projekta). Naše storitve so nepogrešljive pri gradnji novih poslovnih objektov
za lastno uporabo, obnovi ali razširitvi obstoječih poslovnih objektov in pri investicijah kot naložbi.

Zakaj izbrati nas? Ker imamo več kot desetletje
neposrednih izkušenj s področja nepremičninskih
investicij in izkušnje z nasedlimi nepremičninskimi
projekti. Nudimo vse storitve na enem mestu in
pomoč pri iskanju virov financiranja ob upoštevanju
potreb naročnika, brez primerjanja z drugimi.
Naši naročniki so banke, investitorji ali fizične osebe.

Storitve supernadzora vključujejo:
• Študijo o ekonomski upravičenosti projekta,
s katero se preveri upravičenost naložbe.
• Inženiring, ki vključuje vse korake od odeje do
izvedbe projekta (izbor projektanta, izvajalca,
nadzornika, vodenje upravnih postopkov …).
• Posredovanje v prometu z nepremičninami, kjer
pripravimo raziskavo mikro nepremičninskega
trga za specifičen namen, posredujemo pri
prodaji, nakupu, najemu ali oddaji nepremičnine
ter nudimo nepremičninsko svetovanje oziroma
izobraževanje za vse tiste, samostojne investitorje.

PRAVNO IN DAVČNO SVETOVANJE

Na področju pravnega in davčnega svetovanja sodelujemo z najboljšimi odvetniki specialisti
in davčnimi svetovalci. Svetujemo na področju gospodarskega in delovnega prava, stvarnega
in obligacijskega prava ter bančnega prava.

Nudimo podporo pri:

Storitve davčnega svetovanja

• insolventnih postopkih,

Svetovanje pravnim in fizičnim osebam vključuje:

• skrbnih pravnih pregledih,

• svetovanje v zvezi z davkom od dohodkov
pravnih oseb,

• pripravi pravnih mnenj,
• javnih naročilih,
• javno-zasebnem partnerstvu ( JZP),
• črpanju EU SREDSTEV in pripravi dokumentacije.

• svetovanje v zvezi z DDV, dohodnino in prispevki,
• zastopanje v davčnih postopkih družb ter ocenah
davčne osnove pri fizičnih osebah,
• davčno svetovanje pri prodajah, darovanju (in
dedovanju) deležev/delnic ter drugih odsvojitvah,
davčno in računovodsko svetovanje pri različnih
prenehanjih družb in podjetnikov,
• nudenje preventivne davčne preglede (naj vas
inšpekcija ne preseneti),
• sestavo dokumentacije o transfernih cenah,
• davčno in računovodsko svetovanje pri statusnem
preoblikovanju družb.

PODPORNA PISARNA

Kot edinstveno ponudbo na slovenskem trgu ponujamo modularno možnost izbire storitev
Podporne pisarne.
V okviru Podporne pisarne izvajamo vse storitve podpornih služb podjetja na enem mestu.
Podjetju omogočamo, da se posveti razvoju svojega posla, podporne službe (finance, IT podpora,
kadrovska podpora, marketing in računovodstvo) pa prepusti nam. Gradimo dolgoročen partnerski
odnos, zato nudimo individualen pristop in najboljše možne rešitve.

Finance

Pomoč pri pripravi in usklajevanje finančnih, računovodskih in davčnih
strategij z namenom povečevanja vrednosti podjetja.

Računovodstvo

Izvajanje vseh računovodskih opravil, vključno s pripravo računovodskih
poročil za poslovodstvo in lastnike podjetij ter zunanje deležnike, kot so
poročila za potrebe poslovodstva in lastnike, ki so potrebni v odnosu
z zunanjimi deležniki kot so banke, poslovni partnerji, državni organi in
druga zainteresirana javnost.

IT podpora

Celovito svetovanje, kako maksimalno in optimalno izkoristiti
obstoječe IT rešitve, za podporo poslovnim procesom, udejanjanju
poslovne ideje in povečanja agilnosti podjetja. Predlagamo tudi
nadgradnjo in nove IT rešitve.

Kadrovska
podpora

Podpora pri iskanju ustreznih kadrov, ki bodo s svojim znanjem
in izkušnjami podprli podjetje v poslovnem razvoju.
Sistemsko in operativno vodenje kadrovske funkcije.

Marketing
podpora

Svetovanje in priprava optimalne marketinške podpore glede na želje
podjetja ter merjenje uspešnosti z najsodobnejšimi programskimi
orodji. Prilagajnje marketinških aktivnosti ciljem in potrebam podjetja
ter spremembam na trgu s ciljem doseganja vrhunskih rezultatov.
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