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STORITVENI SPLET KLBV d.o.o. 
 
FINAN�NO SVETOVANJE  

• Ocenjevanje vrednosti podjetij 
Storitev ocenjevanja vrednosti podjetij opravljajo pooblaš�eni ocenjevalci vrednosti podjetij z veljavnim 
dovoljenem za delo, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo.  
Pri KLBV ocene vrednosti podjetij izdelujemo za razli�ne namene, kot so denimo: 
� nakup ali prodaja poslovnega deleža,  
� izstop ali izlo�itev družbenikov,  
� dolo�itev podlage za menjalna razmerja,  
� dolo�itev pravi�ne denarne odpravnine v primeru izstisnitve manjšinskih delni�arjev,  
� ra�unovodsko poro�anje,  
� stvarni vložek, ipd.     
 
Storitev ocenjevanja vrednosti lahko opravimo v vlogi: 
� neodvisnega pooblaš�enega ocenjevalca 

V takšnih primerih smo dolžni spoštovati Hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti, podano s strani 
Slovenskega inštituta za revizijo.  

� finan�nega svetovalca  
Takšen angažma je možen zgolj v dolo�enih omejenih primerih (najpogosteje kadar gre za nakupe ali 
prodaje poslovnih deležev), kjer delujemo kot svetovalec naro�nika in po potrebi sodelujemo tudi pri 
pogajanjih v korist naro�nika.  

 
• Ocenjevanja vrednosti neopredmetenih sredstev 

Storitev zajema ocenjevanje vrednosti naslednjih skupin neopredmetenih sredstev: 
� tržno orientirana neopredmetena sredstva (npr. blagovne znamke), 
� pogodbeno orientirana neopredmetena sredstva (npr. licence, storitvene pogodbe, franšizne pogodbe, 

ipd.) 
� neopredmetena sredstva vezana na stranke (npr. lista strank, lista naro�il, pogodbe s kupci, ipd) 
� na tehnologiji temelje�a neopredmetena sredstva (npr. patentirana tehnologija, podatkovne baze, ipd.) 
 
Neopredmetena sredstva ocenjujemo upoštevajo� trenutno veljavna priporo�ila stroke ocenjevanja vrednosti 
neopredmetenih sredstev in ob uporabi mednarodnih podatkovnih baz, iz katerih pridobimo podatke o 
primerljivih licen�ninah in primerljivih kupoprodajah neopredmetenih sredstev.       
 

• Transakcijske storitve in Skrbni pregledi poslovanja 
�e se odlo�ate o nakupu podjetja ali dela dejavnosti, je eden klju�nih korakov v takšnem postopku izvedba 
skrbnega pregleda poslovanja. Le-ta omogo�a pridobitev zelo natan�ne slike poslovanja podjetja in na ta 
na�in obvaruje pred morebitnimi negativnimi tveganji po nakupu.  
 
Podjetje KLBV je specializirano za izvedbe skrbnih finan�nih pregledov podjetij, v povezavi z zunanjimi 
partnerji pa lahko naro�niku zagotovimo tudi celovit finan�ni, dav�ni in pravni skrbni pregled. 
 
Skrbne preglede poslovanja izvajamo za razli�ne namene: 
� nakupi podjetij ali delov podjetij (»buyer due diligence«) 
� prodaja podjetij ali delov podjetij (»vendor due diligence«)  
� podpora in svetovanje po kon�ani transakciji (»post acqusition due diligence«)  

 
• Svetovanje v povezavi z Zakonom o finan�nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 
Podjetja lahko zaradi razli�nih razlogov pridejo v situacijo, ko se soo�ijo s kratkoro�no ali dolgoro�no pla�ilno 
nesposobnostjo oziroma v skrajnih primerih s kapitalsko neustreznostjo. V takšnih primerih so odgovorni v 
družbi dolžni ravnati v skladu s to�no predpisanimi zahtevami ZFPPIPP.   
KLBV v takšnih razmerah podjetjem pomaga pri pripravi dokumentacije in izvedbi postopkov zahtevanih v 
ZFPPIPP, kot na primer: 
� svetovanje pri pripravi dokumentacije, ki je potrebna v postopku prisilne poravnave   
� svetovanje pri pripravi na�rta finan�nega prestrukturiranja dolžnika 
� priprava poro�ila pooblaš�enega ocenjevalca vrednosti podjetij v povezavi s 146. �lenom ZFPPIPP  
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• Individualno finan�no svetovanje, prilagojeno potrebam naro�nika  
Potrebe po storitvah finan�nega svetovanja se razlikujejo od podjetja do podjetja, seveda pa tudi skozi �as. 
Slednje odraža tako to�ko razvoja, na kateri se neko podjetje nahaja kot tudi zunanje okoliš�ine, ki lahko 
vplivajo na poslovanje podjetij in na njihove finan�ne razmere (npr. makroekonomsko okolje, konsolidacija 
neke industrije in podobno). Tako lahko med sicer primerljivimi podjetji v nekem trenutku eno podjetje 
potrebuje svetovanje v povezavi z optimalno izbiro vira financiranja, medtem ko druga stranka želi optimirati 
finan�no poslovanje podjetja, spet tretja pa razmišlja o novih investicijah in potrebuje poslovni na�rt ali pa 
oceno investicijskega elaborata.  
Zahvaljujo� bogatim izkušnjam, spremljanju trendov v tujini in bazi znanj, ki jo nenehno dopolnjujejo, smo v 
KLBV fleksibilni in prilagodljivi. Hitro se odzovemo na naro�nikove potrebe in se prilagodimo njegovim 
zmožnostim ter ponudimo storitve, ki so individualno prilagojene posamezni stranki.    
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POSLOVNO SVETOVANJE  
 
Storitve poslovnega svetovanja  
Podjetje je živ organizem, v katerem se prepletajo razli�ne poslovne funkcije. Finan�na slika podjetja zajema zgolj 
en vidik njegovega delovanja, hkrati pa odraža dogajanje v številnih drugi segmentih podjetja. Da bi dobili �im bolj 
celovito sliko uspešnosti podjetja, je potrebno storitve finan�nega svetovanja nadgraditi oziroma dopolniti s 
storitvami poslovnega svetovanja, ki v KLBV zajemajo: 

• Svetovanje pri prestrukturiranju podjetij 
Zajema tako svetovanje pri finan�nem kot tudi pri širšem poslovnem prestrukturiranju. Pri takšnih oblikah 
svetovanja gre za oceno in pregled stanja v podjetju, oceno možnih prihrankov in izboljšav, nakar se skupaj s 
poslovodstvom podjetja ocenijo možnosti uvedbe razli�nih ukrepov in realizacije.  
 

• Priprava poslovnih na�rtov in investicijskih elaboratov 
Poslovne na�rte pripravljamo za najrazli�nejše namene. Gre za dokument, ki vsebuje podrobno obrazložitev 
poslovanja podjetja in investiranja v posel z oceno pri�akovanih u�inkov. Poslovni na�rt tudi  jasno opredeljuje 
cilje in strategije, s katerimi podjetje namerava te cilje dose�i. Dobro pripravljen poslovni na�rt zmanjšuje 
poslovna tveganja in pove�uje izkoriš�anje poslovnih priložnosti. 

 
Storitve poslovnega svetovanja pogosto zahtevajo interdisciplinarnost oziroma tesno sodelovanje finan�nih, 
dav�nih in pravnih strokovnjakov. Zato se na tem podro�ju aktivno povezujemo s partnerskimi podjetji in na ta 
na�in zagotavljamo optimalen format storitev za naro�nika. 
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SODNO IZVEDENSTVO ZA PODRO�JE EKONOMIJE – POSLOVNE FINANCE 
 
Sodno izvedenstvo za podro�je ekonomije – poslovne finance  
 
Kdo so sodni izvedenci 
Sodni izvedenci so fizi�ne osebe, imenovane za neomejen �as s pravico in dolžnostjo, da sodiš�u na njegovo 
zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako dolo�a zakon ali glede katerih da mu je 
pri njihovi presoji potrebna pomo� strokovnjaka.  
Vloga sodnega izvedenca je pomembna v ve�ini naših pravd. Velikokrat sodnik nima posameznih specifi�nih 
strokovnih znanj in ne more presoditi o utemeljenosti zahtevka brez dodatnih strokovnih pojasnil. Zato potrebuje 
mnenje izvedenca, da lahko ugotovi dejanski položaj in odlo�i o utemeljenosti pravdnega zahtevka. 
 
Register sodnih izvedencev 
Podro�je sodnega izvedenstva v Sloveniji ureja Ministrstvo za pravosodje, kjer je na voljo register sodnih 
izvedencev in sodnih cenilcev za posamezna strokovna podro�ja http://www.mp.gov.si/. 
 
Sodni izvedenci v podjetju KLBV 
V podjetju KLBV je sodna izvedenka za podro�je ekonomije – smer poslovne finance, ustanoviteljica in direktorica 
podjetja mag. Karin Lušnic.  
 


