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O programu Ibisco Finplan

 Program Finplan® je namenjen finančnikom in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s poslovnimi financami

 Finplan je sodoben finančni program, ki uporabniku omogoča

 Enostavno, logično in zanesljivo uporabo

 Širok spekter uporabe na področju poslovnih financ

 Znatne časovne in stroškovne prihranke

 Osnovne funkcije Finplana

 Analize poslovanja podjetij

 Planiranje oziroma simulacije poslovanja podjetij

 Vrednotenje podjetij

 Vrednotenje investicijskih projektov

 Poročanje

 Finplan2016 obstaja v dveh različicah: 

 Finplan2016sl je narejen na osnovi slovenskih računovodskih standardov

 Finplan2016is je narejen na osnovi mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Finplan omogoča reševanje zahtevnih nalog s področja poslovnih financ na enostaven način in tako povečuje 

produktivnost dela in učinkovitost poslovnega odločanja
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Finplan povečuje učinkovitost finančnikov

 Finančniki, računovodje in analitiki se dnevno srečujejo z analizami, planiranjem, vrednotenjem, poročanjem, 

prenosom podatkov iz glavne knjige v pregleden format in podobnimi nalogami

 Zato potrebujejo ustrezno programsko opremo, ki

 Je enostavna za uporabo

 Ima širok spekter uporabe na področju poslovnih financ

 Vsebuje zadnja spoznanja na finančnem in informacijskem področju 

 Ima pozitivne finančne učinke nakupa

 Ima hitro in učinkovito namestitev in uvajanje

 Ima zagotovljeno pomoč uporabnikom

Finplan izpolnjuje naštete kriterije in s tem povečuje učinkovitost finančnikov, kar se potrjuje z velikim številom 

zadovoljnih uporabnikov
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Komu je Finplan namenjen

 Finplan je namenjen vsem ki se pri svojem delu srečujejo s poslovnimi financami

 Uporaba v podjetjih

 Analize poslovanja, planiranje, kontroling, vrednotenje projektov in lastnega poslovanja

 Poročanje znotraj podjetja, nadzornemu svetu, lastnikom, investitorjem, poslovnim partnerjem, agencijam, bankam

 Primerjava s konkurenco

 Ugotavljanje bonitet kupcev in dobaviteljev

 Analize in vrednotenje podjetij v katerih bi pridobili lastniški delež

 Uporaba v finančnih institucijah

 Bonitetne analize

 Poročanje komitentov

 Svetovanje

 Upravljanje lastnega premoženja

 Upravljanje premoženja drugih
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Moduli Finplana

 Izkaz poslovnega izida

 Bilanca stanja

 Izkaz denarnih tokov

 Izkaz gibanja kapitala

 Izbrani finančni podatki

 Finančni kazalniki

 Bonitetna analiza

 Donosnost na investirani kapital

 Stroški kapitala

 Dodatni podatki

 Napoved izkaza poslovnega izida

 Napoved bilance stanja

 Vrednotenje investicijskega projekta

 Vrednotenje podjetja

 Valutni tečaji in stopnje inflacije

 Standardni grafi

 Poljubni grafi

 Slapasti diagrami

 Drevesne sheme

 Poročilo v Microsoft® Wordu in PowerPointu®

 Izvoz v Microsoft® Excel 

 Uvoz podatkov iz glavne knjige

 Uvoz podatkov iz baze GVIN

Finplan trak omogoča 

enostavno in hitro uporabo
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Finančna analiza

 Finplan omogoča različne načine prikazovanja 

finančnih podatkov, ki jih lahko prilagodimo svojim 

potrebam

 Finančni kontroling 

 Analiza spremembe na prejšnje obdobje ali enako 

obdobje v preteklem letu

 Analiza strukture finančnih izkazov

 Primerjava Realizacija/Plan 

 Analiza kumulativnih podatkov

 Seštevanje organizacijskih enot ali hčerinskih podjetij

 Primerjava

 Z drugo organizacijsko enoto ali profitnim centrom, z 

drugim podjetjem ali s panogo

 Hkrati lahko primerjamo do šest projektov

 Ostale možnosti analize

 Poljubna časovna obdobja

 Preračunavanje v tuje valute

 Indeksacija finančnih izkazov (stalne cene)

 Vse tabele in grafične vpoglede lahko prikažemo tudi 

v angleškem jeziku 
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Finančna analiza (nad.)

 Izbrani finančni podatki 

 Izbrani podatki iz izkaza poslovnega izida

 Izbrani podatki iz bilance stanja

 Ostali ključni finančni podatki

 Podatki o delnici

 Finančni kazalniki

 Profitabilnostni kazalniki

 Aktivnostni kazalniki

 Kazalniki finančnega stanja

 Bonitetna analiza

 Izračunava se za vsako obdobje

 Temelji na šestih finančnih kazalnikih

 Boniteta od 1 do 5 se izračunava za vsak kazalnik

 Vsak kazalnik ima svojo utež v skupni boniteti

 Donosnost na investirani kapital

 Investirani kapital

 Strošek kapitala 

 Donosnost na investirani kapital

 Ekonomski dobiček
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Finančna analiza (nad.)

 Finplan grafi nudijo različne možnosti grafičnega 

prikaza podatkov

 Osem skupin standardnih grafov

 Primerjava različnih postavk za en projekt

 Primerjava realizacije in plana

 Primerjava dveh projektov

 Poljubna nastavitev časovnih obdobij

 Poljubni grafi

 Prikaz katerekoli postavke iz finančnih tabel

 Primerjava različnih postavk

 Primerjava realizacije in plana

 Primerjava več projektov

 Poljubna nastavitev časovnih obdobij

 Različne vrste in možnosti grafov

 Shranimo lahko 20 različnih grafov
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Finančna analiza (nad.)

 Slapasti diagrami na enostaven in pregleden način 

prikazujejo absolutne in relativne spremembe 

najpomembnejših kategorij poslovanja

 Na razpolago imamo naslednje diagrame

 Poslovni izid iz poslovanja

 Čisti poslovni izid

 Celotna sredstva

 Celotne obveznosti

 Denarni tok

 Slapaste diagrame lahko poljubno prilagajamo

 Izbira obdobij

 Primerjava dveh projektov

 Primerjava realiziranih in planskih podatkov
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Finančna analiza (nad.)

 Z drevesnimi shemami lahko na enostaven način 

prikažemo različne finančne analize

 Na razpolago imamo naslednje drevesne sheme

 Du Pont

 Ekonomski dobiček

 Bonitetna analiza

 DCF vrednotenje podjetja

 Sheme lahko poljubno prilagajamo

 Izbira obdobij

 Primerjava dveh projektov

 Primerjava realiziranih in planskih podatkov



12IBISCOIBISCO
 

Finančno planiranje

 Finplan omogoča preprost, hiter in učinkovit 

proces planiranja 

 Različni načini planiranja posameznih postavk

 Tabeli Napoved izkaza poslovnega izida in Napoved 

bilance stanja omogočata hitro in enostavno 

planiranje pomembnejših postavk

 Možnost Vrednost postavke omogoča učinkovito 

planiranje na štiri različne načine

 Ročni vnos

 Vse finančne tabele so medsebojno povezane 

 Poljubna izbira obdobij planiranja

 Avtomatska izravnava bilance stanja

 Kratkoročni depoziti na aktivi ali 

 Kratkoročna bančna posojila na pasivi

 Planiranje do šestih projektov hkrati
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Analiza občutljivosti

 Analiza občutljivosti omogoča analizo šestih 

scenarijev prihodnjega poslovanja za izbrane 

neodvisne in odvisne spremenljivke

 16 neodvisnih spremenljivk: čisti prihodki od 

prodaje, strošek materiala, stroški dela, …

 16 odvisnih spremenljivk: poslovni izid iz 

poslovanja, marža iz poslovanja, čisti poslovni izid, 

donosnost na kapital, …

 Nastavitev koraka spremembe neodvisne 

spremenljivke: 0,1% do 10% 

 Poljubna izbira obdobja za katerega se občutljivost 

prikazuje

 Občutljivost se izračuna za šest scenarijev

 Hkraten grafičen prikaz štirih neodvisnih in štirih 

odvisnih spremenljivk
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Finančna politika v podjetju

 Finplan pokriva celoten spekter poslovnih financ

 Vrednost podjetja je osnova pri odločanju o 

finančni politiki v podjetju 

 Izbira virov financiranja in optimalna struktura 

kapitala v povezavi z vrednotenjem podjetja in 

stroški kapitala

 Simulacije različnih scenarijev izplačila dividend in 

izbira optimalne politike dividend

 Simulacije dokapitalizacije

 Simulacije odkupa in umika lastnih delnic

 Finančno prestrukturiranje podjetja

 Simulacije prevzema, pripojitve in združitve 

podjetij
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Vrednotenje investicijskih projektov

 Vrednotenje investicijskih projektov temelji na 

diskontiranju pričakovanih denarnih tokov projekta

 Določitev stroškov kapitala na različne načine

 Prikaz rezultatov vrednotenja

 Neto sedanja vrednost projekta

 Interna stopnja donosnosti projekta

 Modificirana interna stopnja donosnosti projekta

 Število let, da se investicija v projekt povrne

 Diskontirano število let, da se investicija povrne

 Hkrati lahko simuliramo vrednotenje projekta po 

šestih različnih scenarijih
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Vrednotenje podjetij

 Vrednotenje podjetja uporabljamo v številnih 

primerih

 Analiza vpliva različnih strateških alternativ na 

vrednost podjetja

 Ocenjevanje potencialnih združitev in prevzemov

 Odločitve o strateških partnerstvih

 Nagrajevanje vodstva

 Finplan omogoča dva načina vrednotenja podjetja

 Po metodi diskontiranja denarnih tokov (DCF)

 Vrednotenje s količniki

 DCF metoda 

 Avtomatski izračun prostih denarnih tokov

 Določitev stroškov kapitala na različne načine

 Analitični in grafični prikaz rezultatov vrednotenja

 Vrednotenje po DCF metodi je osnova pri odločitvah 

o ukrepih za maksimiranje vrednosti podjetja

 Vrednotenje s količniki

 Na podlagi cenovnih količnikov primerljivih podjetij

 Na voljo so štirje različni cenovni količniki
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Avtomatska izdelava poročil

 Finplan omogoča avtomatsko izdelavo poročil s 

prenosom finančnih tabel, shem in grafov v 

 Microsoft Word ali

 Microsoft PowerPoint

 Na voljo je več tipov vnaprej pripravljenih poročil

 Uporabnik jih izbere glede na željeno vsebino in 

dolžino poročila

 Vsebino poročil lahko poljubno izbiramo

 V poročilo lahko avtomatsko vključimo tudi logotip 

podjetja

 Možnost dopolnitve poročila s tekstovnim delom in 

dodatno oblikovanje z vsemi možnostmi, ki jih 

ponujata Microsoft Word in Microsoft PowerPoint
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Zajem podatkov iz glavne knjige

 V Finplan lahko hitro in učinkovito prenašamo 

podatke iz glavnih knjig ali drugih podatkovnih 

virov

 Celotno implementacijo povezave glavne knjige s 

Finplanom lahko izvedemo v roku ene ure

 Iz glavne knjige ali drugih virov izvozimo podatke v 

Microsoft Excel datoteko v predpisani obliki. Ta 

datoteka se imenuje datoteka s podatki. Podatki, 

ki se prenašajo, so lahko realizirani ali planski

 V povezovalni tabeli razporedimo šifre (konte) k 

ustreznim Finplan postavkam

 Podatke uvozimo v Finplan
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Prednosti Finplana 

 V primerjavi z lastnimi aplikacijami v Microsoft Excelu ima Finplan številne prednosti

 Zmanjšuje tveganja

 Lastne aplikacije v Excelu so statistično polne napak

 Zmanjšuje stroške

 Izdelava lastnih aplikacij v Excelu je zelo zamudna, uporaba je časovno zahtevnejša

 Zmanjša čas, ki je potreben za analizo, planiranje in vrednotenje projektov ali podjetij 

 Enostavnejša, hitrejša in zanesljivejša uporaba kot pri lastnih aplikacijah

 Enostavna izmenjava Finplan projektov med uporabniki

 Standardizirana uporaba in shranjevanje Finplan projektov omogočata brezskrbno izmenjavo projektov med uporabniki

 Povečuje kvaliteto odločanja na področju poslovnih financ

 Manjša tveganja, večja hitrost dela, enostavno komuniciranje med uporabniki in kvalitetna vsebina Finplana omogočajo lažje 

in kvalitetnejše odločanje na področju poslovnih financ

Ibisco Finplan znatno zmanjša čas obravnave projektov na področju poslovnih financ in izboljšuje kvaliteto dela. 

Uporabnik Finplana lahko nameni več časa vsebinski obravnavi projektov, ker odpade programiranje lastnih rešitev, 

kar znatno zmanjšuje stroške in izboljšuje rezultate dela finančnikov.
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O podjetju Ibisco

 Dejavnost podjetja Ibisco je razvoj programske opreme na področju poslovnih financ. Na tem področju je 

Ibisco vodilno podjetje v Sloveniji.

 Ibisco ima štiri glavne izdelke: Ibisco Finplan®, Ibisco FinBonTM, Ibisco InvestPlan® in Ibisco MIS. Finplan je 

namenjen finančnikom, ki se ukvarjajo z analizami poslovanja, planiranjem poslovanja, vrednotenjem projektov 

in podjetij. FinBon je namenjen analizi poslovanja podjetij ter izračunu bonitete podjetij. InvestPlan je namenjen 

vsem, ki se ukvarjajo z ocenami investicijskih projektov. Ibisco MIS je sistem namenjen za analiziranje 

poslovanja, planiranje in kontroling v podjetjih. 

 Glavne usmeritve pri razvoju Ibisco programske opreme so enostavna, logična in zanesljiva uporaba, s ciljem 

povečanja kvalitete dela finančnikov ter znižanja stroškov.

 Vsi izdelki so v celoti rezultat lastnega razvoja, pri čemer poizkušamo povezovati najsodobnejša spoznanja iz 

poslovnih financ z zadnjimi rešitvami na področju informacijskih tehnologij.

 Ibisco d.o.o.

 Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija

 Tel: (1) 534 52 52/53/54/55

 info@ibisco.com

 www.ibisco.com



22IBISCOIBISCO
 

Copyright © 2000-2016 Ibisco d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ibisco, Ibisco logotip, Finplan, Finplan logotip so registrirane zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Ibisco d.o.o.

Vse ostale znamke so last njihovih lastnikov.


