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O programu Ibisco FinBon

 Ibisco ® FinBon™ je program za finančno analizo poslovanja podjetij

 Program FinBon je namenjen finančnikom v podjetjih in finančnih institucijah

 Funkcije FinBona

 Analiza poslovanja podjetij. 

 Bonitetna analiza. 

 Analiza finančnih kazalnikov.

 Analiza donosnosti na investirani kapital.

 Grafična analiza. 

 Jezikovna podpora v angleščini, nemščini, ruščini, italijanščini, hrvaščini … 

 Poročanje.

 Ibisco FinBon2016 je razvit na osnovi mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Ibisco FinBon omogoča reševanje zahtevnih nalog s področja poslovnih financ na enostaven način in tako 

povečuje produktivnost dela in učinkovitost poslovnega odločanja
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FinBon povečuje učinkovitost finančnikov

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

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

zadovoljnih uporabnikov
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Komu je FinBon namenjen

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

 Uporaba v podjetjih

 Analize lastnega poslovanja

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

 Analize poslovanja kupcev in dobaviteljev

 Analize konkurenčnih podjetij in primerjava z njimi

 Uporaba v finančnih institucijah

 Bonitetne analize komitentov

 Svetovanje

 Upravljanje lastnega premoženja

 Upravljanje premoženja drugih
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Moduli FinBona

 Izkaz poslovnega izida

 Bilanca stanja

 Izkaz denarnih tokov

 Izbrani finančni podatki

 Finančni kazalniki

 Bonitetna analiza

 Donosnost na investirani kapital

 Stroški kapitala

 Dodatni podatki

 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 baze Bonitete.si in Boniteti.hr

FinBon trak omogoča enostavno in 

hitro uporabo
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Finančna analiza

 FinBon omogoča celovito finančno analizo 

poslovanja podjetij, ki je enostavna za uporabo in 

se lahko prilagodi potrebam uporabnika

 Časovna obdobja

 Meseci

 Kvartali

 Polletja

 Leta

 7 stolpcev za vsako obdobje

 Realizacija

 Plan

 5 kontroling stolpcev

 14 različnih kontroling stolpcev

 Analiza spremembe na prejšnje obdobje ali enako 

obdobje v preteklem letu

 Analiza strukture finančnih izkazov

 Primerjava Realizacija/Plan 

 Analiza kumulativnih podatkov
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Finančna analiza (nad.)

 Primerjava

 Z drugo organizacijsko enoto ali profitnim centrom, z 

drugim podjetjem ali s panogo

 Hkrati lahko primerjamo do šest projektov

 Vsota / povprečje projektov

 Razlike med projekti (% ali absolutne vrednosti)

 Ostale možnosti 

 Preračunavanje v tuje valute

 Indeksacija finančnih izkazov (stalne cene)

 Vse tabele in grafične vpoglede lahko prikažemo tudi 

v angleškem, hrvaškem, italijanskem, nemškem,  

ruskem in srbskem jeziku 
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Moduli finančne analize

 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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Vizualna analiza s standardnimi in poljubnimi grafi

 FinBon grafi vizualno prikazujejo vsebino finančnih 

tabel

 Standardni grafi

 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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Vizualna analiza s slapastimi diagrami

 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

 Slapaste diagrame lahko poljubno prilagajamo

 Izbira obdobij

 Primerjava dveh projektov

 Primerjava realiziranih in planskih podatkov
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Vizualna analiza v obliki shem

 Z drevesnimi shemami lahko na enostaven način 

prikažemo različne finančne analize

 Na razpolago imamo naslednje drevesne sheme

 Du Pont

 Ekonomski dobiček

 Bonitetna shema

 Sheme lahko poljubno prilagajamo

 Izbira obdobij

 Primerjava dveh projektov

 Primerjava realiziranih in planskih podatkov
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Poročanje s FinBonom je enostavno in hitro

 FinBon 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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Prednosti FinBona 

 V primerjavi z lastnimi aplikacijami v Microsoft Excelu ima FinBon 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 poslovanja podjetja

 Enostavnejša, hitrejša in zanesljivejša uporaba kot pri lastnih aplikacijah

 Enostavna izmenjava FinBon projektov med uporabniki

 Standardizirana uporaba in shranjevanje FinBon 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 FinBona omogočajo lažje 

in kvalitetnejše odločanje na področju poslovnih financ

Ibisco FinBon znatno zmanjša čas za izdelavo finančne analize poslovanja podjetja in izboljšuje kvaliteto dela. 

Uporabnik FinBona lahko nameni več časa analizi podatkov, ker odpadejo zamudni postopki priprave podatkov in 

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 in na Hrvaškem.

 Ibisco ima tri glavne izdelke: Ibisco Finplan®, Ibisco FinBonTM 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. 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
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