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OE ZA FINANCE, RAOE ZA FINANCE, RA ČČUNOVODSTVO IN UNOVODSTVO IN 
KONTROLING (OE FRK)KONTROLING (OE FRK)

Poslanstvo OE FRK je nuditi podporo 
poslovanju družbe (finan čni aspekt) ter 
izpolnjevati zakonske in druge 
obveznosti, tako do notranjih, kot tudi 
do zunanjih uporabnikov.



GLAVNE NALOGE POSAMEZNIH GLAVNE NALOGE POSAMEZNIH 
ODDELKOV ZNOTRAJ OE FRKODDELKOV ZNOTRAJ OE FRK

1. ODDELEK ZA RA1. ODDELEK ZA RA ČČUNOVODSTVOUNOVODSTVO

• zagotavljanje pravočasnega in pravilnega evidentiranja 
poslovnih dogodkov (vpis in obdelava - knjiženje - prejetih 
ter tudi nekaterih izdanih faktur v aplikacijo glavne knjige),

• zagotavljanje usklajenosti ra čunovodske funkcije z 
veljavno zakonodajo (davčno in računovodsko),

• izdelava in posredovanje različnih poro čil, skladno z 
zakonodajo (mesečni obračun DDV, obračun drugih 
davkov, izdelava izkazov v skladu s SRS in MRS),

• kontrola in usklajevanje analitičnega računovodstva s 
sintetičnim računovodstvom (glavna knjiga),

• sodelovanje z zunanjo in notranjo revizijo itd.



• izvajanje pla čilnega prometa družbe z bankami:
� dnevna priprava plana likvidnosti: plan prilivov in 

odlivov za likvidnostno komisijo,
� dnevna priprava realizacij prilivov in odlivov itd.

• knjiženje nerazporejenih prilivov in odlivov:
� razčiščevanje in usklajevanje prehodnih kontov,
� izdelava temeljnic...

2. ODDELEK ZA PLA2. ODDELEK ZA PLA ČČILNI PROMETILNI PROMET



• planiranje in zagotavljanje likvidnosti ter 
solventnosti gospodarske družbe,

• spremljanje dogajanj na borznem trgu,

• skrb za strokovno in odgovorno upravljanje s 
sredstvi družbe (cilj – čim višja donosnost ob danem 
tveganju),

• skrb za zakonsko usklajenost naložb,

• poročanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim 
nadzornim organom.

3. ODDELEK ZA FINANCE IN NALO3. ODDELEK ZA FINANCE IN NALO ŽŽBEBE



• sodelovanje pri gradnji podatkovnega skladiš ča ter 
uvajanju OLAP orodja za brskanje po bazah podatkov -
npr. MicroStrategy, Proclarity in druga orodja,

• priprava in spremljanje poslovanja družbe na podlagi 
uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC),

• izdelava različnih poročil za notranje in zunanje 
uporabnike (mesečna poročila, letno poročilo, letni plan),

• nosilec strateškega razvojnega programa družbe.

4. ODDELEK ZA KONTROLING4. ODDELEK ZA KONTROLING



PRIMER SISTEMA KONTROLINGA V DRUŽBI X –
PODATKOVNO SKLADIŠ ČE
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USPEŠNOST POSLOVNIH ENOT GOSP. 
DRUŽBE

Primerjava med obmoPrimerjava med obmo ččnimi enotami gospodarske drunimi enotami gospodarske dru žžbebe
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5. ODDELEK ZA UPRAVLJANJE S TVEGANJI5. ODDELEK ZA UPRAVLJANJE S TVEGANJI

� aktivno sodelovanje pri aktivnostih nadzornika in EU 
(npr. zavarovalnice, poslovne banke),

� izdelava internih modelov upravljanja s tveganji 
družbe (npr. za obrestno tveganje, tržno tveganje, 
kreditno tveganje…),

� upravljanje s tveganji kot odgovor na operativna in 
finančna tveganja, ki se pojavljajo pri poslovanju,

� krovna strategija upravljanja s tveganji,
� podro čne politike upravljanja s tveganji, 
� ALM – “Asset Liability Management”.



PRIMER POROČILA 
O 

IZPOSTAVLJENOSTI 
TVEGANJU DRUŽBE 

– ZEMLJEVID 
TVEGANJ

(GLEJ PRIMER 
FINANČNIH 
TVEGANJ)

Vrsta tveganja majhna zmerna velika
zelo 

velika
zelo 
nizka nizka srednja visoka

A. POSLOVNA TVEGANJA

I. Tveganje strategije

II. Operativna tveganja

1. Tveganje organizacije in vodenja

2. Tveganje poslovnih procesov

3. Tveganje zaposlenih

a. Tveganje usposobljenosti zaposlenih

b. Tveganje izkoriš čenosti in delovanja človeških virov

c. Tveganje informiranosti zaposlenih

4. Tveganje informacijske tehnologije

5. Pravno tveganje

6. Zakonodajno tveganje

7. Tveganje outsourcinga

8. Tveganje izgube premoženja

9. Tveganje pri projektih

B. ZAVAROVALNO - FINANČNA TVEGANJA

I. Zavarovalna tveganja

1. Zavarovalno tehnično tveganje

2. Tveganje kapitalske usklajenosti

II. Finančno tveganje

1. Kreditno tveganje

a. Tveganje dolžnikov pri naložbah

b. Tveganje dolžnikov pri premijah

2. Tržno tveganje

a. Tveganje zunanjega okolja

b. Tveganje neusklajenosti virov in sredstev

C. TVEGANJE IZGUBE UGLEDA

Velikost škode Verjetnost



II.
Ocena 

tveganja

V.
Preverjanje ustreznosti
In učinkovitosti notranje

kontrole

VI.
Preverjanje

strukture tveganj

III.
Ocena 

sprejemljivega
tveganja za
organizacijo

IV.
Oblikovanje

notranje 
kontrole

I.
Opredelitev

tveganja

Upravljanje s tveganji gosp. druUpravljanje s tveganji gosp. družžbebe



POLITIKA UPRAVLJANJA POLITIKA UPRAVLJANJA 
S TVEGANJI DRUS TVEGANJI DRU ŽŽBE:BE:

1.1.ORGANIZACIJSKA ENOTA (OE)ORGANIZACIJSKA ENOTA (OE)
ZA NALOZA NALO ŽŽBE GOSP. DRUBE GOSP. DRUŽŽBEBE



Plačilni promet: 
REALIZACIJA

Naložbe:
PLAN PREMIJ 

IN PLAN 

NALOŽB

Plačilni 

promet: 
PLAN

Računovodstvo: 
PLAN

OBRATOVALNI
H STROŠKOV

Oddelek za 

škode: PLAN
ŠKOD 
(LIKVIDIRANI)

Plačilni promet: 
NAKAZILO

OBRATOVALNIH 
STROŠKOV, ŠKOD

Plačilni promet: 
NAKAZILO NALOŽB
(predhodno pripravi 
računovodstvo)

Podlaga ZAPISNIK

Proces likvidnosti:



POLITIKA UPRAVLJANJA POLITIKA UPRAVLJANJA 
S TVEGANJI DRUS TVEGANJI DRU ŽŽBE:BE:

2. ORGANIZACIJSKA ENOTA (OE)2. ORGANIZACIJSKA ENOTA (OE)
ZA PLAZA PLAČČILNI PROMETILNI PROMET



Vložišče: 
vnos 

računa

Likvidator 
(direktor,…): 
vsebinska 

likvidacija

Uprava, pooblaščenec 
uprave:
odobritev (podpis 

fakture)

Računovodstvo: 
vnos v poštno 

knjigo

Računovodstvo:
kontiranje, pregled 

podpisov, pregled 

stroškovnih mest 

Računovodstvo:
pregled 

kontiranja

Računovodstvo:
priprava 

virmanov in 

paketov za 

plačilni promet 

Računovodstvo:
pregled paketov 
in jih pošlje v 
oddelek za 
plačilni promet

Likvidnostna 
komisija:
Odobritev 

kontrola za DDV, če 
je DDV pravilno 
izračunan; kontrola: stroškovno mesto, 

str. nosilec, projekt, podpis, 
datum podpisa, znesek  za 
plačilo (če je znesek drugačen 
pisna obrazložitev zakaj in 
kdaj bo drugi del plačila)

kontrola: večjih 
faktur; 

Računovodstvo:
knjiženje

kontrola: 
kontiranja, zneska, 
stroškovnega 
mesta,…

kontrola: TRR na 
katerega se plačuje 
in iz katerega se 
plačuje

kontrola: podpisov, 
kontrola za DDV, če je 
bil račun poslan na PE

kontrola: TTR pri zneskih 
nad 3 tisoč €, zneskov in 
naslovnikov plačila

Plačilni 
promet:
pošlje 

pakete v 

odobritev 

Elektronsko 

podpiše 

dokument

Proces pla čevanja obratovalnih stro škov - primer :



POLITIKA UPRAVLJANJA POLITIKA UPRAVLJANJA 
S TVEGANJI DRUS TVEGANJI DRU ŽŽBE:BE:

3. ORGANIZACIJSKA ENOTA (OE)3. ORGANIZACIJSKA ENOTA (OE)
ZA RAZA RAČČUNOVODSTVOUNOVODSTVO



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OE za finance, računovodstvo in kontroling 

 
 
 
 
 

 

oddelek za računovodstvo 

Od. 2 Od. 1 

oddelek za naložbe oddelek za plačilni promet 

GK APLIKAC. 1 
Sumarno ročno 
v računovodstvu 

Sumarno  ročno v 
plačilnem prometu Analiti čno ročno v 

oddelku za naložbe 

Bilance in izkazi 
 

stanje naložb 

+ knjiženje 
obratovalnih 

stroškov 

OE – prihodki družbe Proces evidentiranja poslovnih dogodkov - primer:



Procesi v FRK – PRIMER ZAVAROVALNICE:



PRIMERIPRIMERI UPRAVLJANJA S UPRAVLJANJA S 

FINANFINANČČNIMI TVEGANJI V NIMI TVEGANJI V 

GOSPODARSKI DRUGOSPODARSKI DRUŽŽBIBI



INTERNI MODELI UPRAVLJANJA S INTERNI MODELI UPRAVLJANJA S 
FINANFINANČČNIMI TVEGANJI NIMI TVEGANJI 

POTREBNA SREDSTVA  POTREBNA SREDSTVA  (denar, ljudje, (denar, ljudje, ččasas……))

VISOKAVISOKA MAJHNAMAJHNA

PRIPRIČČAKOVANI REZULTATI AKOVANI REZULTATI 

dodana vrednost projektadodana vrednost projekta

1. 1. Obvladovanje stroObvladovanje stro šškovkov

2. 2. Rast prihodkovRast prihodkov

3. 3. Obvladovanje Obvladovanje 
zakonodajnih spremembzakonodajnih sprememb

4. 4. KakovostKakovost (eksterna, (eksterna, 
interna)interna)

MAJHNIMAJHNI

VISOKIVISOKI

SOLVENTNOST II, BASEL II, 
interni modeli merjenja tveganj



UPRAVLJANJE S FINANUPRAVLJANJE S FINAN ČČNIMI TVEGANJI: NIMI TVEGANJI: 
PRIMER FINANPRIMER FINANČČNE INSTITUCIJENE INSTITUCIJE



�Želimo modelirati in napovedati gibanje obrestne 
mere za izbran napovedni horizont:
� kointegriran vektorski avtoregresijski model 

(CVAR),

� nemške obveznice kot najboljši približek, 
netveganih vrednostnih papirjev v Evro območju

� simulacija pričakovane porazdelitve napovedi,

� na podlagi napovedi gibanja obrestnih mer, 
izračunamo pri čakovano spremembo vrednosti 
obvezniškega portfelja gospodarske družbe.

FINANFINANČČNE INSTITUCIJE: obrestni modelNE INSTITUCIJE: obrestni model



Obrestni model Obrestni model -- nadaljevanjenadaljevanje



Obrestni model Obrestni model -- nadaljevanjenadaljevanje



PRIMER: UPRAVLJANJE S TVEGANJI -
IZRAČUN “VAR” PORTFELJA NALOŽB

Dnevni VaR = vrednost portfelja * (-0,008708438114)

Letni VaR = vrednost portfelja * (-0,008708438114) * √250



HVALA!HVALA!


