SVETOVANJE
FINANČNO • POSLOVNO • DAVČNO • PRAVNO

ZNANJE.
KAKOVOST.
USPEH.

Unija Consulting deluje pod okriljem mednarodno priznane blagovne znamke Unija,
ki je s svojimi storitvami računovodstva, obračuna plač in svetovanja prisotna že v
14 evropskih državah. V Uniji Consulting nudimo široko paleto svetovalnih storitev.
Prizadevamo si za zagotavljanje visoko kakovostnih storitev in pomoči pri doseganju
dolgotrajnega uspeha in zadovoljstva naših strank. Kot zunanji svetovalec smo za
naše stranke vir pomoči in informacij, pri tem pa se opiramo na strokovna znanja in
dolgoletne izkušnje na domači in mednarodni ravni. Ne dvomimo, da so naše stranke
pripravljene na vse izzive, ki jih prinaša dinamična narava poslovnega sveta.

Za doseganje najvišjih standardov opravljenih storitev, ki temeljijo na visokih strokovnih sposobnostih, smo pred več kot desetletjem začeli razvijati zgodbo skupine Unija. Začetnim storitvam sta kot nujni in sestavni del skoraj nemudoma sledila tudi razdelana svetovalna in izobraževalna dejavnost družbe Unija.
Ambicije Unije Consultinga in skupine Unija so postati eno od največjih svetovalnih podjetij
v Sloveniji in centralni ter jugovzhodni Evropi, strankam pa nuditi učinkovite, dinamične in
prilagojene rešitve. V naši ekipi združujemo strokovnjake iz različnih področji, z dolgoletnimi
lokalnimi in mednarodnimi izkušnjami.
S stalnim vlaganjem v strokovno izobraževanje vseh zaposlenih in z razvojem naprednih načinov poslovanja je doseganje najvišjih standardov danes za nas nekaj samoumevnega, znanje
pa ena od temeljnih vrednot Unije Consultinga in skupine Unija.
Naši naročniki so gospodarske družbe vseh velikosti, samostojni podjetniki, zavodi, društva
in druge neprofitne organizacije z zelo različnimi dejavnostmi, a vendar zelo zelo podobnimi
potrebami. Vsi ti namreč potrebujejo zaupanja vrednega partnerja, ki spremlja in usmerja tako
zakonitost kot učinkovitost (ekonomičnost) njihovega poslovanja. Z vlaganjem v nenehno
izobraževanje in razvoj naprednih tehnoloških rešitev postavljamo nove mejnike v svetovalni
dejavnosti, vse s ciljem racionalizacije operativnega poslovanja svojih naročnikov.

NAŠE
PREDNOSTI

OSEBEN PRISTOP

Pri nas so vse stranke enako pomembne, kar pomeni, da se tako z
majhnimi kot tudi z velikimi ukvarjamo na isti način, enako zavzeto in z
enako skrbnostjo. Vedno smo vam na voljo, ko nas potrebujete – pravočasne in učinkovite rešitve vam predstavimo, še preden vi zaznate problem.

VARNOST

Visoka stopnja davčne, pravne in finančne varnosti naročnikov je naše
osnovno vodilo. Zagotavljamo jo s strokovnim svetovanjem, ki temelji na
rednem spremljanju poslovanja naših poslovnih partnerjev oziroma na
povpraševanju zunanjih naročnikov, in z usklajevanjem različnih interesov
deležnikov poslovnega okolja.
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NEMČIJA

MEDNARODNA PRISOTNOST
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BIH

HRVAŠKA

SLOVENIJA

Svojim strankam z aktivno prisotnostjo v mednarodnem prostoru, in sicer kar v 14 državah
(v Sloveniji, Avstriji, Srbiji, Hrvaški, Črni gori,
Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Poljski, Slovaški, Češki, Nemčiji, na Madžarskem, v Ukrajini in Romuniji), omogočamo, da imajo vse
informacije za vse regije, na katerih delujejo, na
enem mestu. Pomoč strankam pa nudimo tudi
pri poslovanju v drugih evropskih državah.

IZKUŠENA EKIPA

VISOKA STROKOVNOST
POZNAVANJE
ZAKONODAJE
IN STROKE

STROKOVNO
ZNANJE Z
IZKUŠNJAMI

LOKALNA
PRISOTNOST

POZNAVANJE
PANOGE IN
PROBLEMATIKE

Visoka strokovnost je temeljni dejavnik, ki vpliva na
izbor strokovnjaka za svetovanje s posameznega
področja in tudi na zaupanje naročnikov. Sodelavci
Unije Consultinga svojo strokovnost potrjujejo tako
s formalno izobrazbo kot tudi s stalnim strokovnim
izobraževanjem. Več kot 100 ur letnega usposabljanja krepko presega evropsko povprečje, ki se giblje
med 30 in 40 urami. Zavedamo se, da lahko le z
usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in
vzdržujemo visoke strokovne standarde.

FINANČNO
SVETOVANJE
Pecunia, si uti scis, ancilla est; si nescis, domina.
Če veste, kako uporabljati denar, je denar vaš suženj;
če ne, je denar vaš gospodar.

DOLŽNIŠKO FINANCIRANJE POSLOVANJA

Podjetjem pomagamo pri pridobivanju novih posojil,
preoblikovanju obstoječih posojil, nadomestitvi obstoječih
posojil z ugodnejšimi posojili ter iskanju možnosti financiranja
z alternativnimi finančnimi instrumenti.
Skrbno analiziramo obstoječo strukturo financiranja in za vsako
stranko pripravimo specifičen predlog optimalne strukture financiranja.
Strankam uredimo vso potrebno dokumentacijo za banke in druge
finančne institucije, jim izdelamo podroben plan poslovanja in investicijskih projektov, ter skupaj z njimi pripravimo tudi vse druge potrebne
dokumente. V skladu z optimalno strukturo pregledamo financiranje
ter podrobno analiziramo kreditne in druge ponudnike financiranja,
nato pa podamo predlog o izbiri dolgoročno najbolj optimalnega in
najugodnejšega vira financiranja z bančnim kreditom, drugimi oblikami
dolžniškega financiranja ali alternativnimi bančnimi instrumenti. Zaradi
podrobnega poznavanja trga in dolgoletnih izkušenj nudimo zastopanje in vodenje pogajanj z bankami in drugimi finančnimi institucijami, da
bi za svoje stranke dosegli najboljši izid.

PRIDOBIVANJE LASTNIŠKIH IN DRUGIH
VIROV FINANCIRANJA (DOKAPITALIZACIJE,
MEZZANINE FINANCIRANJE)

Iskanje potencialnih investitorjev in izvedba transakcije pridobivanja
tovrstnih virov.
Strankam izdelamo profesionalen poslovni načrt skupaj s celostno analizo
trga in tržnih trendov, podrobno finančno analizo, finančne projekcije in kalkulacijo potrebnih finančnih kazalnikov. Poleg tega nudimo izdelavo ocene
vrednosti podjetja z uporabo najmodernejših metod na področju korporativne
valuacije in podrobno oceno vrednosti lastniškega deleža. Na podlagi pridobljenih rezultatov izdelamo celoten predlog optimalne strukture transakcije
in podrobno analiziramo vse možne investitorje in ponudnike financiranja.
Skupaj s strankami pripravimo profesionalno, moderno in pregledno gradivo
za investitorje (prospekte, oglase) in agregiramo ter pripravimo podatke za
potencialne investitorje. Kot strokovni zunanji svetovalci usmerjamo stranke
pri izvedbi sestankov in pogajanj med lastniki in potencialnimi investitorji ter
jim v končni fazi svetujemo z analizo in oceno pridobljenih ponudb za investiranje in pri izvedbi ter zaključku transakcije.

SVETOVANJE O MOŽNIH IZBOLJŠAVAH
POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA

Neodvisen pregled ter svetovanje na posameznih
področjih poslovanja podjetja.

• Izdelava analize poslovanja in obstoječega stanja podjetja
• Presoja projekcij in načrtov poslovanja
• Predlog ukrepov v zvezi z dodatnimi posojili

IZDELAVA POSLOVNEGA
IN FINANČNEGA NAČRTA

FINANČNO IN POSLOVNO
PRESTRUKTURIRANJE DRUŽBE

Osnova za sprejem poslovnih odločitev v podjetju ter pomoč pri
odločitvi potencialnim investitorjem in bankam je kvalitetno in
strokovno pripravljen poslovni in finančni načrt podjetja ali projekta.

Pomoč pri izvedbi finančnega in poslovnega prestrukturiranja
vključuje ukrepe zunajsodnega (prostovoljnega) prestrukturiranja
in ukrepe prestrukturiranja v okviru insolvenčne zakonodaje
(preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava).

Vsebino in strukturo prilagajamo konkretnim potrebam podjetja in namenu izdelave, pri čemer ne gre zanemariti dejstva, da je treba poleg osnovnih karakteristik načrta upoštevati tudi analizo okolja in konkurenčno analizo, poudariti
ključna tveganja in jih minimizirati z akcijskim načrtom obvladovanja tveganj.

• Priprava potrebne dokumentacije za financiranje prek Slovenskega podjetniškega sklada
• Priprava potrebne dokumentacije za financiranje prek SID Banke
• Priprava potrebne dokumentacije za financiranje prek komercialnih bank

Osnovne storitve, ki jih nudimo, obsegajo izdelavo podrobnih strategij in načrtov
optimalnega poslovnega in finančnega prestrukturiranja, svetovanje in pomoč
pri izdelavi predloga in izvedbi dezinvestiranja. V sklopu obstoječe strukture
analiziramo in izdelamo predlog za dodatno financiranje in prestrukturiranje
obstoječih dolgov. Nudimo možnost zastopanja in vodenja pogajanj z upniki v
postopkih zunajsodnega in sodnega prestrukturiranja. Svojim strankam svetujemo in vodimo vse postopke prestrukturiranja do izvedbe transakcije.

POSLOVNO
SVETOVANJE
Consilio quod respuitur,
nullum subest auxilium.
Komur ni mogoče svetovati,
temu ni mogoče pomagati.

SVETOVANJE IN IZVEDBA STROŠKOVNE
OPTIMIZACIJE POSLOVANJA
Svetovanje in izvedba stroškovne optimizacije poslovanja
(cost optimisation) ob dnevnem spremljanju in primerjavi vseh
vrst stroškov in ugotovitev ›razumne višine‹ stroškov.

•
•
•
•

Analiza stroškov
Predlog rešitev za zmanjšanje stroškov
Implementacija predlaganih rešitev
Spremljanje gibanja stroškov

NEODVISNI PREGLED POSLOVANJA ZA
POSOJILODAJALCE (IBR)

VREDNOTENJE PODJETIJ, NEPREMIČNIN
IN OPREME

Z neodvisnim pregledom poslovanja podjetja posojilodajalci
pridobijo objektivne informacije za sprejemanje odločitev v
zvezi z obstoječimi in novimi terjatvami do podjetja.

Nudimo storitve na področju ocenjevanja vrednosti podjetij,
specifičnih poslovnih enot in posameznih dejavnosti, nepremičnin,
strojev ter opreme in neopredmetenih sredstev. Sodelujemo izključno
z zunanjimi ocenjevalci, ki so vpisani v register Slovenskega inštituta
za revizijo, vsa poročila pa so pripravljena po mednarodnih standardih
ocenjevanja vrednosti.

•
•
•
•

•
•
•
•

Izdelava analize poslovanja in obstoječega stanja podjetja
Presoja projekcij in načrtov poslovanja
Predlog ukrepov v zvezi s terjatvami posojilodajalcev do podjetja
Predlog ukrepov v zvezi z dodatnimi posojili

Ocenjevanje vrednosti podjetij
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme
Ocenjevanje neopredmetenih sredstev

SKRBNI PREGLEDI POSLOVANJA (DUE DILIGENCE)
Due diligence oziroma skrbni pregleda podjetja zainteresiranim strankam
omogoča popoln vpogled v pravni status, finančno stanje in identifikacijo
ključnih tveganj podjetja. Pri tem se opiramo na podrobno poznavanje in
analizo trgov in specifičnih podjetij.

FINANČNI SKRBNI PREGLED
Nudimo podroben pregled celotnih
finančnih izkazov in drugih računovodskih evidenc ter neodvisno
oceno finančnega položaja podjetja.

DAVČNI SKRBNI PREGLED
Pregled vsebuje analizo davčnih
obveznosti in vprašanj s področja
davkov ter pregled morebitnih tveganj, povezanih z davki.

PRAVNI SKRBNI PREGLED
Statusni pregled družbe in sklenjenih
pogodb ter analiza pravnih tveganj.

DAVČNO
SVETOVANJE
Theoria sine praxis sicut rota sine axis.
Teorija brez prakse je kot voz brez kolesa.

Storitve na področju davčnega svetovanja
omogočajo podjetjem minimizacijo
negativnih davčnih učinkov, plačilo optimalne
količine in ustvarjanje davčnih prihrankov.
Kompleksnost in konstantne spremembe
davčne zakonodaje tako na lokalnem
kot mednarodnem področju povečujejo
pomembnost kakovostnega davčnega
svetovanja za podjetja iz vseh panog.
Naša ekipa visoko izobraženih
strokovnjakov, podprtih z dolgoletnimi
izkušnjami, poskrbi za strokovni pregled in
optimizacijo davčnih bremen.

TEKOČE DAVČNO SVETOVANJE

ZASTOPANJE V DAVČNIH
INŠPEKCIJSKIH POSTOPKIH

Davčno svetovanje z vsemi vrstami davkov in prispevkov, tudi v
mednarodnem prostoru. Pomagamo pri vseh vprašanjih na davčnem
področju, za podjetja iz različnih panog, ki so prisotna na lokalni in
globalni ravni.

Združujemo široko znanje o slovenski in mednarodni davčni
zakonodaji, vključno s poznavanjem računovodskih in statusnih
predpisov. Stranke pripravimo na morebiten obisk inšpektorjev in
sodelujemo pri inšpekcijskih pregledih.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Obdavčitev fizičnih oseb z dohodnino
Prispevki za socialno varnost
Obdavčitev pravnih oseb
Davčni odtegljaj
Davek na dodano vrednost
Obdavčitev nepremičnin
Trošarine

Priprava na obisk inšpektorja
Nastopanje kot pooblaščenec v postopku
Komunikacija z davčnim organom
Priprava pripomb, pritožb in drugih pravnih sredstev v postopku

TRANSFERNE CENE

Transferne cene predstavljajo eno od najbolj rizičnih področij
mednarodne obdavčitve saj 70 % mednarodne trgovine poteka
znotraj mednarodnih skupin podjetij. Nudimo svetovanje pri pregledu
mednarodne davčne zakonodaje in oblikovanju optimalnih transfernih
cen za doseganje čim boljših rezultatov na poslovnem področju.

• Celovit pregled pravilnosti izpolnjevanja davčnih obveznosti pri strankah za
posamezno davčno obdobje, del obdobja ali za več davčnih obdobij
• Pregled pravilnosti in zakonitosti izvajanja davčne zakonodaje v vaših
poslovnih knjigah, pogodbah in drugi relevantni dokumentaciji
• Osredinjanje na odkrivanje napak oziroma davčnih tveganj pri obračuna
vanju in plačevanju davčnih obveznosti vseh vrst davkov
• Priprava poročila o odkritih napakah oziroma davčnih tveganjih s priporočenimi ukrepi za odpravo ugotovljenih napak

PRAVNO
SVETOVANJE
Ignorantia iuris nocet.
Nepoznavanje prava škoduje.

Zagotavljamo popolne svetovalne rešitve z
najrazličnejših pravnih področij:

GOSPODARSKO PRAVO

Podjetjem in posameznikom nudimo pomoč pri statusnopravnih
vprašanjih, pripravi splošnih aktov in pogodb glede delovanja
gospodarskih družb ter drugih pravnoorganizacijskih oblik.

• Reševanje statusnopravnih vprašanj glede delovanja gospodarskih družb,
samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik
• Statusna preoblikovanja (delitve, združitve) gospodarskih družb, samostojnih
podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik
• Priprava splošnih aktov in pogodb
• Prodaja poslovnih deležev, likvidacija družb

IZVRŠBA IN INSOLVENČNI POSTOPKI

DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN KADRI

Svetovanje in vlaganje pravnih sredstev pri finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Pomoč pri delovnopravnih vprašanjih, pripravi pogodb in internih
aktov ter zastopanje strank v vseh vrstah delovnopravnih sporov.

• Svetovanje glede prestrukturiranja podjetja, začetka in vodenja prisilne
poravnave ali stečajnega postopka
• Svetovanje v postopkih prenehanja pravnih oseb, prijava terjatve v postopku
• Vložitev ugovora zoper seznam preizkušenih terjatev
• Priprava izpodbojnih tožb in drugih pravnih sredstev zoper sklepe v
postopkih zaradi insolventnosti

•
•
•
•
•
•
•

Pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava
Priprava pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela
Izdelava internih aktov in pravilnikov
Izvedba postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih
Komunikacija s sindikati
Zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih
Zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela

NEPREMIČNINE

POGODBENO PRAVO

Svetovanje in priprava pravnih dokumentov pri prometu
z nepremičninami ter morebitnimi obremenitvami nepremičnin
z različnimi stvarnimi pravicami.

Svetovanje in priprava različnih vrst pogodb tako za podjetja kot tudi
za posameznike.

• Svetovanje pri prometu z nepremičninami
• Priprava prodajnih, menjalnih, darilnih, izročilnih in drugih vrst pogodb o
razpolaganju z nepremičninami
• Vpis v zemljiško knjigo
• Svetovanje v zvezi z ustanovitvijo hipoteke, stavbne pravice, služnosti in
drugih obremenitev na nepremičninah
• Urejanje najemnih razmerij

• Pregled zakonodaje in sodne prakse s področja pogodbenega prava
• Svetovanje pred sklenitvijo pogodbe in svetovanje glede izbire ustrezne
vrste pogodbe
• Priprava vseh vrst pogodb
• Svetovanje pri uveljavljanju pravic na podlagi sklenjenih pogodb

Unija Consulting, vaš zaupanja vreden partner.
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