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V svet financ s stilom!
P*gcve rjnli smo se z mng"Karm*n Darva5 $ega, ki uspe5na vcdi podjetje

FINANCNA l-il$A d.o"o ie deset iet.

flodjetje Finandna hiSa d.o.o. se ukvarja s finandno
I J naloZbenim svetovanjem podjetjem in se lahko

I pohvdisStevilnimicertifikatibonitetneodlitno-
sti ter spada v sam vrh najboljSih podjetjih po vseh fi-
nandnih kazalnikih v svoji gospodarski panogi.

Zanima nas, kaj opaLate pri Podje-
tni5kem svetovanju in kaj seje v teh
desetih letih spremenilo, razen seve-
da gospodarske situac[ie. Ati podje-

tniki danes drugaie razmi3ljajo ka-
kor deset let nazaj?
H" &arvai: "Miselnost in percepcija podje-

tnikov se je dejansko spremenila v sme-
ri, da danes dajo ved poudarka na lcvalite-
tno finantno svetovanje zunanjih izvajal-
cev za katerega so pripravljeni tudi pla-

dati. Menim, da je najdraZja finanina od-
loiitev podjetja in prav tako posamezni-

ka, odloiitevbrez dobrega finandnega na-

sveta in finanine usmeritve kvalificirane-
ga strokovnjaka. Podjetniki, radunovodje,
odvetniki, zdrarmilci z zasebno prakso ter
direktorji druZb ne sldepajo vei dolgoroi-
nih in finanino pomembnih varievanj , za-
Siit brez pomoci strokormjaka. Podjetni-
ki so morda bolj pazljivi in vei poudarka

dajo na varnost kakor pred leti, bolj raz-
miSljajo v smeri naloZbenih razprSitev in
v zadnjem iasu dajo velik poudarek na
reSevanju lastne pokojninske problema-

tike. Vsekakor se danes veliko bolj zave-
dajo, da potrebujejo za urejanje osebnih
financ stroko'unjaka, ki se je specializiral
za to podroijel'

Eno izlned va5ih podroiij dela je

tudi svetovanje glede kreditnega
podroija, zavarovanju le-teh.' Ali se
podjetja Le zavedajo v dovolj veliki

meri, kako po-
membno je zava-
rovanje dolgov?
{. $*rvxi; "I(o se pod-
jetniku obrazloZi
dejansko stanje in
kakSne neugodne
prarme in finandne
posledice se lahko pripetijo tako podje-

tju, kakor posleditno tudi njegovi druZi-
ni ter zaposlenim v podjetju, si velika ve-
tina uredi zavarovanje dolgov, da obva-
ruje poslovanje svojega podjetja. Pri tem
nam veliko pomagajo tudi radunovodje in
finaniniki, lci so pravtako navsezadnje od-
visni od poslovanja podjetja. ee podjetje

ne zmore plaievati kreditov gre v stedaj
in tudi delovnih mest ni vei. Tako, da so
vsi vkljudeni zainteresirani, da zavarujejo
ldjuien kader v podjetju, med katere spa-
da nedvomno direktor oz.lastnik druZbe.
I(rediti se zaSditijo za primer delovne ne-
zmoZnosti, odsotnosti iz delovnega mesta
zaradi nezgode, bolezni, v kontni fazi za-
radi smrtnih slucajev in podobno. Ce na-
stane l€l6en takSen primer, se banki od-
pladajo vsi dolgovi, podjetje lahko nemo-
teno posluje naprej ali pa vsaj veliko IaZ-
je, kakor da je 5e obremenjeno s krediti in
hipotekamiJ'

V iem ste vi kot podjetje drugaini
od ostalih?
€. *eruai: "NaSa Finandna hi5a d.o.o. se lahko

pohvali z butiinimi, izbranimi ftnaninimi
reiitvami vseh konkurendnih finaninih
ustanov. Na tak naiin smo lahko neodvi-

I sni in ponudimo samo izbrano ter najbolj-
5e, kar trg ponuja. Svetujemo z inspiraci
jo, da ljudi preusmerimo od finanine nepi-
smenosti kvsaj razumevanju pomembnih

naloZbenih in zavarovalnih re5itev. NaSe
stranke se zavedajo, da so v slab5em polo-

Zaju brez na5ih strokormih napotkov. Velil<
poudarek dajemo na dolgorodnem slabni
Stvu, laeditnem zavarovanju, urejanju na-
loZbenih portfeljev nairtovalju pokojnin,

optimizaciji zavarovanj. Vsi naSi svetoval-
ci so ekonomisti invisoko usposobljeni za
kvalitetno svetovanje in reSevanje finant-
nih vpra5anj. Pri nas za povpreije ni pro-

stora. To dokazujemo tudi z raznimi pre-

davanji in izobraZevanji, kijih organizira-
mo za stranke, na5e strokorme prispevke
pa objavljajo tudi v razlidnih iasopisih in
revijah. Finanino hiSo izberejo ljudje, ki
zahtevajo in pridakujejo veliko vet kot le
navaden zavarovalni nasvet in se zaveda-
jo, da jim aZurna in prava informacija pri-
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nese dobideki'


