DELAVNICA PROJEKTA EVLIA
„Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE”
17. september 2013 ob 12:30.
Kongresni center Brdo pri Kranju.
EVLIA razvija metodologije za vrednotenje intelektualne lastnine, učinkovito ocenjevanje vrednosti
znanja v postopkih za ocenjevanje kreditnih in naložbenih tveganj, za razvoj ponudbe storitev bank in
investitorjev inovativnim podjetjem, ki bodo na ta način lažje zagotavljala finančne vire.
Delavnica poteka v okviru 6 mednarodne Konference za prenos tehnologij in Dneva inovativnosti
GZS.
Začetek programa ob 9:00.
Investicije v neopredmetena sredstva v podjetjih se v zadnjih letih močno povečujejo, kar predstavlja
pomemben vir podjetij pri zagotavljanju konkurenčne prednosti 1. Po drugi strani je znano, da imajo
mlada majhna in srednje velika podjetja nemalokrat težave pri pridobivanju bančnih kreditov in
lastniškega kapitala, ker nimajo večjega opredmetenega premoženja, intelektualna lastnina v obliki
patentov in neopredmetenega know-howa pa je predvsem v evropskih bankah še dokaj nepoznano
sredstvo, ki ga premalo upoštevajo pri ocenjevanju kreditnih tveganj.
Vabimo vas na delavnico projekta EVLIA, ki jo organizira Institut Jožef Stefan.
V okviru delavnice bo potekala zelo aktualna okrogla miza “»Z neopredmetenimi sredstvi do kredita
– mit ali realnost?«, kjer bomo obravnavali problematiko vrednotenja neopredmetenih sredstev, kot
osnovo za učinkovitejše dolžniško in lastniško financiranje malih in srednjih podjetij.
S predstavniki slovenskih podjetij, nacionalnih finančnih institucij, strokovnjaki za računovodstvo,
bančništvo in investicije tveganega kapitala bomo skušali bomo priti do odgovorov na nekatera
vprašanja, kot so:
Kakšen pomen pripisujejo investitorji in banke intelektualni lastnini podjetja? Ali podjetja, banke in
investitorji uporabljajo analizo vrednosti neopredmetenega kapitala, kot garancijo za kreditna oz.
investicijskega tveganja in v katerih primerih se analiza vrednosti neopredmetenih sredstev uporablja
v Sloveniji in tujini? Kako je z izkazovanjem neopredmetenih sredstev v finančnih izkazih podjetij in
kakšen vpliv ima to lahko na kazalnike ekonomske uspešnosti podjetij in države? So neopredmetena
sredstva strošek ali investicija oziroma v katerih primerih eno ali drugo? Kako podjetja ocenjujejo
vrednost in investicijsko tveganje v neopredmetena sredstva in kako to počnejo banke in investitorji?
Kako priti do dobre prakse v Sloveniji, primerljivo z uspešnimi državami?
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Vir: Maria Loumioti. The use of intangible assets as loan collateral. Dostopno na:
https://msbfile03.usc.edu/digitalmeasures/loumioti/intellcont/TheUseOfIntangiblesAsLoanCollateral_Final1.pdf
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Program delavnice (12:45 – 14:00):
Predstavitev projekta EVLIA: Robert Blatnik, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut Jožef
Stefan
Okrogla miza “»Z neopredmetenimi sredstvi do kredita – mit ali realnost?«
Dr. Maja Tomanič Vidovič, SPS, moderatorka okrogle mize.
Sogovorniki na okrogli mizi:
Andrej Mertelj, Datalab
Jure Mikuž, RSG kapital
Mio Kneževič, Educell (še ni potrjeno)
dr. Marjan Odar, Institut za revizijo (še ni potrjeno)
Predstavnik ene od slovenskih bank (še ni potrjeno)
Delavnica poteka v okviru 6 mednarodne Konference za prenos tehnologij in Dneva inovativnosti
GZS. Projekt EVLIA je sofinanciran v okviru programa South East Europe.

6 mednarodna Konferenca za prenos tehnologij in Dan inovativnosti GZS.
17. september 2013 v Kongresnem centru Brdo, na Brdu pri Kranju.
Organizatorji :

Konferenca je namenjena raziskovalcem iz javnih visokošolskih in raziskovalnih institucij,
oblikovalcem nacionalnih politik, privatnim investitorjem, inovatorjem, podjetnikom in študentom s
podjetniškimi ambicijami.
Glavni cilji konference je povezovanje podjetij in raziskovalcev (izvedba spoznavnih sestankov),
predstavitve in izbor najboljših inovacij raziskovalcev in podjetij (na realnih primerih pokazati, kako
pripraviti inovacijo za trg). Izmenjava izkušenj tujih strokovnjakov pri uvajanju sistema inovacij v
organizaciji. Na konferenci bomo podelili nagrado za inovacijo z največjim komercialnim
potencialom po izboru predstavnikov domačega in tujega tveganega kapitala v višini 2.000 EUR.
V sodelovanju z dogodkom Dan inovativnosti 2013 organiziramo sestanke med raziskovalci in
podjetji. Prijave zbiramo na tehnologije@ijs.si.
Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost na konferenci potrdite z izpolnjeno elektronsko prijavnico.
Udeležba in prevoz na konferenco sta brezplačna. Predavanja bodo v slovenskem in angleškem
jeziku.
Dodatne informacije: http://tehnologije.ijs.si/6ittc ; elektronska pošta: tehnologije@ijs.si
Telefon +386 1 477 3224
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