VABILO
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta Razvojni center
Murska Sobota vabimo na :

brezplačno dvodnevno usposabljanje

ABC POSLOVNIH FINANC,
ki bo

v prostorih Paviljona EXPANO, Bakovska ulica 41, 9000 Murska Sobota.
(konferenčna dvorana Paviljona Expano).

dne 5.11. in 7.11.2019, s pričetkom ob 09.00 uri

Namen usposabljanja:
V podjetništvu je znanje o financah izrednega pomena. Raziskave pravijo, da smo Slovenci
v povprečju slabo finančno pismeni. Pri pouku bi za to prejeli komajda zadostno oceno.
Koliko pa o financah v podjetništvu veste sami? Veliko podjetnikov temu področju žal
posveča premalo pozornosti. Posledično podjetja lahko tudi propadejo. V samem začetku
je potrebno kar najbolje določiti vse možne fiksne, variabilne in nepredvidene stroške
(neplačila, reklamacije…). Načrtovani prihodki so velikokrat manjši od predvidenih, zato
je kontrola nad stroški zelo pomembna. Veste kakšno obliko pravne ali fizične osebe se
vam finančno splača odpreti, biti normiranec ali ne?
Kako pa vam gre poznavanje poslovnih financ? Kateri so roki in katere dokumente morate
oddati? Sploh če v začetku za računovodstvo skrbite sami, npr. za svoj s.p. .
Na voljo tudi veliko olajšav. Kje jih najti? Kakšne pa so možnosti investicij?
Potek delavnice:
a) OSNOVE FINANC
- lastno in tuje financiranje
- koliko se lahko podjetje zadolžuje
- kje vidim kako je podjetje zadolženo
- kaj pomenijo naslednji pojmi pri zadolževanju: ročnost, obrestna mera,
EURIBOR, moratorij….
b) PREMOŽENJE PODJETJA
- kaj vse spada med premoženje podjetja
- kaj je osnovno in kaj obratno premoženje
- kaj pomeni obraba OS in kaj predstavlja amortizacija

- kakšen vpliv ima na davčno osnovo
2.dan
a) USPEŠNOST PODJETJA
- kako ugotavljamo uspešnost podjetja – kakšne prihodke in odhodke imamo
- kaj pomenijo neplačani prihodki oz. odprte terjatve
- kdaj nastanejo stroški in kdaj odhodki podjetja
- kako ugotavljamo poslovni izid podjetja
- priznani in nepriznani odhodki
- kaj so to olajšave in kdaj jih lahko upoštevamo
b) DENARNI TOK PODJETJA
- obvladovanje in načrtovanje denarnega toka podjetja
- kako ugotavljamo denarni tok

Strokovni izvajalec:
mag. NATAŠA LORBER, licencirana podjetniška in davčna svetovalka z več kot 20 letnimi
delovnimi izkušnjami, izvajalka različnih podjetniških delavnic: Uvodni informativni
seminar, delavnice za samozaposlovanje, Podjetno v svet podjetništva in Mladi podjetniki.
Trajanje usposabljanja:
Usposabljanje bo trajalo 10 ur. Izvedlo pa se bo v dveh dneh in sicer;
5.11. in 7.11.2019 s pričetkom ob 09.00 uri.

Prijave na brezplačno usposabljanje:
Prijave sprejemamo najkasneje do Ponedeljka 4.11.2019 oz. do zapolnitve mest na
e-mail: tine.novak@rcms.si oz. na telefonsko številko: 070 500 617.

Usposabljanje je za udeležence brezplačno, število mest je omejeno!

PRIJAVNICA
Ime in priimek:
Podjetje/institucija:
Naslov:
Starost podjetja
(nad ali pod 5 let):

Kontakt, e-pošta:

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na
prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja
evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za
izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice fotografirana, zato v kolikor
želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo
vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je
Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 «
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

