SPOT svetovanje KOROŠKA
vabi na brezplačno usposabljanje za potencialne podjetnike in delujoča podjetja

S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC – 2 DNI
petek, 28. in sobota, 29.09.2018
v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.

Vsebina delavnice:
-

spoznavanje osnovnih računovodskih izkazov,
kako izračunamo premoženje podjetja,
razlika med izkazi poslovnega jezika in »davčno bilanco«,
kaj je davčna osnova,
osnovna sredstva in njihov vpliv na davčno osnovo,
davčna olajšava v praksi,
davčno priznani in nepriznani odhodki,
razprava z udeleženci na temo odprtih vprašanj.

TERMIN IN LOKACIJA:
Trajanje: 2 dni
KDAJ: - petek, 28. september 2018 od 09.00 h – 15.00 h
- sobota, 29. september 2018 od 08.00 h – 14.00 h
LOKACIJA: usposabljanje poteka v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja – MPIK Slovenj
Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1. nadstropje, predavalnica št. 9A).

PRIJAVE:
Zaradi zagotavljanja kakovosti dela je število mest omejeno. Za udeležbo na brezplačnem
usposabljanju se lahko prijavite do 31.08.2018 oz. do zasedbe mest:
• po elektronski pošti na e-naslov (prijavnica): info@podjetniskicenter-sg.si (ime in priimek
udeleženca, ime podjetja, telefon),
• vse dodatne informacije dobite po telefonu na tel. štev.: 02/ 88 42 927 ali na 051 819 440.
Za SPOT svetovanje Koroška, usposabljanje koordinira PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC d.o.o..
IZVAJALEC/KA:
Davčna svetovalka Jana Galič s.p.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

PRIJAVNICA
Brezplačno usposabljanje za potencialne podjetnike in delujoča podjetja:
S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN FINANC – 2 DNI
petek, 28. 09. 2018 od 9:00 – 15:00 in
sobota, 29. 09. 2018 od 8:00 – 14:00
MPIK Slovenj Gradec, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec (1. nad., predavalnica št. 9A).

PODATKI O PODJETJU (s.p. ali d.o.o.):
Naziv: ______________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Udeleženec: ime in priimek, telefon, e-mail: _______________________________________
___________________________________________________________________________
Funkcija v podjetju: ___________________________________________________________
Starost podjetja:

do 5 let

Lastno podjetje:

DA / NE

Zavezanec za DDV:

DA / NE

NORMIRANEC:

DA / NE

ali

nad 5 let

(obkroži)

POTENCIALNI PODJETNIK (fizična oseba):
Ime in priimek, telefon, e-mail: ______________________________________________
Prijave sprejemamo do 31.08.2018 oz. do zasedbe mest na e-naslov:
info@podjetniskicenter-sg.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

