VABILO
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji: RC Kočevje
Ribnica d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o., RIC Bela Krajina in Območna obrtnopodjetniška zbornica Novo mesto, vas vabi na brezplačno delavnico

BRANJE BILANC
ki bo

v ČETRTEK, 14. junija 2018, s pričetkom ob 13.00 uri,
v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto,
Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto.
Izobraževanje je namenjeno: vsem, ki pri svojem delu potrebujete analizirati bilance
poslovnih partnerjev in želite prejeti konkretne informacije o poslovanju vaših poslovnih
partnerjev.

Cilj delavnice:
Na delavnici Branje bilanc bomo odgovorili na vprašanje, kaj nam o drugih povedo njihovi
računovodski izkazi pa tudi, česa nam ne povedo. Kje se skrivajo pasti, kje je prostor za
»kreativno« računovodstvo in zakaj je pomembno da vemo, katere ocene in predpostavke je
uporabil računovodja pri pripravi izkazov. Računovodski izkazi so tudi naše spričevalo.
Poskušali bomo razumeti tudi, kako nas ob branju naših računovodskih izkazov vidijo drugi.

Vsebina:
1. Branje bilance stanja in poslovnega izida
2. Povezava med bilanco stanja in bilanco poslovnega izida ter analiza računovodskih
izkazov
3. Kaj nam o drugih povedo njihovi računovodski izkazi
4. Kako se financirajo naši ključni poslovni partnerji (kupci in dobavitelji) in kakšen je
trend njihovega poslovanja
5. Kako nas ob branju naših računovodskih izkazov vidijo drugi
6. Kaj zanima banko, ko se odloča, ali nam bo odobrila kredit
7. Praktični primeri
8. Vprašanja in diskusija

Predavateljica:
Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodkinja in preizkušena davčnica,
direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.. Ima dolgoletne izkušnje na področju
obračunavanja davkov in računovodstva. Je tudi predavateljica na višjih in visokih šolah ter na
številnih seminarjih in delavnicah.

Prijave:
Zaradi omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna. Prijavite se lahko do torka,
12.6.2018 oz. do zapolnitve mest na mail: breda.koncilja@ozs.si oziroma na
GSM: 051 422 580.
Delavnica je za udeležence brezplačna.
Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija delavnico koordinira Območna obrtnopodjetniška zbornica Novo mesto.
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

