ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
Vabimo vas na praktično delavnico, ki je namenjena vsem, ki se želite naučiti vodenja poslovnih knjig
po sistemu enostavnega knjigovodstva ali si želite spoznanja področja računovodstva, ker vam bo to
omogočalo razumevanje lastne računovodje.
Predznanje in izobrazbe ne potrebujete, saj bomo potrebno teoretično znanje (z aktualnimi zakoni,
predpisi, navodili) s področja knjiženja poslovnih dogodkov v dejavnosti (podjetju), podali na preprost
in enostaven način. Na delavnici bomo sestavljali tako poslovne listine iz lastnih dejavnosti prisotnih
ter poslovne dogodke vpisali v obvezne poslovne knjige.
Praktična delavnica je sestavljena iz številnih primerov iz prakse. V enem dnevu boste prišli do
dodatnega znanja in veliko uporabnih informacij.

PROGRAM DELAVNICE
I. TEORETIČNI DEL
1. Pojasnila glede izbire: enostavno ali dvostavno knjigovodstvo.
2. Kdo mora voditi poslovne knjige?
3. Kaj so poslovne knjige, katere so po zakonu obvezne?
4. Kaj je poslovna listina? Sestava lastnih listin kot so potni nalog, loko nalog in temeljnica.….
5. Vrste knjigovodskih listin glede na knjiženje poslovnih dogodkov.
II. PRAKTIČNI DEL

Udeleženci v tem delu teoretična znanja dopolnijo z delom na praktičnih primerih
in skupaj s predavateljico samostojno knjižijo poslovne dogodke v poslovne knjige.
1. Prikaz različnih izdanih računov in izpis računa za dejavnost udeleženca (kdaj izdamo
račun, katere so bistvene sestavine, katere zakone moramo upoštevati pri izstavitvi).
2. Knjiženje poslovnih dogodkov v Knjigo prihodkov in odhodkov (pisarniški material,
vrste energij, bančnih storitev, reprezentance, …).
3. Nabava osnovnega sredstva in vpis v ustrezne poslovne knjige.
4. Knjiženje lastnih listin kot so potni nalog, loko nalog in temeljnica …
5. Obračun prispevkov za nosilca dejavnosti.

KJE: FININVEST d.o.o. Maribor, Meljska cesta 56, 2000 Maribor
(brezplačno parkiranje pred zgradbo na ograjenem parkirišču)
KOTIZACIJA: 60,00 EUR + 22 % DDV
Kotizacijo v višini 73,20 EUR je potrebno poravnati dva dni pred pričetkom delavnice
na TRR odprt pri NOVI KBM d.d., številka: SI56 0451 5000 0530 225.
PREDAVATELJICA: z vami bo mag. Romana Mernik, univ. dipl. ekon.

PRIJAVE:

po elektronski pošti: info@fininvest-mb.si, po faksu: 02 229-5411
ali po pošti na naslov: Meljska cesta 56, 2000 Maribor.

