Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

Da, naročam

NAROČILNICA
9004/1/800918

kos(ov) izdelka: BILANCE IN KAZALNIKI V ŠTIRIH KORAKIH

Cena: 148,00 € (DDV ni vključen v ceno)
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Funkcija
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E-naslov za E-račun
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Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico
do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju
šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno
sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z
zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin.nodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri
čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec.
Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku
izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov.
Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne
odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih
vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo vaših
podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih ponuja
Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za potrebe
neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih
podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na podlagi
analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

BILANCE IN KAZALNIKI V ŠTIRIH KORAKIH

PRODUCT DESCRIPTION

V bazi AJPES je brezplačno dostopna večina lanskih bilanc, poslovnih izidov in letnih poročil.

Če se večina podjetnikov brez večjih težav prebije skozi izkaz poslovnega izida, pa se je vsaj v prejšnjih letih malokdo
ustavil pri bilanci stanja. Toda ta nam pogosto veliko več pove o ﬁnančni stabilnosti podjetja.

(vir: Finance.si)

Bilanca stanja je krvna slika vsakega podjetja. Jasno kaže, s kom lahko danes sklenete posel in zmanjšate tveganje.

Ste prepričani, da znate bilančne podatke pravilno brati in jih interpretirati?

Preverite in poglobite svoje znanje s pomočjo e-mail seminarja:

Praktičen e-mail seminar za direktorje, podjetnike, ﬁnančnike in odgovorne za poslovanje podjetja Bilance in
kazalniki v štirih korakih

Avtorica: dr. Lidija Robnik

Garancija kakovosti:

primeri in komentarji
enostavna uporaba

samopreverjanje znanja
do sedaj že 520 udeležencev seminarja

E-mail seminar vključuje štiri lekcije, ki jih boste v pdf obliki zaporedoma prejeli na vaš elektronski naslov. Vsako
lekcijo si lahko tudi natisnete. Takšen način izobraževanja vam omogoča, da boste znanje osvojili udobno, brez
odhoda z delovnega mesta.

Zagotavljamo vam:

primere in komentarje, s katerimi boste postavke v računovodskih izkazih razumeli in jih pravilno
interpretirali;
enostavno uporabo – spletni izobraževalni portal je dostopen od kjerkoli in kadarkoli, tako da lahko vedno,
kadar želite osvežiti svoje znanje, dostopate do materialov;
samopreverjanje znanja – pogosta vprašanja z izbirnimi odgovori vam pomagajo pri sprotnem preverjanju
razumevanja vsebin. Seveda lahko vse vsebine predelate večkrat in tako zagotovite, da jih v resnici obvladate.
1. lekcija: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov

Kaj so računovodski izkazi in kakšen pomen imajo pri poslovnih odločitvah;
Katere pomembne ekonomske kategorije vplivajo na sliko poslovanja in poslovne odločitve;
Na kakšen način ugotovimo dobre in slabe strani poslovanja ter kako ukrepati na kratek in dolgi rok;
Kako ugotovimo poslovno potrebno in nepotrebno premoženje;
Kakšna naj bo optimalna struktura ﬁnanciranja poslovanja;
Kaj pomenijo metode vrednotenja po SRS na poslovanje ...
2. lekcija: Bilanca stanja in izračuni kazalnikov

Pomen bilance stanja za vodstvo, lastnike in ﬁnancerje;
Izračun kazalnikov likvidnosti, zadolženosti, vzvoda, obratnega kapitala, obračanja sredstev;
Ugotovitev premoženjskega stanja in primerjava po panogah;
Optimalno razmerje med sredstvi in viri sredstev (kapital in zadolženost) ...
3. lekcija: Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov

Pomen izkaza poslovnega izida za vodstvo, lastnike in ﬁnancerje;
Vrste in delitev prihodkov, stroškov in odhodkov;
Izračun kazalnikov poslovnega izida - donos in ekonomičnost poslovanja, ROA, ROE, vrednost na zaposlenega ...
4. lekcija: Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov

Pomen izkaza denarnih tokov za vodstvo, lastnike in ﬁnancerje;
Dobiček ne pomeni avtomatično plačilne sposobnosti in likvidnosti;
Kako ocenimo boniteto poslovanja;
Izračun plačilne sposobnosti, izračun denarnega toka ...

