Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
9004/1/873000

Da, prijavljam se na: DENARNI TOK: NAČRTOVANJE, IZDELAVA, ANALIZA
Cena: 288,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:
• drugi udeleženec 10 % popusta,
• tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
• 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.
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E-naslov za E-račun
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Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso
upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega
seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

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.

DENARNI TOK: NAČRTOVANJE, IZDELAVA, ANALIZA
Vsebina:
Kratek pregled vsebine:
Predstavitev vsebin ekonomskih kategorij iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
Računovodski predpisi in interni akti glede vrednotenja premoženja in dolgov ter njihov vpliv na poslovni rezultat, davčni obračun,
denarni tok in boniteto poslovanja.
Uporaba in predstavitev posameznih postavk iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki vplivajo na izdelavo izkaza denarnih tokov.
Predstavitev pomembnih kazalnikov poslovanja (produktivnost, dodana vrednost, ekonomičnost, donosnost, ROA, ROE, EVA, EBIT,
EBITDA, koeﬁcienti obračanja, likvidnost, plačilna sposobnost, zadolženost, ﬁnančna neodvisnost, struktura premoženja in dolgov glede
na vrsto dejavnosti) s komentarji.
Znamo predstaviti ekonomsko upravičenost investicijskih naložb.
Praktična izdelava načrta denarnih tokov in računovodskih izkazov.
Praktična izdelava izkaza denarnih tokov s pomočjo bilance stanja in izkaza poslovnega izida – posredna metoda.
Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev.
Metoda dela
Delavnica je razdeljena na dva dela:
Prvi del:
predstavitev vsebin računovodskih izkazov in ekonomskih kategorij ter njihovih metod vrednotenja na premoženjsko stanje
(bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov),
Drugi del:
praktično izračunavanje in razumevanje pomembnih kazalnikov in koeﬁcientov ter njihov pomen na poslovno odločanje,
praktična izdelava načrta prejemkov in izdatkov,
praktična izdelava izkaza denarnih tokov,
diskusija in dogovori na vprašanja.

