INTENZIVNI ZAČETNI TEČAJ RAČUNOVODSTVA
IZVEDBA TEČAJA
Tečaj traja 24 ur.
Izvaja se v sodobno opremljeni računalniški predavalnici (6 srečanj po 4 pedagoške ure v
popoldanskem času) na Mariborski cesti 2, 3000 Celje.
Tečaj bomo izvedli ob prijavi najmanj 10 udeležencev.

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN?


Začetnikom, ki želijo pridobiti znanje iz osnov računovodenja.



Osebam z osnovnim predznanjem, ki želijo svoje znanje osvežiti in poglobiti.



Vsem, ki se želijo prekvalificirati ali pridobiti dodatna znanja.



Zaposlenim v podjetju, ki so zadolženi za sodelovanje z izbranim računovodskim servisom.



Osebam, ki so se podali ali se podajajo na samostojno podjetniško pot.

VSEBINA TEČAJA


Organizacija in vodenje računovodstva.
 Kako organizirati računovodstvo glede na pravno-organizacijsko obliko poslovanja?
 Kdaj enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo?
 Katere evidence moram voditi v sistemu normiranosti?



Računovodski predpisi.
 SRS, Pravila skrbnega računovodenja, potrebni interni pravilniki
 Osnove davčne zakonodaje



Knjigovodske listine, njihova sestava, krogotok ter hramba.
 Kako sestaviti posamezno knjigovodsko listino (račun, e-račun, potni nalog, bremepis…), da bo
verodostojna?
 Hranjenje in roki hranjenja knjigovodskih listin!
 Posebnosti gotovinskega poslovanja!
 Ali potrebujete davčno blagajno?



Poslovne knjige.
 Načini evidentiranja poslovnih dogodkov v glavno knjigo!
 Katere pomožne poslovne knjige in kdaj so obvezne?



Temeljne ekonomske kategorije (sredstva, obveznosti do virov sredstev, stroški, prihodki in odhodki)
ter pravila njihovega evidentiranja.
 Kontiranje in knjiženje enostavnih, najpogostejših poslovni dogodkov.
 Obravnava poslovnih dogodkov na željo udeležencev.



Sestava bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

Program tečaja lahko sooblikujete s svojimi primeri iz prakse.
Udeleženci v času izvajanja tečaja aktivno sodelujejo, delo poteka v obliki simulacije poslovanja podjetja
ali samostojnega podjetnika na računovodskem programu za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Pri
posameznem sklopu se udeleženci najprej seznanijo s teoretičnim delom, nato pa skozi praktične primere
teorijo dopolnjujejo in nadgradijo svoje znanje. Vaje se izvajajo posamezno in timsko.

Po zaključku tečaja imate možnost vključitve v Nadaljevalni poglobljeni tečaj računovodstva v
trajanju 40 ur.

ZAKAJ SE UDELEŽITI INTENZIVNEGA ZAČETNEGA TEČAJA
RAČUNOVODSTVA?


Dobili boste napotke, kako pričeti s samostojnim računovodenjem.



Omogoča pridobitev znanja in informacij potrebnih za samostojno vodenje računovodstva.



Seznanja vas z aktualno zakonodajo ter spremembami.



Omogoča aktivno sodelovanje slušateljev, izmenjavo izkušenj, mnenj in dobrih praks.



Teorija se nadgrajuje z aktualnimi primeri iz prakse.



Tečaj vodijo izkušeni predavatelji s praktičnimi znanji.

Na koncu tečaja udeleženci opravljajo preizkus znanja in si pridobijo potrdilo našega zavoda o
udeležbi na tečaju.

CENA
Cena tečaja je 190,00 € in se poravna pred pričetkom tečaja.
Vsi tečajniki prejmejo brezplačno elektronsko gradivo.

PRIJAVA
Prijavni obrazec
Za dodatne informacije nam pišite na naslov referat.visja@escelje.si ali pokličite 03 428 54 50.

Pridružite se nam, izpolnili bomo vaša pričakovanja.

