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V A B I L O 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Novo 
mesto,  vabi na brezplačno delavnico 

 

 

KAPITAL, REZERVE IN REZERVACIJE   

 
v torek,  28. septembra 2021,  s pričetkom ob 13.00 uri, 

v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM). 

 
Izobraževanje je namenjeno: zainteresiranim posameznikom, računovodjem ter ostalim obrtnikom, 
podjetnikom in MSP iz regije  JV Slovenija. Zaradi zahtevnosti tematike in možnosti takojšnjih vmesnih 
vprašanj, bomo izobraževanje izvedli v živo. 
 

Vsebina: 
• Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovitvene vloge: 

o Delniški kapital in  kapitalska vloga 
o Društveni sklad ter podjetnikov kapital 
o Pogoji za zmanjšanje kapitala in kdaj je potrebna dokapitalizacija 
o Pritoki in odtoki med gospodinjstvom in podjetjem 
o Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti – njihov pomen ob zapiranju 

dejavnosti 
 

• Rezerve z vidika ZGD in SRS 2016/2019 
o Vplačani presežek kapitala 
o Zakonske in statutarne rezerve 
o Revalorizacijske rezerve in rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 

• Ugotovljeni poslovni izid in njegovo razporejanje v skladu z ZGD 

• Posebnost lastnih deležev in delnic 

• Rezervacije, donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

• Kapitalska ustreznost in njen vpliv na kazalnike  
 

 
Predavateljica:  Vesna Bartolj Maver 
Vesna Bartolj Maver je preizkušena davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja in preizkušena 
notranja revizorka z licencami, z več desetletnimi praktičnimi izkušnjami na področju računovodenja in 
konsolidacije. 
Kot samostojna podjetnica in ustanoviteljica podjetja Računovodsko davčni raj, podjetje za računovodske, 
davčne in finančne storitve, d.o.o., Kamnik deluje kot svetovalka podjetnikom in upravam družb na 
področju davčno-računovodske zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja na področju cele 
Slovenije. 
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ZA UDELEŽBO NA DELAVNICI JE POTREBEN PCT POGOJ, V NOTRANJIH PROSTORIH PA JE OBVEZNA 
UPORABA ZAŠČITNE MASKE. 
 
Prijave: 
Prijave sprejemamo do petka, 24.9.2021  na SPLETNI POVEZAVI. Število udeležencev je omejeno. Prednost 
pri prijavi imajo podjetniki in MSP iz regije JV Slovenija. 
 
Dodatne informacije: Breda Koncilja, GSM:  051 422 580 ali breda.koncilja@ozs.si 
 
Delavnica v trajanju 3 šolske ure je za udeležence brezplačna. 
 
 Lepo vabljeni.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpL-Ti2U-JcgIBTStPRaRAwdlujmuIW-Kn_H6DFvnGAfwwTw/viewform?usp=sf_link
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