
PRIRO»NIK BO IZ©EL OKTOBRA  2007

Izdajatelj:
Inštitut za raËunovodstvo
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
T: +386 1 360 20 20
F: +386 1 360 20 50 
E: info@iracunovodstvo.eu
W: www.iracunovodstvo.eu

NaroËilnica: NaroËam      PriroËnikov za vodenje poslov-
nih knjig... po ceni 62 EUR + 8,5% DDV + poštnina.

Podjetje:
Naslov:
Pošta:
Kontaktna oseba:
Delovno mesto:
Identifikacijska št. za DDV:
Zavezanec za DDV:     da     ne
MatiËna št. podjetja:
Telefon:
Fax:
E-pošta:
Datum:

Podpis in žig:

Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu 
osebnih podatkov:
     Ne želim, da uporabljate moje podatke.

Reklamacije so možne v 15 dneh po prevzemu pošiljke.
Stroški pošiljanja niso vkljuËeni v ceno.

Marija Ravnik

PriroËnik za vodenje poslovnih knjig

Vzemi me v roke in
preveri, kako ti na
preprost način
predstavim knjiženje 
enostavnih in bolj
kompliciranih
poslovnih dogodkov 
skladno s SRS (2006).

Priročnik je knjiga 
simpatičnega formata,
zato jo imate lahko
vedno pri roki.
Omogoča vam, da pri 
vsakodnevnem knjiženju 
poslovnih dogodkov v 

poslovne knjige na enostaven način preverite ali ste se pri 
knjiženju, razvidovanju odločili za ustrezne konte.

PREDSTAVITEV NOVEGA  PRIRO»NIKA

www.iracunovodstvo.eu

za družbe in zasebnike po sistemu
dvostavnega knjigovodstva



Avtorica priroËnika:

Marija Ravnik,
strokovna direktorica
Inštituta za raËunovodstvo

V S E B I N A  N O V E G A  P R I R O » N I K A

Vsebina priročnika:
V priročniku boste poleg uvoda našli nekaj teoretičnih 
izhodišč, razlike med kontnim načrtom družbe in zasebnika, 
številne ponazoritve knjiženj poslovnih dogodkov skladno s 
SRS (2006), ki vključujejo začetno vrednotenje ekonomskih 
kategorij, njihovo prevrednotovanje ter zmanjšanje v smislu 
porabe, odpisov, slabitve in amortiziranja. Priročnik vsebuje 
tudi ponazoritve knjiženj v zvezi z gibanjem kapitala ter 
mnoge druge poslovne dogodke.

Posebna vrednost priročnika:

Kontni načrt, izbira poslovnih dogodkov in njihova razvrstitev 
v priročniku so rezultat dolgoletnih izkušenj avtorice.

Cena:
62 EUR +
8,5% DDV

Komu je priročnik namenjen?

• vsem, ki bi želeli na osnovi praktičnih primerov spoznati 
konte in knjiženje po sistemu dvostavnega knjigovodstva za 
družbe in zasebnike
• vsem, ki že knjižijo poslovne dogodke za družbe in zaseb-
nike po sistemu dvostavnega knjigovodstva

OBSEG: približno 152 strani A5 formata


