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Brezplačen webinar: Na pragu poročanja AJPES



Prihaja tisti del leta, ko večina poslovnih subjektov predloži Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) letno poročilo.
Čeprav gre že za utečene naloge, pa bo tokrat potrebno pri poročanju slediti tudi zadnjim spremembam Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), ki prinaša spremembe ne le računovodjem, temveč tudi podjetnikom in managementu. Prav tako bodo na
webinarju predstavljene tudi spremembe portala www.ajpes.si (http://www.ajpes.si), kot odraz zadnjih zakonskih sprememb na




področju upravljanja registrov ter predvidene spremembe v naslednjih letih.
Kaj boste spoznali:
Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
makroekonomski vidik pomena zajema podatkov letnih poročil;
spremembe ZGD-1 in obveznosti zavezancev pri predložitvi letnega poročila za leto 2021;
spremembe na področju upravljanja registrov in obveznosti zavezancev.
Na voljo bo tudi čas za vaša vprašanja.

O predavateljici
Mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve in bivša dolgoletna članica upravnega
odbora Evropskega registrskega združenja (EBRA), je magistrica ekonomskih znanosti, habilitirana predavateljica in
prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu pri Združenju manager. Svojo poslovno
pot je gradila pretežno v gospodarstvu, zadnjih 8 let pa v javnem sektorju. Zadnjih 15 let se intenzivno ukvarja z
osveščanjem uporabnikov o izvajanju zakonskih zahtev v praksi ter pomenu odgovornega vstopanja v podjetništvo, o
čemer priča vrsta strokovnih člankov v različnih strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem in predavanj
študentom ter bodočim podjetnikom. Je tudi gostujoča predavateljica na DOBA Fakulteti.

Prijavite se

Ime *

Priimek *

E-pošta *

Podjetje/organizacija, kjer ste zaposleni (če niste zaposleni, naredite x)

Delovno mesto (če niste zaposleni, naredite x)

Status (izberite možnost):

Želim prejemati koristne informacije
Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da DOBA interno obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vpisal/a v spletni obrazec in jih uporabi za namene izvajanja aktivnosti
neposrednega trženja in promocije Dobe, za interne analize in statistične obdelave. Prejemnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja obvestil s strani Dobe, odjava je
možna na e-mail info@doba.si. *
Polja označena z (*) so obvezna.

Pošlji







INFORMACIJE O DOGODKU



Datum in lokacija:
sreda, 02. februar 2022, ob 18:00



Cena:
brezplačno
Prijava:
online obrazec
Kontaktna oseba:
Dina Potočnik, dina.potocnik@doba.si

DODAJ V KOLEDAR

