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Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa
na bezpłatne szkolenie pt. „ Mała firma – jak ogarnąć finanse?”
Celem szkolenia jest przekazanie bardzo przydatnej i praktycznej wiedzy
niezbędnej podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie stanowi
doskonałe
uzupełnienie
informacji
dotyczących
zakładania
działalności
gospodarczej, jest jakby „zestawem czerwonych świateł, ostrzeżeń, dobrych rad i kół
ratunkowych”.
Szkolenie kierowane jest do osób, które zamierzają rozpocząć lub niedawno
rozpoczęły działalność gospodarczą i chcą zdobyć informacje pozwalające
bezpiecznie prowadzić firmę. W trakcie szkolenia trener „zaaplikuje” uczestnikom
„tabletkę wiedzy” w dużej, ale przyswajalnej dawce i aby łatwiej było to wchłonąć,
zobrazuje wszystko wieloma przykładami z życia gospodarczego oraz ciekawymi
slajdami.
Podczas szkolenia uczestnicy:
 zapoznają się z zasadami „szycia formy opodatkowania na miarę”,
 poznają wiele wariantów rozwiązań w zakresie podatku dochodowego i podatku
VAT na podstawie konkretnych przykładów z życia gospodarczego,
 zrozumieją zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru partnerów
biznesowych oraz wadliwego zawierania umów,
 nauczą się na błędach innych jakich zapisów nie wolno stosować w umowach
z konsumentami i które z nich są klauzulami niedozwolonymi,
 uświadomią sobie znaczenie płynności finansowej i sposoby jej zabezpieczania,
 zapoznają się z zasadami funkcjonowania dodatkowych źródeł finansowania
działalności, takich jak pożyczki, kredyty czy leasingi.
Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia
uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie
o uczestniczeniu w szkoleniu.
Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca
gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy,
przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych
Szkolenie odbędzie się w Akademii Sztuki w Szczecinie dnia 12 kwietnia 2018 r.,
w godzinach 9.00 – 16.00, miejsce szkolenia: sala konferencyjna CPK,405,Akademii
Sztuki, plac Orła Białego 2, Szczecin
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
WAŻNE: w celu rezerwacji miejsca dla Państwa, uprzejmie prosimy o potwierdzenie
przyjęcia naszego zaproszenia na adres: ilona.galka@akademiasztuki.eu lub kontakt
z panią Iloną Gałką tel. 664-080-242.
Serdecznie zapraszamy!

ISO 9001

ZETOM-CERT

Program szkolenia dn. 12.04.2018
„Mała firma – jak ogarnąć finanse?”
Temat zajęć

Godzina
9.00 – 9.15

9.15 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 12.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

DECYZJE PODATKOWE NA STARCIE

Nie ma uniwersalnej i optymalnej dla wszystkich formy opodatkowania – uszyj ją
według własnej miary, dopasuj do siebie jak ubranie.

Czy wszyscy na starcie powinni być podatnikami podatku VAT, kto musi a komu
się to opłaca?

Jakie warunki musi spełniać wydatek, aby był kosztem podatkowym?

Studium przypadków - podatek dochodowy i VAT, symulacje, obliczenia i
porównanie poszczególnych rozwiązań na podstawie przykładów liczbowych.
Przerwa
„KODEKS ROZSĄDNEGO PRZEDSIĘBIORCY”

Dobór partnerów w biznesie i sprawdzanie ich wiarygodności.

Zasady zawierania umów i dokumentowania transakcji.

Bezpieczeństwo finansowe i egzekwowanie należności.
o okres przedawnienia zobowiązań w działalności gospodarczej,
o sposoby zabezpieczania transakcji,
o procedura uproszczona odzyskania wierzytelności – nakaz zapłaty,
o ulga na złe długi - jako skuteczne „wezwanie do zapłaty”,
o limity rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami.
„TABLETKA WIEDZY” – GDY TWÓJ KLIENT TO KONSUMENT

Kto to jest konsument i dlaczego ma specjalne prawa.

Co to są klauzule niedozwolone i jakie są konsekwencje ich stosowania.

Zasady dokumentowania transakcji z konsumentami.

12.15 – 12.30

12.30 – 14.00

14.00 – 14.15

14.15 – 15.45

16.00

Przerwa
WAŻNE DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY
 Zysk papierowy – przyczyny i konsekwencje.
 Źródła finansowania działalności.
 Kredyt kupiecki, pożyczka a może leasing?
 Co to są „faktury puste” i jakie konsekwencje są z nimi związane.
 Odsetki od zobowiązań – podatkowe i ustawowe.
Przerwa

DYSKUSJA Z UCZESTNIKAMI.

Zakończenie szkolenia

