DAVČNO FINANČNA KONFERENCA 2022
Aktualne teme in novosti s področja davkov, poslovnih financ,
kontrolinga, računovodstva ter izbranih pravnih tem
13. oktober in 14. oktober 2022, Mind hotel Slovenija, Portorož

Spoštovani,
13. oktobra in 14. oktobra 2022 bo v Portorožu potekala Davčno finančna konferenca, ki
vsako leto združuje več kot 100 davčnih strokovnjakov, finančnih direktorjev ter vodij
računovodstva in kontrolinga iz celotne Slovenije.
Tudi letos bomo z vami na osrednjem dogodku davčnih strokovnjakov, finančnih
direktorjev ter vodij računovodstva in kontrolinga iz celotne Slovenije. Boste z nami tudi
vi?
S kodo SRC, ki vam jo podarjamo, lahko izkoristite ugodnejšo kotizacijo po ceni
397 eur+ddv (redna cena znaša 419 €+ddv).
Davčno finančna konferenca, ki se je vsako leto udeležijo, vodilni kadri, finančni direktorji,
vodje računovodstva, kontrolinga in strokovnjaki za področje davkov, financ in
računovodstva, ponuja pregled novosti, zanimivosti in dobrih praks z davčnega,
računovodskega, finančnega področja in področja nadzorovanja ter vodenja procesov v
podjetju. Letos bo potekala v znamenju poslovanja v inflacijskih razmerah.
Visoka, kar 8% letna inflacija je vir osrednjega tveganja v gospodarstvu. Evropska centralna
banka je zato nedavno prvič po več kot desetletju pomembno zvišala obrestne mere, da bi
umirila inflacijske pritiske. Enoletni EURIBOR se je tako dvignil na nivoje izpred desetih let in
je prvič po petih letih spet pozitiven.
Vojna v Ukrajini je povzročila velik pritisk na ceno hrane in energije. Celo zadostnost oskrbe z
energijo v naslednjem zimskem obdobju postaja vprašljiva. Hkrati se gospodarstvo še vedno
sooča z motnjami v oskrbni verigi zaradi vplivov pandemije Covid-19.
Padci borznih indeksov na finančnih trgih so potrdili, da je recesija že pred vrati. Vprašanje
časa je le, ali bo skoznje vstopila že v začetku leta ali v drugi polovici naslednjega leta.
Navedeni dejavniki so nas vodili k oblikovanju osrednje teme »Poslovanje v inflacijskih
razmerah«. Osrednji temi sledijo tradicionalni vsebinski sklopi iz področja financ,
računovodstva in kontrolinga, davkov ter splošnih, s finančno funkcijo povezanih tem.
Zato vas vabimo, da postanete del zgodbe s tradicijo, del Davčno finančne konference.
Pridružite se vsem se nam!
Več o dogodku na strani: https://dfk.si

