U sklopu Tjedna obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja, STEP RI znanstveno-tehnologijski park
Sveučilišta u Rijeci organizira radionicu …

„PRIPREMA – POZOR – PRIJENOS“
… za vlasnike mikro i malih poduzeća na temu

Priprema za prijenos poslovanja s osnivača na nasljednika
petak, 8.11.2019., od 10 – 13 sati
Rijeka, zgrada STEP RI Radmile Matejčić 10 (Sveučilišni kampus na Trsatu)
Odluka o budućnosti poduzeća nakon odlaska u mirovinu i povlačenja iz biznisa aktualna je za svakog
trećeg poduzetnika u Hrvatskoj. Naime, gotovo trećina poduzetnika u Hrvatskoj u šestom je
desetljeću života i godinama kada je potrebno upitati se – na koga i na koji način prenijeti poslovanje
svog poduzeća / obrta. U razvijenim europskim zemljama koje imaju dugu tradiciju poduzetništva
visoko je razvijena svijest o složenosti prijenosa poslovanja. S druge strane, u Hrvatskoj, prema
rezultatima Business Transfer Barometar istraživanja 5.300 poduzeća s oko 57.000 zaposlenih
predstavljaju posebno rizičnu skupinu čiji vlasnici ne poduzimaju potrebne korake u cilju pripreme za
prijenos poslovanja i nemaju dovoljno informacija o složenosti i trajanju ovog procesa.
Cilj radionice je potaknuti vlasnike na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja kako bi se
izbjeglo donošenje odluka o budućnosti poduzeća / obrta pod pritiskom iznenadnih i nepredvidivih
okolnosti.
Tijekom radionice bit će govora o sljedećim temama:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Zašto je važno pripremiti se za prijenos poslovanja?
Zatvaranje i likvidacija poduzeća / obrta kao posljedica loše pripreme za prijenos poslovanja
Koga uključiti u pripremu za prijenos poslovanja?
Uloga vlasnika, nasljednika i radnika u prijenosu poslovanja
Kako se pripremiti za prijenos poslovanja?

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj polaznika je ograničen. Prijave se zaprimaju putem
obrasca na web stranici: OVDJE
Predavačica Ana Janežić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, nakon čega je radila kao
računovođa u privatnom sektoru. Od 2016. godine zaposlena je kao poslovna savjetnica u STEP RI
znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci s velikim praktičnim iskustvom iz područja
financija i knjigovodstva prikupljenom u različitim djelatnostima. Iza sebe ima niz održanih edukacija
čiji je osnovni cilj poboljšanje financijske pismenosti samih poduzetnika.

Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja je manifestacija koju od 4. do 8.11.2019., u suradnji s partnerskim institucijama u cijeloj Hrvatskoj
organizira CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. Cilj Tjedna je potaknuti vlasnike malih i srednjih poduzeća u
Hrvatskoj na pravovremenu pripremu za prijenos poslovanja. Tijekom Tjedna u nekoliko gradova u Hrvatskoj održavaju se besplatne radionice, predavanja
i savjetovanja za poduzetnike na temu prijenosa poslovanja. Tjedan obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja inspiriran je Tjednom prijenosa
poslovanja, koji se uspješno organizira u Belgiji od 2011. godine i predstavlja dobru praksu EU u jačanju svijesti poduzetnika o prijenosu poslovanja. U
sklopu Tjedna, 6.11.2019. u Zagrebu održava se konferencija Forum obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja. Više informacija: www.biznis-transfer.hr

