prireja
enodnevni seminar

LETNI OBRAČUN 2012 V PODJETJIH, KI
OPRAVLJAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Seminar bo 22. januarja 2013 v Ljubljani v dvorani A (prvo nadstropje) GZS, Dimičeva 13,
Ljubljana (brezplačno parkiranje v garažni hiši GZS).
Začetek seminarja ob 9. uri.
SEMINAR JE NAMENJEN predvsem:
- vodjem finančno računovodske službe v podjetjih, ki opravljajo GJS,
- drugim računovodskim delavcem v teh podjetjih ter
- analitikom oziroma drugim osebam, ki sodelujejo pri oblikovanju letnega poročila.
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo obravnavali pravila v zvezi s sestavljanjem letnega obračuna pri izvajalcih
GJS in opozorili tudi na nekatere ključne novosti, ki so jih prinesli novi predpisi za leto 2013.
Kljub nejasnim pravnim podlagam za leto 2012 bomo, upoštevajoč spremembe sistema, ki jih
je prinesla nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), skušali poiskati smiselne
in ekonomsko upravičene rešitve v pogledu razmerij med izvajalci GJS in občinami lastnicami
javne infrastrukture (najemnine, omrežnine in subvencije v zvezi z gospodarsko javno
infrastrukturo). Povzeli bomo pravila medletnega plačevanja okoljskih dajatev in predstavili
njihove končne obračune za leto 2012. Obravnavali bomo tudi vsa druga aktualna dogajanja in
opozorili na računovodske posebnosti v zvezi s sestavljanjem računovodskih izkazov v
komunalnih podjetjih.
SEMINARSKO GRADIVO – v obliki prosojnic prejme vsak udeleženec ob začetku
seminarja.
Prijave pošljite na naslov: LM Veritas d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, po faksu:
(01) 568 40 75, ali po E-pošti prijave@lm-veritas.si. Udeležnina znaša 190 EUR (cena brez
DDV). Nakazilo je treba izvršiti do dneva seminarja oziroma za proračunske uporabnike 30.
dan po prejemu računa na transakcijski račun št. SI56 0208 5001 3623 918 s sklicem 00 01.
Več informacij o dejavnostih in seminarjih družbe LM Veritas d.o.o. dobite na naši
spletni strani: www.lm-veritas.si

PROGRAM SEMINARJA
Aktualni predpisi ob sestavljanju letnega obračuna 2012
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. (900 do 930)
Najemnine, omrežnine, subvencije in druga pomembna razmerja med občinami
in komunalnimi podjetji v letu 2012
mag. Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (930 do 1000)
Plačevanje okoljskih dajatev v letu 2012 in njihov obračun za leto 2012
mag. Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (1000 do 1030)
Odmor (od 1030 do 1100)
Posebnosti oblikovanja popravkov vrednosti terjatev in izkazovanja stroškov, povezanih z
izterjavo (izvršbe, sodni stroški, prisilne poravnave, stečaji itd.)
Benjamin Fekonja, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (1100 do 1130)
Posebnosti pri izkazovanju finančnih naložb v komunalnih podjetjih
Benjamin Fekonja, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (1130 do 1145)
Kontrole pravilnosti obračunanih delovnih nalogov ob koncu leta 2012
Primož Ržen, preizkušeni notranji revizor, Komunala Kranj d.o.o. (od 1145 do 1205)
Stroški dela in prejemki iz delovnih razmerij ter novosti v letu 2013
Petra Krajzel, revizorka, BM Veritas revizija d.o.o. (od 1205 do 1230)
Posebnosti pri obračunu DDPO in nekaj davčnih novosti za leto 2013
Saša Jerman, pooblaščena revizorka in preizk. davčnica, Jerman & Bajuk d.o.o. (od 1230 do 1315)
Izkazovanje bilančnega dobička ali bilančne izgube v računovodskih izkazih
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. (od 1315 do 1330)
Odgovori na vprašanja (od 1330 do …)
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PRIJAVNICA ZA SEMINAR: LETNI OBRAČUN JP 2012
Podjetje: ...........................................................…………......................................……………..
Naslov: .……………..........................................................………………………………………….......
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ID št. za DDV: ………………........ smo / nismo (ustrezno obkroži) davčni zavezanci po ZDDV
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Datum: ..................................................

Podpis pooblaščene osebe: .........................………………….

*Na navedeni elektronski naslov vam bomo sporočili potrditev prijave na posvet.

