organizira
enodnevni seminar

NOTRANJI OBRAČUNI POSLOVANJA PRI IZVAJALCIH
GJS V LETU 2010
Seminar bo 5. oktobra 2010, v Ljubljani, GZS, Dimičeva 13, dvorana A
Na seminarju bomo predstavili teoretična izhodišča in običajni inštrumentarij za sestavljanje
notranjih obračunov po posameznih dejavnostih in občinah v javnih komunalnih podjetjih in
tudi pri drugih izvajalcih GJS.
Poleg teoretičnih izhodišč in zakonskih zahtev bodo predavatelji iz nekaterih večjih javnih
podjetij prikazali njihove dosedanje prijeme in probleme pri razporejanju prihodkov in
stroškov po dejavnostih in občinah ter razkrili njihova razmišljanja, kako v spremenjenih
razmerah sestaviti notranje obračune v letu 2010, ko je zaradi prenosa infrastrukture in nove
metodologije kalkulacij cen storitev GJS prišlo do pomembnih sprememb v poslovanju
komunalnih podjetij.
Rešitve in zamisli, predstavljene na seminarju, bodo po našem mnenju vsem računovodskim
delavcem koristna usmeritev za sestavljanje zaključnega računa za leto 2010.
SEMINAR JE NAMENJEN vsem vodjem FRS in računovodjem v komunalnih podjetjih pa tudi
drugim osebam, ki se ukvarjajo z organizacijo poslovanja in informatiko pri izvajalcih GJS (planerji,
analitiki, kontrolerji, informatiki).
CILJI SEMINARJA SO:
 osvežiti (obnoviti) teoretična znanja o spremljanju stroškov in prihodkov po SM in PC ter
sestavljanju notranjih obračunov v sicer enovitem podjetju,
 poudariti pomen organizacijske strukture podjetja pri sestavljanju notranjih obračunov poslovanja,
 predstaviti različne možne oblike šifrantov potrebnih za sestavljanje notranjih obračunov
poslovanja (poslovnoizidna mesta, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, delovni nalogi),
 predstaviti in razložiti različna možna sodila (ključe) za razporejanje splošnih proizvajalnih
stroškov in splošnih stroškov uprave ter prihodkov po poslovnoizidnih enotah in občinah,
 izpostaviti nekatere računalniške vidike spremljanja poslovanja po dejavnostih in občinah,
 opozoriti na zahteve ZPFOLERD v zvezi s sodili in njihovim revidiranjem ter na neresnost
zakonodajalca pri pripravi izvedbenih predpisov.
SEMINARSKO GRADIVO prejme vsak udeleženec ob začetku posvetovanja.
PRIJAVE pošljite po pošti na naslov LM Veritas d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, po
telefaksu: (01) 568 40 75 ali po e-pošti prijave@lm-veritas.si ali prek spletne strani: www.lmveritas.si. Udeležnina za seminar (cena brez DDV) znaša 200 €. Drugi udeleženec ima 10%, tretji
udeleženec pa 20% popusta. Nakažite jo najkasneje dva dni pred začetkom seminarja na transakcijski
račun št.: 02085-0013623918 z oznako seminar – NO in navedbo priimka udeleženca.

www.lm-veritas.si
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PROGRAM
Organiziranost podjetja, poslovnoizidne enote, stroškovna mesta in načela za
razporejanje splošnih stroškov
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. (9.00 do 10.00)
Razporejanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih in po občinah v Komunali Novo
mesto d.o.o.
Urška Ban, vodja službe za plan, analize in notranjo revizijo, Komunala Novo mesto d.o.o.
(10.00 do 10.30)
ODMOR (10.30 do 11.00)
Notranji obračuni poslovanja v družbi Mariborski vodovod d.d. – dosedanje rešitve in
problemi, nova razmerja in nove dileme
Sergej Danč, vodja računovodstva, Mariborski vodovod d.d. (11.00 do 11.30)?
Obračuni poslovanja po dejavnostih in po občinah v Komunali Kranj d.o.o. – dosedanje
rešitve in problemi, nova razmerja in nove dileme
Marija Pivk Oman, vodja oddelka za obračun in analize poslovanja, Komunala Kranj d.o.o.
(11.30 do 12.00)
Informacijski vidiki spremljanja poslovanja po dejavnostih in občinah
Mitja Zupan, analitik za poslovanje in cene, Komunala Kranj d.o.o. (12.00 do 12.15)
Kako zapisati in sprejeti sodila za razporejanje splošnih stroškov za potrebe lastnikov,
nadzornikov in za potrebe revizorjev
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o. (12.15 do 12.30)
Zagotavljanje preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja različnih
dejavnosti po ZPFOLERD s posebnim poudarkom na oblikovanje in revizijo sodil za
razporejanje splošnih stroškov
Samo Jereb, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS (12.30 do 13.00)
Razprava (13.00 do 13.30)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA SEMINAR: Notranji obračuni poslovanja
Podjetje (ali občina): ……..............................................................................................................
Naslov: .................................................................…………………. Tel: ……………………..
Faks: .....................…………. E-pošta*: ………………………………………………………
ID št. za DDV: …….......................... smo / nismo davčni zavezanci (obkroži) po ZDDV-1
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
Ime in priimek udeleženca:
Funkcija oziroma delovno mesto:
................................................................... ................................................................
.................................................................... ................................................................
.................................................................... ................................................................
Datum: .........................................

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

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