Spoštovani,
27. septembra 2012 smo v Ljubljani organizirali seminar »KALKULACIJE CEN V
PROIZVAJALNIH PODJETJIH« in pripravili obširno in poglobljeno seminarsko
gradivo. V njem smo najprej razložili tri običajne pristope pri sestavljanju kalkulacij in
načine odločanja na podlagi predkalkulacij in pokalkulacij, nato pa predstavljamo eno od
možnih računalniških rešitev za podporo kalkulacij v primeru posamične oziroma
naročniške proizvodnje. Sledi opis vsebine študija dela in načina določanja časovnih
normativov ter predstavitev sistema kalkulacij v velikem podjetju s serijsko proizvodnjo,
na koncu pa še razlaga uporabe kalkulacije v računovodstvu za potrebe vodenja zalog
nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov.
Gradivo obravnava tako tehnične kot ekonomske vidike sestavljanja in uporabe kalkulacij
cen v proizvajalnih podjetjih in je po našem mnenju zelo koristno za vse osebe, ki se v
podjetjih ukvarjajo s kalkulacijami (kontrolerji, analitiki, tehnologi, planerji in
računovodje).
Gradivo je napisano v tekstovni obliki s primeri posameznih izračunov in obsega 129
strani. Prodajamo ga po ceni 60 EUR (osnovna cena brez 8,5% DDV). Če ga želite
naročiti, izpolnite spodnjo naročilnico in jo pošljite na naslov LM VERITAS d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana ali po faksu (01) 568 40 75. Gradivo lahko naročite
tudi preko elektronske pošte na naslov prijave@lm-veritas.si ali preko spletne strani
www.lm-veritas.si . Gradivo s priloženim računom vam bomo poslali po pošti.
Podrobnejša vsebina gradiva je prikazana na naslednjih straneh.

NAROČILNICA
Podjetje ________________________________________________________
(prosimo, da navedete točen, kratek naziv)

Kraj, ulica, hišna številka: _________________________________________________
ID številka za DDV: ______________________
Smo / nismo (ustrezno obkrožite) identificirani za namene DDV
Oseba, ki je gradivo naročila (ime in priimek): _______________________________
Datum: _________________
Nepreklicno naročamo …… izvod(ov) seminarskega gradiva "KALKULACIJE CEN V
PROIZVAJALNIH PODJETJIH", Ljubljana, september 2012.
Cena gradiva je 60 EUR (osnovna cena brez 8,5% DDV)
Račun bomo poravnali v petnajstih dneh po prejemu.
Žig in podpis pooblaščene osebe

KAZALO
Možni pristopi in metode sestavljanja kalkulacij v proizvajalnih podjetjih
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
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Kalkulacije cen v posamični in naročniški proizvodnji
(predstavitev in uporaba programskega paketa GoSoft)
Vido Trebše, vodja razvojnih projektov, GOInfo d.o.o.

27

Določanje časovnih normativov in njihova uporaba v serijski proizvodnji
49
mag. Jadran Gorjan, vodja področja raziskav tehnoloških in logističnih procesov,
Iskra Avtoelektrika d.d.
Predstavitev sistema kalkulacij v podjetju Letrika
85
mag. Jadran Gorjan, vodja področja raziskav tehnoloških in logističnih procesov,
Iskra Avtoelektrika d.d.
Obračuni in kalkulacije za potrebe računovodskega vrednotenja
zalog v proizvodnji
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o.
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