prireja
enodnevni seminar

LETNI OBRAČUN 2015 V PODJETJIH, KI
OPRAVLJAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Seminar bo 26. januarja 2016 v Ljubljani, GZS, Dimičeva 13, dvorana A (brezplačno
parkiranje v garažni hiši GZS).
Začetek seminarja ob 9. uri.
SEMINAR JE NAMENJEN
- vodjem finančno računovodske službe v podjetjih, ki opravljajo GJS,
- drugim računovodskim delavcem v teh podjetjih,
- analitikom oziroma drugim osebam, ki sodelujejo pri oblikovanju letnega poročila,
- notranjim revizorjem in pooblaščenim revizorjem, ki revidirajo računovodske izkaze.
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo obravnavali pravila v zvezi s sestavljanjem letnega obračuna pri izvajalcih
GJS in opozorili na aktualne probleme, ki jih je treba upoštevati za leto 2015. Med slednje
vsekakor sodi način izvajanja količinskih in cenovnih poračunov ter njihovo upoštevanja pri
sestavljanju zaključnega računa za leto 2015. Zaradi poračunov postaja vse pomembnejše tudi
izdelovanje in razkrivanje poslovnih izidov posameznih dejavnosti komunalnih podjetij.
Izdelava pravilnih izkazov poslovnih izidov posameznih dejavnosti je vse bolj pomembno tudi
z vidika zagotavljanja enakopravne obravnave občin solastnic komunalnih podjetij, saj se
posledice neizvajanja regulacije cen storitev gospodarskih javnih služb s strani občin ponekod
lahko odražajo v sporih med občinami solastnicami. S tem pa vse pomembnejše postaja tudi
ustrezno razkrivanje tveganj, ki so jim komunalna podjetja izpostavljena pri poslovanju.
Na seminarju bomo prav tako predstavili bistvene novosti oziroma spremembe v Slovenskih
računovodskih standardih, sprejetih v letu 2015, ki bodo imele vpliv na računovodsko
evidentiranje poslovnih dogodkov in razkrivanje računovodskih informacij javnih podjetij v
letu 2016.
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). Za drugega udeleženca priznamo 20% popust, za tretjega pa 40% popust. 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
Izbrani problemi pri izvajanju zaključnega računa za leto 2015:
- Izvajanje in upoštevanje poračunov v obračunu za leto 2015
- Evidentiranje izvedenih investicij v infrastrukturo med vlaganji v osnovna sredstva v tuji
lasti
- Izkazovanje prihodkov in stroškov komunalnih podjetij v obračunu za leto 2015
mag. Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (900 do 1000)
Izbrani davčni problemi pri poslovanju komunalnih podjetij (DDV, DDPO, dohodnina, okoljske
dajatve) in izbrani problemi na področju stroškov dela
Petra Krajzel, revizorka, BM Veritas revizija d.o.o. (1000 do 1030)
Odmor (od 1030 do 1100)
Sestavljanje izkazov poslovnih izidov posameznih dejavnosti z vidika SRS in Uredbe MEDO
Simona Krese, preizkušena državna notranja revizorka, NRS Krese, Simona Krese s.p. (od 1100 do 1130)
Vpliv poslovnih izidov posameznih dejavnosti na poslovni izid komunalnega podjetja
Primož Ržen, preizkušeni notranji revizor, Komunala Kranj, d.o.o. (od 1130 do 1200)
Razkrivanje tveganj v letnih poročil komunalnih podjetij
Benjamin Fekonja, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (1200 do 1230)
Pomembne novosti Slovenskih računovodskih standardov 2016 za komunalna podjetja
mag. Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (1230 do 1300)
Razprava in odgovori na druga vprašanja (od 1300 do …)
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Podjetje: ...........................................................…………......................................…………….
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Podpis pooblaščene osebe: .........................………………….

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

