Spoštovani!
Izšla je 2. izdaja knjige – priročnika KALKULACIJE CEN V PROIZVAJALNIH PODJETJIH avtorja
mag. Marka Lozeja, saj je prva izdaja v enem letu pošla. Tudi v drugi, nekoliko prenovljeni in
dopolnjeni izdaji, predstavljamo različne prijeme in metode za sestavljanje kalkulacij cen. Vsaka
metoda je predstavljena z več številčnimi zgledi.
V knjigi so obravnavane predkalkulacije in pokalkulacije, v katerih se neposrednim stroškom
proizvoda dodajajo posredni stroški prek izračuna cene izdelavne ali/in strojne ure ter podatka o
številu teh ur. Gre za pristop, ki je v različnih oblikah vgrajen v vse računalniške rešitve za podporo
proizvodnje in kalkulacij, ki se uporabljajo pri nas.
Knjiga je napisana kot priročnik, ki naj bi praktikom pomagal pri preverjanju in izboljševanju
obstoječih metod v njihovih podjetjih. Posebna poglavja pa so v knjigi posvečena oblikovanju
prodajnih cen in sprejemanju poslovnih odločitev na podlagi kalkulacij cen v razmerah:
- ko so tržne cene proizvoda vnaprej znane,
- ko gre za nov oziroma spremenjen proizvod in je treba prodajno ceno šele določiti.
Knjiga ni namenjena le računovodjem, planerjem, analitikom in kontrolerjem temveč tudi
menedžerjem in drugim vodilnim kadrom v podjetjih.
Primeri kalkulacij izhajajo iz predelovalne industrije in obravnavajo kalkulacije cen za proizvode. Ne
glede na to pa so predstavljene rešitve uporabne tudi za podjetja, ki izvajajo projekte in opravljajo
storitve.
V Sloveniji je doslej izšlo več del, ki obravnavajo stroškovno računovodstvo in ekonomiko podjetja,
vendar doslej še ni bilo izdano nobeno delo, ki bi celovito obravnavalo le problematiko sestavljanja
kalkulacij cen. Vsebina priročnika je še najbolje razvidna iz priloženega kazala.
Knjiga ima 319 strani. Cena knjige z vključeno poštnino znaša 87,60 EUR (cena z DDV). Če jo želite
naročiti, izpolnite priloženo naročilnico in jo pošljite na naslov LM Veritas d.o.o., Dunajska cesta
106, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov prijave@lm–veritas.si Knjigo lahko naročite tudi prek
spletne strani www.lm-veritas.si (zavihek publikacije/naročilnica). Po prejemu naročila vam bomo
poslali predračun, po plačilu predračuna pa še knjigo skupaj z računom.
Vabljeni k nakupu.
LM Veritas d.o.o.

NAROČILNICA
Naziv podjetja oz. naročnika: …………………………………………………………………..
Naslov:
- ulica in hišna številka ………………………………………………………………….
- poštna številka in kraj ………………………………………………………………….
Davčna številka: ………………………………………………………………………………..
Ime in priimek kontaktne osebe: ………………………………………………………………..
Kontaktna tel. številka: …………………………………………………………………………
Kontaktni e - naslov*: …………………………………………………………………………
Način plačila (obkroži):
a) po predračunu, poslanem prek e-pošte
b) po predračunu, poslanem prek navadne pošte
Nepreklicno naročamo 1 izvod knjige Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih – 2. izdaja.
Datum ……………..

Žig in podpis pooblaščene osebe

*Elektronski naslov bomo uporabili za potrditev prejema naročila oziroma za morebiti potrebne komunikacije ter za
pošiljanje informacij družbe LM Veritas d.o.o. o njenih dejavnostih. Če teh informacij ne želite prejemati, vas prosimo, da se
ODJAVITE na prijave@lm-veritas.si

