prireja
enodnevni seminar

LETNI OBRAČUN 2009 V PODJETJIH, KI
OPRAVLJAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
PRENOS INFRASTRUKTURE V LETU 2010
Seminar bo 27. januarja 2010 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:
 vodjem finančno računovodske službe v javnih podjetjih,
 drugim računovodskim delavcem v javnih podjetjih,
 direktorjem javnih podjetij,
 predstavnikom lastnikov v nadzornih svetih in skupščinah javnih podjetij,
 vodilnim strokovnim osebam v občinah, ki so vključene v projekt prevzema infrastrukture.
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo opozorili na glavne probleme in posebnosti, ki se pojavljajo pri sestavitvi
letnega obračuna v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe (predvsem v javnih
komunalnih podjetjih). Na seminarju bomo obravnavali tudi problematiko prenosa
infrastrukture iz knjig javnih podjetij v knjige občin in opozorili na potrebne spremembe v
računovodskem sistemu komunalnih podjetij v letu 2010.
SEMINARSKO GRADIVO – 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 230 EUR (cena brez
DDV). Nakazilo je treba izvršiti do dneva seminarja oziroma za proračunske uporabnike 30.
dan po prejemu računa na transakcijski račun št. 0208 5001 3623 918 z oznako seminar –
ZRJP in navedbo priimka udeleženca.
Več informacij o dejavnosti in seminarjih družbe LM Veritas d.o.o. dobite na naši spletni
strani: www.lm-veritas.si

PROGRAM SEMINARJA

Aktualni predpisi pri sestavljanju obračuna za leto 2009
mag. Marko Lozej, LM Veritas d.o.o. (od 900 do 915)
Obračun in plačilo okoljskih dajatev v letu 2009
mag. Marko Lozej, LM Veritas d.o.o. (od 915 do 930)
Posebnosti pri oblikovanju popravkov vrednosti in odpisu terjatev
Benjamin Fekonja, univ.dipl.ekon., pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (od 930 do
945)

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2009
mag. Boris Jagodič, davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o. (od 945 do 1030)
Odmor (od 1030 do 1100)
Opredelitev infrastrukture po predpisih veljavnih na dan 1.1.2010
Matej Loncner, univ.dipl.ekon., preizkušeni notranji revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (od 1100
do 1130)

Ključne rešitve in glavni problemi pri pripravi pogodbe o najemu infrastrukture med
občino in izvajalcem GJS
mag. Marko Lozej, LM Veritas d.o.o. (od 1130 do 1230)
Obračunavanje DDV v zvezi s komunalno infrastrukturo v letu 2010 – vsebina in
uporaba obrnjene davčne obveznosti
mag. Boris Jagodič, davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o. (od 1230 do 1300)

Odgovori na vprašanja (od 1300 do 1330)
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PRIJAVNICA ZA SEMINAR: LETNI OBRAČUN JP 2009
Podjetje / Občina: ...........................................................…………......................................…….
Naslov: .……………..........................................................……………………………………………………......
Telefon: ……….................... E – pošta*: ...…….………………….………………………………………….
ID št. za DDV: ………………........ smo / nismo (ustrezno obkroži) davčni zavezanci po ZDDV
Ime in priimek udeleženca:

Funkcija oziroma delovno mesto:

…................................................................

............................................................…………….

.......……......…...........................................

.............................................................…………….

.......……......…...........................................

.............................................................…………….

Datum: ..................................................

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

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

