prireja v sodelovanju z
enodnevni seminar

ANALIZA IN UPORABA BILANČNIH PODATKOV
ZA DIREKTORJE IN DRUGE VODILNE OSEBE
V KOMUNALNIH PODJETJIH
V LETU 2010
Seminar bo v sredo 19. maja 2010 v Ljubljani, dvorani A, GZS, Dimičeva 13
(začetek seminarja ob 9.00)
SEMINAR JE NAMENJEN:
 direktorjem javnih komunalnih podjetij,
 direktorjem komunalnih podjetij v mešani ali zasebni lasti,
 vodjem finančno računovodskih služb ter planerjem-analitikom v komunalnih podjetjih,
 predsednikom in članom nadzornih svetov v komunalnih podjetij,
 županom in direktorjem občinskih uprav ter drugim strokovnim osebam v okviru občinskih uprav,
ki so odgovorne za financiranje in nadziranje delovanja gospodarskih javnih služb v občinah.
CILJI SEMINARJA so:
 predstaviti aktivnosti Zbornice komunalnega gospodarstva in aktualna dogajanja na področju
izvajanja GJS v prvih mesecih leta 2010,
 opozoriti vodilne v komunalnih podjetjih na skrčenje nekaterih bilančnih kategorij in na
spremenjeno vrednostno strukturo računovodskih izkazov po prenosu infrastrukture v knjige občin,
 opozoriti na spremenjen obračunski sistem v komunalnih podjetjih (in občinah) in na potrebo po
pravočasnem in usklajenem planiranju v prihodnjih letih,
 izpostaviti obračunske in ekonomske probleme delovanja skupne infrastrukture v lasti več občin,
 predstaviti ključne ekonomske kategorije v računovodskih izkazih ter pojasniti, kako jih pravilno
razumeti in kakšna je njihova uporabna vrednost pri sprejemanju poslovnih odločitev,
 pokazati in opozoriti na probleme primerljivosti računovodskih izkazov med podjetji in v panogi,
 pokazati, kako na podlagi računovodskih izkazov presojati uspešnost poslovanja,
 pokazati, kako je možno uspešnost poslovanja presojati tudi z drugimi neračunovodskimi podatki.
Vodilnim delavcem bodo predstavljene le tiste vsebine iz ozko strokovne računovodske problematike,
ki so nujno potrebne za vodenje podjetij (podatki in vsebine, ki bi jih morali strokovni delavci na
posameznih področjih pripraviti za potrebe odločanja).
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 ali prek spletne strani: www.lm-veritas.si. Cena seminarja
brez DDV znaša 190 EUR (za člane Zbornice komunalnega gospodarstva pa 160 EUR). Nakazilo je
treba izvršiti do dneva seminarja na transakcijski račun št. 0208 5001 3623 918 (odprt pri NLB d.d.
Ljubljana) z oznako seminar – ANALIZA 2010 in navedbo priimka udeleženca. Rok plačila za
proračunske uporabnike je 30 dni od prejema računa.
www.lm-veritas.si

PROGRAM SEMINARJA
Aktualne razmere pri izvajanju komunalnih storitev v začetku leta 2010
Dušan Butina, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva, GZS (od 900 do 915)
Obračunski sistem in računovodski izkazi v komunalnih podjetjih po prenosu javne
infrastrukture v knjige občin
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o., Ljubljana (od 915 do 945)
Uporaba in vzdrževanje skupnih objektov in naprav v lasti več občin v novih razmerah
Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o., Ljubljana (od 945 do 1010)
Vsebina in uporaba podatkov iz Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida
mag. Stanka Cerkvenik, izvršna direktorica, IREET d.o.o. (1010 do 1045)
Izkazovanje Bilančnega dobička ter vsebina in uporaba Izkaza gibanja kapitala
mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor, LM Veritas d.o.o., Ljubljana (od 1045 do 1100)
Odmor (od 1100 do 1130)
Vsebina in uporaba Izkaza denarnih tokov
Benjamin Fekonja, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija, d.o.o., Ljubljana (od 1130 do 1145)
Analiza in presoja uspešnosti poslovanja na podlagi računovodskih izkazov
mag. Stanka Cerkvenik, izvršna direktorica, IREET d.o.o. (1145 do 1235)
Sodobnejše oblike presoje uspešnosti poslovanja - uravnoteženi sistem kazalnikov (primer
iz Komunale Novo mesto d.o.o.)
Urška Ban, vodja službe za plan, analize in notranjo revizijo, Komunala Novo mesto d.o.o. (od
1235 do 1300)

Razprava oziroma odgovori na vprašanja (od 1300 do 1330)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA SEMINAR: ANALIZA IN UPORABA BILANC V LETU 2010
Javno podjetje (občina):
…….............................................................................................................................................
Naslov: .................................................................…………………. Tel: ……………………..
Faks: .....................…………. E-pošta*: ………………………………………………………
ID št. za DDV: ……..........................
Smo / nismo davčni zavezanci (obkroži) po ZDDV-1
Smo / nismo člani Zbornice komunalnega gospodarstva (obkroži)
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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

