prireja
enodnevni seminar

LETNI OBRAČUN 2010 V PODJETJIH, KI
OPRAVLJAJO GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Seminar bo 18. januarja 2011 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 predvsem:
- vodjem finančno računovodske službe v podjetjih, ki opravljajo GJS,
- drugim računovodskim delavcem v teh podjetjih ter
- analitikom oziroma drugim osebam, ki sodelujejo pri oblikovanju letnega poročila.
NAMEN IN CILJI SEMINARJA
Na seminarju bomo obravnavali aktualne probleme sestavljanja letnega obračuna v prvem letu
po ukinitvi sredstev v upravljanju in prenosu javne infrastrukture v knjige občin. Poleg
sprememb, ki jih je prinesla izločitev javne infrastrukture bodo na seminarju predstavljene tudi
novosti v zvezi z računovodskimi standardi (izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala,
izkaz denarnega toka), novosti z zvezi z okoljskimi dajatvami, novosti na davčnem področju.
Poseben poudarek bo v novih razmerah posvečen problematiki sestavljanja poslovnih izidov po
posameznih dejavnostih GJS in tudi spremenjenemu letnemu poročilu. Zaradi ukinitve sredstev
v upravljanju se bo v komunalnih podjetjih precej spremenil tudi izkaz denarnih tokov, zato
smo pripravili poseben pripomoček za komunalna podjetja in seminar (za tiste, ki vas to
posebej zanima) nekoliko podaljšali.
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 za vse udeležence, ki se bodo
udeležili le dopoldanskega dela seminarja, znaša 220 EUR (cena brez DDV). Za udeležence, ki
se bodo udeležili tudi popoldanskega dela seminarja (delavnica + računalniški pripomoček IDT
7 JKP) pa 300 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 letnega obračuna in nekaj usmeritev za sestavljanje IPI po
posameznih dejavnostih GJS ter za sestavljanje letnega poročila za leto 2010
mag. Marko Lozej, LM Veritas d.o.o. (od 900 do 945)
Razmejevanje med gospodarskimi javnimi službami in tržnimi dejavnostmi
Matej Loncner, univ.dipl.ekon., pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (od 945 do 1015)
Obračun in plačilo okoljskih dajatev v letu 2010
mag. Marko Lozej, LM Veritas d.o.o. (od 1015 do 1030)
Odmor (od 1030 do 1100)
Zaračunavanje in evidentiranje najemnin ter subvencij za infrastrukturo v letu 2010 ter njihov
vpliv na poslovni izid
Matej Loncner, univ.dipl.ekon., pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (od 1100 do 1115)
Kontrole pravilnosti nekaterih prihodkov in stroškov ob koncu leta 2010
Jasmina Mandžuka, univ.dipl.ekon., preizkušena notranja revizorka, BM Veritas revizija d.o.o. (od 1115
do 1130)
Izkazovanje bilančnega dobička ali bilančne izgube ter izkaz gibanja kapitala
mag. Marko Lozej, LM Veritas d.o.o. (od 1130 do 1145)
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010
mag. Boris Jagodič, pravni in davčni svetovalec, LM Veritas d.o.o. (od 1145 do 1230)
Odgovori na vprašanja (od 1230 do 1300)
Posebnosti sestavljanja izkaza denarnih tokov v komunalnih podjetjih po prenosu infrastrukture
in uporaba novega pripomočka IDT 7 JKP
Benjamin Fekonja, univ.dipl.ekon., pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija d.o.o. (od 1315 do 1430)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA SEMINAR: LETNI OBRAČUN JP 2010
Prijava na seminar brez IDT

Prijava na seminar z IDT

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.

