
VABIMO VAS NA SEMINAR

LETNO POROČILO IZVAJALCEV  
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ZA LETO 2016
Po zaključku poslovnega leta morajo izvajalci gospodarskih javnih služb pripraviti letno poročilo, s katerim predstavijo 
svoje delovanje in uspešnost poslovanja. Letno poročilo je ogledalo podjetja, ki mora odražati resnično in pošteno sliko 
njegovega poslovanja in vsem ključnim deležnikom zagotoviti pregledne in celovite informacije o delovanju podjetja. 

V letu 2016 so se začele uporabljati vse določbe v letu 2015 spremenjenega Zakona o gospodarskih družbah ter tudi 
novi Slovenski računovodski standardi (2016), med njimi tudi novi SRS 32, ki velja za izvajalce gospodarskih javnih služb. 
Uvodoma bomo zato predstavili, kako je treba s temi spremembami uskladiti interne akte izvajalcev gospodarskih javnih 
služb in kako je od tega odvisen tudi obseg razkritij v letnih poročilih.  

Na seminarju bomo predstavili obvezne sestavine letnega poročila ter izpostavili priporočljive vsebine, povezane s po-
sebnostmi delovanja izvajalcev gospodarskih javnih služb. Na praktičnih primerih bomo prikazali, kako pripraviti kakovo-
stno poslovno poročilo, in pojasnili, zakaj je to pomembno za izvajalce gospodarskih javnih služb.

V nadaljevanju bomo na konkretnih primerih prikazali obvezna razkritja v skladu s SRS 32. Obravnavali bomo tudi iz-
brane aktualne probleme pri evidentiranju poslovnih dogodkov izvajalcev gospodarskih javnih služb po posameznih 
kategorijah računovodskih izkazov. 

Pomemben del izdelave računovodskega poročila je tudi obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Na seminarju bodo 
predstavljene posebnosti, ki jih morajo pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb upoštevati izvajalci gospodarskih 
javnih služb za leto 2016. Poleg tega bodo predstavljeni tudi nekateri drugi aktualni davčni problemi pri izvajalcih gospo-
darskih javnih služb.

PREDAVATELJI
•  mag. Matej Loncner, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija, d. o. o.

•  mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica, Inštitut za javne službe

•  Benjamin Fekonja, pooblaščeni revizor, BM Veritas revizija, d. o. o.

•  Petra Krajzel, revizorka, BM Veritas revizija, d. o. o.

•  Klara Rebselj, preizkušena notranja revizorka, BM Veritas Revizija, d. o. o.

•  mag. Boris Jagodič, direktor, Inštitut za javne službe

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vodjem finančno-računovodskih služb, računovodskim in plansko-analitskim delavcem pri izvajal-
cih gospodarskih javnih služb, drugim osebam, ki sodelujejo pri pripravi poročila, notranjim revizorjem, pooblaščenim 
revizorjem in ostalim, ki se s tematiko srečujejo pri svojem delu.

DATUM IN LOKACIJA

Ljubljana, 31. januarja 2017 ob 9.00 
GZS, Dimičeva ulica  13, Ljubljana, dvorana A, I. nadstropje (brezplačno parkiranje v garažni hiši GZS)

Ljubljana, 31. januarja 2017



PROGRAM

8.30–9.00  Registracija udeležencev
  
9.00–9.30  Predstavitev sprememb v predpisih, ki vplivajo na pripravo letnega poročila  
  izvajalcev gospodarskih javnih služb za leto 2016
  mag. Matej Loncner, BM Veritas revizija, d. o. o.    

• Pregled novosti (ZGD-1, SRS), ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju letnega   
poročila za leto 2016

• Spremembe internih pravilnikov o računovodstvu 
• Vpliv sprememb v predpisih in internih aktih na razkrivanje računovodskih informacij v 

letnem poročilu

   
9.30–10.30   Poslovno poročilo za leto 2016
  mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe    

•	 Zakonski	okvir	in	obvezne	sestavine	poslovnega	poročila	
•	 Poslovno	poročilo	–	vsebina,	namen	in	uporabniki
•	 Kako	napisati	dobro	poslovno	poročilo	in	zakaj	je	to	pomembno	za	izvajalce	javnih	služb

10.30–11.00 Novosti  v povezavi z uporabo SRS 32 v letnih poročilih izvajalcev gospodarskih javnih služb
  mag. Matej Loncner, BM Veritas revizija, d. o. o.     

•	 Izvajanje	in	evidentiranje	poračunov	cen	in	količinskih	poračunov		
•	 Evidentiranje	in	izvajanje	poračunov	pri	okoljskih	dajatvah	
•	 Možnosti	glede	razmejevanja	prihodkov		
•	 Primeri	razkrivanja	poslovnih	izidov	po	posameznih	gospodarskih	javnih	službah
•	 Evidentiranje	in	vodenje	zabilančnih	evidenc	infrastrukture	ter	razkrivanje	zabilančnih	
evidenc	v	letnih	poročilih	

11.00–11.30 Izbrani problemi izvajalcev gospodarskih javnih služb pri sestavljanju zaključnega računa  
  za leto 2016 
  mag. Matej Loncner, BM Veritas revizija, d. o. o.      

•	 Izkazovanje	in	razkrivanje	osnovnih	sredstev	(urejanje	evidenc	nepremičnin	v	zemljiški	
knjigi	in	razkrivanje	v	letnem	poročilu,	določanje	amortizacijskih	stopenj)	

•	 Evidentiranje	in	razkrivanje	zalog	in	stroškov	materiala	(možni	načini	izkazovanja	
zabojnikov	in	vpliv	na	stroške	poslovanja,	možni	načini	evidentiranja	porabe	zalog)

•	 Izkazovanje	in	evidentiranje	časovnih	razmejitev	(evidentiranje	in	poraba	rezervacij	za	
kritje	stroškov	zapiralnih	del	ter	stroškov	vzdrževanja	deponije,	pravila	glede	razmejevanja	
prihodkov	in	stroškov)

11.30–11.50 Odmor

11.50–12.10 Izbrani problemi s področja terjatev, denarnih sredstev, finančnih naložb in obveznosti 
  Benjamin Fekonja, BM Veritas revizija, d. o. o.        

•	 Obvezna	razkritja,	povezana	s	terjatvami	in	prihodki
•	 Izkazovanje	in	razkrivanje	finančnih	naložb	in	obveznosti	(novosti	po	SRS-jih)
•	 Denarni	ustrezniki	in	izkaz	denarnih	tokov	(novosti	po	SRS-jih)

12.10–12.45  Izbrani problemi  s področja stroškov dela 
  Petra Krajzel, BM Veritas Revizija, d. o. o. 

  Klara Rebselj, BM Veritas Revizija, d. o. o.

•	 Določanje	višine	in	izračun	plače	direktorjev
•	 Določanje	osnov	za	izračun	odpravnin,	nadomestil	ter	dodatkov	k	plači
•	 Možnosti	nagrajevanja	zaposlenih
•	 Evidentiranje	in	poraba	rezervacije	za	odpravnine	in	jubilejne	nagrade	v	letu	2016



12.45–14.00  Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 in izbrani davčni problemi 
  mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

•	 Pravna	in	finančna	razmerja	med	občinami	in	izvajalci	z	vidika	DDPO-ja
•	 Davčno	priznani	prihodki	in	odhodki	(popravki	in	odpisi	terjatev,	rezervacije,	stroški,	
povezani	z	zaposlenimi,	poslovnimi	partnerji,	nadzornim	svetom,	amortizacijo	…)

•	 Davčne	olajšave	v	davčnem	obračunu	(za	investicije,	zaposlovanje,	donacije	…)
•	 Problematika	izjav	za	DDV	pri	najemanju	gospodarske	javne	infrastrukture	

14.00–14.10  Potrjevanje letnega poročila izvajalcev gospodarskih javnih služb
  mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe    

•	 Postopki,	roki	in	pristojnosti	organov	izvajalcev	pri	potrjevanju	letnega	poročila	po	ZGD-1	
•	 Podeljevanje	razrešnic	upravam	izvajalcev	

   
14.10–14.40    Odgovori na vprašanja
  

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija za seminar znaša 210 EUR brez DDV-ja (256,20 EUR z DDV-jem). Popust za prijave v višini 5 % velja do vključ-
no 20. januarja 2017. 
Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, seminarsko gradivo (prosojnice v elektronski obliki) in pogostitev med od-
morom. Prosojnice prejmejo udeleženci en dan pred seminarjem v elektronski obliki (pdf) na naslov, ki ga navedejo ob 
prijavi.

Kotizacijo je treba poravnati do 27. januarja 2017 na transakcijski račun št.: SI56 2900 0005 0747 638 z oznako 00 
201701.

Prijavite se lahko:
• na spletni strani: www.javne-sluzbe.si 
• po e-pošti: seminar@javne-sluzbe.si  
• po pošti: INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

DODATNE INFORMACIJE

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE,	Slovenska	cesta	56,	Ljubljana
Spletna stran:	www.javne-sluzbe.si
E-pošta:	seminar@javne-sluzbe.si
Telefon:	041	374	358,	mag.	Boris	Jagodič


