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8.50 – 9.00

Registracija in pozdrav udeležencev
Sabina Vidmar, Saop

9.00 – 10.00

Slabitve sredstev in finančnih naložb zaradi vpliva COVID-a
Karin Lušnic in Maruša Hauptman, BDO

V prvem (računovodskem) delu predavanja si bomo na kratko pogledali standard, ki obravnava slabitve sredstev. Naučili se
bomo, kako preveriti ali obstajajo znaki slabitve pri sredstvih (OOS, NDS, naložbene nepremičnine, naložbe v odvisna in
pridružena podjetja) ter pregledali kaj mora v zvezi z ugotavljanjem nadomestljive vrednosti pripraviti podjetje. Dotaknili se
bomo tudi izzivov s katerimi se podjetja srečujejo pri testu slabitve v praksi. V drugem delu predavanja si bomo pogledali kaj
so ključni elementi ocenjevanja vrednosti sredstev in finančnih naložb kadar ugotavljamo nadomestljivo vrednost ali pa
pošteno vrednost. Dodatno bomo obravnavali tudi izzive s katerimi se podjetja že srečujejo pri ocenjevanju zaradi vpliva
pandemije.

Vsebina:
• Preverjanje znakov slabitve pri sredstvih (OOS, NDS, naložbene nepremičnine, naložbe v odvisna in pridružena podjetja),
• Kaj mora pri ugotavljanju nadomestljive vrednosti pripraviti podjetje?
• Izzivi pri testu slabitve v praksi,
• Ključni elementi ocenjevanja vrednosti sredstev in finančnih naložb,
• Izzivi pri ocenjevanju zaradi vpliva pandemije.
10.00 – 11.00

Obvladovanje denarnega toka in likvidnostnih tveganj v času krize
Karin Lušnic, BDO

Denarni tok in upravljanje likvidnosti je ključnega pomena za dolgoročno uspešno poslovanje podjetij, še toliko bolj pa je
načrtovanje denarnega toka pomembno v razmerah negotovosti s katerimi se trenutno soočajo podjetja. V okviru
predavanja si bomo pogledali, kako je sestavljen izkaz denarnega toka, kaj nam pove, kako ga načrtovati, ključne sestavine
denarnega toka (npr. obratni kapital, investicije, ipd.) in njihovo upravljanje
Vsebina:
• Pomen upravljanja likvidnosti za dolgoročno poslovanje podjetij,
• Načrtovanje denarnega toka v negotovih razmerah,
• Izkaz denarnega toka (načrtovanje, ključne sestavine in njihovo upravljanje
11.10 – 11.30

Preverjanje poslovnih partnerjev je ključ do uravnavanja likvidnosti
mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES

Raziskave kažejo, da je kar 96 % stečajev posledica plačilne nediscipline. Že en sam neplačnik lahko podjetju povzroči velike
preglavice. Na podlagi resničnega primera poslovne prevare bodo prikazani ključni in enostavni koraki preverjanja poslovnih
partnerjev na portalu www.ajpes.si. Verodostojno preverjanje poslovnih partnerjev temelji na tekoče osveženih uradnih
podatkih, kjer se spremlja tako finančni, kot vsebinski vidik poslovanja poslovnih partnerjev, najbolj zanesljiva pa je bonitetna
ocena. Uporabnik lahko preverja poslovne partnerje s posamičnimi iskanji, se naroči na napredno analiziranje z orodjem
Fi=Po Finančni pomočnik in obveščanje o vseh spremembah ali pa podatke pripelje v svoj informacijski sistem s spletnim
servisom proFi=Po. Pritisk na likvidnost pa lahko bistveno zmanjša s prijavo zapadlih obveznosti v ePobot, kar je tudi pogoj za
odobritev kredita z jamstvom države.
11.30 – 11.45

Odmor

Knjigovodstvo, 20. 11. 2020
11.45 – 13.00

COVID-19 skozi davčno obravnavo
Petra Mlakar, Modri nasvet

Leto 2020 je zaznamoval virus, mimo katerega ne moremo tudi z vidika davčne obravnave. Zakonodajalec je preko petih
»megakoronskih« zakonih poskušal zajeziti stagniranje oz. celo propadanje gospodarstva in drugih pomembnih dejavnosti.
Koliko bodo ti ukrepi dolgoročno pomagali, bomo lahko videli v prihodnosti; kje pa ti ukrepi nosijo s sabo davčno
problematiko, vam bomo predstavili v sklopu tega predavanja. Najprej bomo preverili, kakšni so ukrepi na področju davčne
obremenitve upravičencev: prispevki za socialno varnost, nadomestilo za čakanje na delo, izplačilo kriznega dodatka, temeljni
mesečni dohodek… in v nadaljevanju preverili, kje se skrivajo pasti za vračanje sredstev oz. obdavčitev dohodkov.

Vsebina:
• Kratek povzetek ukrepov za omilitev posledic virusa,
• Pogoji za pridobitev državne pomoči,
• Vračanje sredstev in druge posledice neizpolnjevanja pogojev ali kršenja zakonskih določil,
• Prepoved izplačevanja dobička, nagrade za poslovno uspešnost,
• Likvidnostni problemi in izplačilo regresa, povračila stroškov, nadomestilo za uporabo lastne opreme pri delu,
• Bo debirokratizacija na davčnem področju eden izmed pozitivnih posledic COVID-19?
13.00 – 13.30

Odmor

13.30 – 14.30

DDV novosti v 2021 in aktualna sodna praksa
Tanja Urbanija, BDO

Sredi leta 2021 nas čakajo DDV spremembe, ki so bodo najbolj nanašale na tiste, ki prodajajo blago končnim potrošnikom v
EU (t.i. kataloška prodaja). Mini VEM se bo preimenoval v VEM in širi se nabor storitev, saj so sedaj v mini VEM samo
elektronske storitve. Pogledali bomo aktualno evropsko in slovensko sodno prakso. Razložili vam bomo zakaj bodo nekateri
računi pri lizing poslih izven DDV sistema.
Vsebina:
• Elektronske storitve in DDV:
• Kaj so za DDV namene elektronske storitve?
• Opravljanje elektronske storitve – pravila, poročanje,
• Prejemam elektronsko opravljene storitve – poročanje.
• Prodaja blaga preko interneta (danes in po 1.7.2020):
• Novosti v letu 2021,
• Uvozi za končne potrošnike,
• Prodaja blaga fizičnim osebam v EU (prodaja blaga na daljavo),
• Širitev nabora poenostavitev.
• Aktualna slovenska in evropska sodna praksa:
• popravki izhodnega DDV
• “sale & lease back” ter klasični leasing posli
14.30 – 16.00

Poslovni izid in obdavčitev z DDPO v javnem sektorju
Fenja Borštnar

V okviru predavanja si bomo pogledali posebnosti pri ugotovitvi in razporeditvi poslovnega izdida uporabnikov EKN. Pri tem
bo poudarek predvsem na pravilni razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma presežka odhodkov nad prihodki.
Prikazane bodo tudi knjižbe. Ker pa uporabniki izračunavajo tudi DDPO, si bomo pogledali še posebnosti davčnega obračuna
v javnem sektorju.
Vsebina:
• poslovni izid in razporeditev presežka oziroma primanjkljaja uporabnikov EKN
• Dejavnosti – javna, tržna, gospodarska, pridobitna
• Obdavčitev uporabnikov z davkom od dohodkov pravnih oseb:
• posebnosti obdavčitve,
• nepridobitni prihodki,
• davčno nepriznani odhodki,
• olajšave
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