PRISILNA PORAVNAVA

PGZ in Družba Taxgroup d.o.o. vas vljudno vabita na seminar, na katerem vam bomo predstavili, kako
se dobro in pravočasno pripraviti na postopek prisilne poravnave in kakšne posledice ima ta postopek
na poslovanje družbe. Seminar je namenjen predvsem poslovodjem, nadzornikom in lastnikom
družb, ki se soočajo z insolventnostjo. Strokovnjaki Taxgroupa so za vas pripravili celovit pregled
uporabnih in kvalitetnih informacij, zlasti:
- Kaj storiti ob blokadi transakcijskih računov?
- Kdaj razglasiti insolventnost družbe?
- Kako poslovati po razglasitvi insolventnosti?
- Kakšna plačila se lahko vršijo po razglasitvi?
- Kdaj je možna prisilna poravnava?
- Kakšna je vsebina načrta finančnega prestrukturiranja?
- Kdaj začeti s stečajnim postopkom?
- Kaj se zgodi s prisilno poravnavo po vloženem predlogu stečajnega postopka?
- Kako deluje upniški odbor?
- Odškodninska odgovornost članov poslovodstva, nadzornega sveta, lastnikov?
- Posebnosti (gradbeništvo, tekstilna in predelovalna industrija, prevozništvo, dobava električne
energije, rudarstvo,…)

SEMINAR
bo dne 28.2.2012 s pričetkom ob 9. uri,
v prostorih PGZ (Klub PAC), Lendavska 5a v Murski Soboti

Uradni del seminarja bo trajal do predvidoma 12.30. Po končanem seminarju bodo svetovalci na voljo
tudi za individualne razgovore z zainteresiranimi udeleženci.

Kotizacije za obisk seminarja NI.

- Poročilo o finančnem stanju dolžnika in seznami terjatev upnikov
- Priprava načrta finančnega prestrukturiranja podjetja
- Kaj vpliva na možen delež poplačila upnikov v prisilni poravnavi
- Finančni učinki prisilne poravnave
- Načrtovanje nadaljnjega poslovanja in finančnega poslovanja podjetja
- Vloga revizorja in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij

Matija Šešok,
direktor Taxgroup

Miha Mušič, stečajni
upravitelj, vodja
pravne pisarne
Taxgroup

Blaž Kmetec, CFA,
direktor Taxgroup

Finančni vidik

- Pravna narava in postopek prisilne poravnave
- Odgovornost poslovodstva za spremljanje poslovanja in pravočasno ukrepanje
- Odgovornost nadzornikov in lastnikov
- Reorganizacija podjetja pred prisilno poravnavo
- Možnosti za izvensodno poravnavo z upniki
- Kdaj je zadnji čas in še dovolj zgodaj za razglasitev insolventnosti
- Poslovanje dolžnika med razglasitvijo insolventnosti in začetkom prisilne poravnave
- Izpodbojna pravna dejanja insolventnega dolžnika
- Problem časovne razlike med presečnim datumom in začetkom prisilne poravnave
- Delovna razmerja v prisilni poravnavi in zmanjševanje števila zaposlenih
- Upniki in njihov položaj
- Ločitveni upniki
- Poslovanje dolžnika znotraj prisilne poravnave

Pravni vidik

Podrobnejša vsebina seminarja:

Marija Cerjak
Dolmovič,
pooblaščena
ocenjevalka
vrednosti podjetij,
direktorica Taxgroup

- Prisilna poravnava in DDV
- Vpliv učinkov prisilne poravnave na možnost koriščenja davčne izgube
- DURS v vlogi upnika v postopku prisilne poravnave
- Status davčnega dolga v prisilni poravnavi (primeri iz prakse)
- Obveznost vlaganja davčnih obračunov

Davčni vidik

Silva Koritnik
Rakela, pooblaščena
revizorka, Taxgroup

Klemen Šešok,
direktor Taxgroup

Dušan Jeraj,
strokovni direktor
Taxgroup

ŠE VEDNO NE VESTE, ČE BI SE UDELEŽILI SEMINARJA?
Zaradi nastale situacije na gospodarskem trgu je bilo izvedenih veliko insolventnih postopkov. Preden
se bo stanje izboljšalo, bo takih postopkov še veliko, zato bodite nanje pripravljeni.

prijavnica / naročilnica za seminar / posvet

PRISILNA PORAVNAVA
28. februar 2012 ob 9. uri,
klub PAC, Lendavska 5a/IV v Murski Soboti.
Podatki o naročniku:
Podjetje: ____________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________
Kontaktna oseba: _____________________________________________________________
Član GZS/PGZ:

DA

NE

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Tel. št.: _______________________________
e-pošta: ______________________________
Prijavnico pošljite do 24.2.2012

Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek

delovno mesto

o
o

1 ______________________________________________________

Pomurska gospodarska zbornica

2 ______________________________________________________
Datum: ____________________

Podpis in žig _____________________

KOTIZACIJE NI !

po faksu: 52 136 59
po pošti na naslov:

Lendavska 5a, 9000 M. Sobota
o

e-pošti: mira.kikec@gzs.si

