OBVESTILO NEPOSREDNIM IN POSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Spoštovani!

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2015. Neposredni in posredni proračunski uporabniki morate
po Zakonu o računovodstvu predložiti letna poročila za leto 2015 prek spletnega portala AJPES do
konca februarja 2016.
Sestavni deli letnih poročil neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov so podrobneje določeni s
Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Premoženjske bilance
Neposredni in posredni proračunski uporabniki morate po Zakonu o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017 predložiti premoženjske bilance za leto 2015 prek spletnega portala
AJPES v rokih, določenih z Zakonom o javnih financah. Podrobnejše informacije so vam na voljo na spletni
strani Letna poročila > Pravne osebe javnega prava > Premoženjske bilance.
Način predložitve
Način predložitve letnih poročil je enak kot v preteklem letu: podatke računovodskih izkazov predložite z
vnosom prek spletne aplikacije, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa skupaj v eni PDF datoteki, prav
tako prek spletne aplikacije. Izpolniti morate tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je del
spletne aplikacije za vnos podatkov računovodskih izkazov.
Poleg dosedanjega neposrednega vnosa podatkov v računovodske izkaze imate na voljo tudi
možnost uvoza XML datoteke (opis strukture XML datoteke je na spletni stran Za razvijalce
programske opreme).

POMEMBNO!
Letno poročilo in premoženjsko bilanco za leto 2015 lahko elektronsko podpiše zakoniti zastopnik, ki ima
veljavno KDP evidentirano v Evidenci digitalnih potrdil (EDP) ali od njega pooblaščena oseba, ki ima
veljavno KDP in pooblastilo evidentirano v sistemu Pooblastil AJPES.
V primeru, da imate veljavno KDP in niste zastopnik pravne osebe javnega prava ter nimate pooblastila za
oddajo letnega poročila na AJPES, je potrebno za elektronski podpis letnega poročila pripraviti pooblastilo v
sistemu Pooblastil. Podrobnejša navodila o elektronskem podpisovanju so objavljena na spletnem portalu
AJPES v rubriki OSTALE VSEBINE=>Elektronsko podpisovanje pod naslovom Elektronsko podpisovanje
letnih poročil.
Posebno pooblastilo za vpogled, vnos in oddajo podatkov iz premoženjskih bilanc ni potrebno, ker so
navedene pravice pridobljene s pooblastilom za vpogled, vnos in oddajo podatkov iz letnih poročil
proračunskih uporabnikov.
Način predložitve letnih poročil je določen v Navodilu o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava.

