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PANTHEON - Računovodstvo in finance - napredno  

Tematski sklopi: 

Denar >> 4 šolske ure 

Priporočeno predznanje:  

 Računovodstvo, predpisi in zakonodaja; poznavanje knjigovodskih listin in poslovodnih knjig, 

poznavanje predpisov in pravil vodenja in evidentiranja poslovnih dogodkov, poznavanje 

osnov davčne zakonodaje in delovno-pravne zakonodaje. 

 Več-letne izkušnje z vodenjem PANTHEON računovodstva – ni priporočljivo za začetnike. 

 

Planirani mejniki in vsebinski sklopi: 

1. Nastavitve za obdobna poročanja in priprava poročil po meri  

2. Denarni tok 

3. Krediti in leasingi  

4. Časovne razmejitve 

5. Davčna amortizacija pri osnovnih sredstvih 

6. Opomin in izvršbe (napredno) 

7. Prenos podatkov po standardu OVD 
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1. SKLOP |  

Nastavitve za obdobna poročanja in priprava poročil po meri 

 Opredelitev zahtevnejših nastavitev za obdobna poročila na primerih (poročila za 

finančne institucije (banke – FRP poročilo,…), SFR…) 

 Priprava poročil po meri (skrajšane bilance za poslovne uporabnike, hitri pregled 

podatkov po izboru, za določen segment in obdobje). 

 Uporaba formul v bilancah in v DDPO – razlike. 

 

2. SKLOP |  

Denarni tok 

 Denarni tok - priprava bilančnega poročila. 

 Načrtovanje denarnega toka (kot ločen modul). 

 

3. SKLOP |  

Krediti in leasingi 

 prejeti in dani krediti in leasingi,  

 priprava anuitetnega načrta. 

 

4. SKLOP |  

Časovne razmejitve 

 nastavitve v šifrantu vrst dokumentov 

 knjiženje računa 

 kreiranje časovne razmejitve 

 avtomatsko kreiranje časovne razmejitve 

 

5. SKLOP |  

Davčna amortizacija pri osnovnih sredstvih 

 nastavitve za obračun davčne amortizacije 

 obračun davčne amortizacije 

 pregledi 
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6. SKLOP |  

Opomini in izvršbe (napredno) 

 nastavitve opominjanja in izvržb 

 izbor kandidatov za opominjanje 

 priprava in pošiljanje opomionv (papirno/elektronsko) 

 obračun obresti in kreiranje računa za obresti v modulu opomini 

 

7. SKLOP |  

Prenos podatkov po standardu OVD 

 nastavitve 

 izvoz / uvoz podatkov 

 pregled log-a 

 


