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POVZETEK
Pričujoča diplomska naloga temelji na obravnavi kazalcev poslovanja nekaterih
računovodskih podatkov treh samostojnih podjetnikov posameznikov za poslovno leto
2008. Sestavljena je iz dveh delov razvrščenih v sedem poglavij.
V prvem delu opredeljujem pojem računovodstva samostojnih podjetnikov
posameznikov. Naštevam zakonske predpise, ki urejajo njihov status. Osredotočam
se zlasti na gospodarjenje z gotovino, kar je posebnost v njihovem poslovanju.
Zanima me predvsem ostanek dobička, ki je drugače razporejen kot pri drugih
gospodarskih subjektih. Opisani so predpisi, ki so potrebni pri sestavitvi letnega
obračuna.
V drugem delu predstavljam analizo kazalnikov poslovanja. Prikazujem tri resnične
primere različnih dejavnosti treh samostojnih podjetnikov. Kot primer navajam
samostojnega podjetnika gostinca, prevoznika in delo v proizvodnji. Prikazani in
opisani so pregledi poslovanja omenjenih posameznikov.
Ključne besede: računovodstvo, samostojni podjetnik, posebnosti blagajniškega
poslovanja samostojnih podjetnikov, analiziranje s kazalniki.

ii

SUMMARY
My thesis deals with financial data collected from three individual entrepreneurs for
the business year 2008.
The thesis consists of two parts. In the first part, the concept of accounting of
individual entrepreneurs is described. The regulations that adjust their status are
listed. Cash management which is a specialty of their business is focused on. The
remainder of profit which is classified differently as with other business subjects is
described as well as other regulations that are necessary in drafting the annual
accounts.
In the second part business indicators are analyzed. Based on practical examples,
three different activities of three entrepreneurs are presented, specifically the
activities of entrepreneurs in catering industry, in transport and in production.
Business data are shown and analyzed.
Keywords: accounting, entrepreneur, cash balance, business indicators.
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČA ZA PISANJE DIPLOMSKE NALOGE
V izdelavo diplomske naloge sem vključila svoje obseţne delovne izkušnje, ki sem jih
pridobila med dolgoletnim delovnem procesom v računovodstvu in financah. Zadnjih
petnajst let sem zaposlena v samostojnem računovodskem servisu, kjer opravljam
vsa računovodska dela za samostojne podjetnike posameznike, nekaj tudi za manjša
podjetja. Pred tem sem bila zaposlena kot računovodkinja v gospodarski druţbi.
Začetek moje poklicne dejavnosti obsega ravno opravljanje računovodstva pri
samostojnem podjetniku posamezniku. Poslovne knjige vodim vsem strankam po
sistemu dvostavnega knjigovodstva.
1.2 PROBLEMATIKA RAČUNOVODSKIH ANALIZ
Srţ računovodskih analiz je v tem, da predstavljajo pripravljene informacije le del
nujno potrebnega za uspešno odločanje v poslovnem sistemu. Pogosto temeljijo na
ocenah, sodbah ali veljavnih predpisih. Iz računovodskih izkazov ne razberemo odlik
zaposlenih, prednosti prodajnega in nakupnega trga in podobno.
Zaradi omenjenega morajo računovodske informacije prikazovati bistvene zadeve,
biti morajo zanesljive in medsebojno primerljive. Pri knjiţenju poslovnih dogodkov je
potrebno dosledno upoštevati stanovitnost, nastanek poslovnih dogodkov, načelo
pomembnosti in načelo časovne neomejenosti poslovanja, pomembnejša je vsebina
pred obliko. Posredovane informacije morajo bili primerne, pravočasne, točne,
ustrezne ter popolne.
1.3 KRATKA VSEBINA DIPLOMSKE NALOGE
Glede na to, da so uporabniki računovodskih informacij samostojnega podjetnika
zunanji in notranji, moramo nameniti izdelavi le-teh strokovno znanje. Pri
predstavljanju poročil in oblikovanju informacij je pomembna strokovnost,
odgovornost, zaupnost, poštenost, resničnost in prizadevnost.
Za vsakega posameznika je izredno pomembno, kako so posredovane informacije
pripravljene. Zunanjim uporabnikom (predvsem bankam in dobaviteljem)
predstavljajo finančno sposobnost podjetnika. Stalne kupce zanima stabilno
poslovanje, kar se kaţe pri cenah in odplačilnih pogojih podjetnika. Drţavo in javnost
(predvsem, kjer podjetnik deluje) pa zanima velikost dobička, podatki o davkih, o
številu zaposlenih.
V diplomski nalogi sem zbrane informacije analizirala s kazalci stanja financiranja in
tudi podrobno opisala različne rezultate. Podatke sem pridobila iz letnih poročil.
Upoštevala sem izračun posameznega kazalnika in pridobila ţelen podatek.
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Dobljena predstavitev je zelo pomembna informacija za podjetnika osebno, saj
primerja podatke s pričakovanimi rezultati. Iz plačilne sposobnosti in dobičkonosnosti
zavisi njegov finančni poloţaj.
V diplomski nalogi sem zbrane informacije za podjetnika opredelila v kazalnikih
plačilne sposobnosti, v kazalnikih obračanja, kazalnikih gospodarnosti in
dobičkonosnosti. Iz potrebnih podatkov sem izračunala vrednosti in jih primerjala
med vsemi tremi izbranimi podjetniki. Zopet sem upoštevala postopek izračuna.
1.4 CILJ IZDELAVE DIPLOMSKE NALOGE
V diplomski nalogi predstavljam tri različne podjetnike, ki so v enakem času ustvarjali
prihodke v istem okolišu, vendar izkazujejo različne rezultate svojega dela.
Drugačnost opaţam glede na različno dejavnost dela. Samostojni podjetniki
posamezniki lahko veliko razberejo iz analiz, tako svojih kakor tudi iz podatkov
konkurence. Informacije jim lahko sluţijo kot velika pomoč pri poslovanju.
Pomemben cilj je tudi v tem, da sem preko analize podatkov spoznala moţnost, kako
se lahko z ţe drobnimi poslovnimi spremembami v poslovanju med letom vpliva na
boljši končni rezultat.
Cilj izdelave diplomske naloge je spoznati prepoznavnost resnične vrednosti danih
rezultatov s kazalniki in posebnosti pri podjetnikih.
1.5 NAMEN IZDELAVE DIPLOMSKE NALOGE
Diplomsko nalogo s pričujočo vsebino sem izdelala z namenom, da nadgradim svoje
teoretično znanje in ga poveţem s svojimi dolgoletnimi izkušnjami iz prakse. Zato
sem analizirala izračunane kazalnike iz podatkov podjetnikov, ki jim vodim poslovne
knjige. Moje delo temelji na sprotnem seznanjanju podjetnikov s kazalci, ki sledijo
njihovim spremembam v poslovanju, knjiţim različne dogodke in končno sestavim
letno poročilo. Glede na spremljano in prikazano sem podrobno proučila njihovo
poslovanje. Iz diplomskega dela je razvidno, da bo potrebno v bodoče izdelati vrsto
dodatnih analiz. S prikazanim bodo podjetniki sami laţje razumeli podatke svojega
poslovanja. Tudi zunanjim uporabnikom bo branje analiz sluţilo kot pripomoček za
hitrejše prepoznavanje ţelenih informacij.
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2 POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI KOT SAMOSTOJNI
PODJETNIK
2.1 KDO JE SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK
Zakon o gospodarskih druţbah opredeljuje samostojnega podjetnika posameznika (v
nadaljevanju: podjetnik) kot fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Bistveno torej je, da mora opravljati
gospodarsko dejavnost trajno, samostojno in s pridobitnim namenom. Podjetnik je
lahko le posamezna fizična oseba. Zakon mu ne prepoveduje opravljanja dejavnosti
poleg redne zaposlitve.
Pri poslovanju ravna podjetnik po svojih preudarkih in odločitvah, za svoj riziko ter v
svojo korist, zato se kljub temu, da v svojem podjetju dela, ne pojmuje kot
delojemalec.
2.2 PRIČETEK OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri Agenciji Republike Slovenije (RS)
za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vpisan v Poslovni register Slovenije.
V prijavi za vpis, ki jo bodoči podjetnik prinese ali pošlje na eno vstopnih točk VEM
(vse na enem mestu), mora navesti:
- predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dne vloţitve prijave za vpis in ni starejši
od treh mesecev od dne vloţitve prijave za vpis;
- naslov firme podjetja in podatke o sedeţu;
- podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko;
- podatke o zastopniku;
- navedbo dejavnosti, ki jo bo opravljal;
- izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih
poslovanj.
V kolikor ima kvalificirano digitalno potrdilo, lahko priglasitev dejavnosti opravi preko
spleta na naslovu http://e-uprava.gov.si/e-uprava.
Podjetnik pridobi pravico opravljanja gospodarske dejavnosti z vpisom v Poslovni
register Slovenije, razen če so za opravljanje posameznih dejavnosti s posebnimi
predpisi določeni še posebni oz. dodatni pogoji. Pridobitev posebne upravne odločbe
za opravljanje dejavnosti podjetnika je tako predpisana npr. za: gostinsko dejavnost,
dejavnost prirejanja iger na srečo, dejavnost proizvodnje vina in prometa z vinom.
Pridobitev licence pri Obrtni zbornici Slovenije je predpisana za opravljanje
prevozniške dejavnosti podjetnika v cestnem prometu, pridobitev licence pri
Gospodarski zbornici Slovenije je predpisana za opravljanje dejavnosti organiziranja
oziroma prodaje turističnih potovanj itd. Tudi v primerih, ko zakon ne določa
pridobitve posebne odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, mora
podjetnik izpolniti posebne pogoje, ki so z zakonom predpisani za opravljanje te
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dejavnosti; izpolnjevanje pogojev za opravljanje teh dejavnosti preverjajo pristojne
inšpekcijske sluţbe v okviru opravljanja svojih rednih nalog (npr. dejavnost trgovine).
Dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti posebna dovoljenja oz. licence, so
dosegljive na spletnih straneh http://www.gov.si/mg
Strokovna izobrazba je posebej predpisana samo za opravljanje določenih del v
nekaterih gospodarskih dejavnostih (npr. trgovina, gostinstvo, turizem).
2.3 VODENJE POSLOVNIH KNJIG
Zakon določa, da način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov
podjetnika, ki ustreza merilom majhne druţbe, ureja poseben računovodski standard.
Podjetniki načeloma vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in
na način, ki je predviden za druţbe, v določenih primerih pa lahko vodijo poslovne
knjige tudi po sistemu enostavnega knjigovodstva.
2.4 DAVKI IN DRUGE OBVEZNOSTI
Podjetnik plačuje naslednje davke in obveznosti:
- davek od dohodkov iz dejavnosti (kot podvrsta dohodnine),
- davek na dodano vrednost (če je doseţena z zakonom določena višina
prihodkov oz. na podlagi izjave za vpis v davčni register),
- prispevke za socialno varnost,
- druge dajatve.
2.5 TRANSAKCIJSKI RAČUN
Podjetnik posluje preko transakcijskega računa, odprtega pri poslovni banki ali
hranilnici, ki ima dovoljenje Banke Slovenije. Izbira banke je odvisna od odločitve
posameznega podjetnika, zato priporočamo, da pred sklenitvijo pogodbe preuči več
ponudb.
2.6 ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
Podjetnik odgovarja za obveznosti iz poslovanja z vsem svojim premoţenjem, tako s
premoţenjem podjetja kakor tudi s svojim lastnim, osebnim premoţenjem, in sicer
samostojno in neposredno, saj podjetnikovo podjetje nima statusa pravne osebe in
zato ne pride v poštev subsidiarna odgovornost podjetnika.
2.7 ZAPOSLOVANJE
Samostojni podjetnik kot delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci.
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi je pravno dopustna le po predhodni prijavi potreb
samostojnega podjetnika pri Zavodu za zaposlovanje (PD-1), razen v izjemnih
primerih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). Samostojni podjetnik lahko
sklene pogodbo o zaposlitvi samo s kandidatom, ki v celoti izpolnjuje pogoje za
4

konkretno delovno mesto. Najkasneje v 8 dneh po zaposlitvi je potrebno delavca
prijaviti (obr. M-1) v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje pri
krajevno pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).
Delodajalec mora delavcu izročiti kopijo prijave v socialno zavarovanje v roku 15 dni
od nastopa dela delavca. Pred nastopom dela mora delavec na stroške samostojnega
podjetnika opraviti preventivni zdravstveni pregled, če gre za prvo zaposlitev ali če je
od prenehanja opravljanja dela na določenem delovnem mestu preteklo več kot 12
mesecev. Pred prvo prijavo zaposlitve je potrebno prijaviti tudi začetek poslovanja
zavezanca za prispevek (obr. ER-19).
2.8 PRENEHANJE POSLOVANJA
Podjetnik mora tri mesece pred prijavo prenehanja poslovanja na primeren način
(pismo upniku, objava v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih)
objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost in navesti tudi datum prenehanja
opravljanja dejavnosti. Enaka dolţnost velja tudi glede prodaje in prenosa podjetja
(na novo ali prevzemno druţbo).
Prenehanje opravljanja dejavnosti mora podjetnik AJPES prijaviti najmanj petnajst
dni pred datumom prenehanja opravljanja dejavnosti.
Nov Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1) uvaja novost in določa, da AJPES po
uradni dolţnosti izbriše podjetnika iz poslovnega registra če:
- se podjetnik statusno preoblikuje v kapitalsko druţbo,
- če v dveh zaporednih poslovnih letih ne predloţi letnega poročila,
- na podlagi pravnomočnega akta:
- ki ugotavlja smrt podjetnika,
- ki je odločil o stečaju podjetnika,
- ki je izgnal podjetnika iz RS,
- ki je podjetniku prepovedal opravljati dejavnost,
- ki je ugotovil, da je podjetnik dal neresnično izjavo.
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3 OBVEZNA PRAVILA O STROKOVNEM RAVNANJU
PODROČJU RAČUNOVODENJA V SLOVENIJI

NA

3.1 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
3.1.1 Vsebina
Računovodski standardi so izpeljava računovodskih načel o metodah zajemanja in
obdelovanja računovodskih podatkov, oblikovanja računovodskih informacij ter
predstavljanja in shranjevanja računovodskih podatkov in informacij. V Sloveniji so v
veljavi od pomladi 1993 Slovenski računovodski standardi (SRS), ki jih je prvotno
sprejela Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, sedaj pa je za njihovo
oblikovanje in sprejemanje pooblaščen Slovenski inštitut za revizijo, ki skrbi, da so
domači računovodski standardi usklajeni z razvojem mednarodnih računovodskih
standardov in smernic Evropske Unije.
3.1.2 Poglavja
Zakon o gospodarskih druţbah nam predpisuje, da podrobnejša pravila
računovodenja predpiše Slovenski inštitut za revizijo v Slovenskih računovodskih
standardih. Na tem mestu so predstavljena poglavja Slovenskih računovodskih
standardov.
SRS 1
- Opredmetena osnovna sredstva
SRS 2
- Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
SRS 3
- Finančne naloţbe
SRS 4
- Zaloge
SRS 5
- Terjatve
SRS 6
- Naloţbene nepremičnine
SRS 7
- Denarna sredstva
SRS 8
- Kapital
SRS 9
- Dolgoročni dolgovi
SRS 10
- Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
SRS 11
- Kratkoročni dolgovi
SRS 12
- Kratkoročne časovne razmejitve
SRS 13
- Stroški amortizacije
SRS 14
- Stroški materiala in storitev
SRS 15
- Stroški dela in stroški povračil zaposlencev
SRS 16
- Stroški po vrstah, mestih in nosilcih
SRS 17
- Odhodki
SRS 18
- Prihodki
SRS 19
- Vrste poslovnega izida in denarnega izida
SRS 20
- Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni
SRS 21
- Knjigovodske listine
SRS 22
- Poslovne knjige
SRS 23
- Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni
6

SRS
SRS
SRS
SRS
SRS
SRS
SRS
SRS
SRS
SRS
SRS
SRS

24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36

- Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
- Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
- Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje
- Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje
- Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja
- Računovodsko proučevanje
- Računovodsko informiranje
- Računovodske rešitve v zavarovalnicah
- Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
- Računovodske rešitve v zadrugah
- Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih druţb
- Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah
zasebnega prava
SRS 37
- Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji
SRS 38
- Računovodske rešitev v vzajemnih skladih
SRS 39
- Računovodske rešitev pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih
Kontni okvir za gospodarske druţbe 2008
Kontni načrt (kontni plan) za zadruge 2008
Kontni načrt (kontni plan) za gospodarske druţbe 2008
Kontni okvir za podjetnike 2006
Kontni načrt (kontni plan) za podjetnike 2006
Kontni okvir za nepridobitne organizacije 2006
Kontni načrt (kontni plan) za vzajemne sklade 2006
Kontni okvir za društva in invalidske organizacije 2006
3.2 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARD 39
Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih ureja standard
39.
Ta standard obdeluje:
a) letno poročilo podjetnika za zunanje poslovno poročanje,
b) razčlenjevanje postavk v izkazu stanja za zunanje poslovno poročanje,
c) razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje,
č) razkrivanje postavk v izkazu stanja in izkazu poslovnega izida,
d) vodenje poslovnih knjig,
e) knjigovodske listine,
f) amortiziranje,
g) začetno računovodsko merjenje zalog,
h) prevrednotenje sredstev in obveznosti do njihovih virov,
i) popis sredstev in obveznosti do njihovih virov ter
j) dostop do poslovnih knjig in poročil.
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3.2.1 Standard
V nadaljevanju bom na kratko razloţila osnovne postavke, ki so potrebne pri
sestavitvi letnega poročila samostojnega podjetnika in razčlenitev postavk v
predstavljenih izkazih.

a)

Letno poročilo, razčlenitev postavk v njem, razkrivanje postavk

Letno poročilo obsega izkaz stanja, izkaz poslovnega izida in razkritja.
Pri razčlenjevanju postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje vsebuje
bilanca sledeče:
I. SREDSTVA
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva
2. Opredmetena osnovna sredstva
3. Dolgoročne finančne naloţbe
4. Zaloge
5. Poslovne terjatve
a) Dolgoročne poslovne terjatve
b) Kratkoročne poslovne terjatve
6. Kratkoročne finančne naloţbe
7. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina
8. Aktivne časovne razmejitve
9. Terjatve do podjetnika
Skupaj sredstva (od 1 do 9)
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
10. Podjetnikov kapital
11. Dolgoročne rezervacije
12. Finančne in poslovne obveznosti
a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
13. Pasivne časovne razmejitve
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 10 do 13)
Izkaz stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih, v prvem uresničene podatke v
obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem
obračunskem obdobju. Pri razčlenjevanju postavk v izkazu poslovnega izida za
zunanje poslovno poročanje vsebuje izid sledečih postavk:
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki
5. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga ter stroški storitev
a) Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga
b) Stroški storitev
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6. Stroški dela zaposlencev
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)
c) Drugi stroški dela
1.
Odpisi vrednosti
a) Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
7. Drugi stroški
a) Prispevki za socialno varnost podjetnika
b) Ostali stroški
8. Finančni prihodki
Finančni odhodki
a) Finančni odhodki za obresti
b) Drugi finančni odhodki
9. Izredni prihodki
10. Izredni odhodki
11. Poslovni izid
a) Podjetnikov dohodek
b) Negativni poslovni izid
V izkazu poslovnega izida se izkazujejo postavke po sledečih pravilih:
1. Čisti prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v obračunskem obdobju,
zmanjšane za popuste ob prodaji ali kasneje.
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje.
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi in storitve, ki jih ustvari
oziroma opravi podjetnik.
4. Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije,
regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. in se prenašajo med poslovne
prihodke skladno z amortiziranjem ustreznih opredmetenih osnovnih sredstev.
5. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga ter stroški storitev.
6. Stroški dela zaposlencev so plače, nadomestila plač, stroški socialnih zavarovanj
in drugi stroški dela.
7. Odpisi vrednosti.
8. Drugi stroški so prispevki za socialno varnost podjetnika, povračila stroškov
podjetnika, članarine, štipendije in drugi podobni stroški. Med druge stroške se
uvrščajo tudi dolgoročne rezervacije za stroške.
9. Finančni prihodki so prihodki od obresti, prihodki od prevrednotenja terjatev in
dolgov zaradi ohranitve vrednosti, prevrednotovalni finančni prihodki in drugi
finančni prihodki v obračunskem obdobju.
10. Finančni odhodki so obresti, ki jih je mogoče pripisati podjetnikovemu poslovanju.
11. Izredni prihodki so predvsem neobičajne postavke, ki povečujejo poslovni izid.
12. Izredni odhodki so predvsem neobičajne postavke, ki zmanjšujejo poslovni izid.
13. Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju.
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Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih, v prvem uresničene podatke
v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem
obračunskem obdobju.
Glede razkrivanja postavk v skladu z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih k
izkazu stanja in k izkazu poslovnega izida opisujejo podlage za merjenje
gospodarskih kategorij v izkazu stanja ali v izkazu izida, računovodske usmeritve,
potrebne za pravilno razumevanje izkaza stanja ali poslovnega izida in vrsta
sprememb računovodskih usmeritev in računovodskih ocen ter razlog zanje in njihov
znesek (če zneska ni mogoče izračunati, je treba to dejstvo razkriti) ter vrsta in
znesek popravka bistvene napake.
Podjetnik sprejema računovodske usmeritve s sklepi, ki se hranijo 10 let po
prenehanju opravljanja dejavnosti. Vsak sklep se označi z zaporedno številko po
časovnem zaporedju. Ţe sprejete računovodske usmeritve se lahko spremenijo le z
novimi sklepi.

b)

Poslovne knjige

Poslovne knjige so razvidi, ki zagotavljajo podatke za oblikovanje informacij o stanju
in gibanju sredstev in obveznosti do njihovih virov, stroških, odhodkih in prihodkih ter
poslovnem izidu. Vodijo na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za
sestavljanje računovodskih izkazov.
Poslovne knjige sestavljajo temeljni knjigi in pomoţne knjige. Temeljni knjigi sta
dnevnik in glavna knjiga. Vodenje temeljnih knjig je obvezno, vodenje pomoţnih pa
samo, če se verodostojni podatki, ki se ponavadi dobivajo na podlagi pomoţnih knjig,
ne zagotavljajo drugače. Register opredmetenih osnovnih sredstev pa je obvezen.
Glavna knjiga se vodi po načelih dvostavnega knjigovodstva. Oblika glavne knjige je
odvisna od tehnike in metode vnašanja knjigovodskih podatkov vanjo.
Kontni načrt za glavno knjigo zasnuje podjetnik sam na podlagi kontnega okvira, ki
ga pripravi Slovenski inštitut za revizijo. Podjetnik ga ustrezno razčleni. Pri tem
upošteva obrazec SRS 22.10. Dnevnik glavne knjige je lahko enotna temeljna
poslovna knjiga ali več knjig za posamezne skupine kontov. V njem se knjiţijo vsi
poslovni dogodki, ki so predmet bilančne in zunajbilančne evidence.
Pomoţne knjige se vodijo vezane, na prostih listih v kartoteki ali računalniško v
datotekah.
Register opredmetenih osnovnih sredstev se vodi v obliki vnaprej vezane knjige ali
računalniško.
Vknjiţbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah.
Pri tem se upoštevajo načela urejenega knjigovodstva
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V poslovne knjige se na začetku obračunskega obdobja vpišejo začetna stanja
sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki so enaka končnim stanjem iz prejšnjega
obračunskega obdobja.
Odtisi glavne knjige in dnevnika se praviloma hranijo trajno. Podjetnik pa lahko ob
upoštevanju ustreznih predpisov sam določi, po kolikšnem času bo shranil poslovne
knjige na elektronski nosilec podatkov, izvirne poslovne knjige pa uničil.

c)

Knjigovodske listine

Knjigovodske listine so praviloma v posebni obliki sestavljeni zapisi o poslovnih
dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke, stroške in
odhodke. Knjigovodske listine so papirne ali v obliki elektronskih zapisov.
Izvirna knjigovodska listina se sestavi v potrebnem številu izvodov ob nastanku
poslovnega dogodka, izpeljana, na primer zbirnik ali razdelilnik, pa na podlagi izvirnih
knjigovodskih listin ali preknjiţb v poslovnih knjigah.
Podjetnik ali kdo drug sestavi knjigovodsko listino za knjiţenje prihodkov, tudi za
knjiţenje prihodkov iz usredstvenja lastnih proizvodov in storitev.
Knjigovodsko listino za knjiţenje stroškov lahko sestavi podjetnik ali kdo drug.
Vsebovati mora najmanj podatke iz SRS 39.23. Pri sestavljanju knjigovodskih listin se
upoštevajo različna načela.

d)

Amortizacija

Amortizacija se obračunava od opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev. To je razporejanje vrednosti amortizljivega sredstva na zneske,
ki ga v ocenjeni dobi njegove koristnosti postopoma zapuščajo in praviloma pomenijo
stroške.
Popravek vrednosti, ki je povezan z amortiziranjem, se ne pojavlja pri zemljiščih in
drugih naravnih bogastvih, opredmetenih osnovnih sredstvih do njihovega prenosa v
uporabo, opredmetenih osnovnih sredstvih kulturnega, zgodovinskega ali
umetniškega izvora, spodnjem ustroju ţelezniških prog, cest, letališč in podobnega,
opredmetenih osnovnih sredstvih trajno zunaj uporabe ter drugih opredmetenih
osnovnih sredstvih, katerih uporaba ni časovno omejena.
Osnova za obračun amortizacije je pri enakomernem časovnem amortiziranju
nabavna vrednost opredmetenega in neopredmetenega osnovnega sredstva,
popravljena pri prevrednotenju sredstva in zmanjšana za ocenjeno preostalo
vrednost. Nabavne vrednosti osnovnih sredstev, pridobljenih na druge načine, so
določene v SRS 1 in SRS 2.
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Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja,
podjetnik pa se lahko odloči za eno izmed drugih amortizacijskih metod. Obračunava
se posamično, skupinsko pa se lahko samo pri drobnem inventarju iste vrste ali
podobnega namena.
Podjetnik določa letne amortizacijske stopnje samostojno, tudi neodvisno od stopenj,
ki jih upoštevajo davčni predpisi. Amortizacijske stopnje določi na podlagi predvidene
dobe koristnosti.
Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvega dne v naslednjem
mesecu po tistem, ko se začnejo uporabljati za opravljanje dejavnosti.
Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima podjetnik v finančnem
najemu, mora biti usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih sredstev.

e)

Začetno računovodsko merjenje zalog

Vrednotenje zalog predstavlja zaloge materiala in blaga, zaloge proizvodov in
nedokončane proizvodnje ter zaloge trgovskega blaga. Nedokončana proizvodnja so
lahko tudi storitve, ki so do konca obračunskega obdobja dokončane, naročnik pa jih
še ni prevzel.
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju
ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge
nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna cena se
zmanjša za dobljene popuste.
Količinska enota zaloge proizvoda in nedokončane proizvodnje se ob začetnem
prepoznanju ovrednoti po eni izmed metod iz SRS 17, ki je v skladu s predvideno
shemo izkaza poslovnega izida. Zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje se
lahko vrednotijo le po izbranih vrstah stroškov, vendar najmanj po neposrednih
stroških materiala in neposrednih stroških storitev.
Knjigovodska vrednost porabljenih zalog je strošek, knjigovodska vrednost prodanih
zalog pa poslovni odhodek.
Količina porabljenega materiala se ugotavlja na podlagi dejanske porabe tega
materiala. Stroški materiala, ki se pred uporabo ne zadrţujejo v zalogah, se
praviloma izkazujejo v dejanskih zneskih ob nabavi takšnega materiala. Drobni
inventar, dan v uporabo, se prenese med stroške takoj, lahko pa postopoma v
obdobju, ki ni daljše od leta dni.

f)

Prevrednotenje sredstev in obveznosti do njihovih virov

Prevrednotenje, ki je posledica spremembe kupne moči domače valute, merjene v
evrih, imenovano tudi splošno prevrednotenje, se pri podjetnikovem kapitalu ne
opravi.
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Prevrednotenje, ki je posledica sprememb cen gospodarskih kategorij, se na koncu
obračunskega obdobja ali med njim opravi zaradi okrepitve sredstev in dolgov, ki
poveča njihovo do tedaj izkazano vrednost, ali oslabitve sredstev in dolgov, ki
zmanjša njihovo do tedaj izkazano vrednost.
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve poveča neodpisano
vrednost teh sredstev (to je razliko med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti)
in prevrednotovalni popravek kapitala. Zaloge se zaradi okrepitve praviloma ne
prevrednotijo. Prevrednotenje terjatev zaradi oslabitve se opravi, če njihova
knjigovodska vrednost presega udenarljivo oziroma odplačno vrednost. V okviru
prevrednotenja se oblikujejo popravki vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov.
Dolgovi se zaradi okrepitve prevrednotijo v zvezi z dolţniškimi vrednostnimi papirji in
drugimi z njimi povezanimi finančnimi inštrumenti, če je njihova dokazana poštena
vrednost pred odštetjem stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugi
odtujitvi, večja od knjigovodske vrednosti. Pri tem nastajajo prevrednotovalni
finančni odhodki.
Prevrednotenje terjatev zaradi ohranitve vrednosti (spremembe tečaja tuje valute ali
dogovorjene revalorizacije) je redni finančni prihodek oziroma redni finančni
odhodek.

g)

Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov

Na koncu obračunskega obdobja se opravi popis (inventura) sredstev in obveznosti
do njihovih virov, s katerim se podatki uskladijo z dejanskim stanjem. Popis se opravi
tudi na začetku in ob prenehanju opravljanja dejavnosti.
Promet v glavni knjigi in dnevniku ter stanje v glavni knjigi in pomoţnih knjigah se
uskladijo pred sestavitvijo računovodskih izkazov in popisom. Popisna lista vsebuje
vrsto podatkov.

h)

Dostop do poslovnih knjig in poročil

Poslovne knjige in poročila morajo biti dostopne na sedeţu podjetnika. Če vodi
njegove poslovne knjige druga pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano dejavnost
v skladu s klasifikacijo dejavnosti, so lahko poslovne knjige pri njej.
3.2.2 Opredelitve ključnih pojmov oziroma razlage izrazov
Izrazi, ki so uporabljeni v tem standardu opredeljujejo naslednje pojme:
a) Mali samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno
opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost in izpolnjuje ustrezna
merila.
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b) Podjetnikov kapital je lastni vir financiranja podjetnika. Sestavljen je iz prenosov
stvarnega premoţenja, posebnih prevrednotenih popravkov kapitala in
poslovnega izida. Dnevno se lahko tudi spreminja ob vsakem pritoku denarnih
sredstev iz gospodinjstva in ob vsakem odtoku denarnih sredstev v gospodinjstvo.
c) Terjatve do podjetnika so podjetnikov negativni kapital. Pojavljajo se, če
podjetnikovi dolgovi presegajo celoto njegovih v poslovanje vključenih stvari,
pravic in denarja. To pomeni, da upniki financirajo tudi njegovo gospodinjstvo.
d) Med sredstvi izkazuje podjetnik tudi stvarno premoţenje, preneseno iz
gospodinjstva.
3.2.3 Pojasnila
Gospodarske kategorije, obravnavane v tem standardu, so pojasnjene v splošnih
slovenskih računovodskih standardih, razen če so v tem standardu opredeljene
drugače.
Podjetniki, ki niso v delovnem razmerju, zanje kolektivne pogodbe, ki opredeljujejo
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ne veljajo. Kot stroški podjetnika v zvezi
z opravljanjem njegovega dela se v poslovnih knjigah prepoznajo le tisti, ki so
opredeljeni v predpisih.
Podjetnik prenese stvarno premoţenje iz gospodinjstva do dneva priglasitve, lahko
pa tudi kasneje. Od drugih oseb brezplačno pridobljena osnovna sredstva pa se po
dnevu priglasitve ne morejo obravnavati kot prenosi stvarnega premoţenja iz
gospodinjstva. Gospodarska vrednost osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom
stvarnega premoţenja iz gospodinjstva, je vrednost, ki izhaja iz izvirne listine ali
cenitvenega poročila.
Pri zaključevanju poslovnih knjig ob prenehanju dejavnosti se upoštevajo ustrezni
predpisi.
3.2.4 Datuma sprejetja in začetka uporabe
Standard 39 je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 5.
novembra 2002. Minister za finance je dal soglasje. Mali samostojni podjetniki
posamezniki so ga pričeli uporabljati s 1. januarjem 2003. Z uveljavitvijo tega
standarda je prenehal veljati pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju
letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika (Uradni list RS, št. 5/95,
76/97, 86/98 in 25/02).
Priloga o enostavnem knjigovodstvu je sestavni del tega standarda. Uporabljal se je
do 31. decembra 2004.
Slovenske računovodske standarde (2006) - v nadaljevanju SRS je sprejel strokovni
svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 7.11.2005, z njimi sta soglašala
minister za finance in minister za gospodarstvo, objavljeni pa so bili v Uradnem listu
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RS št. 118/05, popravki SRS 26 in SRS 39 v Ur.l.št. 10/06 ter SRS 24 in SRS 25 v Ur.
l. RS št. 58/06, popravek Ur. l. RS št. 12/06 ter SRS 33 (2007) in SRS 34 (2008)
Računovodske rešitve v zadrugah.
Ureditev SRS:
Splošni SRS so obravnavani po enakem zaporedju kot računovodska načela v
Kodeksu računovodskih načel iz leta 1995. Teh standardov je 30.
Poleg splošnih SRS obstajajo še posebni SRS. Od SRS 33 dalje obravnavajo
posebnosti računovodenja v organizacijah posameznih vrst in posebnosti v primerih,
ko niso upoštevanje temeljne računovodske predpostavke, na katerih so zasnovani
splošni slovenski računovodski standardi (na primer posebnosti na plačilih
zasnovanega računovodenja in računovodenja v organizacija s časovno omejenim
delovanjem.
Posamezen SRS je lahko povezan:
- z večimi mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP),
mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS) in direktivami evropske unije
(EU),
- ali pa je posamezna direktiva EU upoštevana v več SRS.
3.2.5 Davčni predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi davčnega
obračuna za leto 2008
Za poslovanje samostojnih podjetnikov so bili za leto 2008 pomembni naslednji
davčni predpisi:
- Zakonske podlage pri izdelavi letnega poročila in davčnega obračuna za
samostojnega podjetnika posameznika so bili za leto 2008 poleg Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb, objavljen v Uradnem listu RS, št. 117/06, 56/08,
78/08 ( v nadaljevanju ZDDPO-2) in tistih določil ZDDPO, ZDDPO-1 in Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO1B), ki se v ZDDPO-2 prenašajo preko prehodnih določb, potrebno upoštevati tudi
naslednje zakone, pravilnike, uredbe in obvestila:
-

Pravilnik o izvajanju ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 60/07);
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
(Uradni list RS, št. 138/06);
Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za
raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 90/07);
Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št.
110/07);
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 117/06, 24/08ZDDKIS);
Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08);
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-

-

Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod, Uradni list RS, št. 54/99,
110/99, 126/07-ZFPPIPP-Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju);
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (SPIZ-1, Uradni list RS, št.
109/06-Uradno prečiščeno besedilo-UPB4);
Zakon o ekonomskih conah (ZEC, Uradni list RS, št. 45/98, 97/01);
Zakon o graditvi objektov (110/02-ZGO-1);
Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (25/04-ZICPES);
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah (12/07-ZECB);
Zakon o druţbah tveganega kapitala (ZDTK, Uradni list RS, št. 92/07);
Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s
tveganim kapitalom (Uradni list RS, št. 92/08);
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št.
109/07).

Zakon o gospodarskih druţbah je podlaga za računovodske predpise – ZGD (53. čl.
do 75. čl.)-objavljen v Uradnem listu RS štev. 42/06, 60/06, 10/08, 68/08).
Poslovne knjige in letno poročilo v celoti veljajo za podjetnika, katerega podjetje
ustreza merilom za srednje ali velike druţbe. Zanj velja osmo poglavje v celoti,
raznen 57. člena, ki določa obveznost revidiranja.
Upoštevati je potrebno splošna pravila o računovodenju:
- obvezno vodenje poslovnih knjig;
- poslovno leto ni nujno koledarsko leto;
- v treh mesecih po koncu poslovnega leta je potrebno sestaviti letno poročilo;
- vodenje knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
- najmanj enkrat letno opraviti inventuro – popis;
- pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja je potrebno (na zadnji dan pred
začetkom postopka) izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida;
- omogočiti trajno hrambo poslovnih knjig in letnega poročila.
Podrobnejša pravila o računovodenju določajo Slovenski računovodski standardi
oziroma mednarodni računovodski standardi.
Letno poročilo samostojnih podjetnikov posameznikov je sestavljeno iz:
- bilance stanja in
- izkaza poslovnega izida.
Letna poročila so pripravljena za javno objavo in drţavno statistiko, evidenco vodi
AJPES-Agencija Republike Slovenija za javnopravne evidence in storitve.
Če zasebnik ne predloţi letnega poročila, je predpisana globa od 600 do 1.600 € po
688. čl. ZGD-1.
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4 POSEBNOSTI PRI BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU
SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV

MALIH

4.1 UVOD
Posebnost blagajniškega poslovanja samostojnih podjetnikov posameznikov izhaja iz
njihovega statusa.
Samostojni podjetnik posameznik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnosti v okviru organiziranega podjetja na podlagi Zakona o
gospodarskih druţbah. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoţenjem.
Ena temeljnih značilnosti samostojnih podjetnikov posameznikov kot fizičnih oseb je,
da prosto razpolagajo z denarnimi sredstvi, kar pomeni, da se ta lahko prelivajo iz
lastnikovega gospodinjstva in vanj. Zaradi tega so nekatera pravila o blagajniškem
poslovanju drugačna kot pri druţbah.
Prosto razpolaganje z denarnimi sredstvi pomeni:
- poslovanje brez blagajniškega maksimuma,
- posebnosti računovodskega evidentiranja,
- vodenje evidence knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom
lastnika,
- blagajniški dnevnik ni obvezen,
- blagajniške listine so poenostavljene.
4.2 OPREDELITEV BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA
Blagajniško poslovanje je poslovanje z domačo in tujo gotovino. Od njegove
organiziranosti je odvisno, kaj za samostojnega podjetnika posameznika pomeni
blagajna. Lahko je:
- kovinska omarica, v kateri je shranjena gotovina;
- prostor, v katerem se posluje z denarjem;
- gotovinsko poslovanje.
Blagajniško poslovanje obsega:
- dvigovanje gotovine z računa za gotovinska izplačila;
- polaganje prejete gotovine na račun;
- vplačevanje in izplačevanje gotovine;
- sestavljanje blagajniških listin za vplačila in izplačila gotovine;
- vodenje evidenc o vplačilih in izplačilih;
- pretoke gotovine med podjetjem in lastnikovim gospodinjstvom.
4.3 ORGANIZIRANOST BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA
Organiziranost blagajniškega poslovanja je odvisna od:
- vrste opravljanja dejavnosti - obsega gotovinskega poslovanja;
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-

organiziranosti vodenja poslovnih knjig;
ureditve vodenja poslovnih knjig (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo).

4.4 PREDPISI, KI UREJAJO BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
Predpise, ki urejajo blagajniško poslovanje delimo na dve skupini, to so:

a)
-

predpisi o plačevanju:
Zakon o uvedbi evra (Uradni list RS, št. 114/06)
Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB, 131/06-5487,
102/07 in 126/07-6413)
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-888)
Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06,
46/07 in 102/07)
Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08)
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št.
60/07) ter na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi (Uradni list RS,
št.10/08, odslej zakon o preprečevanju pranja denarja), ki vključujejo določbe
direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/Evropske Skupnosti (ES).

Pri gotovinskih vplačilih in izplačilih morajo samostojni podjetniki posamezniki
upoštevati še druge predpise, ki sicer ne vplivajo na blagajniško poslovanje, vplivajo
pa na podlage za taka izplačila (na primer zakon o delovnih razmerjih, zakon o
dohodnini in drugi).
Drugače kot pri gospodarskih druţbah velja za samostojne podjetnike, da:
- lahko prosto razpolagajo z denarnimi sredstvi;
- zanje pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu ne velja.

b)

računovodski predpisi

Posebnosti računovodskega evidentiranja gotovinskega poslovanja samostojnih
podjetnikov posameznikov urejajo:
- SRS 39- Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih
(Uradni list RS, št. 118/05 in 10/06),
- Splošni standardi (Uradni list RS, št. 118/05), predvsem:
o SRS 7 – denarna sredstva,
o SRS 21 – knjigovodske listine,
o SRS 22 – poslovne knjige,
o kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike (Uradni list RS,
št. 9/06), uporabljajo ga samostojni podjetniki posamezniki z dvostavnim
knjigovodstvom.
Za listine, ki so povezane z gotovinskim poslovanjem, je priporočljivo, da imajo
vsebino, ki jo določa SRS 39 in kot dopolnitev SRS 21. Po SRS 39 je upoštevanje
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določb o knjigovodskih listinah in vodenju poslovnih knjig priporočljivo, saj omogoča
zagotavljanje urejenega knjigovodstva.
4.5 KAJ SE LAHKO PLAČUJE Z GOTOVINO
Samostojni podjetniki posamezniki morajo imeti za opravljanje dejavnosti ločene
transakcijske račune. Svoje obveznosti, ki izvirajo iz poslovanja, plačujejo praviloma
prek njih in le izjemoma z gotovino.
Bistvene razlike med samostojnimi podjetniki posamezniki in gospodarskimi druţbami
izhajajo iz prostega razpolaganja z denarnimi sredstvi (prostega prelivanja):
- gotovino lahko dvigujejo s transakcijskega računa za namene, ki niso povezani z
opravljanjem dejavnosti;
- gotovino, ki izvira iz dnevnega zasluţka in drugih dnevnih prejemkov, lahko
dnevno prelivajo iz podjetja v svoje gospodinjstvo.
4.5.1 Plačevanje po zakonu o plačilnem prometu
Po zakonu o plačilnem prometu samostojni podjetnik posameznik prejema in
nakazuje denarna sredstva v plačilnem prometu le prek transakcijskega računa.
Spremenjeni in dopolnjeni pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem
maksimumu, izdan na podlagi zakona o plačilnem prometu, za samostojnega
podjetnika posameznika ne predpisuje več pogojev in načina vplačevanja,
razpolaganja in plačevanja z gotovino.
Tabela 1:

Plačevanje z gotovino po 3. členu pravilnika o plačevanju z
gotovino in blagajniškem poslovanju
prejemnik
plačnik
Vrsta
Fizična
oseba,
ki Pravna oseba
Posamična izplačila, ki niso večja od
opravlja dejavnost
417,29 EUR1
Fizična oseba
Pravna oseba
Odkup efektivnega tujega denarja,
potovalnih in bančnih čekov ter kreditnih
pisem od tujih in domačih fizičnih oseb
(menjalniški posli)
Fizična oseba
Pravna oseba
Izplačila v skladu s 23.a členom pravilnika
o izvajanju zakona o davčnem postopku
Vir: Zupančič (2008, str.45)

1

Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku določa največje posamično izplačilo v gotovini 420
evrov.
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4.5.2 Plačevanje samostojnih podjetnikov posameznikov po zakonu o
davčnem postopku
Pri plačevanju z gotovino samostojni podjetniki posamezniki upoštevajo zakon o
davčnem postopku (36. člen) in pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku. Ta
določa primere, v katerih plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve ter drugih
plačil ni treba nakazovati na transakcijski račun.
Taki primeri so:
- dohodki iz delovnega razmerja iz 37. člena zakona o dohodnini;
- dohodki, ki so v skladu z 20. do 32. členom zakona o dohodnini izvzeti iz
obdavčitve z dohodnino (oprostitve plačila dohodnine);
- dividende in obresti, ki ne presegajo 125 evrov;
- dividende, obresti in druga izplačila v zvezi s premoţenjem, za katero se
opravljajo skrbniške storitve oziroma storitve gospodarjenja, če se izplačujejo na
račune skrbniških storitev oziroma storitev gospodarjenja;
- prejemki, namenjeni pokritju stroškov dnevnice in prevoza, kadar je izplačilo
opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega
odbora na podlagi predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo takih
stroškov (3. točka 107. člena zakona o dohodnini);
- prejemki iz 2., 4. in 5. točke 107. člena zakona o dohodnini;
- prejemki od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov
ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 125 evrov.
Tabela 2:

Plačevanje fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, z gotovino po
pravilniku o izvajanju zakona o davčnem postopku
Prejemnik
plačnik
Vrsta
Pravna oseba
Fizična oseba, ki opravlja Posamična izplačila, ki niso
dejavnost
večja od 420 EUR
Fizična oseba, ki opravlja Fizična oseba, ki opravlja Posamična izplačila, ki niso
dejavnost
dejavnost
večja od 420 EUR
Fizična oseba
Fizična oseba, ki opravlja Izplačila v skladu s 23. a
dejavnost
členom pravilnika o izvajanju
zakona o davčnem postopku
Vir: Zupančič (2008, str. 45)
4.5.3 Gotovinsko poslovanje po zakonu o preprečevanju pranja denarja
Zakon o preprečevanju pranja denarja med drugim:
- omejuje gotovinska plačila za posamezno prodano blago ali za več med seboj
povezanih dobav blaga (37. člen) ter
- nalaga poročanje uradu za nadzor pranja denarja o vsaki transakciji v gotovini (v
bankovcih ali kovancih, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo) in presega vrednost
30.000 evrov (38. člen).
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Tabela 3:

Omejitev gotovinskega poslovanja po zakonu o preprečevanju
pranja denarja
Kupec
Prodajalec2
Vrsta3
Stranka ali tretja oseba
Oseba, ki prodaja blago v Posamična izplačila, ki niso
Republiki Sloveniji
večja od 15.000 EUR3
Vir: Zupančič (2008, str. 46)
Nadzor nad prepovedjo sprejemanja plačil opravlja Davčna uprava Republike
Slovenije (DURS-87. člen).
Samostojni podjetniki posamezniki lahko plačujejo z gotovino v drugih drţavah
Evropske unije do zneskov, ki so določeni s predpisi teh drţav. Glede na direktivo
2005/60/ES, katere določbe so morale vse drţave članice vključiti v svojo
zakonodajo, tudi v drugih drţavah Evropske unije plačila za blago (za enega ali več
med seboj povezanih nakupov) ne smejo presegati 15.000 evrov.
4.5.4 Obvezna prijava po zakonu o deviznem poslovanju
Zakon o deviznem poslovanju zahteva le obvezno prijavo vnosov gotovine v Evropsko
unijo in iznosov iz nje. Po njegovem 14. členu carinski organ začasno zaseţe
neprijavljeno gotovino, ki jo v EU in iz nje prenašajo rezidenti in nerezidenti v
potniškem, blagovnem in poštnem prometu, če je ta znesek 10.000 evrov ali več.
Obrazec za prijavo je objavljen na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.
Prenašanje gotovine se kontrolira, da bi se preprečilo prenašanje za nezakonite
namene (uredba evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26.
oktobra 2005).
Neprijavljena gotovina se zaseţe, samostojni podjetnik posameznik pa plača še
globo.
Zakon o deviznem poslovanju obravnava tudi menjalniške posle, pri katerih
menjalnice zamenjujejo tujo gotovino in čeke za evre in obratno.

2

Pravna ali fizična oseba, ki opravlja draţbo, trguje z umetninami, se ukvarja s prometom
plemenitih kovin in dragih kamnov in izdelkov iz njih, ter druga pravna ali fizična oseba, ki pri
prodaji blaga sprejema plačila v gotovini (37. člen).
3

Omejitev velja tudi, če se plačilo za prodano blago opravi v več med seboj povezanih gotovinskih
transakcijah, ki skupaj presegajo 15.000 evrov.
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4.6 PREDLOGI SKLEPOV O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU
Samostojni podjetniki posamezniki hranijo evidenco sklepov. Računovodske
usmeritve (pravila in postopke, ki jih je treba upoštevati in uporabljati pri sestavljanju
računovodskih izkazov in pri vsem računovodenju) sprejemajo v obliki sklepov, tudi o
denarnih sredstvih, glede katerih standardi dopuščajo več moţnosti. Pri pripravi
strokovnih rešitev je treba izhajati iz opredelitve njihove vsebine.
Sklepe ponavadi sprejema samostojni podjetnik posameznik ali njegov prokurist.
Lahko so zapisani na papirju (na prostih listih ali v vezani knjigi) ali računalniško (v
računalniških datotekah). Hranijo se 10 let po prenehanju opravljanja dejavnosti.
Vsak sklep se označi z zaporedno številko po časovnem zaporedju. Ţe sprejete
računovodske usmeritve se lahko spremenijo le z novimi sklepi. Drugih zahtev glede
vsebine in oblike sklepov v SRS 39 ni.
Način sestavljanja in oblika sklepov ter način njihovega zapisovanja niso predpisani.
To pomeni, da je odločitev o tem prepuščena samostojnemu podjetniku
posamezniku. Na izbiro ima več moţnosti. Treba je pojasniti, da ne gre za obveznost
vodenja knjige, ki bi morala biti overjena pri notarju, temveč le za napisane sklepe, s
katerimi samostojni podjetniki posamezniki sprejemajo računovodske usmeritve.
4.6.1 Oblikovanje pravil v sklepu oziroma sklepih o denarnih sredstvih
Zaporedje oblikovanja sklepov po vrstah računovodskih usmeritev in znotraj iste
vrste ni predpisano. Obvezno je zagotoviti časovno zaporedje sprejetih sklepov.
Priporočljivo je, da zapisi sklepov v računalniških datotekah omogočajo, da zlahka
pridemo do njih po časovnem zaporedju in po vrstah.

4.6.1.1 Razvrščanje in izkazovanje denarnih sredstev
Glede razvrščanja in izkazovanja denarnih sredstev je potrebno urediti izkazovanje s
sestavo ustreznega kontnega načrta. Pri tem se upošteva predvsem SRS 39.3.8 in
kontni okvir za male samostojne podjetnike-posameznike – skupini 10 in 11.
V knjigovodstvu se posebej obravnavajo denarna sredstva v blagajni, vrednostni
papirji in dobroimetje pri bankah ter drugih finančnih institucijah.
Med denarna sredstva se uvrščajo tudi denarni ustrezniki, kot so:
- kratkoročni depoziti in vloge v bankah;
- takoj udenarljivi dolţniški vrednostni papirji z majhnimi tveganjem, ki so uvrščeni
na organiziran trg (drţavne obveznice, blagajniški zapisi in podobno).
Vrednotnice (znamke, koleki in podobno) se hranijo v blagajni, izkazujejo pa ločeno
od gotovine.
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Samostojnemu podjetniku posamezniku ni treba voditi blagajniške knjige, če
zagotavlja podatke o gotovinskih prejemkih in izdatkih drugače. V takem primeru
uporablja neposredno konto v skupini 92 – Pretoki denarnih sredstev med podjetjem
in lastnikovim gospodinjstvom.
V sklep o računovodskem obravnavanju gotovine v poslovnih knjigah, kot izhaja iz
kontnega načrta, lahko zapiše takole (dva predloga):
- gotovinska vplačila in gotovinska izplačila se evidentirajo v skupini 10 – denarna
sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice. Domača in tuja denarna
sredstva se izkazujejo ločeno.
- gotovinska vplačila in gotovinska izplačila se evidentirajo v skupini 92.

4.6.1.2 Merjenje in prevrednotenje denarnih sredstev
Glede merjenja in prevrednotenja denarnih sredstev se ţe ob začetnem pripoznanju
izkaţe v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. Denarno sredstvo, izraţeno v tuji valuti,
se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan prejema. Če se spremeni
valutni tečaj, se zaradi tečajne razlike izkaţejo redni finančni prihodki ali redni
finančni odhodki.

4.6.1.3 Organiziranost knjigovodstva denarnih sredstev
V knjigovodski sklep lahko zapišemo:
- v podjetju samostojnega podjetnika posameznika, ki ima registrirano dejavnost v
skladu s klasifikacijo dejavnosti, je organizirano knjigovodstvo denarnih sredstev;
- pri drugi pravni ali fizični osebi, ki ima registrirano dejavnost v skladu s
klasifikacijo dejavnosti, je organizirano knjigovodstvo denarnih sredstev.

4.6.1.4 Vrste blagajn
Za blagajniško poslovanje se praviloma uporablja ena gotovinska blagajna, po
potrebi pa tudi pomoţne negotovinske blagajne:
- blagajna vrednotnic, v kateri se hranijo poštne znamke in koleki;
- blagajna vrednotnic, v kateri se hranijo vrednostni papirji;
- blagajno vrednostnih bonov.
V sklepu se določijo število in vrste blagajn, na primer:
za blagajniško poslovanje se uporabljata blagajni v domači in tuji valuti.

4.6.1.5 Vodenje poslovnih knjig in blagajniških listin
Blagajniški dnevnik je pomoţna poslovna knjiga. Samostojni podjetnik posameznik
sam odloča o vodenju blagajniškega dnevnika. Pri vodenju enostavnega
knjigovodstva, ni dolţan izkazovati gotovinskih vplačil in izplačil.
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Pri sestavljanju in kontroliranju blagajniških in drugih tovrstnih poslovnih listin se
upoštevajo:
- SRS 39.21 za knjiţenje prihodkov,
- SRS 39.22 za knjiţenje stroškov (tudi za knjiţenje pretokov v gospodinjstvo in iz
njega, če ni ustreznih listin) in
- SRS 39.23 glede načel sestavljanja knjigovodskih listin.
Samostojni podjetnik posameznik lahko sestavi vsebino sklepa takole:
- blagajniški dnevnik se vodi računalniško, sestavljajo se blagajniške vplačilnice in
izplačilnice. Knjiţi se zbirno;
- blagajniškega dnevnika se ne vodi. Posamezna gotovinska vplačila in izplačila se
knjiţijo v okviru analitičnega konta 920 – Pretoki in odtoki denarnih sredstev.
Podlaga za knjiţenje so poslovne listine (vplačilni in izplačilni naslovi).

4.6.1.6 Popis gotovine
Gotovino je treba popisati na posebnem popisnem listu, če samostojni podjetnik
posameznik vodi blagajniški dnevnik in ima po stanju na dan bilance stanja v blagajni
gotovino (SRS 39.49).
Glede na prosto razpolaganje z gotovino popis tudi ni obvezen, saj se lahko
predpostavlja, da se prejeta gotovina dnevno preliva v lastnikovo gospodinjstvo.
Vsebina sklepa o popisu gotovine se glasi:
Popis blagajne se opravi enkrat letno za potrebe sestavitve letnega poročila. Popis se
opravi ob koncu zadnjega dne poslovnega leta.
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5 ZAVEZANEC ZA DAVEK OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI IN
STOPNJA DAVKA
Na podlagi zakona o dohodnini se v osnovo za dohodnino med drugim všteva tudi
dobiček, ki se ugotavlja kot razlika med prihodki in odhodki, doseţenimi v zvezi z
opravljanjem dejavnosti samostojnih podjetnikov in ostalih zasebnikov, in sicer v
višini, od katere je bil odmerjen davek od dohodkov iz dejavnosti.
Zavezanec za dohodnino je med drugim tudi fizična oseba, ki doseţe dohodek z
neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat
opravljanja dejavnosti.
Opravljanje dejavnosti pa med drugim pomeni tudi opravljanje vsake podjetniške
dejavnosti. S tem so mišljeni tako samostojni podjetniki posamezniki kot ostali
zasebniki, ki začnejo opravljati dejavnost na podlagi priglasitve oziroma vpisa v
ustrezno evidenco. Pod pojmom zavezanec oziroma zasebnik (ta termin uporablja
davčna zakonodaja) je mišljen tako samostojni podjetnik posameznik kot tudi ostali
zasebniki (npr. zasebno zdravstvo, odvetniki, notarji), ki po statusu niso samostojni
podjetniki.
Stopnje davka od dohodkov iz dejavnosti so progresivne, lestvica, po kateri se
obdavčuje dobiček samostojnega podjetnika oziroma zasebnika, pa je sestavni del
zakona o dohodnini.
Pri samostojnem podjetniku oziroma ostalih zasebnikih, se za ugotavljanje
ustvarjenih prihodkov in odhodkov za davčne namene uporabljajo predpisi o
obdavčitvi dohodkov pravnih oseb.
Pri sestavitvi davčnega obračuna samostojnega podjetnika zasebnika za leto 2008 je
bil datum 31.3.2009 skrajni rok, do katerega so morali oddati Davčni upravi
Republike Slovenije davčni obračun. Davčni obračun so za leto 2008 zasebniki lahko
vloţili samo v elektronski obliki na predpisanem obrazcu , ki ga je določil Pravilnik o
obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 122/08.
5.1 PODJETNIKOV DOHODEK OZIROMA KAPITAL
-

-

Podjetnikov dohodek v podatkih v izkazu poslovnega izida:
Podjetnikov dohodek je razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno
priznanimi odhodki. Prihodki so ugotovljeni na podlagi Slovenskih računovodskih
standardov. Kot odhodki pa so všteti vsi stroški, ki so nastali v procesu poslovanja
skupaj z vsemi odhodki.
Podjetnikov kapital v bilanci stanja kot obveznost do virov sredstev:
Podjetnikov kapital je stanje kapitala na dan bilance stanja, to je razlika med
sredstvi in nekapitalskimi obveznostmi do njihovih virov v bilanci stanja.
25

Je lastni vir financiranja podjetnika. Sestavljen je iz prenosov stvarnega
premoţenja, preseţkov iz prevrednotenja in čistega poslovnega izida. Tako
dobimo podatek o podjetnikovem kapitalu na kontih skupin 90 – začetni
podjetnikov kapital, 91- prenosi vrednosti premoţenja, 92 – pretoki denarnih
sredstev med podjetjem in lastnikovim gospodinjstvom, 93 – podjetnikov
dohodek ali negativni poslovni izid, 95 – preseţek iz prevrednotenja.
5.2 LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2008
Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2008
(Uradni list RS, št. 119/08) in zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o
dohodnini – ZDoh- 2A (Uradni list RS, št. 10/08) in ZDoh – 2B (Uradni list RS, št.
78/08).
Tabela 4:
Stopnje dohodnine za davčno leto 2008
Če znaša neto letna davčna
Znaša dohodnina v evrih
osnova v evrih
Nad
Do
7.187,60
16 %
7.187,60
14.375,20
1.150,02
+ 27 % nad 7.187,60
14.375,20
3.090,67
+ 41 % nad 14.375,20
Vir: Davčna uprava RS
Iz tabele vidimo letne neto davčne osnove in zneske izračunane dohodnine. Ti
podatki sluţijo podjetnikom za izračun letne obveznosti dohodnine.
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni
delodajalec, se za davčno leto 2008 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica
preračunana na 1/12 leta:
Tabela 5:

Stopnje dohodnine za mesečne izračune akontacije dohodnine
za leto 2008
Če znaša neto mesečna
davčna osnova v evrih
Znaša dohodnina v evrih
Nad
Do
598,97
16 %
598,97
1.197,93
95,84
+ 27 % nad 598,97
1.197,93
257,56
+ 41 % nad 1.197,93
Vir: Davčna uprava RS

Podatki v tabeli nam prikazujejo stopnje dohodnine za mesečne izračune akontacij
dohodnine.
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5.2.1 Splošna davčna olajšava
Z upoštevanjem določb ZDoh- 2A in ZDoh – 2B je višina skupne splošne olajšave
odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2008.
Tabela 6:

Znesek splošne olajšave v skupnem dohodku z upoštevanjem
določb ZDoh-2A
Če znaša skupni dohodek v evrih
Znaša splošna olajšava v evrih
Nad
Nad
8.300,00
4.959,60
8.300,00
9.600,00
3.959,60
9.600,00
2.959,60
Vir: Davčna uprava RS

Tabela prikazuje zneske splošnih olajšav v skupnem dohodku.
Od dneva uveljavitve ZDoh-2B, to je od 31. 7. 2008, se pri izračunu akontacije
dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja upošteva:
Tabela 7:

Znesek mesečne splošne olajšave od uveljavitve določb ZDoh2B
Če znaša mesečni bruto dohodek
iz delovnega razmerja v evrih
Znaša splošna olajšava v evrih
Nad
Nad
691,67
413,30
691,67
800,00
329,97
800,00
246,63
Vir: Davčna uprava RS

Podatki v tabeli nam prikazujejo znesek mesečnih splošnih olajšav od uveljavitve
novih določb zakona o dohodnini. Če delojemalec ne ţeli, da se mu pri izračunu
akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova
zmanjša za 246,63 evra.
5.2.2 Osebne olajšave
Tabela 8:
Znesek letne in mesečne osebne olajšave
Namen
Letna olajšava v evrih
Mesečna olajšava v evrih
invalidu s 100 % telesno okvaro
15.824,35
1.318,69
po dopolnjenem 65. letu starosti
1.273,69
106,14
Vir: Davčna uprava RS
Podatki v tabeli nam pokaţejo letno in mesečno osebno olajšavo za invalide in osebe
po dopolnjenem 65. letu starosti.
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5.2.3 Posebna osebna olajšava
za rezidenta, ki se izobraţuje in ima status dijaka ali študenta znaša 2.959,60 evra.
5.2.4 Posebna olajšava
Tabela 9:

Letni in mesečni zneski posebnih olajšav za vzdrževane otroke
Mesečna olajšava v
Namen
Letna olajšava v evrih
evrih
Za prvega vzdrţevanega otroka
2.183,76
181,98
Za vzdrţevanega otroka, ki
potrebuje posebno nego in
7.912,70
659,39
varstvo
Za
drugega
vzdrţevanega
2.374,02
197,83
otroka
Za tretjega vzdrţevanega otroka
3.959,52
329,96
Za
četrtega
vzdrţevanega
5.545,02
462,08
otroka
Za petega vzdrţevanega otroka
7.130,52
594,21
Vir: Davčna uprava RS

Iz tabele 9 razberemo letne in mesečne zneske posebnih olajšav za vzdrţevane
otroke za leto 2008.
Tabela 10:

Letni in mesečni zneski posebnih olajšav za vzdrževanje
vsakega drugega družinskega člana
Letna olajšava v evrih
Mesečna olajšava v evrih
2.183,76
181,98
Vir: Davčna uprava RS

Iz tabele 10 razberemo letno in mesečno posebno olajšavo za vzdrţevanje vsakega
drugega druţinskega člana.
5.2.5 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – do
2.526,23 evrov letno.

28

6 ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Podjetniki pri svojem delu potrebujejo podatke o poslovanju poslovnih partnerjev.
Poročila so namenjena notranjim uporabnikom – poslovodstvu in zunanjim
uporabnikom – drţava, banke in druge institucije. Podjetniki notranje podatke zaradi
vsebine varujejo kot poslovno skrivnost. Zato smo odvisni od podatkov namenjenim
zunanjim uporabnikom. Iz teh se seznanimo z védenjem, ki je potrebno za sprejetje
poslovnih odločitev. Ena takšna institucija, kateri je potrebno oddati računovodska
poročila v obliki bilance stanja in računovodskega izkaza je AJPES.
Preden oddamo računovodska poročila, je potrebno razumevanje temeljnih
računovodskih izkazov (bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih
tokov). To znanje je potrebno za analizo računovodskih izkazov in razumevanje ciljev
njihovega revidiranja.
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in
obveznosti do virov sredstev podjetja na določen dan. Pokaţe finančni poloţaj
podjetja.
Izkaz poslovnega izida pa je računovodski izkaz, ki prikazuje prihodke in odhodke
podjetja v določenem obdobju ter ustvarjeni poslovni izid.
Pogosto se za analiziranje računovodskih izkazov uporabljajo podatki preteklega
poslovanja podjetnika ali podatki o poslovanju podjetnika v isti gospodarski panogi.
Lahko se uporabljajo podatki o načrtovanem poslovanju.
6.1 ANALIZA S KAZALNIKI
Kazalniki so relativna števila, dobljena z deljenjem določene ekonomske kategorije s
kakšno drugo.
Kazalnike lahko razčlenimo na:
- stopnjo udeleţbe sestavnega dela v celotni velikosti. Te vrste kazalnikov dobimo
tako, da podatek za sestavni del delimo s podatkom za celoto. Dobljeni količnik,
pomnoţen s 100, nam da odstotek udeleţbe sestavnega dela v celotni velikosti.
- indekse dane velikosti v primerjavi z istovrstno izhodiščno velikostjo. Dobimo jih s
primerjanjem istovrstnih podatkov. Dajejo nam različne, toda med seboj sorodne
procese in stanja.
Če se podatka časovno razlikujeta, govorimo o časovnem indeksu. Če pa se
podatka razlikujeta po stvarnem znaku, govorimo o stvarnem indeksu.
Dobljeni količnik pomnoţimo s 100 in dobimo indeks.
- koeficiente, ki jih dobimo, če primerjamo raznovrstne podatke. Pokaţejo nam
primerljive procese ali stanja. Koeficient izračunamo tako, da podatek, ki ga
primerjamo, delimo s podatkom s katerim ga primerjamo.
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Pomembna pri analizi kazalnikov je vsebinska razlaga izračunane vrednosti. Pravo
sliko nekega kazalnika pogosto dobimo šele, ko primerjamo ta kazalnik pri sorodnem
podjetniku, panogi ali najboljšimi v tej panogi. Primerjava je priporočljiva tudi za
pretekla leta.
6.1.1 Kazalniki stanja financiranja
Ti kazalniki so zelo pomembni za posojilodajalce podjetnikom, saj kaţejo tveganost
glede vračila glavnice in obresti. Usmerjeni so v analizo načina financiranja. Zanima
nas višina dolgov oziroma kapitala v strukturi vseh virov financiranja.

a)

1. kazalec: delež kapitala v financiranju
deleţ kapitala v financiranju =

kapital
obveznosti do virov sredstev

Za posojilodajalce naj bi bila vrednost tega kazalca čim večja, saj jim pove, kolikšna
je zadolţitev. Manjša je zadolţitev oziroma večji je kazalnik, manjši je odliv denarja
za vračilo glavnic in obresti oziroma manjše je tveganje pri posojilodajalnem poslu.
V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ:
Tabela 11:
Delež kapitala v financiranju
Prevoznik
88,55
Gostinec
24,22
Proizvajalec
41,07
Vir: lasten
Iz navedenega sledi, da ima prevoznik najboljše moţnosti za pridobitev posojil pri
bankah.

b)

2. kazalec: delež kratkoročnega financiranja
PČR + kratkoročni dolg
obveznosti do virov sredstev

deleţ kratkoročnega financiranja =

Tu kazalec prikazuje razmerje med kratkoročnimi obveznostmi nasproti vsem
obveznostmi do virov sredstev.
V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ:
Tabela 12:
Delež kratkoročnega financiranja
Prevoznik
11,45
Gostinec
75,78
Proizvajalec
58,93
Vir: lasten
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Iz navedenega prikaza sledi, da ima prevoznik najboljšo bonitetno oceno glede
moţnosti pridobitve posojila, saj ima majhen deleţ ţe v kratkoročnih obveznostih.
Proizvajalec pa izkazuje večji deleţ kratkoročnih obveznosti (verjetno ţe ima
obveznosti do bank).
6.1.2 Kazalniki stanja investiranja
S temi kazalci analiziramo strukturo sredstev – to pomeni aktivno stran bilance
stanja. Vrednosti kazalnikov se lahko po posameznih panogah zelo razlikujejo.

a)

delež dolgoročnih sredstev
dolgoročna sredstva
sredstva

deleţ dolgoročnih sredstev =

Kazalec nam pove, koliko dolgoročnih sredstev ima posameznik med vsemi sredstvi.
Zmanjšanje kazalnika lahko pomeni, da se je poslovanje povečalo, oziroma da so se
povečala kratkoročna sredstva (kratkoročne terjatve, zaloge). Lahko pa nam
zmanjšanje pove, da je prišlo do dezinvestiranja oz. neobnavljanja osnovnih
sredstev.
V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ:
Tabela 13:
Delež dolgoročnih sredstev
Prevoznik
17,16
Gostinec
31,08
Proizvajalec
48,23
Vir: lasten
Iz prikazanih podatkov sledi, da ima prevoznik najniţji deleţ dolgoročnih sredstev
med vsemi sredstvi. Pomeni, da zelo hitro obrača svoja dolgoročna sredstva.
Nasprotje njemu pa je proizvajalec, kateri ima visok deleţ dolgoročnih sredstev.

b)

delež kratkoročnih sredstev
kratkoročna sredstva
sredstva

deleţ kratkoročnih sredstev =

Kazalnik kaţe odstotek kratkoročnih sredstev v vseh sredstvih podjetja. Zopet je
pomembna specifičnost panoge. Povečana vrednost kazalnika lahko pomeni
izboljšanje poslovanja. Lahko pa pomeni tudi nevarnost, kajti povečanje tega
kazalnika brez povečanja obsega poslovanja pomeni, da so se istočasno zmanjšala
dolgoročna sredstva. To pa lahko pomeni zaostanek investiranja in v bodoče
razmislek, ali bo moţno tak obseg poslovanja doseči z obstoječimi dolgoročnimi
sredstvi.
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V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ:
Tabela 14:
Delež kratkoročnih sredstev
Prevoznik
81,14
Gostinec
68,92
Proizvajalec
51,77
Vir: lasten
V prikazani tabeli so podatki obratni kot v kazalcu deleţa dolgoročnih sredstev. Pri
podjetniku gostincu je ta podatek precej visok, delno zaradi zalog hrane in pijače.
Ravno tako je pri proizvajalcu, kateri ima konec leta na zalogi material, nedokončane
in dokončane proizvode. Prevoznik pa nima zalog. Prikazano pa je iz prejšnjega
kazalca, da ima nizko vrednost dolgoročnih sredstev. Iz tega sledi, da ima prevoznik
med kratkoročnimi sredstvi velik deleţ terjatev do kupcev, ima denarna sredstva in
morebitne druge terjatve. Pomembno je, da so te terjatve kvalitetne in pravično
prikazane. Pomembna je odpisanost terjatev do kupcev.

c)

odpisanost osnovnih sredstev
odpisanost osnovnih sredstev =

popravek vrednosti osnovnih sredstev
nabavna vrednost osnovnih sredstev

Ta kazalnik prikazuje zastarelost osnovnih sredstev. Večja je vrednost kazalnika, bolj
so osnovna sredstva zastarela. Za podrobnejšo analizo je potrebno ta kazalec
izračunati za vsako vrsto osnovnih sredstev posebej.
Tabela 15:

Prikaz podatkov popravka vrednosti OS, nabavna vrednost in
odpisanost OS
Prevoznik
Gostinec
Proizvajalec
Popravek vrednosti OS
231.609
29.875
8.558
Nabavna vrednost
345.838
38.941
15.919
Odpisanost
66,97
76,72
53,76
Vir: lasten

Iz konkretnega primera je razvidna različnost opravljanja dejavnosti. Prevoznik zelo
pogosto nabavlja svoja osnovna sredstva – tovornjake, saj mora imeti kvalitetna
osnovna sredstva. Stopnja odpisa je velika oz. predstavlja največji moţni odstotek.
Proizvajalec pa ima sredstva, ki mu sluţijo vrsto let, zato je odstotek odpisa manjši. S
tem je osnovno sredstvo odpisano v daljšem časovnem obdobju. Uporablja tudi
zgradbo za svojo dejavnost.
Podjetnik gostinec ima najvišji deleţ odpisanosti. S tem podatkom je pokazano, da
premalo investira v nova osnovna sredstva. Čeprav se uporablja realna stopnja
odpisa ţe od začetka vnosa osnovnega sredstva v uporabo, se je smiselno pri tem
podatku zamisliti in ukrepati v korist dejavnosti.
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6.1.3 Kazalniki plačilne sposobnosti
Omenjene kazalnike imenujemo tudi kazalnike vodoravnega finančnega ustroja ali
kazalnike plačilne sposobnosti in solventnosti.
Primerjamo posamezne postavke sredstev s posameznimi postavkami obveznosti do
virov sredstev. Ti kazalci so zanimivi za posojilodajalce (predvsem za odobritev
kratkoročnih posojil). Manjša je vrednost teh kazalnikov, večje je tveganje
posojilodajalca, da bo dobil od podjetnika vrnjeno glavnico z obrestmi. Če je kreditna
sposobnost podjetnika manjša, bo teţje dobil odobreno posojilo in večja bo obrestna
mera posojila.
Slabost omenjenih kazalnikov je v tem, da se izračunajo na podlagi podatkov na
določen dan, največkrat je to iz bilanc konec leta. Ker je plačilna sposobnost
dinamična kategorija, je potrebno dopolniti ta podatek s podatki iz izkazov denarnih
tokov.

a)

trajno in dolgoročno financiranje dolgoročnih sredstev

trajno in dolgoročno financiranje
dolgoročnih sredstev

=

kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne
rezervacije
dolgoročna sredstva

V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ
Tabela 16:

Delež financiranja dolgoročnih sredstev
Prevoznik
5,16
Gostinec
0,78
Proizvajalec
0,85
Vir: lasten

Izračunani podatki v tabeli nam pokaţejo zelo ugodno stanje za prevoznika in
neugodno stanje tako za podjetnika gostinca kot proizvajalca. Za slednja pomeni, da
ţe financirata poslovanje s kratkoročnimi poslovnimi in finančnimi obveznostmi.

b)

kratkoročno pokritje kratkoročnih obveznosti

kratkoročno pokritje kratkoročnih obveznosti
(kratkoročni koeficient)
Kazalnik prikazuje
obveznostmi.

razmerje

med

=

kratkoročnimi

kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti
sredstvi

in

kratkoročnimi

Običajno ne moremo trditi, da se je likvidnost podjetniku povečala, če se je povečala
tudi vrednost kazalnika. Za to lahko uporabimo dve trditvi, in sicer:
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-

-

V števcu kazalnika so celotna kratkoročna sredstva, ne glede na njihovo obliko.
Jasno pa je, da bo podjetnik laţje poravnal svoje obveznosti z denarnimi sredstvi
kot na primer z blagom.
Vrednost koeficienta se lahko izboljša, če na koncu leta poravnamo del
kratkoročnih obveznosti. Zmanjšata se tako imenovalec kot števec, vendar pa se
celotna vrednost kazalnika poveča.

Ponovno je pomembna dejavnost v panogi, saj je odločilnega pomena katera
sredstva podjetnik uporablja (recimo prevoznik nima zalog hrane in pijače, niti
materiala kakor proizvajalec).
V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ
Tabela 17:
Kratkoročni koeficient
Prevoznik
7,10
Gostinec
0,89
Proizvajalec
0,88
Vir: lasten
Podatki v tabeli nam povedo, da je podjetnik prevoznik plačilno sposoben. Za ostala
dva pa ta trditev ne velja. Ta kazalnik naj bi znašal najmanj vrednost 1. To pomeni,
da ima podjetnik na isti dan toliko terjatev, kolikor je obveznosti. S tem je potrjena
trditev, da imata gostinec in proizvajalec več obveznosti kot terjatev.
6.1.4 Kazalniki obračanja
Vrednosti kazalnikov obračanja so pomembni tako za podjetnika, kot tudi za
posojilodajalce. Skozi kazalnike se odraţa sposobnost podjetnika, da učinkovito
posluje s sredstvi. Podjetnik ima manj vezanih sredstev, če je obračanje sredstev
hitrejše.
Kazalnike obračanja izračunamo kot razmerje med tokom in stanjem. Upoštevati
moramo povprečno stanje sredstev.

a)

Koeficient obračanja terjatev do kupcev
koeficient obračanja terjatev do kupcev =

prihodki od prodaje
povprečno stanje terjatev do kupcev

Koeficient obračanja terjatev do kupcev nam izpostavi število obratov terjatev do
kupcev v denarna sredstva v enem letu. S tem lahko analiziramo sposobnost
podjetnika pri izterjavi terjatev in plačilno sposobnost kupcev. Višja kot je vrednost
tega kazalnika, večji je priliv denarnih sredstev, ki omogočajo poravnavo obveznosti
do dobaviteljev, vračilo dolgov in nove investicije. Potreben je krajši čas od
povprečnega preteka med prodajo in plačilom.
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V mojem primeru izkazujejo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ:
Tabela 18:

Koeficient obračanja terjatev do kupcev
Prevoznik
5,71
Gostinec
19,29
Proizvajalec
9,31
Vir: lasten

Podatki iz tabele nam povedo, da podjetnik prevoznik skoraj šest krat v letu terjatve
obrne v denarna sredstva, gostinec to opravi skoraj dvajset krat v letu, proizvajalec
pa skoraj deset krat.

b)

Povprečna doba vezave terjatev do kupcev

povprečna doba vezave terjatev do
kupcev

=
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koeficient obračanja terjatev do kupcev

Povprečna doba vezave terjatev do kupcev nam prikazuje število dni v letu, ko kupci
v povprečju poravnajo svoje obveznosti do podjetnikov. Potrebno je poznati plačilne
roke, o katerih so se dogovorile stranke.
V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ:
Tabela 19:

Povprečna doba vezave terjatev do kupcev
Prevoznik
64
Gostinec
19
Proizvajalec
39
Vir: lasten

Iz podatkov je razviden čas v dnevih, ko podjetniki prejmejo plačilo. V najkrajšem
času prejme plačilo gostinec, kar je tudi jasno, saj opravlja večji del poslovanja z
gotovino fizičnih oseb. Ostala dva podatka sta sprejemljiva zaradi plačilnih pogojev.
6.1.5 Kazalniki gospodarnosti
Kazalniki gospodarjenja pokaţejo razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi
odhodki. Čim večji so prihodki v primerjavi z odhodki, tem večja je gospodarnost.
Izločeni so finančni in izredni prihodki in odhodki.Gospodarnost poslovanja
poslovni prihodki
poslovni odhodki

gospodarnost poslovanja =

Gospodarnost poslovanja kaţe na učinkovitost poslovanja podjetnika glede na svojo
dejavnost.
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V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki tak deleţ:
Tabela 20:
Gospodarnost poslovanja
Prevoznik
101,80
Gostinec
103,64
Proizvajalec
109,21
Vir: lasten
Podatki v tabeli nam povedo, da vsi trije podjetniki poslujejo gospodarno, saj so
rezultati povsod nad številko sto. Najbolj izstopa proizvajalec, ki ima pribliţno deset
procentov višjo gospodarnost.

a)

Celotna gospodarnost

Kazalnik celotne gospodarnosti je podoben predhodnemu kazalniku, le da se v tem
primeru primerjajo vsi prihodki z vsemi odhodki.
Ko primerjamo kazalnik celotne gospodarnosti z kazalnikom gospodarnosti
poslovanja, ugotovimo vpliv neposlovnih dejavnosti na gospodarnost.
celotna gospodarnost =

vsi prihodki (poslovni, finančni, izredni)
vsi odhodki (poslovni, finančni, izredni)

V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki tak deleţ:
Tabela 21:

Celotna gospodarnost-gospodarnost poslovanja
Prevoznik
102,01
Gostinec
103,60
Proizvajalec
118,30
Vir: lasten

Podatki v tabeli nam povedo, da so zopet vsi trije podjetniki ugodno poslovali, morda
ima podjetnik proizvajalec glede na prejšnji kazalec bolj ugodno stanje. Potrebno bi
bilo analizirati podatek, zakaj so se finančni ali izredni prihodki povečali v precej
višjem znesku.

b)

Dobičkonosnost prihodkov

Kazalnik dobičkonosnosti prihodkov prikazuje deleţ čistega dobička podjetnika.
Zmanjšanje tega kazalnika da vedeti podjetniku, da mora biti skrbnejši nad stroški
svojega poslovanja.
čisti dobiček
prihodki

dobičkonosnost prihodkov =
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V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ:
Tabela 22:
Dobičkonosnost prihodkov
Prevoznik
1,97
Gostinec
3,48
Proizvajalec
15,47
Vir: lasten
Podatki iz tabele nam povedo, da ima najboljšo dobičkonosnost prihodkov podjetnik
proizvajalec. Najslabši podatek pa je pri prevozniku. Iz tega podatka je potrebno
poznati nadaljnje informacije o moţnih davčnih olajšavah vsakega posameznika. Iz
teh podatkov še ni moţno zaključiti trditve, da bo podjetnik proizvajalec plačal največ
davčnih obveznosti in istočasno, da bo podjetnik prevoznik plačal najmanj davčnih
obveznosti.
6.1.6 Kazalniki dobičkonosnosti
Pri kazalnikih dobičkonosnosti opazujemo dobičkonosnost sredstev ali kapitala.

a)

Dobičkonosnost sredstev

Pri kazalniku dobičkonosnosti sredstev je pokazana uspešnost uporabe sredstev
podjetnika ne glede na to, kako in s kakšnimi stroški so bila ta sredstva pridobljena.
Poslovanje podjetnika je uspešnejše, če je večja vrednost kazalnika.
dobičkonosnost sredstev =

čisti dobiček + finančni odhodki
povprečno stanje sredstev

V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki tak deleţ:
Tabela 23:
Dobičkonosnost sredstev
Prevoznik
22,29
Gostinec
19,81
Proizvajalec
76,41
Vir: lasten
Podatki v tabeli nam povedo, da je podjetnik proizvajalec najbolj uspešno deloval v
tem kazalniku dobičkonosnosti sredstev. Se pa lahko nadaljuje vprašanje iz ţe
prejšnjih prikazanih podatkov glede velikosti ustvarjenega dohodka in s tem nadalje
prikazanega čistega dobička. Podjetnikom ni smiselno prikazati visoke vrednosti
prihodkov, sploh pa ne ustvarjenega čistega dobička. Od teh velikosti jim je
obračunana davčna obveznost za preteklo leto in obračunana akontacija dohodnine
za naslednje davčno obdobje.
Podatka podjetnika prevoznika in gostinca sta verjetno bolj realna. Prikazana sta v
precej manjšem številu.
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b)

Dobičkonosnost kapitala

Kazalnik dobičkonosnosti kapitala pokaţe koliko denarnih enot je »ustvarila« ena
denarna enota kapitala.
čisti dobiček
povprečno stanje kapitala

dobičkonosnost kapitala =

V mojem primeru imajo samostojni podjetniki posamezniki sledeči deleţ:
Tabela 24:
Dobičkonosnost kapitala
Prevoznik
2,49
Gostinec
80,51
Proizvajalec
183,59
Vir: lasten
Podatki iz tabele nam povedo, da ima najvišjo vrednost dobičkonosnosti kapitala
podjetnik proizvajalec. Najslabši rezultat pa dosega podjetnik prevoznik. Glede na to,
da ima podjetnik prevoznik zelo velik deleţ kapitala in majhen znesek čistega
dobička, so ti podatki jasno razumljivi.
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7 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem predstavila posebnosti poslovanja treh samostojnih
podjetnikov, kot so blagajniško poslovanje, delitev ustvarjenega dobička, zakonske
okvire, pod katerimi fizična oseba postane samostojni podjetnik kot oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Analizirala sem poslovanje treh samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2008.
Kot glavni vir podatkov so mi sluţile bilance stanja in izkaz poslovnega izida za
obravnavano obdobje. Strokovne informacije sem pridobila na internetnih straneh
Ajpes-a. Povezala sem jih s podatki treh izbranih podjetnikov, za katere opravljam
računovodske storitve na osnovi sklenjenih pogodb. Zato je bilo oblikovanje te
diplomske naloge zame zelo dobrodošlo, saj sem s poglobljeno analizo kazalnikov
podprtih s teorijo nadgradila svoje delo.
Koristil mi je tudi izpis teh treh samostojnih podjetnikov iz računalniške zbirke
bonitetnih poročil (iBON baze). Moţnost pridobitve podatkov preko iBON baze
omogočajo na zelo hiter način prikaz osnovnih informacij o poslovanju ţelenega
poslovnega partnerja. Iz pripravljene baze je mogoče razbrati finančne podatke, ki so
dostopni preko spletne strani AJPES-a in določene kazalnike poslovanja, prikazana je
tudi blokada na transakcijskih računih. Iz navedenih parametrov si lahko ustvarimo
sliko poslovanja iskanega komitenta.
Merila, ki sem jih uporabila pri izdelavi diplomskega dela, predstavljajo kazalniki,
opredeljeni v SRS 29. Ti opredeljujejo računovodsko analiziranje podatkov. Izdelava
analiz omogoča boljši vpogled v poslovanje podjetnikov.
V diplomskem delu sem izpostavila pomembnost zavedanja izpostavitve in uporabe
računovodskih podatkov. Vsebina poročil, ki jih posamezni samostojni podjetniki
posredujejo, jim na novo oblikovani v veliki meri koristijo pri sprejemanju nadaljnjih
odločitev, tako glede pričetka sodelovanja kot previdnosti glede ţe vpeljanega
poslovanja. Poročila moramo vselej obravnavati v povezavi z drugimi informacijami in
nikoli samostojno.
Glede na to, da so podatki javni in dostopni vsakomur, imamo mnogo moţnosti, s
tem pa tudi obveznosti, da se informiramo o računovodskem stanju. Torej so dane
moţnosti, da odgovorneje poslujemo in pripomoremo k vse boljšemu in širšemu
napredku naše druţbe.
Omejitev pri izdelavi diplomske naloge je bil določen obseg. Za podrobno analizo, s
katero pridobimo pošteno sliko poslovanju podjetnika, je potrebno imeti veliko
teoretičnega znanja in izkušenj iz prakse. Le tako bo naše delo osmišljeno.
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Pri analiziranju bilanc stanja sem ugotovila, da prevladuje različen deleţ kapitala v
financiranju (I. skupina - 1. kazalec) glede na dejavnost in posledično različen deleţ
kratkoročnih obveznosti (I. skupina -2. kazalec) v obveznostih do virov sredstev.
Kazalec lastništva financiranja (1. kazalec) ugotavlja strukturo financiranja sredstev,
hkrati pa izraţa stopnjo financiranja neodvisnosti podjetnika. Za podjetnika je ta
kazalec pomemben zaradi dolgoročne odločitve o politiki financiranja svoje
dejavnosti. Za upnike (posojilodajalce in tudi dobavitelje) pa je pomemben zaradi
ocenitve finančnega tveganja podjetnika. Upnik mora oceniti, kolikšno je tveganje
glede vračil posojil.
Podjetnik je iz finančnega vidika varnejši, če ima v celotnih virih sredstev večji deleţ
kapitala, kot pa tujih virov, saj zagotavlja kapital kot draţji vir financiranja in s tem
manjše tveganje.
Podjetnik pa je tudi zainteresiran za pridobitev posojila, saj obresti zmanjšujejo
davčno osnovo in posledično višino davka iz dobička. Vrednost tega kazalnika naj bi
bila načeloma večja od 50%. V nalogi je prikazan vloţek zadovoljiv samo pri
prevozniku, najslabšo izrabo pa zabeleţimo pri gostincu.
Kazalniki stanja investiranja (II. skupina) so zanimivi za podjetnika zaradi odločanja o
investicijah. Kazalnik prikazuje deleţ, ki ga predstavljajo osnovna sredstva v deleţu
celotnega kapitala. V kapitalsko intenzivni panogi je kazalnik večji kot v delovno
intenzivni panogi. Navedeno je opazno v izpostavljenem primeru. Prevoznik v dveh
letih menja svoja osnovna sredstva. To je pomembno zaradi obnavljanja osnovnih
sredstev, istočasno pa zaradi prilagajanja trţnim razmeram.
Zmanjšanje vrednosti kazalnika lahko pomeni dezinvestiranje osnovnih sredstev ali
pa dejstvo, da je poslovanje nekega podjetnika hitro raslo in so se relativno povečala
gibljiva sredstva (zaloge, terjatve), kar ima pozitiven vpliv na obračanje sredstev.
Proizvajalec ima v prikazanem primeru velik deleţ dolgoročnih sredstev v vseh
sredstvih in menja svoja osnovna sredstva v desetih letih.
Slika kratkoročnih sredstev v vseh sredstvih (II. Skupina - 2. kazalec) je zato ravno
obratna. Zanimiv je prikaz odpisanosti osnovnih sredstev (II. Skupina - 3. kazalec),
kjer je povsod velik deleţ le-teh.
Pri kazalniku plačilne sposobnosti (III. skupina) trajno in dolgoročno financiranje
dolgoročnih sredstev je stanje zelo ugoden pri prevozniku, pri ostalih dveh pa ne.
Podjetnik mora praviloma financirati vsa dolgoročna sredstva s kapitalom in
dolgoročnimi viri. Vrednost tega kazalca (III. Skupina - 1. kazalec) bi morala
praviloma biti večja od 1. Če ima podjetnik več trajnih kratkoročnih sredstev
(normalne zaloge, normalne terjatve, normalno stanje denarnih sredstev na računih),
mora biti vrednost tega kazalnika višja.
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Če pa je vrednost kazalnika manjša od 1, pa pomeni, da so dolgoročna sredstva
delno financirana tudi s kratkoročnimi viri, kar povečuje finančno nestabilnost
podjetnika.
V izpostavljenem primeru ima prevoznik faktor 5,16, najslabši je gostinec. To
pomeni, da prevoznik zlahka financira vsa dolgoročna sredstva s kapitalom. Zelo
neugodno stanje pa je pri ostalih dveh podjetnikih, saj nimata zadostnega pokritja
dolgoročnih sredstev s kapitalom, to pomeni, da jih financirata s kratkoročnimi
poslovnimi ali finančnimi obveznostmi.
Glede pokritja kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi (III. Skupina - 2.
kazalec) je pomembna dejavnost in tu je potrebno poznati več dejavnikov. Samo
podan koeficient in sklepanje v tem okviru je premalo za pravo tolmačenje stanja. V
navedenem primeru so kazalci precej različni. Izstopata dejavnosti tako gostinstva
kor tudi proizvodnje, kjer so zaloge konec poslovnega leta običajne, morda nekoliko
previsoke. Obstaja dilema ali ta dva podjetnika poslujeta ravno najbolj poslovno. Tu
se prikaţe razmerje med likvidnimi sredstvi, kratkoročnimi terjatvami ter
kratkoročnimi obveznostmi na določen dan, saj števec vsebuje poleg denarja tudi
tista sredstva, ki se jih lahko v relativno kratkem času spremeni v denar.
Običajno je teţko presojati glede teţav pri plačilni sposobnosti. Poznati moramo
dogovorjene roke plačil, tako terjatev kot obveznosti. Kazalnik naj bi znašal najmanj
1, da bi bil podjetnik plačilno sposoben. To pomeni, da ima toliko denarnih sredstev
in kratkoročnih terjatev kot neporavnanih obveznosti tistega dne.
Kazalniki obračanja (IV. Skupina - 1. in 2. kazalec) nam prikazujejo število obratov
terjatev do kupcev v denarna sredstva. Zopet je pomembna dejavnost in dogovorjeni
ali običajni roki plačil terjatev. V mojem primeru so zanimivi izračuni, saj se pri
gostincu terjatve obrnejo v denarna sredstva 20 krat v letu, pri prevozniku pa samo
šest krat v letu. Ključnega pomena pri vrednotenju je število dni, ko se financira
plačevanje kupcev. Prevoznik prejme plačilo v 64 dneh, gostinec v 19. Pri gostincu je
treba upoštevati tudi plačila računov preko transakcijskih računov tako druţb kot
podjetnikov. Če teh plačil ne bi bilo, pa je plačilo takoj. Proizvajalec pa dobi plačilo v
40 dneh.
Izračun kazalca gospodarnosti (V. skupina – 1. kazalec) je povsod ugoden. Natančno
sem seznanjena s poslovanjem vseh treh podjetnikov. Vsi so ugodno poslovali med
letom, brez večjih obremenitev, kar potrjujejo izbrani kazalci. Ko iz gospodarnosti
poslovanja izračunamo vrednost koeficienta gospodarnosti poslovanja, mora biti le-ta
večji od 1. Le takrat njegovi poslovnih prihodki presegajo stroške poslovanja.
Navedeno pomeni, da ţe osnovna dejavnost podjetnika prinaša dobiček. Podjetnik je
uspešnejši, čim večja je vrednost tega kazalnika ob tem, da izkazuje še čisti dobiček.
Kazalnik nam pove intenzivnost odmika prihodkov od odhodkov ob upoštevanju vseh
vplivov nanj. Kaţe pa tudi gospodarno intenzivnost dobička ali izgube.
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Tudi dobičkonosnost prihodkov (V. skupina - 3. kazalec) je ugoden pokazatelj
uspešnosti poslovanja. Najboljši je pri proizvajalcu. Zmanjševanje tega kazalnika
pomeni skrb podjetnika glede spremljanja stroškov poslovanja. Rezultat prikazuje
deleţ dobička pred davki v skupnih prihodkih. Boljše so višje vrednosti kazalnika. Če
pa je vrednost tega kazalnika negativna, pomeni, da podjetnik posluje z izgubo.
Pri izračunanemu podatku kazalnika dobičkonosnosti sredstev (VI. Skupina - 1.
kazalec), je podatek najbolj ugoden pri proizvajalcu, saj je imel najvišji izkaz o čistem
dobičku tega leta med vsemi tremi podjetniki. Kaţe pa uspešnost uporabe sredstev.
Pri izračunanemu podatku kazalnika dobičkonosnosti kapitala (VI. Skupina -2.
kazalec), je najniţja vrednost pri prevozniku. Ta podjetnik ima velik deleţ kapitala in
v razmerju s čistim dobičkom ima ta kazalec najmanjšo vrednost. Pravo nasprotje pa
je proizvajalec, ki ima precej večji deleţ v obveznostih nasproti kapitalu in je zato
kazalec višji.
Izpostavljeno nam pove, koliko denarnih enot je ustvarila ena denarna enota
kapitala. Je eden izmed vseh najuporabnejših kazalnikov, saj opozarja na morebitne
nepravilnosti in večje spremembe v poslovanju. Omogoča vpogled v prihodnje
poslovanje kot celote. Je podlaga za načrtovanje ter doseganje ţelenih izidov.

42

LITERATURA
BOHORIČ, Maja. Davčni obračun in letno poročilo za leto 2008. Gospodarska zbornica
Slovenije, Zbornica računovodskih servisov, Kranj, januar-februar 2009.
HOČEVAR, Marko in ostali. Računovodstvo. Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani.
2006.
MAYR, Branko. Eknjiga.pdf. Kako brati računovodske izkaze?
OCVIRK in MOHORIČ. Obrtnik št. 2, Svetovalec. 6. februar 2009, str. 33
PERME, Janja. Obrtnik št. 2. Svetovalec, 6. februar 2009, str. 18.
RAVNIK, Marija. Letno poročilo 2008 in davčni obračun za majhno kapitalsko druţbo
in samostojnega podjetnika, Kranj, 18. december 2008, str. 1, 3, 4, 5, 15.
ŠTRAVS, Simona. Letno poročilo samostojnega podjetnika in davčni obračun
akontacije dohodnine od dohodka doseţenega z opravljanjem dejavnosti za leto
2007. OOZ Škofja Loka, januar 2008.
TURK, Ivan in Dane Melavc. Računovodstvo. Zaloţba Moderna organizacija. Kranj,
1998.
TURK, Ivan in Dane Melavc. Praktikum za računovodstvo. Zaloţba Moderna
organizacija. Kranj, 1998.
ZUPANČIČ, Vera. Posebnosti pri blagajniškem poslovanju malih samostojnih
podjetnikov posameznikov. Revija za računovodstvo in finance IKS, letnik 35, št. 7.
2008, str. 42 do 49.
ZUPANČIČ, Vera. Knjigovodstvo in obdavčitev pri zasebnikih. Ljubljana: Zveza
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, december 2007.

43

VIRI
Zakon o gospodarskih druţbah - ZGD-1, Ur.l. št. 42/2006 od 19.4.2006, 60/ , 10/08,
68/08, (8. poglavje, 53. člen do 75. člen)
Zakon o revidiranju (uradni list RS, št. 11/01).Sprejem slovenskih računovodskih
standardov.
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), objavljen v Uradnem listu RS,
št. 117/06, 56/08, 78/08.
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (SPIZ-1, Uradni list RS, št. 109/06Uradno prečiščeno besedilo-UPB4)
Slovenski računovodski standardi. Zveza računovodij finančnikov in revizorjev
Slovenije, Ljubljana, 2001
SRS 39 - Slovenski računovodski standardi 2006, Zveza računovodij, finančnikov in
revizorjev Slovenije, Ljubljana
Pravilnik o izvajanju ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 60/07)
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list
RS, št. 138/06)
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št.
109/07)
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost, objavljeno: Uradni list RS 138/2006 z dne 28. 12. 2006. Velja
od 1.1.2007 dalje na podlagi prvega in drugega odstavka 31.člena Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06)
Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in
razvoj (Uradni list RS, št. 90/07)
Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)
Slovar slovenskega knjiţnega jezika.
Inštitut za računovodstvo-UNIJA, Ljubljana

44

Bonitete poslovanja - iBON 2009/I
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Samostojni podjetnik.
URL=http://www.ozs.si/prispevek.asp?ID=8058&IDpm=917 4.7.2009
VALIČ, Stane, Pravna sluţba GZS, Zdruţenje podjetnikov Slovenije.
URL=http://www.gzs.si/slo/storitve/poslovne_informacije/infopika/ustanavljanje_pod
jetja/437 4.7.2009
Davki, računovodstvo, obračun plač-Računovodja.com.
URL= http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1999 4.7.2009
Davčna uprava RS. Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2008.
URL=http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/sto
pnje_dohodnine_za_leto_2008/lestvica_za_odmero_dohodnine_in_olajsave_za_leto_
2008/?type=98 4.7.2009
AJPES. Pregled predloţenih podatkov. Letna poročila.
URL=http://www.ajpes.si/lp2008/podjetje_select.asp 12.7.2009
AJPES. Pregled predloţenih podatkov. Letna poročila.
URL=http://www.ajpes.si/lp2008/obrazec.asp?obrazec=sp_bil_st. 18.7.2009
AJPES. Pregled predloţenih podatkov. Letna poročila.
URL=http://www.ajpes.si/lp2008/obrazec.asp?obrazec=sp_izk_piz. 18.7.2009
ZUPANČIČ, Vera. Posebnosti pri blagajniškem
računovodstvo in finance, 2008, št. 7/08, str.45, 46.

45

poslovanju,

IKS-Revija

za

SEZNAM TABEL
Tabela 1:
Tabela 2:
Tabela 3:
Tabela 4:
Tabela 5:
Tabela 6:
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

7:
8:
9:
10:

Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

11:
12:
13:
14:
15:

Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:

Plačevanje z gotovino po 3. členu pravilnika o plačevanju z
gotovino in blagajniškem poslovanju
Plačevanje fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, z gotovino po
pravilniku o izvajanju zakona o davčnem postopku
Omejitev gotovinskega poslovanja po zakonu o preprečevanju
pranja denarja
Stopnje dohodnine za davčno leto 2008
Stopnje dohodnine za mesečne izračune akontacije dohodnine za
leto 2008
Znesek splošne olajšave v skupnem dohodku z upoštevanjem
določb ZDoh-2A
Znesek mesečne splošne olajšave od uveljavitve določb ZDoh-2B
Znesek letne in mesečne osebne olajšave
Letni in mesečni zneski posebnih olajšav za vzdrţevane otroke
Letni in mesečni zneski posebnih olajšav za vzdrţevanje vsakega
drugega druţinskega člana
Deleţ kapitala v financiranju
Deleţ kratkoročnega financiranja
Deleţ dolgoročnih sredstev
Deleţ kratkoročnih sredstev
Prikaz podatkov popravka vrednosti OS, nabavna vrednost in
odpisanost OS
Deleţ financiranja dolgoročnih sredstev
Kratkoročni koeficient
Koeficient obračanja terjatev do kupcev
Povprečna doba vezave terjatev do kupcev
Gospodarnost poslovanja
Celotna gospodarnost-gospodarnost poslovanja
Dobičkonosnost prihodkov
Dobičkonosnost sredstev
Dobičkonosnost kapitala

46

19
20
21
26
26
27
27
27
28
28
30
30
31
32
32
33
34
35
35
36
36
37
37
38

SEZNAM UPORABLJENIM KRATIC
AJPES
DURS
EMŠO
ES
iBON
MSRP
OS
PČR
RS
s.p.
SPIZ-1
SRS
UPB
VEM
ZDavP-2
ZDDKIS
ZDDPO-1B
ZDDPO-2
ZDoh-2
ZDoh-2A
ZDoh-2B
ZDR
ZDTK
ZEC
ZEC-B
ZFPPIPP
ZFPPod
ZGD-1
ZGO-1
ZICPES
ZZZS

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
davčna uprava Republike Slovenije
evidenčna matična številka občana
evropska skupnost
računalniška zbirka bonitetnih poročil in finančnih podatkov na
CD-ROMU za slovenske druţbe in samostojne podjetnike od leta
1994 naprej
mednarodni standardi računovodskega poročanja
Osnovna sredstva
Pasivne časovne razmejitve
Republika Slovenija
samostojni podjetnik
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja
slovenski računovodski standard
Uradno prečiščeno besedilo
vse na enem mestu
Zakon o davčnem postopku
Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
Zakon o dohodnini
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o druţbah tveganega kapitala
Zakon o ekonomskih conah
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju
Zakon o financiranju poslovanja podjetij
Zakon o gospodarskih druţbah
Zakon o graditvi objektov
Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

47

PRILOGE

Priloga 1: Bilanca stanja-prevoznik
PODATKI IZ BILANCE STANJA
PREVOZNIKA
na dan 31.12.2008
v EUR (brez centov)
Konto

POSTAVKA

Oznaka za
AOP

1

2

3

SREDSTVA (002+012+024+025)
A.
DOLGOROČNA
SREDSTVA
(003+006+007+008+011)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve (004+005)
del 00, del 08, del 1. Neopredmetena sredstva
13
del 00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
02, 03, 04, 05, del
II. Opredmetena osnovna sredstva
08, del 13
01
III. Naloţbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naloţbe (009+010)
06
1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil
del 07
2. Dolgoročna posojila
del 08
V. Dolgoročne poslovne terjatve
B.
KRATKOROČNA
SREDSTVA
(013+014+019+022+023)
67
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
II. Zaloge (015 do 018)
30, 31, 32
1. Surovine in material
60
2. Nedokončana proizvodnja in storitve
63
3. Proizvodi
65, 66
4. Blago
III. Kratkoročne finančne naloţbe (020+021)
17
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen
posojil
del 07, 18
2. Kratkoročna posojila
del 08, 12, del 13, IV. Kratkoročne poslovne terjatve
14,15,16
10, 11
V. Denarna sredstva
19
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
09
Č. TERJATVE DO PODJETNIKA
48

001
002

Znesek
tekočega
leta
4

Znesek
prejšnjega
leta
5

665.757 590.652
114.230 139.804

003

0

0

004

0

0

005
006

0
0
114.230 139.804

007
008
009
010
011
012

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542.240 425.910

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
130.671 157.626
411.569
9.287
0

268.284
24.938
0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(027+028+031+034+038)
90, 91, 92, 93, 95 A. PODJETNIKOV KAPITAL
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE (029+030)
del 96
1. Rezervacije
del 96
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (032+033)
del 97
I. Dolgoročne finančne obveznosti
del 98
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (035 do
037)
21
I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev
27, del 97
II. Kratkoročne finančne obveznosti
22, 23, 24, 25, 26, III. Kratkoročne poslovne obveznosti
28, del 98
29
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
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026
027
028

665.757 590.652
589.503
0

029
030
031
032
033
034

0
0
0
0
0
76.254

035

0

036
037

0
76.254

038

0

494.073
0
0
0
0
0
0
96.579
0
0
96.579
0

Priloga 2: Izkaz uspeha- prevoznik
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
PREVOZNIKA
za obdobje od 01.01.2008 do 31.12.2008
v EUR (brez centov)
Konto
1

del 76
del 76
del 76

79

del 76
del 76
71

Znesek
Oznaka za
tekočega
AOP
leta
3
4

POSTAVKA
2

1. Čisti prihodki od prodaje (051 do 053)
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
c) Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
5. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi
poslovnimi prihodki), od tega:
- subvencije, dotacije, regresi,kompenzacije in
drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki
- prevrednotovalni poslovni prihodki
6. Stroški blaga, materiala in storitev (061 do 063)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

050
051
052
053
054

744.086
492.113
156.333
95.640
0

Znesek prejšnjega
leta
5

694.280
452.027
153.169
89.084
0

055

0

0

056
057

0
0

0
0

058

0

0

059
060
061

0
627.215
0

0
590.423
0

40

b) Stroški porabljenega materiala

062

221.579

162.672

41

c) Stroški storitev

063

405.636

427.751

del
del
del
del

47
47
47
47

43
del 72

del 72

7. Stroški dela (065 do 068)
a) Stroški plač
b) Stroški pokojninskih zavarovanj
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj
č) Drugi stroški dela
8. Odpisi vrednosti (070 do 072)
a) Amortizacija
b)
Prevrednotovalni
poslovni
odhodki
pri
neopredmetenih
sredstvih
in
opredmetenih
osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
50

064
065
066
067
068
069
070
071

33.724
25.386
402
4.331
3.605
62.397
62.397
0

29.415
22.114
343
3.537
3.421
54.980
54.980
0

072

0

0

9. Drugi poslovni odhodki (074+075)
del 48 a) Prispevki za socialno varnost podjetnika
44, del b) Ostali stroški
48
del 77 10. Finančni prihodki iz deleţev
del 77 11. Finančni prihodki iz danih posojil
del 77 12. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
del 74 13. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov
finančnih naloţb
del 74 14. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
del 74 15. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
del 74 Finančni odhodki za obresti (upoštevano ţe v 14. in
15.)
16. Drugi prihodki (084+085)
del 78 a) Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso
povezani s poslovnimi učinki
del 78 b) Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
75
17. Drugi odhodki
80+
18. Podjetnikov dohodek (050+054-055+056+057060-064-069-073+076+077+078-079-080081+083-086)
8019. Negativni poslovni izid (055-050-054-056057+060+064+069+073-076-077078+079+080+081-083+086)
*Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih
ur v obračunskem obdobju (na dve decimalki)
Število mesecev poslovanja

51

073
074
075

7.620
6.164
1.456

8.819
8.423
396

076
077
078
079

0
0
762
0

0
0
524
0

080
081
082

0
0
0

0
0
0

083
084

771
0

91
0

085
086
087

771
0
14.663

91
0
11.258

088

0

0

089

3,00

2,75

090

12

12

Priloga 3: Bilanca stanja-gostinec
PODATKI IZ BILANCE STANJA
GOSTINCA
na dan 31.12.2008
v EUR (brez centov)
Konto

POSTAVKA

1

2

Znesek
Oznaka za
tekočega
AOP
leta
3
4

SREDSTVA (002+012+024+025)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+006+007+008+011)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve (004+005)
del 00, del 08, 1. Neopredmetena sredstva
del 13
del 00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
02, 03, 04, 05, II. Opredmetena osnovna sredstva
del 08, del 13
01
III. Naloţbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naloţbe (009+010)
06
1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen posojil
del 07
2. Dolgoročna posojila
del 08
V. Dolgoročne poslovne terjatve
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
(013+014+019+022+023)
67
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
30, 31, 32
1. Surovine in material
60
2. Nedokončana proizvodnja in storitve
63
3. Proizvodi
65, 66
4. Blago
III. Kratkoročne finančne naloţbe (020+021)
17
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil
del 07, 18
2. Kratkoročna posojila
del 08, 12, del IV. Kratkoročne poslovne terjatve
13, 14,15,16
10, 11
V. Denarna sredstva
19
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
09
Č. TERJATVE DO PODJETNIKA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(027+028+031+034+038)
90, 91, 92, 93, A. PODJETNIKOV KAPITAL
95
52

Znesek
prejšnjega
leta
5

001
002

29.166
9.066

14.671
3.083

003

0

0

004

0

0

005
006

0
9.066

0
3.083

007
008
009
010
011
012

0
0
0
0
0
19.685

0
0
0
0
0
11.498

013
015
016
017
018
019
020
021
022

0
7.076
0
0
0
0
0
0
8.502

0
6.685
0
0
0
0
0
0
4.260

023
024

4.107
415

553
90

025
026

0
29.166

0
14.671

027

7.065

5.010

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE (029+030)
del 96
1. Rezervacije
del 96
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (032+033)
del 97
I. Dolgoročne finančne obveznosti
del 98
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (035 do 037)
21
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
27, del 97
II. Kratkoročne finančne obveznosti
22, 23, 24, 25, III. Kratkoročne poslovne obveznosti
26, 28, del 98
29
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

53

028

0

0

029
030
031
032
033
034
035
036
037

0
0
0
0
0
22.101
0
0
22.101

0
0
0
0
0
9.661
0
0
9.661

038

0

0

Priloga 4: Izkaz uspeha- gostinec
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
GOSTINCA
za obdobje od 01.01.2008 do 31.12.2008
v EUR (brez centov)
Konto

POSTAVKA

Oznaka
za AOP

1

2

3

del 76
del 76
del 76

79

del 76
del 76
71
40
41
del
del
del
del

47
47
47
47

43
del 72
del 72

del 48
44, del
48
del 77

1. Čisti prihodki od prodaje (051 do 053)
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
c) Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
5. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi
poslovnimi prihodki), od tega:
- subvencije, dotacije, regresi,kompenzacije in drugi
prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki
- prevrednotovalni poslovni prihodki
6. Stroški blaga, materiala in storitev (061 do 063)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
b) Stroški porabljenega materiala
c) Stroški storitev
7. Stroški dela (065 do 068)
a) Stroški plač
b) Stroški pokojninskih zavarovanj
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj
č) Drugi stroški dela
8. Odpisi vrednosti (070 do 072)
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih
sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
9. Drugi poslovni odhodki (074+075)
a) Prispevki za socialno varnost podjetnika
b) Ostali stroški
10. Finančni prihodki iz deleţev
54

050
051
052
053
054

Znesek
tekočega
leta
4

Znesek
prejšnjega
leta
5

163.492 121.572
163.492 121.572
0
0
0
0
0
0

055

0

0

056
057

0
0

0
0

058

0

0

059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

0
110.897
0
81.256
29.641
42.499
28.546
425
4.383
9.145
3.502
3.502
0

0
79.106
0
58.708
20.398
32.950
23.005
348
3.586
6.011
3.264
3.264
0

072

0

0

073
074
075

837
0
837

2.178
1.676
502

076

0

0

del 77
del 77
del 74
del 74
del 74
del 74

del 78
del 78
75
80+

80-

11. Finančni prihodki iz danih posojil
12. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
13. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih
naloţb
14. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
15. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki za obresti (upoštevano ţe v 14. in
15.)
16. Drugi prihodki (084+085)
a) Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso
povezani s poslovnimi učinki
b) Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
17. Drugi odhodki
18. Podjetnikov dohodek (050+054-055+056+057060-064-069-073+076+077+078-079-080-081+083086)
19. Negativni poslovni izid (055-050-054-056057+060+064+069+073-076-077-078+079+080+081083+086)
*Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur
v obračunskem obdobju (na dve decimalki)
Število mesecev poslovanja

55

077
078
079

0
8
0

0
5
0

080
081
082

0
109
0

0
4
0

083
084

32
0

525
0

085
086
087

32
0
5.688

525
0
4.600

088

0

0

089

3,00

2,58

090

12

12

Priloga 5: Bilanca stanja-proizvajalec
PODATKI IZ BILANCE STANJA
PROIZVAJALCA
na dan 31.12.2008
v EUR (brez centov)
Konto

POSTAVKA

1

2

del 00, del 08,
del 13
del 00
02, 03, 04, 05,
del 08, del 13
01

06
del 07
del 08

67

30, 31, 32
60
63
65, 66

17
del 07, 18
del 08, 12, del
13, 14,15,16
10, 11
19

Znesek
Oznaka
Znesek
prejšnjega
za AOP tekočega leta
leta
3
4
5

SREDSTVA (002+012+024+025)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+006+007+008+011)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve (004+005)
1. Neopredmetena sredstva

001
002

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva

005
006

15.425
7.440

22.746
8.256

003

0

0

004

0

0

0
7.440

0
8.256

III. Naloţbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naloţbe
(009+010)
1. Dolgoročne finančne naloţbe, razen
posojil
2. Dolgoročna posojila
V. Dolgoročne poslovne terjatve
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
(013+014+019+022+023)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo
II. Zaloge (015 do 018)
1. Surovine in material
2. Nedokončana proizvodnja in storitve
3. Proizvodi
4. Blago
III. Kratkoročne finančne naloţbe
(020+021)
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen
posojil
2. Kratkoročna posojila
IV. Kratkoročne poslovne terjatve

007
008

0
0

0
0

009

0

0

V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE

023
024
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010
011
012

0
0
7.985

0
0
14.490

013

0

0

014
015
016
017
018
019

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

020

0

0

021
022

0
7.441
544
0

0
10.610
3.880
0

09

90, 91, 92, 93,
95

del 96
del 96

del 97
del 98

21
27, del 97
22, 23, 24, 25,
26, 28, del 98
29

RAZMEJITVE
Č. TERJATVE DO PODJETNIKA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(027+028+031+034+038)
A. PODJETNIKOV KAPITAL

025
026

0
0
15.425 22.746

027

6.335

6.242

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(029+030)
1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(032+033)
I. Dolgoročne finančne obveznosti
II. Dolgoročne poslovne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (035 do
037)
I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev
II. Kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti

028

0

0

029
030
031

0
0
0

0
0
0

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

038
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032
033
034
035
036
037

0
0
9.009
0
0
9.009
81

0
0
16.504
0
0
16.504
0

Priloga 6: Izkaz uspeha- proizvajalec
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
PROIZVAJALCA
za obdobje od 01.01.2008 do 31.12.2008
v EUR (brez centov)
Konto

POSTAVKA

1

2

Oznaka za
Znesek
AOP
tekočega leta
3

1. Čisti prihodki od prodaje (051 do 053)
del 76
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
del 76
b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
del 76
c) Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
79
4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
5. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi
poslovnimi prihodki), od tega:
del 76
- subvencije, dotacije, regresi,kompenzacije in
drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki
del 76
- prevrednotovalni poslovni prihodki
6. Stroški blaga, materiala in storitev (061 do 063)
71
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
40
b) Stroški porabljenega materiala
41
c) Stroški storitev
7. Stroški dela (065 do 068)
del 47
a) Stroški plač
del 47
b) Stroški pokojninskih zavarovanj
del 47
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj
del 47
č) Drugi stroški dela
8. Odpisi vrednosti (070 do 072)
43
a) Amortizacija
del 72
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
del 72
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih
9. Drugi poslovni odhodki (074+075)
del 48
a) Prispevki za socialno varnost podjetnika
44, del 48 b) Ostali stroški
del 77
10. Finančni prihodki iz deleţev

58

4

Znesek
prejšnjega
leta
5

050
051
052
053
054

69.248
69.248
0
0
0

82.848
82.848
0
0
0

055

0

0

056
057

0
0

0
0

058

0

0

059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

0
26.381
0
14.854
11.527
18.875
12.690
189
1.948
4.048
817
817
0

072

0

073
074
075
076

17.334
3.328
14.006
0

0
35.839
0
18.647
17.192
19.396
11.989
175
1.882
5.350
1.044
1.044
0
0
11.752
1.399
10.353
0

del 77
del 77
del 74
del 74
del 74
del 74

del 78
del 78
75
80+

80-

11. Finančni prihodki iz danih posojil
12. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
13. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov
finančnih naloţb
14. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
15. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Finančni odhodki za obresti (upoštevano ţe v 14. in
15.)
16. Drugi prihodki (084+085)
a) Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso
povezani s poslovnimi učinki
b) Drugi finančni prihodki in ostali prihodki
17. Drugi odhodki
18. Podjetnikov dohodek (050+054-055+056+057060-064-069-073+076+077+078-079-080081+083-086)
19. Negativni poslovni izid (055-050-054-056057+060+064+069+073-076-077078+079+080+081-083+086)
*Povprečno število zaposlencev na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju (na dve
decimalki)
Število mesecev poslovanja
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077
078
079

0
3
0

0
0
0

080
081
082

0
156
156

083
084

5.943
0

085
086
087

5.943
0
11.631

088

0

0
319
0
4
0
4
0
14.502

0

089

1,00

1,00

090

12

12

IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Študentka Majda Resman, št. indeksa 29134, izjavljam, da sem avtorica diplomske
naloge, ki sem jo napisala pod mentorstvom dr. Marka Hočevarja, rednega profesorja
Univerze v Ljubljani in dovolim objavo diplomske naloge na fakultetnih spletnih
straneh.
V Ljubljani, september 2009

Podpis:

IZJAVA LEKTORICE

Tatjana Reščič Rihar, univ. dipl. bib. in slovenistka izjavljam, da sem v avgustu 2009
diplomsko nalogo avtorice Majde Resman z naslovom RAČUNOVODSKO
ANALIZIRANJE POSLOVANJA SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV jezikovno uskladila s
pravili slovenskega jezika.
Tatjana Reščič Rihar
V Ljubljani, avgust 2009
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