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1. Uvod

V Uradnem listu RS, st. 118/05, je bil objavljen se-
dan j i s lovenski racunovodski standard (SRS) za
drustva in invalidske organizacije SRS 33 (2006),
ki je price! veljati s 1. j anuar jem 2006. V Iksu 5/06
smo objavili clanek o prehodu na ta standard za
drustva in invalidske organizacije (odslej drustva),
ki so se v pre jsn j ih letih ravnali po starem SRS 33
oziroma SRS 40. Prehod za drustva, ki so prej upo-
rabljala splosne racunovodske standarde, na nove
splosne slovenske racunovodske standarde, pa je bil
tak kot pri gospodarskih druzbah, o cemer smo tudi
pisali v istem Iksu.

Sredi leta 2006 pa je bil objavljen novi zakon o drus-
tvih (Uradni list RS, st. 61/06; odslej zakon), ki v 55.
clenu doloca, da mora Slovenski institut za revizijo
v 6 mesecih od uveljavitve zakona predloziti racuno-
vodski standard v soglasje ministru, pristojnemu za
finance. Ta o soglasju odloci v enem mesecu. Isti clen
je dolocil, da se do objave racunovodskega standarda
v Uradnem listu Republike Slovenije za drustva upo-
rabljajo dolocbe SRS 33 (2006), ce niso v nasprotju z
zakonom. Ker je ta pricel veljati 28. junija 2006, je
torej sprejetje novega standarda mozno sele v letu
2007.

V sestem odstavku 26. clena zakona je predpisano,
da morata biti vodenje poslovnih knjig in sestavitev
letnega porocila v skladu z racunovodskim standar-
dom za drustva, vendar je v 55. clenu zakona tudi do-
loceno, da se do objave novega SRS 33 (2007) upo-
rablja sedanji SRS 33 (2006), kolikor ni v nasprotju z
zakonom.

SRS 33 (2006) doloca nekatere stvari drugace kot novi
zakon, zato si oglejmo tiste bistvene zakonske doloc-
be, ki veljajo ze od 28. j un i j a 2006.

2. Zakonske dolocbe
o financno-materialriem poslovanju,

ki veljajo za leto 2006

1. V 26. clenu zakona je doloceno, da mora drustvo
zagotavljati podatke o svojem financnem in mate-
rialnem poslovanju na nacin in v obliki, ki ju dolo-
ci s temeljnim ali posebnim aktom ter v skladu z
zakonom in racunovodskim standardom za drus-
tva. To pomeni, da mora drustvo sprejeti ustrezne
akte, ki urejajo njegovo financno in racunovodsko
podrocje, saj ju obicajno temeljni akt doloca le na-
celno v skladu z zakonom, podrobnejse dolocbe o fi-
nancnem poslovanju in tudi o racunovodskem ob-
ravnavanju pa vsebujejo akti drustva, na primer pra-
vilniko racunovodstvu, pravilniko financnem poslo-
vanju, lahko tudi pravilnik o blagajniskem poslova-
nju in podobni. Ta dolocba ze velja od uveljavitve za-
kona, ker pa se novi SRS 33 (2007) se sprejema, je
smiselno popraviti obstojece pravilnike oziroma pri-
praviti nove po njegovem sprejetju.
Poslovne knjige in letno porocilo morajo omogo-
citi ocenjevanje, ali se presezki prihodkov nad od-
hodki porabljajo za namene, dolocene v tretjem od-
stavku 24. clena zakona.

2. Druga pomembna dolocba 26. clena zakona je, da
mora drustvo, ki opravlja pridobitno dejavnost,
podatke o financnem in materialnem poslovanju
iz nje voditi in izkazovati loceno. Drustvo je po za-
konu samostojno in nepridobitno zdruzenje, saj
namen njegove ustanovitve in delovanja ni prido-
bivanje dobicka. Presezke prihodkov nad odhod-
ki iz vseh dejavnosti in drugih virov drustvo traj-
no namenja za uresnicevanje namena in ciljev, za
katere je ustanovljeno, ter j ih ne deli med clane.
Tako 25. clen zakona doloca, da drustvo lahko
opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za
opravljanje take dejavnosti doloca zakon. Prido-
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bi tna dejavnost pa mora b i t i dolocena v temoljnem
aktu tor mora biti povezana z namenem in c i l j i kot
dopolnilna dejavnost njegovi nepr idobi tni dejav-
nosti: opravlja se labko le v obsegu. potrebnem za
uresnicevanje namena in ciljev oziroma za oprav-
I j an j e nepridobitne dejavnosti. Steje se, da je pri-
dobitna dejavnost povezana z namenom in ci l j i
drustva. ce lahko noposredno prispeva k njihove-
mu uresnicevanju, njen prispevek pa ni izkljucno
zagotavl janje prihodkov drustva. Kot dopolnilna
dejavnost nepridobitni dejavnosti drustva se ste-
je tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z neprido-
bitno sestavlja storitev all dosezek oziroma zago-
tavlja boljso izkoriscenost osnovnih sredstev drus-
tva. Loceno izkazovanje se mora zagotavljati ze
za leto 2006. Drustvo naj samo doloci merila za
delitev prihodkov in odhodkov na pridobitno in ne-
pridobitno dejavnost ter jih zapise v svoje akte.

3. Vodenje poslovnih knjig je v drustvu odvisno od
njegove velikosti in odlocitve, kako jih bo vodilo.
Naceloma se poslovne knjige drustev vodijo po si-
stemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za
njihove potrebe (kontni nacrt). Vendar ne glede na
to nacelo drustvo lahko s temeljnim ali posebnim
aktom doloci, da bo vodilo knjige po sistemu eno-
stavnega knjigovodstva, ce izpolnjuje vsaj dve iz-
med tehle meril:
• povprecno stevilo redno zaposlenih v preteklem

poslovnem letu ne presega 2;
• letni prihodki preteklega poslovnega leta ne pre-

segajo 5 milijonov tolarjev;
• povprecna vrednost sredstev (aktive) na zacet-

ku poslovnega leta ne presega 10 milijonov to-
larjev.

Ta merila so nekoliko drugacna od tistih, ki jih do-
loca SRS 33 (2006), zato se uporabljajo dolocbe
zakona. Ker so te pricele veljati sredi leta 2006, je
najbrz nesmiselno ze izbrani nacin vodenja pos-
lovnih knjig spreminjati med letom. Za tiste, ki ze
imajo enostavno knjigovodstvo, ni sprememb
(zadnje merilo je ugodnejse), tisti z dvostavnim
knjigovodstvom, ki morebiti izpolnjujejo merila za
enostavno knjigovodstvo, pa naj vodijo knjige v
letu 2006 enako in naj razmisljajo o spremembi z
novim poslovnim letom.

4. Nova je zakonska dolocba, da drustvo, ki ne oprav-
lja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja le obcasno
in katerega prihodki preteklega poslovnega leta so
manjsi od 2 milijonov tolarjev, lahko vodi le knji-
go prejemkov in izdatkov (blagajniski dnevnik),
preostale podatke za letno porocilo pa zagotovi z
letnim popisom in ocenitvijo. Dolocba je na prvi
pogled ugodnejsa od tiste, ki je veljala po SRS 33
(2006), da namrec drustvo, katerega prihodki
prejsnjega obracunskega obdobja so manjsi od mi-
i i jona tolarjev, vodi le knjigo prejemkov in izdat-
kov (blagajniski dnevnike, preostale podatke pa
zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo), vendar
je vseeno treba preveri t i obseg pridobitne dejav-
nosti. Domnevamo sicer, da primerov, ko bi drus-
tvo moralo preiti s tega poenostavljenega evidenti-
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ran ja na enostavno ali dvostavno knjigovodstvo,
ni. Cc pa bi se tako drustvo pojavilo, bi moralo z
uvel javi tvi jo zakona spremenit i nacin evidentira-
n ja in pri ze knj izenih racunovodskih kategorijah
prei t i na novi nacin ev iden t i ran ja .

5. Zelo pomemben je peti odstavek 26. clena, ki do-
loca. da mora drustvo za poslovno leto. ki je ena-
ko koledarskemu. sestaviti letno porocilo, ki vse-
buje
• bilanco stanja in
• izkaz poslovnega izida s pojasnil i ter
• porocilo o poslovanju.
Letno porocilo mora obsegati resnicni prikaz pre-
mozenja in poslovanja drustva. Ob statusnih spre-
membah oziroma prenehanju mora drustvo sesta-
viti letno porocilo tudi med letom. po stanju na dan
statusne spremembe ali prenehanja.
Po SRS 33 (2006) mora letno porocilo vsebovati
le racunovodske izkaze, torej bilanco stanja in iz-
kaz poslovnega izida. Ker pa glede tega velja novi
zakon, bodo morala drustva za leto 2006 pripra-
viti letno porocilo, kot zahteva ta zakon.
Poleg tega pa bosta spremenjena tudi obrazca za
racunovodske izkaze, ki se predpiseta z metodo-
loskim navodilom Agencije za javnopravne evi-
dence in storitve (odslej AJPES).

6. Nova je dolocba zakona, da mora letno porocilo
sprejeti zbor clanov drustva in da je veljavno spre-
jeto, ce je bil pred sprejetjem opravljen notranji nad-
zor nad financnim in materialnim poslovanjem
drustva. Notranji nadzor mora zajemati zlasti ugo-
tavljanje, ali so izpolnjene zahteve glede vsebine let-
nega porocila drustva in glede usklajenosti vode-
nja poslovnih knjig s SRS 33. Kdo opravi ta nad-
zor, zakon ne doloca, vsekakor pa morajo biti to ose-
be, ki nimajo neposredno opraviti s pripravo letne-
ga porocila in vodenjem poslovnih knjig. Tak nad-
zor mora biti opravljen ze pri sprejetju letnega po-
rocila za leto 2006. Menimo, da je treba o izvedbi
takega nadzora porocati z ustreznim dokumentom,
ki naj bo prilozen k letnemu porocilu.

7. Zelo pomembna je nova dolocba 27. clena zako-
na, da mora racunovodske izkaze drustva, kate-
rega prihodki oziroma odhodki so v preteklem pos-
lovnem letu presegli 200 milijonov tolarjev, pred
sprejet jem letnega porocila revidira t i revizijska
druzba ali samostojni revizor na nacin in pod po-
goji, ki so doloceni z zakonom o revidiranju. To-
rej morajo drustva, ki v izkazu prihodkov in od-
hodkov za leto 2006 izkazejo prihodke ali odhod-
ke, vecje od 200 mili jonov tolarjev, poleg notra-
njega nadzora, kot smo ga opisali v pre jsnj i tocki,
zagotoviti tudi zunanjo revizijo.
Revizor ugotavlja tudi, ali je porocilo o poslova-
nju drustva skladno z revidiranimi racunovodski-
mi izkazi in zahtevami zakona. Revizorjevo po-
rocilo mora vsebovati pojasnjevalni odstavek, iz
katerega je razvidna ocena usklajenosti vodenja
poslovnih knjig in sestavitve letnega porocila s
SRS 33.

1/06 131



Priprava druslcv na letno porocilo 2006 Milcnka Cizman

Revizija mora bi t i opravljena v 6 mesecih po kon-
cu poslovnega leta.
Revizorjevo oceno (mnenje oziroma porocilo) je v
skladu z drugim odstavkom 29. clena treba pred-
loziti skupaj z letnim porocilom v obravnavo zbo-
ru clanov drustva.

8. Zakon je na novo dolocil datum oddaje letnega po-
rocila. V 29. clenu je predpisano, da mora drus-
tvo letno porocilo za preteklo poslovno leto pred-
loziti AJPES do 31. marca tekocega leta, v prime-
ru statusne spremembe ali prenehanja drustva pa
v 2 mesecih po spremembi oziroma prenehanju.
Za oddajo letnega porocila 2006 je torej rok 31.
marca 2007 za drustva, ki niso zavezana reviziji,
in 31. avgusta 2007 za drustva, ki so zavezana
reviziji.

9. Med zakonskimi dolocbami o financnem poslova-
nju omenimo se dolocbe o nadzoru tega poslova-
nja. V 51. clenu zakona je doloceno, da nadzor nad
dolocbami od prvega do sestega odstavka 26. cle-
na zakona izvaja Davcna uprava Republike Slo-
venije. Ore za nadzor nad obstojem internih ak-
tov o financnem in materialnem poslovanju, nad
locenostjo evidenc za prihodke in odhodke iz pri-
dobitne dejavnosti, nad vodenjem poslovnih knjig
in nad vsebino letnega porocanja, nad usklajenost-
jo s standard! ter nad izvajanjem notranjega nad-
zora in zunanjega revidiranja. Pravocasno odda-
jo letnega porocila pa nadzira A]PES.
Tudi kazenske dolocbe v 52. clenu se v glavnem
nanasajo na krsitve dolocb 26. in 29. clena.

3. Racunovodsko obravnavanje
poslovanja drustev v letu 2006

3.1. Splosne resitve iz SRS 33 (2006)

S sprejetjem SRS 33 (2006) - Racunovodske resitve v
drustvih in invalidskih organizacijah - so bile uve-
Ijavljene nekatere spremembe, o katerih smo pisali ze
v Iksu 5/06. Ce samo povzamemo bistveno:

• SRS 33 (2006) velja tako za drustva, za katera
je prej veljal SRS 33 (2001), kot tudi za invalid-
ske organizacije, za katere je prej veljal SRS 40
(2001);

• pravila glede vrednotenja posameznih postavk bi-
lance stanja (sredstev in obveznosti do njiho\'ih
\'irov), s tem pa tudi glede merjenja in pripozna-
vanja prihodkov in odhodkov so za drustva ne-
koliko preprostejsa kot za gospodarske druzbe;
lahko pa se drustva, tako kot do 1. januarja 2006,
sama odlocijo, da bodo pri vodenju poslovnih
knjig oziroma pri izkazovanju poslovnih dogod-
kov uporabljala racunovodska pravila, ki j ih do-
locajo splosni racuno\'odski standard!;

• bilancne postavke se vrednoti jo oziroma merijo v
skladu s SRS 33.6 in 33.8, uposievaje opredcliive
kljucnih pojmov v SRS 33.18; ta pravila obrav-
na\'ajo najpogostejse x.nacilne poslox'ne dogod-

ke, kadar pa se pri racunovoclskem obravnava-
nju pojavljajo poslovni dogodki, glede katerih ta
standard ne doloca pravil, uporabljajo drustva
pravila, dolocena s splosnimi standard!;

• nov kontni okvir za drustva in invalidske or-
ganizacije, ki je bil objavljen v Uradnem l i s tu
RS, st. 9/06, je bil podlaga za pripravo predlo-
ga kontnega nacrta, ki je sestavljen z uposte-
vanjem dolocb SRS 33 (2006) o vrednotenju,
mer jenju in izkazovanju b i l a n c n i h postavk
(sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihod-
kov in odhodkov); seveda pa se lahko drustvo
odlod obravnavati poslovne dogodke v skladu
s splosnimi racunovodskimi standard! in v ta-
kem primeru mora svoj kontni nacrt ustrezno
prilagoditi.

3.2. Vrednotenje bilancnih postavk
v bilanci stanja

Bilanca stanja po SRS 33 (2006) je takale:

Sredstva
1. Osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti in

dolgorocne aktivne casovne razmejitve
2. Dolgorocne terjatve in financne nalozbe
3. Zaloge
4. Terjatve do clanov in kupcev
5. Druge kratkorocne terjatve in kratkorocne fi-

nancne nalozbe
6. Denarna sredstva
7. Kratkorocne aktivne casovne razmejitve

Skupaj sredstva (od 1 do 7)

Obveznosti do virov sredstev
8. Drustveni sklad
9. Rezervacije in dolgorocne pasivne casovne raz-

mejitve
10. Dolgorocni dolgovi
11. Kratkorocni dolgovi do clanov in dobaviteljev
12. Drugi kratkorocni dolgovi
13. Kratkorocne pasivne casovne razmejitve

Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 8 do 13).

Izkazovanje in vrednotenje postavk bilance stanja je
doloceno v SRS 33.5 in 33.6.

3.2.1 Osnovna sredstva po knjigovodski
vrednosti in dolgorocne aktivne casovne

razmejitve

Postavki zajemata knjigovodsko vrednost opredme-
tenih osnovnih sredstev in neoprednietenih sredsiev
na dan bilandranja. Knjigoxxxlska \'rednost je razlika
med naba\'novrednostjo in nabranim popra\ kom vred-
nosti. Dolgorocne a k t i v n e casovne ra/ .meji tve se meri-
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jo po knjigovodski vrednosti. V tej postavki se izkazejo
tudi predujmi , dani za nakup osnovnih srodstev.

Mod osnovna sredstva spadajo tako opredmetena os-
novna sredstva (zemljisca. zgradbe, oprema, drobni
inventar in druga opredmetena sredstva^ kot tudi ne-
opredmetena sredstva (racunalniski program!, druge
premozenjske pravice, usredstveni stroski nalozb v
t u j a opredmetena osnovna sredstva), ki j ih ima drus-
tvo za ustvarjanje proizvodov all opravljanje storitev
oziroma dajanje v najem all za pisarniske namene in
se bodo po pricakovanjih uporabljala v vec kot enem
obracunskem obdobju.

Opredmetena osnovna sredstva se na zacetku
vrednotijo po

• nabavni vrednosti nabavljenih osnovnih sred-
stev, ki je dokumentirana nakupna cena, po-
vecana za dokumentirane oziroma dokazljive
neposredne stroske, ki jih je mogoce pripisati
njihovi usposobitvi za uporabo;

• ocenjeni nabavni vrednosti podarjenih os-
novnih sredstev, katerih nakupna cena oziro-
ma trzna vrednost ni znana in se doloci z oce-
nitvijo, pri cemer se uposteva nabavna vred-
nost enakega ali primerljivega osnovnega
sredstva; oceno lahko da strokovno usposob-
Ijena oseba, ki ni nujno pooblasceni ocenjeva-
lec vrednosti sredstev;

• po stroskih izdelave osnovnih sredstev, ki jih
je izdelalo drustvo samo in jih je mogoce pripi-
sati njihovi usposobitvi za uporabo; v vrednost
izdelave osnovnega sredstva drustvo ne more
vsteti vrednosti opravljenega dela, ki ga opra-
vijo clani in prostovoljci, ampakle dejansko na-
stale stroske (stroske materiala in tujih stori-
tev, stroske po pogodbah, povracila stroskov,
izplacana clanom in prostovoljcem, ter druge).

Drustvo se mora ze ob pridobitvi opredmetenega os-
novnega sredstva odlociti, ali ga bo prevrednotovalo
zaradi okrepitve oziroma ali ga bo, kot doloca SRS 1,
vrednotilo po posteni trzni vrednosti.

Nabavna vrednost osnovnih sredstev se zmanj-
suje posredno z le tnimi popravki, ugotovljenimi na
podlagi amor t izac i j sk ih stopenj, izracunanih iz naj-
krajsih dob koristnosti, ki jih vnaprej doloci drustvo.

Opredmetena osnovna sredstva se lahko prevred-
notijo

• zaradi okrepitve na podlagi ocenitve, ki jo
opravi pooblasceni ocenjevalec vrednosti sred-
stev; za znesek prevrednotenja zaradi okrepitve
se izkaze presezek iz prevrednotenja;

• zaradi oslabitve, ce njihova knjigovodska
vrednost presega njihovo nadomestljivo vred-
nost; za znesek prevrednotenja zaradi oslabitve
se izkazejo drugi odhodki; nadomestljiva vred-
nost je ocenjena vrednost, za katero se prica-
kuje , da jo bo mogoce nadomestit i pri prihod-
njern uporab l j an ju sredstva;

• zaradi odprave oslabitve; zaradi tega se do
zneska prejsnje oslabitve izkazejo drugi prihod-
ki. za preostali znesek prevrednotenja pa se iz-
kaze presezek iz prevrednotenja ; ce je bilo
opredmeteno osnovno sredstvo pred prevred-
notenjem zaradi oslabitve okrepljeno. se naj-
p r e j zmanjsa presezek iz prevrednotenja , za
preostali znesek pa se izkazejo drugi odhodki.

Neopredmetena osnovna sredstva
• se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo;
• se prevrednotujejo zaradi oslabitve. ce nji-

hova knjigovodska vrednost presega njihovo
nadomestljivo vrednost; nadomestlj iva vred-
nost je ocenjena vrednost, za katero se prica-
kuje, da jo bo mogoce nadomestit i pri prihod-
njem uporabljanju sredstva.

Med neopredmetenimi sredstvi so tudi dolgorocno
razmejeni stroski (stroski razvijanja in vnaprej pla-
cani stroski), to so tisti, ki se nanasajo na vec obra-
cunskih obdobij. Vrednotijo se z zaracunanimi znes-
ki, razen vnaprej placanih stroskov, ki se vrednoti jo
s placanimi zneski. Za znesek, ki se prenese v stros-
ke, se vnaprej placani stroski zmanjsajo neposred-
no, stroski razvijanja pa se zmanjsujejo posredno z
letnimi popravki, ugotovljenimi na podlagi amorti-
zacijskih stopenj, ki jih vnaprej doloci drustvo.

Drustvo, ki ima osnovna sredstva v lasti ali financ-
nem najemu, mora ne glede na izbrani nacin vode-
nja poslovnih knjig voditi register osnovnih sred-
stev. Vanj vpise registrsko stevilko osnovnega sred-
stva, datum pridobitve, ime, podatke o l i s t in i o pri-
dobitvi, prvotno nabavno vrednost in podatke o od-
tuj i tv i . V register ne vpisuje prevrednotenj in po-
pravkov vrednosti.

Drustvo mora v svojem notranjem aktu dolociti nacin
racunovodskega obravnavanja (pripoznavanja) stros-
kov, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenih os-
novnih sredstev in neopredmetenih sredstev. Izbrani
nacin se vdobi koristnosti takega sredstva ne sme spre-
minja t i .

3.2.2. Dolgorocne terjatve in dolgorocne
financne nalozbe

Zajemajo knjigovodsko vrednost dolgorocnih terja-
tev in dolgorocnih financnih nalozb, ki jih ima drus-
tvo na dan bi lanciranja . Dolgorocne terjatve so ter-
jatve, ki zapadejo v placilo cez vec kot 12 mesecev.
Dolgorocne financne nalozbe so nalozbe v obliki da-
nih dolgorocnih posojil ter pr idobljenih dolgorocnih
vrednostnih papirjev in lastniskih delezev (kapitala),
ki bodo zapadle v placilo ali jih bo drustvo prodalo
cez vec kot 12 mesecev.

Na zacetku se vrednotijo
• dolgorocne terjatve z zneski na podlagi vero-

dostojnih knjigovodskih l i s t i n , k i j ih drustvo
terja od dolznikov;
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• dolgorocne f inancne nalozbe v posojila z znes-
ki, ki jih drustvo na podlagi verodostojnih knji-
govodskih l i s t in terja od dolznikov;

• dolgorocne financne nalozbe v kapital, vred-
nostne papirje in terjatve, pridobljene z naku-
pom po nakupni ceni; drugi stroski, ki so po-
vezani s pridobitvijo nalozbe, na primer provi-
zije, se obravnavajo kot stroski obracunskega
obdobja.

Tisti zneski dolgorocnih terjatev in dolgorocnih financ-
nih nalozb, ki zapadejo v placilo v naslednjem obra-
cunskem obdobju ali so ze zapadli v placilo, pa se niso
placani, se na dan bilance izkazejo med kratkoroc-
nimi terjatvami oziroma kratkorocnimi financnimi na-
lozbami.

Prevrednotovanje dolgorocnih terjatev
• zaradi okrepitve se ne opravlja,
• zaradi oslabitve pa se prevrednotijo dvomlji-

ve, sporne in neizterljive dolgorocne terjatve,
ce se utemeljeno domneva, da ne bodo porav-
nane oziroma da ne bodo poravnane v celoti;
zmanjsajo se s popravkom vrednosti, ki se ob-
likuje v breme drugih odhodkov.

Odpisi dolgorocnih terjatev se tedaj, ko so utemeljeni
z ustreznimi listinami, pokrijejo v breme tako obliko-
vanih popravkov vrednosti.

Prevrednotovanje dolgorocnih fmancnih nalozb
• zaradi okrepitve se ne opravlja,
• zaradi oslabitve pa se, ce se utemeljeno do-

mneva, da ne bodo poravnane oziroma da ne
bodo poravnane v celoti; zmanjsajo se s poprav-
kom vrednosti, ki se oblikuje v breme fmanc-
nih odhodkov.

Odpisi dolgorocnih financnih nalozb se tedaj, ko so
utemeljeni z ustreznimi listinami, pokrijejo v breme
tako oblikovanih popravkov vrednosti.

Dolgorocne terjatve in nalozbe se prevrednotujejo
zaradi dogovora ali predpisa o prevrednotovanju
nalozb, zaradi ohranjanja realne vrednosti in zaradi
sprememb, ki temelj i jo na pravnih podlagah, kot so
sklepi o pr is i lni poravnavi.

Ucinek prevrednotenja povecuje poslovne ali financ-
ne prihodke in odhodke.

3.2.3. Zaloge

Zajemajo vrednosti zalog mater ia la in trgovskega
blaga ter zalog proizvodov, nedokoncane proizvod-
nje in nedokoncanih storitev na koncti obracunske-
ga obdobja.

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vredno-
tijo po nakupnih cenah. Na koncu obracunskega ob-
dobja se lahko ovrednot i jo po zadn j ih dokument i ra-
nih nakupn ih cenah: za ugotovljene razlike se popra-

vijo stroski porabljenega materiala ali prodanega tr-
govskega blaga. Drugi stroski pri nabavi, na pr imer
stroski prevozov, stroski dajatev, se obravnavajo kot
stroski obracunskega obdobja.

Zaloge proizvodov in nedokoncane proizvodnje
se vrednotijo s stroski izdelavnega materiala in tu-
jih izdelavnih storitev. Na koncu obracunskega obdob-
ja se lahko ovrednotijo po zadnj ih cenah potroskov
izdelavnega materiala in tujih izdelavnih storitev. Za
ugotovljene razlike se popravijo stroski mater ia la in
storitev.

Porabljene zaloge se vrednotijo po izbran i meto-
di, ki je lahko metoda zaporednih cen, metoda tehta-
nih povprecnih cen ali metoda drsecih povprecnih
cen. Poraba zalog materiala in trgovskega blaga se
vrednoti po nakupnih cenah, poraba zalog proizvo-
dov in nedokoncane proizvodnje pa po stroskovnih
cenah.

Nekurantne zaloge materiala se prevrednotijo za-
radi oslabitve, ce je njihova knjigovodska vrednost
vecja od nadomestljive.

Nekurantne zaloge trgovskega blaga in proizvo-
dov se prevrednotijo zaradi oslabitve, ce je nj iho-
va knjigovodska vrednost vecja od iztrzljive.

Ucinki prevrednotenja zaradi oslabitve zalog ma-
teriala, trgovskega blaga, proizvodov in nedokonca-
ne proizvodnje se izkazujejo kot drugi odhodki.

3.2.4. Kratkorocne terjatve do clanov
in kupcev

Zajemajo knjigovodsko vrednost kratkorocnih terja-
tev do clanov in kupcev na dan bilanciranja, ki se niso
placane.

Na zacetku se vrednotijo z zneski, ki jih drustvo na
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od
dolznikov.

Na dan bilance stanja se izkazejo tudi t i s t i zneski
dolgorocnih terjatev do clanov in kupcev, ki zapadejo
v placilo v naslednjem obracunskem obdobju ali so ze
zapadli v placilo, pa se niso placani.

Prevrednotovanje kratkorocnih terjatev do clanov in
kupcev

• zaradi okrepitve se ne opravlja,
• zaradi oslabitve pa se prevrednoti jo dvomlji-

ve, sporne in ne iz te r l j ive kratkorocne ter ja tve ,
ce se utemeljeno domneva. da ne bodo porav-
nane oziroma da ne bodo poravnane v celoti;
zmanjsajo se s popravkom vrednosti, ki se ob-
l iku j e v breme drugih odhodkov oziroma t'i-
nancnih odhodkov.

Odpisi kratkorocnih t e r j a t e v do clanov in kupcev se
tedaj , ko so u t e m e l j e n i z u s t r e z n i m i l i s t i n a m i , pokri-
je jo v breme tako ob l ikovan ih popravkov vrednos t i .

1134
11/06



Milenka C izman Priprava drustcv na lotno porocilo 2006

3.2.5. Druge kratkorocne terjatve in
kratkorocne financne nalozbe

Zajemajo knjigovodsko vrednost kratkorocnih ter ja-
tev do dobaviteljev iz kratkorocnih predujmov ter krat-
korocnih financnih nalozb in kratkorocnih terjatev iz
drugih naslovov. Zapadcjo v placilo najpozneje v 12
mesecih oziroma so namenjene prodaj i . Med kratko-
rocne f tnancne nalozbe se uvrscajo tudi vrednostni pa-
pi r j i in menice. pre je t i za poplacilo terjatev iz poslo-
vanja.

Na zacetku se vrednotijo
• druge kratkorocne terjatve z zneski. ki jih drus-

tvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih
listin terja od dolznikov;

• kratkorocne financne nalozbe z zneski, ki jih
drustvo na podlagi verodostojnih knjigovod-
skih listin terja od dolznikov;

• kratkorocne financne nalozb v kapital, vred-
nostne papirje in terjatve, pridobljene z naku-
pom, po nakupni ceni.

Na dan bilance se izkazejo tudi tisti zneski drugih
dolgorocnih terjatev in dolgorocnih financnih nalozb,
ki zapadejo v placilo v naslednjem obracunskem ob-
dobju all so ze zapadli v placilo, pa se niso placani.

Prevrednotenje
• zaradi okrepitve se ne opravlja,
• zaradi oslabitve pa se opravi pri dvomljivih,

spornih in neizterljivih kratkorocnih terjatvah
in financnih nalozbah, ce se utemeljeno domne-
va, da ne bodo poravnane oziroma da ne bodo
poravnane v celoti; zmanjsajo se s popravkom
vrednosti, ki se oblikuje v breme drugih odhod-
kov oziroma financnih odhodkov.

Odpisi kratkorocnih terjatev in financnih nalozb se
tedaj, ko so utemeljeni z ustreznimi listinami, pokri-
jejo v breme tako oblikovanih popravkov vrednosti.

Kratkorocne terjatve in financne nalozbe se prevred-
notujejo zaradi dogovora ali predpisa o prevred-
notovanju nalozb, zaradi ohranjanja realne vredno-
sti in zaradi sprememb, ki temeljijo na pravnih pod-
lagah, kot so sklepi o prisi lni poravnavi.

Ucinek prevrednotenja povecuje poslovne ali financ-
ne prihodke in odhodke.

3.2.6. Denarna sredstva

Zajemajo denarna sredstva na racunih, prekkaterih
drustvo posluje, depozite na takojsnji odpoklic, pre-
jeteceke ingotovino vblagajni ter izdanecekekotod-
bitno postavko.

3.2.7 Kratkorocne aktivne casovne razmejitve

Zajemajo zneske kratkorocnih aktivnih casovnih raz-
mej i tev na dan bilance stanja.

Kratkorocne aktivne casovne raz.mejiive so zneski ob-
veznosti ali placil. ki kot stroski oziroma odhodki se
ne vplivajo na poslovni izid oziroma se ne povecujejo
vrednosti sredstev, in zneski prihodkov, ki se niso za-
racunani, a so ze vkljuceni v poslovni izid obracun-
skega obciobja.

3.2.8. Drustveni sklad

Zajema tele zneske:
• sklad za osnovna sredstva,
• presezek prihodkov. razporejen za dolocene na-

mene,
• nerazporejeni presezek prihodkov,
• presezke iz prevrednotenja in
• nepokriti presezek odhodkov (odbitna postav-

ka); ce je znesek nepokritega presezka odhod-
kov vecji od zneska ostalih sestavin drustve-
nega sklada, se razlika izkaze kot postavka, ki
zmanjsuje obveznosti do virov sredstev.

Drustveni sklad je lastni vir financiranja drustva.

Drustveni sklad je razlika med (vecjo) vrednostjo sred-
stev skupaj z aktivnimi casovnimi razmejitvami in
vrednostjo dolgov skupaj s pasivnimi casovnimi raz-
mejitvami. Ce pogledamo obrazec bilance stanja, to
pomeni, da je sestevek postavk v aktivi, zmanjsan za
dolgove in pasivne casovne razmejitve (uporabimo za-
poredne stevilke iz bilance stanja):

drustveni sklad = ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) - ( 9 +
+ 10 + 11 + 12 + 13).

Drustvo ima lahko v okviru drustvenega sklada tudi
rezerve ter namenske sklade za izobrazevalne, social-
ne in druge namene v skladu s svojimi pravili in od-
locitvami. Drustvo, ki obravnava nabavno vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev kot stroske nalozbenja, zmanjsuje sklad za
osnovna sredstva za popravke vrednosti takih sred-
stev.

Drustveni sklad se poveca za presezek prihodkov ali
zmanjsa za presezek odhodkov. Ko se drustvo razpusti,
se najprej poravnajo njegove obveznosti do drugih,
preostanek drustvenega sklada pa se nameni tistemu
upravicencu, ki ga doloca predpis oziroma temeljni
akt drustva.

3.2.9. Rezervadje in dolgorocne pasivne
casovne razmejitve

Zajemajo zneske rezervacij, oblikovanih z vnaprejs-
nj im vracunavanjem stroskov oziroma odhodkov, in
druge dolgorocne razmejitve prihodkov.

Rezervacije so zneski, namenjeni pokritju sedanjih ob-
vez, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezu-
jocih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, ki ni z
gotovostjo doloceno, in katerih velikost je mogoce za-
nesljivo izmerit i .
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Dolgorocne pasivne casovne razmejitve so odlozeni
prihodki, ki bodo v obdobju, daljsem od leta dni, po-
krili predvidene odhodke. Kot dolgorocne pasivne ca-
sovne razmejitve se izkazujejo tudi zneski podpor, pre-
jetih iz proracuna, in donacij, namenjeni pridobitvi
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev, ce se popravki nabavne vrednosti teh sred-
stev oblikujejo v breme amortizacijskih stroskov

3.2.70. Dolgorocni dolgovi

Zajemajo zneske dobljenih dolgorocnih posojil, dob-
Ijenih dolgorocnih blagovnih kreditov in drugih dol-
gorocnih dolgov na dan bilance stanja. Dolgorocni dol-
govi so posojila, dobljena pri bankah in drugih poso-
jilodajalcih, pa tudi dobljeni blagovni krediti in druge
obveznosti iz poslovanja, katerih rok vracila presega
12 mesecev

Na zacetku se vrednotijo z zneski, ki jih drustvo na
podlagi verodostojnih knjigovodskih listin dolguje up-
nikom.

Tisti zneski dolgorocnih dolgov, ki zapadejo v placilo
v naslednjem obracunskem obdobju ali so ze zapadli
v placilo, pa se niso placani, se na dan bilance sta-
nja izkazejo med kratkorocnimi dolgovi.

Prevrednotujejo se na podlagi dogovora ali pred-
pisa o prevrednotovanju dolgov zaradi ohranjanja nji-
hove realne vrednosti in zaradi njihovih sprememb,
ki temeljijo na pravnih podlagah, kot so sklep o prisil-
ni poravnavi, pogodbeno dogovorjeno zmanjsanje ob-
veznosti dolznika in podobno.

Ucinek prevrednotenja povecuje financne ali poslov-
ne odhodke oziroma prihodke.

3.2.77. Kratkorocni dolgovi do clanov in
dobaviteljev

Zajemajo zneske kratkorocnih dolgov na dan bilan-
ciranja ter tiste zneske dolgorocnih dolgov do clanov
in dobaviteljev, ki zapadejo v placilo v naslednjem
obracunskem obdobju ali so ze zapadli v placilo, pa
se niso placani. So obveznosti do dobaviteljev in cla-
nov, ki zapadejo v plac'ilo najpozneje v 12 mesecih.

Na zacetku se vrednotijo z zneski, ki jih drustvo na
podlagi verodostojnih knjigovodskih l i s t in dolguje up-
nikom.

Na dan bilance stanja se izkazejo tud i t i s t i zneski
drugih dolgorocnih dolgov, ki zapadejo v placilo v na-
slednjem obracunskem obdobju ali so ze zapadli v pla-
cilo, pa se niso placani.

Prevrednotujejo se na podlagi dogovora ali pred-
pisa o prevrednotovanju dolgov zaradi ohranjanja n j i -
hove realne vrednosti in zaradi n j ihov ih sprememb,
ki t eme l j i j o na pravnih podlagah, koi so sklep o prisi l-
ni poravnavi, pogodbeno dogovorjeno zmaiijJanje ob-
veznosti dolznika in podobno.

Ucinek prevrednotenja povecuje financne ali poslov-
ne odhodke oziroma prihodke.

3.2.72. Drugl kratkorocni dolgovi

Zajemajo zneske kratkorocnih dolgov do kupcev iz
predujmov, kratkorocnih obveznosti do posojilodajal-
cev in kratkorocnih obveznosti iz drugih naslovov. So
obveznosti, ki zapadejo v placilo najpozneje v 12 me-
secih.

Na zacetku se vrednotijo z zneski . ki jih drustvo na
podlagi verodostojnih knjigovodskih l i s t in dolguje up-
nikom.

Na dan bilance se izkazejo tudi tisti zneski drugih
dolgorocnih dolgov, ki zapadejo v placilo v naslednjem
obracunskem obdobju ali so ze zapadl i v placilo, pa
se niso placani.

Prevrednotujejo se na podlagi dogovora ali pred-
pisa o prevrednotovanju dolgov zaradi ohran jan ja nji-
hove realne vrednosti in zaradi njihovih sprememb,
ki temeljijo na pravnih podlagah, kot so sklep o prisil-
ni poravnavi, pogodbeno dogovorjeno zmanjsanje ob-
veznosti dolznika in podobno.

Ucinek prevrednotenja povecuje financne ali poslov-
ne odhodke oziroma prihodke.

3.2.73. Kratkorocne pasivne casovne razmejitve

Zajemajo zneske kratkorocnih pasivnih casovnih raz-
mejitev na dan bilance stanja.

Kratkorocne pasivne casovne razmej i tve so zneski
vnaprej vracunanih stroskov oziroma odhodkov za ob-
dobje do 12 mesecev, za katere se niso nastale obvez-
nosti, in zneski kratkorocno odlozenih prihodkov, za
katere so ze nastale terjatve ali so ze bili placani, ven-
dar se niso izpolnjeni pogoji za n j i h pripoznanje.

Kot kratkorocne pasivne casovne razmej i tve se izka-
zujejo tudi prejeta denarna sredstva, namenjena po-
krivanju izbranih stroskov oziroma odhodkov, razen
prejetih denarnih sredstev, namenjenih pridobivanju
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev. ki se izkazujejo kot dolgorocne pasivne ca-
sovne razmejitve, namenjene pokrivanju amor t i zac i j -
skih stroskov.

3.3. Vrednotenje bilancnih postavk
v izkazu poslovnega izida

Izkaz poslovnega iz ida sestavl ja jo n a j m a n j tele po-
st avke:

Stroski
1. Nabavna vrednost n a b a v l j e n i h m u t e r i a l a in t r -

govskega blaga
2. Zmanjsanje vrednosti zalog maieriala in trgov-

skega blaga
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3. Povccanje vrednosti zalog matcriala in trgovske-
ga blaga

4. Stroski porabljcnoga materiala in paxianega tr-
govskega blaga ^ 1 + 2 - 3 )

5. Stroski storitev
6. Stroski dela
7. Dotacije drugini pravnim osebam
8. Stroski nalozbenja (investiranja)
9. Amortizacijski Stroski

10. Financni odhodki
11. Drugi odhodki

12. Davek od dohodkov pravnih oseb
15. Presezek prihodkov (od 17 do 19 - od 4 do 12)

Prihodki
14. Prihodki od dejavnosti:

a) dotacije Fundadje za fmanciranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Slo-
veniji

b) dotacije iz proracunskih in drugih javnih sred-
stev

c) dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov
c) donacije drugih pravnih in fizicnih oseb
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih

programov
e) clanarine in prispevki clanov
f) prihodki od prodaje trgovskega blaga in sto-

ritev

15. Povecanje vrednosti zalog proizvodov ter nedo-
koncanih proizvodov in storitev

16. Zmanjsanje vrednosti zalog proizvodov ter ne-
dokoncanih proizvodov in storitev

17. Donosi od dejavnosti (14 + 15 - 16)

18. Financni prihodki

19. Drugi prihodki

20. Presezek odhodkov (od 4 do 12 - od 17 do 19)

21. Kr i t je odhodkov obravnavanega obracunskega
obdobja iz presezka prihodkov iz prejsnjih obra-
cunskih obdobij.

Razclenitev prihodkov od dejavnosti v postavki 14 je
obvezna le za invalidske organizacije.

3.3.1. Stroski porabljenega materiala in
prodanega trgovskega blaga

3.3.11 Nabavna vrednost nabavljenih materiala in
trgovskega blaga

Zajema vrednost materiala in trgovskega blaga, na-
bavljenih v obracunskem obdobju, obracunano po
nakupnih cenah.

Ugotovijo so tako, da se od vrednosti zalog na zacet-
ku obracunskega obdobja, povecane za vrednost na-
bav v obracunskem obdobju, odsteje vrednost zalog
na koncu obracunskega obdobja.

3.3.1.2. Zmanjsanje vrednosti zalog materiala in
trgovskega blaga

To je razlika med (vecjo) vrednostjo zalog materiala
in trgovskega blaga na zacetku obracunskega obdob-
ja ter njihovo vrednostjo na koncu obracunskega ob-
dobja.

3.3.1.3. Povecanje vrednosti zalog materiala in
trgovskega blaga

To je razlika med (vecjo) vrednostjo zalog materiala
in trgovskega blaga na koncu obracunskega obdob-
ja ter njihovo vrednostjo na zacetku obracunskega
obdobja:

nabavna vrednost
+ zmanjsanje zalog
- povecanje zalog
= stroski porabljenega materiala in prodanega trgov-

skega blaga.

Stroski porabljenega ali prodanega materiala in pro-
danega trgovskega blaga

• se pripoznajo v obracunskem obdobju, v ka-
terem se material porabi oziroma se material
ali trgovsko blago proda;

• se pripoznajo tudi, ce se ugotovi, da izvirajo iz
prejsnjih let;

• se ugotovijo po izbrani metodi;
• se pripoznajo v nakupni vrednosti, ce se ne

zadrzujejo v zalogah.

Drustvo lahko na kontih stroskov materiala in pro-
danega trgovskega blaga knjizi med obracunskim ob-
dobjem nakupno vrednost tedaj kupl jenih kolicin ma-
teriala in trgovskega blaga, na koncu obracunskega
obdobja pa uskladi znesek stroskov porabljenega ali
prodanega materiala in prodanega trgovskega bla-
ga glede na spremembo vrednosti zalog, ugotovlje-
no s popisom kolicin in nj ihovim ovrednotenjem po
zadnj ih nakupnih cenah. Vrednost zalog na zacetku
leta dobimo iz knjigovodskih podatkov ali popisnih
listov na dan 31. decembra 2005, vrednost zalog ko-
nec leta pa na podlagi popisa zalog na dan 31. de-
cembra 2006 in njih ovrednotenja po zadnj i nakup-
ni ceni.

Popusti,
• izkazani na racunih , zmanjsu je jo nakupno

vrednost materiala in trgovskega blaga;
• odobreni pozneje, pa zmanjsujejo stroske po-

rabljenega ali prodanega materiala in trgovske-
ga blaga, prodanega v obracunskem obdobju,
v katerem so bi l l odobreni.
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3.3.2. Stroski storitev

Stroski storitev
• zajemajo vrednosti v obracunskem obdobju

opravl jenih storitev drugih pravnih in fizic-
nih oseb, ki bremenijo poslovni izid v obra-
cunskem obdobju (ne pa tistih, ki se vstevajo v
stroskovno ceno proizvodov in nedokoncane
proizvodnje);

• sepripoznajovobracunskem obdobju, na ka-
tero se nanasajo;

• zajemajo tudi ugotovljene stroske storitev iz
prejsnjih let;

• se ugotovijo v zneskih, ki jih zaracunajo doba-
vi te l j i storitev.

Med stroske storitev se stejejo tudi stroski sluzbenih
potovanj zaposlencev, stroski po pogodbah o delu, av-
torski honorarji, nagrade za opravljeno delo, sejnine,
v invalidskih organizacijah tudi stroski obcasne ali
zacasne nege invalidov in pomod invalidom, povra-
cila stroskov clanom drustva pri opravljanju njegove
dejavnosti in podobno.

3.3.3. Stroski dela

Zajemajo
• place,
• nadomestila plac, ki bremenijo drustvo,
• prejemke in povracila stroskov, ki pripadajo za-

poslencem na podlagi delovnega razmerja,
• vrednosti daril, bonitet in nagrad zaposlencem

ter
• dajatve, ki se obracunavajo od nastetih prejem-

kov in bremenijo drustvo.

Znesek stroskov dela se ugotovi v skladu s predpi-
si, kolektivnimi pogodbami in notranjimi akti, ki
se nanasajo na prejemke iz delovnega razmerja.

Pripoznajo se
• v obracunskem obdobju, na katero se nana-

sajo,
• tudi v obracunskem obdobju ugotovljeni stros-

ki dela iz prejsnjih let.

3.3.4. Dotadje drugim pravnim
osebam

Zajemajo zneske sredstev, ki jih drustvo prenese dru-
gim pravnim osebam skladno z nameni, za katere
je ustanovljeno.

Drustvo prenese sredstva drugim drtistvom, zvezam
drustev ali drugim pravnim osebam (na primer do-
brodelnim in hun ian i t a rn im organizacijam) v skla-
du z aktom (pogodbo o ustanovi tvi , s t a tu tom ali dru-
gim aktomV Pre jemnik toll sredstev morn za pre je t i
z.nesek izkazati prihodke.

3.3.5. Stroski nalozbenja (investiranja)

Zajemajo zneske placil za stroske, ki sestavljajo nabav-
no vrednostopredmetenih osnovnih sredsiev in neopred-
metenih sredstev. Med stroske nalozbenja spadajo na-
bavne vrednosti v obracunskem letu kupljenih in preje-
tih osnovnih sredstev, ki so bila financirana v breme
prihodkov obracunskega obdobja, ne pa nabavne
vrednosti tistih osnovnih sredstev, ki so bila f inanci rana
iz sredstev amortizacije ali z izposojo denarnih sredstev
(s kreditom). Ce drustvo nabavi opredmeteno osnovno
sredstvo ali neopredmeteno sredstvo s pomoqo tu j ih vi-
rov (posojil ali blagovnih kreditov). ob odplacilu posoji-
la oziroma kredita izkaze stroske nalozbenja le za t i s t i
del nabavne vrednosti, ki je bil financiran s tujim
virom in je zajet v obroku odplacila.

Za znesek stroskov nalozbenja oblikuje drustvo v ok-
viru drustvenega sklada poseben sklad za osnovna
sredstva. Ta se zmanjsuje za obracunane popravke vred-
nosti ter presezke iz prevrednotenja opredmetenih os-
novnih sredstev in neopredmetenih sredstev.

3.3.6. Amortizadjski stroski

Zajemajo zneske stroskov amort izaci je opredmete-
nih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v
obracunskem obdobju.

Amortizacijski stroski so zneski popravkov vrednosti
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev v obracunskem obdobju razen dela, ki se
krije v breme drustvenega sklada, torej ce je za zne-
sek nabavne vrednosti pridobljenega osnovnega sred-
stva drustvo obremenilo stroske invest iranja in za isti
znesek oblikovalo sklad osnovnih sredstev.

3.3.7 Financni odhodki

Zajemajo
• obresti,
• zneske, ki izhajajo iz prevrednotenja posojil,

terjatev ali dolgov zaradi ohranjanja njihove
realne vrednosti,

• izgube, nastale pri prodaji f inancn ih nalozb, in
• zneske popravkov oziroma odpisov f inancnih

nalozb.

Znesek financnih odhodkov se ugotovi na podlagi po-
godb ali predpisov.

Pripoznajo se
• v obracunskem obdobju, na katero se nana-

sajo,
• tudi v obracunskem obdobju ugotovljeni f innnc-

ni odhodki iz prejsnjih let.

3.3.8. Drugi odhodki

Zajemajo
• neobicajne postavke,
• popisne p r imau jk l j a j e .

1)38 ift 1/06



Milenka Ci /n ian
Pi iprava drustev na letno porocilo 2006

• prevrednotovalne popravke srcdstev / a r a d i
oslabitve.

• izgube. nastale pri prodaji opredmelcnih osnov
nih sredstev in neopredmetenih srcdslcv,

• dajatve, ki j i h doloca zakon ali drug prcdpis, M
t e m e l j i na zakonu, razen t i s t ih , ki soclijo M I C * !
stroske dela ali pa se obracunavajo od n a k u p
ne vrednosti pridobljenih materiala, slorilcv,
blaga ter opredmetenih osnovnih sredstev i n
neopredmetenih sredstev,

• davek od dohodkov pravnih oseb, ki se nanasa
na prejsnja leta. ter

• druge postavke.

Pripoznajo se
• v obracunskem obdobju, na katero se nana

sajo,
• tudi v obracunskem obdobju ugotovljeni drugi

odhodki iz prejsnjih let in
• tudi v prejsnjih letihpreveczaracunani pos

lovni ali financni prihodki.

3.3.9. Poslovni prihodki

3.3.9.1. Prihodki od dejavnosti

Zajemajo
• clanarine,

• prostovoljne prispevki clanov,

• prejemke iz materialnih pravic,

• dotacije iz proracunskih in drugih javnih sred-
stev,

• zneske, prejete iz sredstev ustanov (fundacij)
ali drugih organizacij, ki zbirajo sredstva za de-
lovanje drustev,

• prejete donacije,
• prihodke od prodaje materiala, proizvodov, tr-

govskega blaga in storitev ter
• druge prihodke, dosezene z opravljanjem de-

javnosti drustva.

Prihodki od pridobitne dejavnosti se praviloma dose-
gajo pri prodaji storitev in proizvodov.

Prihodki od dejavnosti se pripoznajo
• y obracunskem obdobju, na katero se nana-

sajo oziroma v katerem so prejeti,
• tudi ugotovljeni prihodki iz prejsnjih let in

tudi denarna sredstva, prejeta za placilo izbra-
nih stroskov oziroma odhodkov, skladno z na-
stajanjem stroskov oziroma odhodkov, za
katerih pokritje so bila prejeta.

anarine in drugi prostovoljni prispevki so prispev-
j Clar»°v, namenjeni za dejavnost drustva, kot izha-
J u ustanovnega akta. Po davcni zakonodaji se od

cin ne obracunava DDV v skladu s 14. clenom.
' C l V l l n i k a ° i^vajanju zakona o davku na dodano

vralnost (odslej P-ZPDY\ co prejeta clanarina ni pla-
O i l o za dobavo blaga ali opravljeno storitev. Torej je
i . i ka c lanar ina neobdavcljiva. Ce clanarino sestavlja-
1 , 1 del , ki je neobdavcljiv. ter del, ki je namenjen pla-
O i l u /a dobavo blaga ali opravl jeno storitev in zato
olnlavcl j iv , mora pravna oseba sprejeti merila za raz-
nu ' j i i cv . Na izdanem racunu se napiseta neobdavclji-
\-| in obdavcl j ivi znesek clanarine. Ce prihodki iz ob-
d.ivcljive dejavnosti presegajo 5,000.000 tolarjev, je
obvczen vpis v register davcnih zavezancev.

T ic j c t e dotacije so namenjene za posamezne progra-
inc, nalozbe, pa tudi za dejavnost drustva. Nainen
sc opredeli v pogodbi. Ta sredstva so neobdavcena
/ |)|)V Tudi dotacije iz Fundacije za f inanci ranje in-
va l idsk ih organizacij v Republ iki Sloveniji ter dota-
c i j c drugih fundaci j in javnih skladov, ki so name-
njene za dejavnost invalidske organizacije, niso ob-
davcene z DDV

Poiacije iz proracuna so sredstva, ki jih drzava ali
ob^ina nameni drustvu za izvajanje dejavnosti, po-
sameznih programov in drugega. Ker niso neposred-
no povezane s prometom blaga oziroma storitev, saj
je promet opravljen ne drzavi ali obcini, ampak cla-
nom drustev, so izvzete in obveznosti za obracun
DDV in so neobdavcljive. To velja le za tiste dotacije
in prave subvencije, za katere ne velja prvi odsta-
vek 21. clena ZDDV (subvencije, ki so povezane s
ecno). Dotacije in prave subvencije se ne vpisujejo v
davcne evidence.

Donacijo razumemo kot nekaj, kar kdo podari in ne
pricakuje nobene nasprotne storitve. Prejemnik ne
sine imeti nobene materialne obveznosti do dajalca,
torej ne sme biti prometa blaga ali storitev. Donaci-
je so po ZDDV neobdavcljiv promet, kar potrjuje 13.
clen P-ZDDV. Ta doloca, da zneski za humani ta rne ,
kulturne, znanstvene, zdravstvene, vzgojno-izobra-
zevalne, sportne in religiozne dejavnosti, ki jih davc-
ni zavezanci opravijo osebam, v skladu s posebni-
mi predpisi ustanovljenim za njih opravljanje, in
niso placilo prometa blaga oziroma storitev, niso ob-
davceni z DDV Donacije se ne vpisujejo v davcne evi-
dence. Fizicne osebe jih lahko nakazujejo tudi v go-
tovini.

Prispevki uporabnikov posebnih socialnih progra-
mov so lahko davcno tudi storitve, ki sodijo v 6. toc-
ko prvega odstavka 26. clena ZDDV Socialnovarstve-
ne storitve so storitve drugih nepr idobi tn ih organi-
zacij , ki se po predpisih stejejo za dobrodelne in in-
validske organizacije ali organizacije za samopomoc.
Torej so te storitve obdavcljiv promet, ki pa je oproscen
DDV Promet se vpisuje v davcne evidence kot opro-
scen. Tu se uposteva 4 1 . clen ZDDV ki opredeljuje pra-
vico do odbitka vstopnega davka pri oprosceni in ob-
davceni dejavnosti. Vendar mora drustvo samo preso-
diti, kdaj gre za tak promet.

Poslovni prihodki so t i s t i p r i h o d k i , ki se pr ipoznajo
ob prodaji proizvodov, blaga in storitev, ce se upra-
viceno pricakuje, da bo prodaja privedla do prejem-
kov, ce niso nastal i ze ob prodaji . Pr ipozna jo se na
podlagi p roda jn ih cen. Pri davcnem obravnavan ju
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• iz presezkov prihodkov iz prejsnjih obracun-
skih obdobij,

• lahko tudi v breme drugih delov drustvene-
ga sklada, razen v breme sklada za osnovna
srodstva in presezka iz prevrednoienja, obliko-
vanega zaradi okrepitve opredmetenih osnov-
nih sredstev, ce za pokritje presezka odhodkov
ni drugih moznosti.

3.4. Drugs pomembne dolocbe
SRS 33 (2006)

3.4.1. Vodenje poslovnih knjig po nacelu
enostavnega knjigovodstva

Vodenje poslovnih knjig po nacelu enostavnega knji-
govodstva obsega

• knjigo prihodkov in odhodkov (ta ima stolp-
ce po vrstah prihodkov in odhodkov, kar sku-
paj z drugimi evidencami ter popisom sredstev
in obveznosti do njihovih virov omogoca se-
stavitev izkaza poslovnega izida na koncu obra-
cunskega obdobja) ter

• knjigo terjatev in obveznosti (ta je razclenje-
na po vrstah terjatev in obveznosti; podatke o
njih in njihovem poravnavanju vpisuje drus-
tvo najmanj enkrat mesecno).

Ce drustvo izpolnjuje pogoj iz 2. tocke 2. poglavja v
tem sestavku, vodi le poenostavljeno evidence, ki ob-
sega knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniski
dnevnik). Preostale podatke za letno porocilo pa za-
gotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

Kot poslovno dokumentacijo mora drustvo zagotovi-
ti tudi po casovnem zaporedju urejene izpiske o spre-
membah stanja na racunih pri bankah.

3.4.2. Vodenje poslovnih knjig po nacelu
dvostavnega knjigovodstva

Po nacelu dvostavnega knjigovodstva
• drustvo zagotovi v poslovnih knjigah naj-

manj konte, ki so potrebni za letno izkazova-
nje premozenjsko-financnega poslovanja v bi-
lanci stanja in izkazu poslovnega izida;

• doloci konte skladno s kontnim okvirom, ki
ga predpise Slovenski inst i tut za revizijo, in
svojimi potrebami;

• morajo knjizbe temelj i t i na verodostojnih knji-
govodskih listinah;

• se mora knj iz i t i najpozneje v mesecu dni od
dneva izdaje all prejetja l is t in, ki so podlaga za
knj izenje;

• morajo b i t i se ne knjizene knjigovodske listi-
ne na voljo na kra ju , kjer drustvo vodi poslov-
ne knjige;

• se poslovne knjige zakljucijo s stanjem na dan
31. decembra, v primeru prenehanja opravlja-

nja dejavnosti o/.iroma siatusno spreinombe pa
z dnem te spremembc;

• se register osnovnih sredstev ne zakljucuje.

Drustvo vodi poslovne knjige na prostih l is t ih . veza-
ne all prenesene v racunalnik. Pri tem ravna po nace-
lih urejenega knjigovodstva, ki so zapisana v SRS 22
- Poslovne knjige.

Drustvo v poslovnih knjigah ali posebnih evidencah
izkazuje podatke o porabi namenskih javnih in dru-
gih sredstev, prejet ih za delovanje, za i zva jan je po-
sebnih socialnih programov in za nalozbe.

Poslovne knjige morajo biti v casu delovanja drustva
na njegovem sedezu oziroma v kraju delovanja. ki je
registrirano. Ce vodi poslovne knjige knjigovodski ser-
vis ali druga oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti, so lahko pri njem (nje j ) .

Knjigovodska listina je verodostojna, ce se pri njenern
kontroliranju pokaze, da lahko strokovna oseba, ki
ni sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi
popolnoma jasno in brez dvomov spozna naravo in
obseg poslovnega dogodka.

3.4.3. Popis sredstev in dolgov

Drustvo mora ne glede na nacin vodenja poslovnih
knjig na koncu obraomskega obdobja popisati sred-
stva in dolgove. Popis je treba opraviti tudi na zacet-
ku in ob prenehanju opravljanja dejavnosti ter ob na-
stanku statusne spremembe.

Popisne liste podpisejo osebe, ki so opravile popis, in
odgovorni predstavnik drustva. V njih so predvsem
tile podatki:

1. osnovna sredstva: zaporedna oziroma registr-
ska stevilka in ime (vrsta), nabavna vrednost,
popravek vrednosti pred prevrednotenjem, po-
pravek vrednosti zaradi amortiziranja, popra-
vek vrednosti zaradi prevrednotenja ter knji-
govodska vrednost;

2. zaloge materiala in trgovskcga blaga: vrsta,
merska enota, kolicina, nabavna (nakupna)
cena in nabavna vrednost; na posebnem po-
pisnem listu se popisejo zaloge nekurantn ih
materiala in trgovskega blaga;

3. zaloge gotovih proizvodov ter nedokoncanih
proizvodov in storitcv: vrsta, merska enota in
kolicina ter stroskovna cena (dolocena v skla-
du z izbrano metodo) gtede na stopnjo dokon-
canosti; na posebnem popisnem listu se popi-
sejo zaloge nekurantnih proizvodov;

4. terjatve-, naslov, stevilka in datum racuna ozi-
roma druge knjigovodske listine, znesek ter-
jatve oziroma posojila pred prevrednotenjem,
znesek prevrednotenja, znesek terjatve po pre-
vrednotenju; na posebnem popisnem listu se
popisejo dvomljive, sporne in neizterl j ive ter-
jatve;
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dolgovi: naslov, stevilka in datum racuna ozi-
roma druge knjigovodske listine, znesek dolga
oziroma posojila pred prevrednotenjem, zne-
sek prevrednotenja, znesek dolga oziroma po-
sojila po prevrednotenju;
dolzniski vrcdnostnipapiiji: vrsta, znesek ter-
jatve oziroma obveznosti na podlagi dolzniske-
gavrednostnegapapirja pred prevrednotenjem,
znesek prevrednotenja, znesek terjatve oziro-
ma obveznosti na podlagi dolzniskega vred-
nostnega papirja po prevrednotenju;

7. Jinancnc nalozbc: vrsta, znesek nalozbe pred
prevrednotenjem, znesek prevrednotenja, zne-
sek nalozbe po prevrednoten ju ;

8. denarna srcdstva v blagajni in banki tcr ccki:
znesek gotovine v blagajni po apoenih , zne-
sek denarnih sredstev po bancnih racunih in
znesek terjatev iz prejet ih cekov po izdajate l -
j i h .

Vec o popisu pisemo v drugih sestavkih v tern iksu.

Tudi v zacetku leta 2007 bomo izdali Ikse z napotki za
izpolnjevanje obrazcev letnih racunovodskih izkazov in za
racunovodsko porocanje. Zaradi novih standardov smo imeli
z njimi to pot nekaj vec dela, vi pa jih tudi se skrbneje preberite.

Pomagali vam bomo tudi s posvetovanji; razpise boste nasli
v naslednji steviiki Iksa in na nasi spletni strani, narocnikom pa
jih bomo poslali se po posti.
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