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PREHOD NA SRS 33 - RACUNOVODSKE
RE§ITVE V DRUSTVIH IN INVAUDSKIH
ORGANIZACIJAH (2006)

1. UVOD
VUradnem Hstu RS, st. 118/05, so bili objavljeni slovenski racunovodski standard! (odslej SRS) 2006, ki
so se priceli uporabljati s 1. januarjem 2006. Med njimi je tudi SRS 33 - Racunovodske resitve v drustvih
in invalidskih organizacijah. S pricetkom uporabe tega
standarda sta prenehala veljati SRS 33 - Racunovodske resitve v drustvih (Uradni list RS, st. 107/01) - in
SRS 40 - Racunovodske resitve v invalidskih organizacijah (Uradni list RS, st. 8/04). Razlog za zdruzitev
oziroma za poenotenje dolocb prejsnjih racunovodskih standardov v enega je dejstvo, da so tudi invalidske organizacije organizirane oziroma ustanovljene
kot drustva, le da imajo poseben status, ki ga pridobijo v skladu z zakonom o invalidskih organizacijah
(Uradni list RS, st. 108/02), ta pa vpliva predvsem na
evidentiranje prihodkov in odhodkov, povezanih z
opravljanjem dejavnosti oziroma nalog, ki jih zakon
opredeljuje kot dejavnost invalidske organizacije. Opozarjamo, da lahko tudi druga drustva pridobijo poseben status v skladu z drugim odstavkom 3. clena zakonao drustvih (Uradni listRS, st. 60/95, 49/98-2163
in 89/99), ki doloca, da se drustvu lahko v skladu s
posebnimi predpisi podeli status drustva, ki deluje v
javnem interesu, ce njegovo delovanje presega interese njegovih clanov. Lahko pa drustvo pridobi poseben status tudi v skladu z zakonom o humanitarnih
organizacijah (Uradni list RS, st. 98/03).
Dolocbe novega SRS se ne razlikujejo bistveno od dolocb prejsnjega. Osnovna usmeritev se ni spremenila:
pravila glede vrednotenja posameznih postavk bilance stanja (sredstev in obveznosti do virov sredstev), s
tern pa tudi glede merjenja in pripoznavanja prihodkov in odhodkov morajo biti cim preprostejsa, saj so
drustva praviloma ustanovljena kot organizacije fizicnih oseb, ki se zdruzujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu drustva in v skladu z zakonom o drustvih. Seveda pa lahko drustva.

takokotdo 1. januarja2006,cese,samaodlocijo, uporabljajo pri vodenju poslovnih knjig oziroma pri izkazovanju poslovnih dogodkov racunovodska pravila,
ki jih dolocajo splosni racunovodski standard!.
V skladu s SRS 33.12 je strokovni svet Slovenskega instituta za revizijo sprejel tudi kontni okvir za drustva in
invalidske organizacije, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, st. 9/06. Na koncu tega prispevka objavljamo predlog kontnega nacrta, ki je sestavljen z upostevanjem dolocb SRS 33 (2006) o vrednotenju, merjenju in izkazovanju bilancnih postavk (sredstev, obveznosti do virov
sredstev, prihodkov in odhodkov). Seveda pa se lahko
drustvo odloci obravnavati poslovne dogodke v skladu
s splosnimi racunovodskimi standard!. V takem primeru mora svoj kontni nacrt ustrezno prilagoditi.

2. OPOZORILA V ZVEZI
Z VREDNOTENJEM BILANCNIH
POSTAVK
Kot je bilo ze omenjeno, bomo opozorili na vrednotenje oziroma merjenje bilancnih postavk, kot jih predpisujeta SRS 33.6 in 33.8, upostevaje opredelitve kljucnih pojmov skladno s SRS 33.18. Pravila v nastetih
clenih obravnavajo najpogostejse znacilne poslovne
dogodke, zato je treba upostevati tudi prvi odstavek
uvoda SRS 33, pri katerem pri racunovodskem obravnavanju poslovnih dogodkov, glede katerih ta standard ne doloca pravil, uporabljajo drustva pravila, dolocena s splosnimi SRS.
a) Osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena osnovna sredstva (premozenjske pravice, usredstveni
stroski nalozb v tuja Opredmetena osnovna sredstva,
stroski razvijanja) se ob pridobitvi z nakupom ovrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povecani za
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dokumentirane oziroma dokazljive neposredne stroske, ki jih je mogoce pripisati njihovi usposobitvi za
uporabo. Nabavna vrednost podarjenih osnovnih sredstev, katerih nakupna cena oziroma trzna vrednost ni
/.nana, se doloci z ocenitvijo, pri kateri se uposteva
nabavna vrednost enakega ali primerljivega osnovnega sredstva. Oceno da strokovno usposobljena oseba, vendar ni predpisano, da bi morala biti pooblasceni
ocenjevalec vrednosti sredstev. Posebej je doloceno, da
se osnovna sredstva. ki jih je izdelalo drustvo samo,
vrednotijo po stroskih, ki jih je mogoce pripisati n j i hovi usposobitvi za uporabo. V vrednost torej ni mogoce vsteti vrednosti opravljenegaprostovoljnegadela,
temvec se vanjo vstejejo zgolj tisti stroski, ki so dejansko nastali (stroski materiala in tujih storitev, obveznosti po pogodbah o delu, povracila stroskov, izplacana clanom, in podobno).
Vrednost osnovnih sredstev (opredmetenih in neopredmetenih) se zmanjsuje z obracunavanjem amortizacije oziroma oblikovanjem popravka nabavne
vrednosti v breme sklada osnovnih sredstev.
Opredmetena osnovna sredstva (nepremicnine in oprerna) se lahko prevrednotijo zaradi okrepitve na podlagi ocenitve, ki jo opravi pooblasceni ocenjevalec
vrednosti sredstev. Za znesek prevrednotenja zaradi
okrepitve se izkaze presezek iz prevrednotenja. Opozarjamo, da se mora drustvo ze ob pridobitvi opredmetenega osnovnega sredstva odlodti, ali bo to sredstvo
prevrednotovalo zaradi okrepitve oziroma ali ga bo, kot
doloca SRS 1, vrednotilo po posteni trzni vrednosti.
Opredmetena osnovna sredstva se zaradi oslabitve prevrednotujejo, ce njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo. Nadomestljiva vrednost je ocenjena
vrednost, za katero se pricakuje, da jo bo mogoce nadomestiti pri prihodnjem uporabljanju sredstva.
Prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev je
seveda smiselno le, ce se zmanjsevanje njihove vrednosti obravnava kot strosek amortizacije; ce pa je za
njihovo vrednost oblikovan sklad osnovnih sredstev,
je prevrednotovanje brezpredmetno.
Neopredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve
ne prevrednotujejo, zaradi oslabitve pa se, ce njihova
knjigovodska vrednost presega nadomestljivo.
Dolgorocno razmejeni stroski so tisti stroski, ki se nanasajo na vec (prihodnjih) obracunskih obdobij. Vrednotijo se z zaracunanimi zneski, razen vnaprej placanih stroskov, ki se vrednotijo s placanimi zneski. Za
znesek, ki se prenese v stroske, se vnaprej placani oziroma zaracunani stroski zmanjsajo neposredno.

b) Terjatve in posojila
Terjatve in posojila (dolgorocni in kratkorocni) se vrednotijo z zneski, ki jih drustvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin terja od dolznikov, dolgovi
oziroma obveznosti (dolgorocni in kratkorocni) pa z
zneski, ki jih drustvo dolguje upnikom. Prevrednotujejo se zaradi dogovora ali predpisa o prevrcdnotova-
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nju nalozb /aradi ohranjanja njihove realne vrednosti
in zaradi njihovih sprememb, ki temeljijo na pravnih
podlagah. Pravna podlaga je sklep o prisilni poravnavi, pogodbeno dogovorjeno zmanjsanje obveznosti dolznika in podobno. Ucinek prevrednotenja povecuje poslovne ali financne prihodke oziroma odhodke.
Terjatve in posojila se ne prevrednotujejo zaradi okrepitve, zaradi oslabitve pa se prevrednotijo. ce se utemeljeno domneva, da ne bodo poravnani oziroma da
ne bodo poravnani v celoti. V taksnih primerih govorimo o dvomljivih, spornih in neizterljivih terjatvah oziroma posojilih. Zmanjsajo se s popravkom vrednosti,
ki se oblikuje v breme financnih oziroma drugih odhodkov. Odpisi dolgorocnih posojil oziroma terjatev se
tedaj, ko so utemeljeni z ustreznimi listinami, pokrijejo v breme tako oblikovanih popravkov vrednosti.

c) Financne nalozbe
Nalozbe (dolgorocne in kratkorocne) v kapital. vrednostne papirje (delnice, menice, blagajniske zapise in
druge) in terjatve, pridobljene z nakupom, se vrednotijo po nakupni ceni, torej v znesku, ki ga je drustvo
placalo prodajalcu. Drugi stroski, povezani s pridobitvijo nalozbe, se obravnavajo kot stroski (odhodki)
obracunskega obdobja, ko so nastali. Prevrednotujejo se na podlagi dogovorjenega ali predpisanega prevrednotovanja nalozb zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti in zaradi njihovih sprememb, ki temeljijo na pravnih podlagah. Ucinek prevrednotenja povecuje financne prihodke oziroma odhodke.
Prevrednotovanje teh nalozb zaradi okrepitve se ne
opravlja. Prevrednotijo pa se zaradi oslabitve, ce se
utemeljeno domneva, da ne bodo poravnane oziroma
da ne bodo poravnane v celoti. Zmanjsajo se s popravkom vrednosti, ki se oblikuje v breme financnih odhodkov, njihovi odpisi pa se tedaj, ko so utemeljeni z
ustreznimi listinami, pokrijejo v breme tako oblikovanih popravkov vrednosti.

c) Zaloge materiala, blaga in proizvodov
Zaloge materiala in trgovskega blaga se ob pridobitvi
ovrednotijo po nakupnih cenah, torej v znesku, ki ga
drustvo dolguje oziroma ga je placalo dobavitelju. Drugi stroski, povezani s pridobitvijo takih zalog, se obravnavajo kot stroski (odhodki) obracunskega obdobja,
ko so nastali. To so predvsem stroski storitev oziroma
stroski dajatev. Porabljene oziroma prodane zaloge se
vrednotijo po izbrani inetodi (metodi zaporednih cen
ali metodi tehtanih povprecnih cen vkljucno z metodo drsecih povprecnih cen).
Drustvo pa se lahko ne glede na uporabljeno metodo
vrednotenja zalog odloci, da bo zaloge materiala in
trgovskega blaga na koncu obracunskega obdobja
ovrednotilo po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah. Za ugotovljene razlike se popravijo stroski porabljenega materiala oziroma prodanega trgovskega
blaga.
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Zaloge materiala se prevrednotijo zaradi oslabitve. ce
je njihova knjigovodska vrednost vecja od nadomestIjive, zaloge trgovskega blaga pa, ce jo njihova k n j i govodska vrednost vecjaod ix.tr/ljive. Udnki prevrednotenja povecujejo druge odhodko.
Zaloge proizvodov in nedokoncane proizvodnje se
vrednotijo s stroski izdelavnega materiala in tujih izdelavnih storitev. Porabljene zaloge se vrednotijo po
izbrani metodi (metodi zaporednih stroskovnih cen
ali metodi tehtanih povprecnih stroskovnih cen vkljucno z metodo drsecih povprecnih stroskovnih cen).
Tudi glede zalog proizvodov in nedokoncane proizvodnje se drustvo lahko odloci, da jih bo na koncu obracunskega obdobja ovrednotilo po zadnjih cenah potroskov izdelavnega materiala in tujih izdelavnih storitev, za ugotovljene razlike pa popravilo stroske materiala in storitev.
Zaloge proizvodov se prevrednotijo zaradi oslabitve,
ce je njihova knjigovodska vrednost vecja od iztrzljive. Ucinki prevrednotenja povecujejo druge odhodke.

d) Dolgovi
Dolgovi (posojila, dobljena pri bankah in drugih posojilodajalcih, dobljeni blagovni krediti ter druge poslovne in fmancne obveznosti) se vrednotijo z zneski,
ki jih drustvo na podlagi verodostojnih knjigovodskih
listin dolguje upnikom. Prevrednotujejo se na podlagi dogovora ali predpisa o prevrednotovanju dolgov
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti in zaradi
njihovih sprememb, ki temeljijo na pravnih podlagah.
Pravna podlaga je sklep o prisilni poravnavi, pogodbeno dogovorjeno zmanjsanje obveznosti dolznika in
podobno. Ucinek prevrednotenja povecuje fmancne ali
poslovne odhodke oziroma prihodke.

e) Uporaba splosnih racunovodskih standardov
SRS 33.23 doloca: ce drustvo pri vrednotenju bilancnih postavk uporablja splosne SRS, to ni v nasprotju
s tem standardom. Drugace povedano: drustvo lahko
s svojim notranjim aktom ali s posebnim sklepom; ki
ga sprejme njegov pristojni organ, doloci, da bo pri
vrednotenju bilancnih postavk smiselno uporabljalo
splosne racunovodske standarde. Smiselno zato, ker
se uporabljajo le za tiste bilancne postavke, ki se pojavljajo v poslovanju drustva. Lahko pa drustvo skladno s SRS 33.6 doloci z notranjim splosnih aktom ali
s posebnim sklepom, da bo vrednotilo le posamezne
bilancne postavke v skladu z ustreznim splosnim racunovodskim standardom. Ti splosni racunovodski
standard! so
SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva,
SRS 2 - Neopredmetena sredstva in dolgorocne aktivne casovne razmejitve,
SRS 3 - Financne nalozbe,
SRS 4 - Zaloge,
SRS 5 -Terjatve,
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SRS 9 - Dolgorocni dolgovi - ter
SRS 1 1 - Kratkorocni dolgovi.
V takem primeru bo drustvo ustrezno razclenilo skupine kontov, dolocene s kontnim okvirom za drustva.
v katerih se izkazujejo sredstva oziroma obveznosti
do virov sredstev, ki jih obravnavajo splosni racunovodski standard!, ki se jih je drustvo odlocilo uporabIjati. Pri tem je seveda treba ustrezno razcleniti nidi
skupine stroskov oziroma odhodkov in prihodkov pa
tudi skupini 90 - Drustveni sklad - in 91 - Rezervacije in dolgorocne pasivne casovne razmejitve.

fl Sredstva, prejeta v upravljanje
Posebej opozarjamo, da SRS 33 (2006) ne obravnava
vec sredstev, prejetih v upravljanje, torej opredmetenih osnovnih sredstev (gre le za nepremicnine) v lasti
drzave ali obcine, s katerimi naj bi drustvo gospodarilo (uporabljalo za opravljanje svoje dejavnosti, hkrati
pa tudi skrbelo za njihovo vzdrzevanje). Razlog za opustitev teh dolocb je, da se sredstva v lasti drzave in
obcin lahko v skladu z zakonom o javnih financah
dajejo v upravljanje le pravnim osebam javnega prava, katerih ustanovitelj je drzava oziroma obcina (javnim zavodom, javnim podjetjem, agencijam). Ce ima
drustvo v svojih poslovnih knjigah med sredstvi se
vedno izkazana sredstva v upravljanju, med obveznostmi do virov sredstev pa obveznosti za sredstva,
prejeta v upravljanje, bo moralo ti dve postavki izknjiziti in podatke o tem skupaj z ustrezno dokumentacijo, s katero razpolaga, poslati lastniku sredstev.

g) Stroski nalozbenja
V skladu z opredelitvijo v SRS 33.18. so stroski nalozbenja (investiranja) placani zneski, ki se nanasajo
na nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
in neopredmetenih sredstev. To velja tudi, ce drustvo
nabavi opredmeteno osnovno sredstvo ali neopredmeteno sredstvo s pomocjo tujih virov (posojil ali blagovnih kreditov). V takem primeru se izkazejo stroski nalozbenja ob odplacilu posojila oziroma kredita, in sicer
za tisti del zneska nabavne vrednosti, ki je bil financiran s tujim virorn in je zajet v obroku odplacila.

3. PRILAGODITVE IN PRERACUNI
V duhu 15. tocke uvoda v SRS (Uradni list RS, si. 118/05)
ter v skladu s kontnim okvirom za drustva in invalidske organizacije bodo drustva na dan prehoda, to je po
stanju nadan 1. januarja2006, moralaopraviti ustrezne prilagoditve pri razclenjevanju posameznih postavk
oziroma pri njihovem razvrscanju v ustrezne skupine
kontov, tista drustva, ki bi se odlocila za uporabo splosnih racunovodskih standardov, pa se nekatere preracune, ki jih zahteva prehod na nove SRS.
Kontni okvir za drustva in invalidske organizacije doloca nekatere nove skupine kontov ter zaradi novih
skupin tudi nekolikodrugacno razporeditev posameznih bilancnih postavk v posamezne skupine. Te spre5/06
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membc, ki jih bodo morala drustva v otvoritvcni bilanci za loto 2006 upostevati, so:
01 - Nepremicnine
V tej skupini se izkazujejo tudi nalozbene nepremicnine, ki so jih prej invalidske organizacije izkazovale
v skupini 06 - Polgorocne financne nalozbe.
12 - Kratkorocne terjatve do kupcev
V tej skupini se ne izkazujejo vec terjatve do clanov.
13 - Kratkorocne terjatve do clanov drustva
Ta skupina je nova. Y njej se izkazujejo kratkorocne
terjatve do clanov iz naslova clanarine, prodaje blaga in storitev ter vseh drugih naslovov, razen iz naslova financnih nalozb in terjatev, povezanih s financnimi prihodki.
16 - Druge kratkorocne terjatve iz poslovanja
Te kratkorocne terjatve so se prej izkazovale v skupini 13.
17 - Kratkorocne terjatve, povezane s financnimi prihodki
Te kratkorocne terjatve so se prej izkazovale v skupini 16.
22 - Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev
V tej skupini se ne izkazujejo vec obveznosti do clanov.
23 - Kratkorocne obveznosti do clanov
V tej skupini se izkazujejo vse kratkorocne obveznosti do clanov, razen financnih obveznosti in obveznosti, povezanih s financnimi prihodki.
26 - Druge kratkorocne obveznosti
Te kratkorocne obveznosti so se prej izkazovale v skupini 23.

I'roliod na SRS 33 (2006)
27 - Kratkorocne obveznosti, povezane s financnimi odhodki
Te kratkorocne obveznosti so se prej izkazovale v skupini 26.
70 - Prihodki od dejavnosti
Frihodki, ki se izkazujejo v tej skupini, so se po prejsnjem kontnem okviru za drustva izkazovali v skupinah 70, 71 in 72.
90 - Drustveni sklad
Lastni viri, ki se izkazujejo v tej s k u p i n i . so se po
prejsnjem kontnem okviru za drustva izkazovali v skupinah 90 in 91.
91 - Rezervacije in dolgorocne casovne razmejitve
Ta skupina je nova. Postavke, ki se i z k a z u j e j o v
njej, so se prej izkazovale v s k u p i n i 90 - Drustveni
sklad.
Drustva, ki pri vrednotenju bilancnih postavk ze uporabljajo pravila splosnih racunovodskih standardov
ali se bodo odlodla, da jih pricnejo uporabljati s 1.
j a n u a r j e m 2006, pa bodo morala tudi razporediti
opredmetena osnovna sredstva in financne nalozbe,
kot zahtevata SRS 1 in 3, ter ta sredstva ustrezno preracunati v skladu s tretjim odstavkom 15. tocke uvoda v SRS. Napotke o tern najdete v sestavku, ki se nanasa na gospodarske druzbe.
Kot pripomocek za prehod na novi kontni okvir lahko
sluzi primerjava skupin kontnega okvira za drustva
in invalidske organizacije (2006) s skupinami kontnih okvirov za drustva (2002) in invalidske organizacije (2004). Uredili smo jo v preglednici, ki jo najdete na naslednjih straneh.
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3

25 - Kratkorocnc obve/.nosti do zajoslcncev

25 - Kratkorocne obveznosti do zapo- 25 - Kratkorocne obveznosti do zaposleneev
slencev

26 - Drugc kratkorocnc obveznosti
iz poslovanja

25 - Druge kratkorocnc obveznosti
iz poslovanja. razen do clanov

23 - Druge kratkorocnc 1 obveznosti
iz poslovanja, razen do clanov

26 - Kratkorocne obveznosti, poveza- 26 - Kratkorocne obveznosti, povezanc s financnimi odhodki
ne s financnimi odhodki

26 - Kratkorocne obveznosti, povezanc
s financnimi odhodki

28 - Kratkorocna posojila

2S - Kratkorocna posojila

28 - Kratkorocna posojila

29 - I'asivne casovne razmejitve

29 - Pasivne casovne razmejitve

29 - Pasivne casovne razmejitve

31 - Zaloge materiala

3 1 - Zaloge materiala

31 - Zaloge materiala

32 - Zaloge blaga

32 - Zaloge blaga

32 - Zaloge blaga

33 - Proizvodi

35 - Proizvodi

33 - Zaloge proizvodov

40 - Stroski materiala in blaga

40 - Stroski materiala in blaga

40 - Stroski materiala in blaga

41 - Stroski storitev

41 - Stroski storitev

41 - Stroski storitev

42 - Stroski dela

42 - Stroski dela

42 - Stroski dela

43 - Dotacije drugim pravnim ose3am

43 - Dotacije drugim pravnim osebam

43 - Dotacije drugim pravnim osebam

44 - Amortizacija

44 -Amortizacija

44 - Amortizacija

45 - Stroski nalozbenja

45 - Stroski nalozbenja

45 - Stroski nalozbenja

46 - Financni odhodki

46 - Financni odhodki

46 - Financni odhodki

47 - Drugi odhodki

47 - Drugi odhodki

47 - Drugi odhodki

48 - Dajatve

48 - Dajatve

49 - Prenos stroskov

49 - Prenos stroskov

49 - Prenos stroskov

70 - Prihodki od dejavnosti

70 - Prihodki, prejeti od clanov

70 - Prihodki od dejavnosti

Lj48 - Dajatve

71 - Prihodki iz proracunov
72 - Prihodki iz opravljanja dejavnosti
73 - Financni prihodki

73 - Financni prihodki

73 - Financni prihodki

74 - Drugi prihodki

74 - Drugi prihodki

74 - Drugi prihodki

79 - Prenos prihodkov

79 - Prenos prihodkov

79 - Prenos prihodkov

80 - Ugotovitev izida poslovanja

80 - Ugotovitev izida poslovanja

80 - Ugotovitev izida poslovanja

81 - Presezek prihodkov

81 - Presezek prihodkov

81 - Presezek prihodkov

83 - Presezek odhodkov

83 - Presezek odhodkov

83 - Presezek odhodkov

90- Drustveni sklad

90 - Drustveni sklad, razen dolgorocnih rezervacij in dolgorocno razmejenih prihodkov

90 - Drustveni sklad, razen dolgorocnih
rezervacij in dolgorocno razrnejenih prihodkov

91 - Presezek prihodkov in presczek
odhodkov
91 - Rezervadje in dolgorocne pasivne casovne razmejitve

Del 90 - Drustveni sklad (dolgorocne
rezervacije in dolgorocno razmejeni
prihodki)

Del 90 - Drustveni sklad (dolgorocne rezervacije in dolgorocno razmejeni prihodki)

94 - Obveznosti za sredstva v upravIjanju (se ne izkazujejo vec)
97 - Dolgorocna posojila

97 - Dolgorocna posojila

97 - Dolgorocna posojila

98 - Dolgorocne poslovne obveznosti

98 - Druge dolgorocne obveznosti

98 - Dolgorocne obveznosti iz poslovanja, razen obveznosti za sredstva, prejeta
v upravljanje

99 -• Z u n a j b i l a n c n i konti

99 - Zunajbilancni konti

99 - Z u n a j b i l a n c n i konti
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4. PREDLOG KONTNEGA NACRTA
ZA DRUSTVA IN INVALIDSKE
ORGANIZACIJE
RAZRED 0 - DOLGOROCNA SREDSTVA IN DOLGOROCNE AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

00 - Neopredmetena sredstva in dolgorocne aktivne casovne razmejitve
000 - Racunalniski programi
001 - Druge dolgorocne premozenjske pravicc
002 - Usredstveni stroski nalozb v tuja opredmetena osnovna sredstva
003 - Druga neopredmetena dolgorocna sredstva
004 - Neopredmetena dolgorocna sredstva, ki
se pridobivajo
005 - Dolgorocne aktivne casovne razmejitve
008 - Popravek vrednosti neopredmetenihsredstev zaradi amortiziranja
009 - Oslabitev vrednosti neopredmetenihsredstev
01 - Nepremicnine
010 - Zemljisca
0100 - Nabavna vrednost zemljisc
0101 - Prevrednotenjenabavnevrednosti zemljisc zaradi okrepitve
0102 - Prevrednotenjenabavnevrednosti zemljisc zaradi oslabitve
0105 - Nabavna vrednost zemljisc, za
katera se oblikuje sklad osnovnih sredstev
011 - Zgradbe
0110 - Nabavna vrednost zgradb
0111 - Prevrednotenjenabavnevrednosti zgradb zaradi okrepitve
0112 - Prevrednotenjenabavnevrednosti zgradb zaradi oslabitve
0115 - Nabavna vrednost zgradb, zakatere se oblikuje sklad osnovnih
sredstev
014 - Nepremicnine vgradnji oziroma izdelavi
015 - Popravek vrednosti zgradb
0150 - Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja
0151 - Popravek vrednosti zgradb zaradi okrepitve
0152 - Popravek vrednosti zgradb zaradi oslabitve
0155 -- Popravek vrednosti zgradb, za
katere se oblikuje sklad osnovnih
sredstev
016 - Nabavna vrednost nalozbenih nepremicnin
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017 - Popravek vrednosti nalozbenih nepremicnin zaradi amortiziranja
018 - Popravek vrednosti nalozbenih nepremicnin zaradi oslabitve
02 - Oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva
020 - Oprema
0200 - Nabavna vrednost opreme
0201 - Prevrednotenjenabavne vrednosti opreme zaradi okrepitve
0202 - Prevrednotenje nabavne vrednosti opreme zaradi oslabitve
0205 - Nabavna vrednost opreme, za
katero se oblikuje sklad osnovnih sredstev
021 - Drobni inventar
022 - Druga opredmetena osnovna sredstva
0220 - Umetniskadelaindrugi predmeti kulturne oziroma zgodovinske
vrednosti, ki se ne amortizirajo
0221 - Ostala opredmetena osnovna
sredstva
024 - Oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva v gradnji oziroma izdelavi
026 - Popravek vrednosti opreme
0260 - Popravek vrednosti opreme zaradi amortiziranja
0261 - Popravek vrednosti opreme zaradi okrepitve
0262 - Popravek vrednosti opreme zaradi oslabitve
0265 - Popravek vrednosti opreme, za
katero se oblikuje sklad osnovnih sredstev
027 - Popravek vrednosti drobnega inventarja
028 - Popravek vrednosti ostalihopredtnetenih
osnovnih sredstev
03 - Predujmi za nakup osnovnih sredstev
030 - Predujmi za nakup neopredmetenih dolgorocnih sredstev
031 - Predujmi za nakup n e p r e m i c n i n
032 - Predujmi za nakup opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
06 - Dolgorocne financne nalozbe
060 - Dolgorocni dani depoziti
061 - Dolgorocna dana posojila
062 - Nalozbe v delnicc in deleze
066 - Popravek vrednosti dolgorocnihdanilulepozitov zaradi oslabitve
067 - Popravek vrednosti dolgorocnih danih posojil zaradi oslabitve
068 - Popravek vrednosti clelnic in delezev zaradi oslabitve
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08 - Druge dolgorocne terjatve
080 - Dolgorocni blagovni krediti
081 - Dolgorocni dani predujmi
082 - Dolgorocne dane varscine
083 - Dolgorocne terjatve iz financnega najema
084 - Ostale dolgorocne terjatve iz poslovanja
089 - Popravek vrednosti drugih dolgorocnih
terjatev
RAZRED 1 - KRATKOROCNA SREDSTVA RAZEN
ZALOG, KRATKOROCNE NALOZBE IN AKTIVNE
CASOVNE RAZMEJITVE
10- Denarna sredstva v blagajni
100 - Tolarska sredstva v blagajni
101 - Devizna sredstva v blagajni
102 - Izdani ceki (odbitna postavka)
103 - Prejeti ceki
109 - Denar na poti
11 - Denarna sredstva na racunih
110 - Tolarska sredstva na vpogled na racunih
pri bankah in drugih financnih institucijah
112 - Devizna sredstva na vpogled na racunih
pri bankah in drugih financnih institucijah
113- Tolarska sredstva na posebnih racunih
oziroma za posebne namene
114 - Devizna sredstva na posebnih racunih
oziroma za posebne namene
12- Kratkorocne terjatve do kupcev (razen do clanov drustva)
120 - Kratkorocne terjatve do kupcev
121 - Kratkorocni blagovni krediti, dani kupcem
129 - Popravek vrednosti kratkorocnih terjatev
do kupcev zaradi oslabitve
13 - Kratkorocne terjatve do clanov drustva (razen financnih nalozb in terjatev, povezanih
s financnimi prihodki)
130 - Clanarina
131 - Terjatve za prodano blago in storitve
132 - Druge terjatve do clanov
139 - Popravek vrednosti kratkorocnih terjatev
do clanov zaradi oslabitve
14 - Kratkorocne terjatve iz poslovanja za tuj racun
140 - Kratkorocne terjatve izkomisijske in konsignacijske prodaje
141 - Druge kratkorocne terjatve iz poslovanja
za tuj racun
149 - Popravek vrednosti kratkorocnih terjatev
iz poslovanja za tuj racun zaradi oslabit-
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16 - Druge kratkorocne terjatve iz poslovanja (razen do clanov)
160 - Kratkorocni dani p r e d u j m i
161 - Kratkorocne dane varscine
162 - Terjatve za vstopni DDV
163 - Druge kratkorocne terjatve do drzavnih
in drugih i n s t i t u c i j
164 - Ostale kratkorocne terjatve
169 - Popravek vrednosti drugih kratkorocnih
terjatev iz poslovanja
17- Kratkorocne terjatve, povezane s financnimi prihodki
170 - Kratkorocne terjatve za obresti
171 - Kratkorocne terjatve iz naslova dividend
in drugih delezev v dobicku
172 - Druge kratkorocne terjatve, povezane s financnimi prihodki
179 - Popravek vrednosti kratkorocnih terjatev,
povezanih s financnimi prihodki, zaradi
oslabitve
18- Kratkorocne financne nalozbe
180 - Prejete menice
181 - Vrednostnice, kupljene za prodajo
183 - Kratkorocna dana posojila
184 - Kratkorocni depoziti pri bankah in drugih financnih institucijah
188 - Druge kratkorocne financne nalozbe
189 - Popravek vrednosti kratkorocnih financnih nalozb zaradi oslabitve
19- Aktivne casovne razmejitve
190 - Kratkorocnoodlozenistroski oziroma odhodki
191 - Kratkorocno nezaracunani prihodki
192 - Vrednotnice
199 - DDV od prejetih predujmov
RAZRED 2 - KRATKOROCNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

22 - Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev (razen do clanov)
220 - Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev
221 - Kratkorocni blagovni krediti, prejeti od
drugih
225 - Kratkorocne obveznosti za nezaracunane
blago in storitve
23 - Kratkorocne obveznosti do clanov (razen financnih obveznosti in obveznosti, povezanih s financnimi prihodki)
230 - Obveznosti za povracila stroskov
231 - Obveznosti zakosmate prejemkepo pogodbah o delu in iz drugih podobnih raznierii
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2310 - Obveznosti za ciste prejemke po
pogodbah o delu in iz drugih podobnih razmerij
2311 - Obveznosti za dajatve po pogodbah o delu in iz drugih podobnih
razmerij, ki bremenijo prevzemnika dela
232 - Obveznosti za nagrade
233 - Kratkorocne obveznosti iz poslovanja za
racun clanov
238 - Druge kratkorocne obveznosti
24 - Kratkorocne obveznosti iz poslovanja za tuj
racun (razen za racun clanov)
240 - Kratkorocne obveznosti iz komisijske in
konsignacijske prodaje
241 - Druge kratkorocne obveznosti iz poslovanja za tuj racun
25 - Kratkorocne obveznosti do zaposlencev
250 - Obveznosti za vracunane in neobracunane kosmate place in nadomestila plac
251 - Obveznosti za ciste place in nadomestila
plac
253 - Obveznosti za prispevke iz kosmatih plac
in nadomestil plac
254 - Obveznosti za davke iz kosmatih plac in
nadomestil plac
255 - Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja
256 - Obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obracunavajo skupaj s placami
257 - Obveznosti za davek iz drugih prejemkov
iz delovnega razmerja, ki se ne obracunavajo skupaj s placami
26 - Druge kratkorocne obveznosti iz poslovanja
(razen do clanov)
260 - Kratkorocni prejeti predujmi
261 - Kratkorocne prejete varscine
262 - Obveznosti za obracunani DDV
263 - Druge kratkorocne obveznosti zaobracunane dajatve v breme drustva
264 - Obveznosti na podlagiodtegljajevod plac
in nadomestil plac zaposlencem
265 - Obveznosti za kosmate prejemke po pogodbah o delu in iz drugih podobnih razmerij
2650 - Obveznosti za ciste prejemke po
pogodbah o delu in iz drugih podobnih razmerij
2651 - Obveznosti za dajatve po pogodbah o delu in iz drugih podobnih
razmerij, ki bremenijo prevzemnika dela
268 - Obveznosti za povracila stroskov
269 - Ostale kratkorocne obveznosti iz poslovanja
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27- Kratkorocne obveznosti, povezane s fmancnimiodhodki
270 - Kratkorocne obveznosti za obresti
271 - Druge kratkorocne obveznosti. povezane
s financnimi odhodki
28- Kratkorocna posojila
280 - Kratkorocna posojila, prejeta od clanov
282 - Kratkorocna posojila, prejeta od bank
283 - Druga kratkorocna prejeta posojila
285 - Kratkorocne obveznosti za izdane menice
286 - Kratkorocne obveznosti za druge izdane
vrednostnice
29- Pasivne casovne razmejitve
290 - Vnaprej vracunani stroski oziroma odhodki
291 - Kratkorocno odlozeni prihodki
295 - DDV od danih predujmov
RAZRED 3 - ZALOGE

31 - Zaloge materiala
310 - Zaloge materiala v skladiscu
311 - Zaloge materiala v dodelavi, predelavi in
na poti
313 - Zaloge drobnega inventarja in embalaze
v skladiscu
318 - Odmiki od cen zalog materiala
319 - Odmiki od cen drobnega inventarja in embalaze
32 - Zaloge blaga
320 - Blago v lastnem skladiscu
321 - Blago na poti in v tujem skladiscu
322 - Odmiki od cen zalog blaga
323 - Blago v prodajalni
324 - DDV vracunan v zalogah blaga
329 - Vracunana razlika v cenah zalog blaga
33 - Proizvodi
330 - Nedokoncana proizvodnja
331 - Nedokoncane storitve
333 - Proizvodi v skladiscu
334 - Proizvodi v dodelavi in predelavi
335 - Odmiki od cen zalog proizvodov
336 - Proizvodi v lastni prodajalni
337 - Vracunani DDV od proizvodov v prodajalni
339 - Vracunana razlika v cenah proizvodov v
prodajalni
RAZRED 4 - STROSKI IN ODHODKI

40 - Stroski materiala, blaga in proizvodov
400 - Stroski materiala, porabljenega priopravIjanju storitev in izdelavi proizvodov
401 - Stroski energije
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402 - Stroski nadomestnih delov za osnovna
sredstva in matcriala za vzdrzevanje osnovnih sredstev
403 - Odpis drobnega inventarja in embalaze
404 - Stroski ptsarniskega materiala in strokovne literature
405 - Drugi stroski materiala
406 - Stroski prodanih zalog blaga
407 - Stroski prodanih zalog proizvodov
41 - Stroski storitev
410 - Stroski storitev pravnih oseb in zasebnikov, namenjenih opravljanju dejavnosti
drustva
4 1 1 - Stroski storitev vzveziz vzdrzevanjemosnovnih sredstev
412 - Najemnine
413 - Povracila stroskov zaposlencemv zvezi z
delom
414 - Povracila stroskov clanom in drugim fizicnim osebam v zvezi z dejavnostjo drustva
415 - Stroski storitev placilnega prometa in
bancnih storitev ter zavarovalne premije
416 - Stroski storitev fizicnih oseb, kineopravIjajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki
bremenijo drustvo
419 - Stroski drugih storitev
42 - Stroski dela
420 - Place zaposlencev
421 - Nadomestila plac zaposlencev
422 - Stroski dodatnegapokojninskegazavarovanja zaposlencev
423 - Regreszaletnidopust, povracilastroskov
in drug! prejemki zaposlencev iz delovnega razmerja
424 - Prispevkizasocialnovarnostodplac, nadomestil plac, bonitet, povracil in drugih
prejemkov zaposlencev, ki bremenijo delodajalca
425 - Druge dajatve od plac, nadomestil plac,
bonitet, povracil in drugih prejemkov zaposlencev, ki bremenijo delodajalca
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Dotacije drugim pravnim osebam
430 - Dotacije drustvom
431 - Dotacije zvezam drustev
438 - Dotacije ostalim pravnim osebam

44 - Amortizacija
440 - Amortizacija neopredmetenih dolgorocnih sredstev
441 - Amortizacija zgradb
442 - Amortizacija opreme
443 - Amortizacija drobnega inventarja
449 - Amortizacija drugih opredmetenihosnovnih sredstev
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45 - Stroski nalozbenja
450 - Stroski nalozbenja v neopredmetena dolgorocna sredstva
451 - Stroski nalozbenja v nepremicnine
452 - Stroski nalozbenja v opreino. drobni inventar in druga opredmetena osnovna
sredstva
46- Financni odhodki
460 - Stroski obresti
461 - Prevrednotenje dolgov in terjatev zaradi
ohranjanja njihove vrednosti
462 - Tecajne razlike
463 - Oslabitve in odpisi financnih nalozb
469 - Drugifinancniodhodki
47- Drugi odhodki
470 - Odhodki zaradi oslabitve oziroma odpisa obratnih sredstev
471 - Odhodki zaradi oslabitve oziroma odpisa ter prodaje neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev, za katera ni bil oblikovan sklad
osnovnih sredstev
473 - Odskodnine in denarne kazni
475 - Druge neobicajne postavke
479 - Ostali stroski, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah stroskov
48 - Dajatve
480 - Takse, ki se ne obracunavajo od drugih
vrst stroskov oziroma jih ne povecujejo
489 - Druge dajatve, razen tistih. ki so stroski
dela all pa so del stroskov nabavne vrednosti materiala, storitev, blaga in osnovnih sredstev
49 - Prenos stroskov
490 - Prenos stroskov v zaloge
491 - Prenos stroskov neposredno v odhodke
obracunskega obdobja
RAZRED 5 - prost
RAZRED 6 - prost
RAZRED 7 - PRIHODKI

70 - Prihodki od dejavnosti
700 - Prihodki, prejetiodclanov(clanarina, prostovoljni prispcvki in podobno)
702 - Dotacije javnih fundacij in skladov (razclenjene po dajalcih)
703 - Dotacije iz proracunskih in drugih javnih
sredstev (razclenjene po dajalcih}
704 - Donacije pravnih in fizicnih oseb
705 - Prispevkiuporabnikovposebnihsocialnih
programov, ki jih izvajajo invalidske organizacije
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706 - Prihodki iz prodaje storitev, proizvodov,
trgovskega blaga in materiala
707 - Prihodki iz usredstvenja lastnih ucinkov
708 - Odprava dolgorocnih rezervacij
709 - Drugi prihodki od dejavnosti
73 - Financni prihodki
730 - Prihodki od obresti
731 - Pozitivne tecajne razlike
732 - Prihodki od dividend in drugih delezev v
dobicku
733 - Prihodki, nastalipri prevrednotovanjuterjatev in obveznosti zaradi ohranjanja njihove vrednosti
734 - Prihodki od nalozbenih nepremicnin
735 - Prihodki od prodaje financnih nalozb
736 - Prihodki od odpisa obveznosti za prejeta
posojila
739 - Drugi financni prihodki
74 - Drugi
740 741 742 743 744 745 749 -

prihodki
Prihodki od odpisa poslovnih obveznosti
Izterjane odpisane terjatve
Prihodki za poravnavo izgub iz preteklih let
Prejete kazni in odskodnine
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi poslovni prevrednotovalni prihodki
Ostali prihodki

79 - Prenos prihodkov
RAZRED 8 - UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA

80 - Ugotovitev izida poslovanja
800 - Odhodki
8000 - Stroskiprodanihzaloggotovihizdelkov v obracunskem obdobju
8001 - Drugi odhodki obracunskega obdobja
8002 - Presezek odhodkov iz prejsnjih
obracunskih obdobij, ki se pokrivajo iz presezka prihodkov tekocega obracunskega obdobja
801 - Prihodki
8010 - Prihodki obracunskega obdobja
8011 - Presezek prihodkov iz prejsnjih
obracunskih obdobij, namenjeni
pokritju izbranih stroskov tekocega obracunskega obdobja
809 - Prenos razlike med prihodki in odhodki
81 - Presezek prihodkov
810 - Presezek prihodkov
819 - Razporeditev presezka prihodkov po namenih
8190 - Davekoddohodkovpravnihoseb
8191 - Presezek prihodkov za rezervni
sklad
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8192 - Presezek prihodkov za ...
8198 - Nerazporejeni presezek prihodkov
83 - Presezek odhodkov
830 - Presezek odhodkov
831 - Presezek prihodkov iz prejsnjih obracunskih obdobij, namenjen pokritju presezka odhodkov obracunskega obdobja
839 - Prenos presezka odhodkov
RAZRED 9 - LASTNI IN TUJI VIRI SREDSTEV

90 - Drustveni sklad
900 - Ustanovitvena vloga
901 - Sklad osnovnih sredstev
9010 - Sklad osnovnih sredstev, oblikovan prek stroskov nalozbenja
9011 - Prevrednotovalni popraveksklada osnovnih sredstev zaradi
okrepitve opredmetenih osnovnih sredstev
902 - Rezervni sklad
903 - Sklad za ...
908 - Nerazporejeni presezek prihodkov
909 - Nepokriti presezek odhodkov
91 - Rezervacije in dolgorocne pasivne casovne
razmejitve
910 - Rezervacije iznaslovadolgorocnovnaprej
vracunanih stroskov
915 - Prejete drzavne podpore, namenjene pridobivanju opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev
916 - Prejete donacije, namenjene pridobivanju
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev
917 - Druge dolgorocne pasivne casovne razmejitve
97- Dolgorocna posojila
970 - Dolgorocna posojila, dobljena p r i b a n k a h
971 - Dolgorocna posojila, dobljena pri drugih
posojilodajalcih
979 - Druge dolgorocne financne obveznosti
98 - Dolgorocne poslovne obveznosti
980 - Dolgorocni prejeti predujmi in varscine
981 - Dolgorocni krediti, dobljeni od dobaviteIjev
982 - Dolgorocni dolgovi iz financnega najema
983 - Dolgorocne menicne obveznosti
989 - Druge dolgorocne poslovne obveznosti
99 - Zunajbilancni konti
990 do 994 - Aktivni konti
995 do 999 - Pasivni konti
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