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1. KONTI USPEHA
Konti uspeha so konti ODHODKOV in konti PRIHODKOV. Na podlagi le-teh ugotavljamo
POSLOVNI IZID podjetja v določenem obračunskem obdobju.

1. 1 ODHODKI
Odhodki so porabljena sredstva danega obračunskega obdobja (na primer zalog blaga zaradi prodaje)
ali povečanj dolgov (na primer zaradi zaračunanih obresti); prek poslovnega izida vplivajo na velikost
kapitala.
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. Poslovni odhodki in
finančni odhodki so redni odhodki.
Odhodki se nahajajo v kontnem načrtu v razredu 7.

1.1.1 VRSTE ODHODKOV


Poslovni odhodki, ki nastanejo ob samem poslovanju. Razvrščajo se na
a) proizvajalne stroške prodanih količin
b) v trgovinskih podjetjih na nabavno vrednost prodanih količin ter
c) na posredne stroške nabavljanja in prodajanja, neposredne stroške

prodajanja, posredne stroške skupnih služb in drugo.


Finančni odhodki so :
a) odhodki za financiranje in
b) odhodki za naložbenje.
Prve sestavljajo predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih
finančnih odhodkov.



Drugi finančni odhodki in ostali odhodki sestavljajo neobičajne postavke (izredni odhodki) in
ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid. (plačane kazni, odškodnine itd.)

VAJA 1
Poišči šifre naslednji odhodkov:
Zap.št

Šifra

1.

Odhodek
Vrednost prodanih učinkov

2.
3.
4.

Nabavna vrednost prodanega materiala
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški prodajanja

5.
6.

Stroški splošnih ejavnosti (uprave in prodaje)
Odhodki iz posojil, prejetih od bank

7.

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

8.

Denarne kazni in odškodnine
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VAJA 2
Poišči šifre naslednji odhodkov:
Zap.št

Šifra

1.

Odhod k
Denarne kazni

2.
3.

Odhodki iz posojil, prejetih od bank
Nabavna vrednost prodanega blaga

4.

Vrednost prodanih učinkov

5.

Dani popusti kupcem

1.1.2

KNJIŽENJE ODHODKOV

Odhodke knjižimo vedno na debet oz v breme kontov odhodkov.
+
D

Plačane kazni

K

5.000,00

1.1.3. ZNAČILNOSTI KONTOV ODHODKOV




so aktivni konti
povečanje odhodkov evidentiramo na debetu (v breme)
so obračunski konti

1. 2 PRIHODKI
So v poslovanju pridobljena sredstva, povezana s prodajo učinkov.

Vrste prihodkov:
1. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje poslovnih učinkov, prihodki od dotacij, subvencije,
regresi itd.
2.

Finančni prihodki so prejete obresti, prejete dividende, pozitivne tečajne razlike, itd.

3.

Drugi finančni prihodki in ostali prihodki: npr. prejete odškodnine zavarovalnice, prejete
kazni itd.

Redni prihodki so skupaj poslovni prihodki in finančni prihodki.
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PRIHODKE KNJIŽIMO VEDNO NA KREDIT OZ V DOBRO KONTOV PRIHODKOV.
D

Prejete odškodnine K
4.000,00

PRIKAZ KNJIŽENJA POSLOVNIH ODHODKOV IN PRIHODKOV
1.

Prodaja proizvodov

1.a) Zmanjšanje zaloge proizvodov zaradi prodaje.
630 - Proizvodi v skladišču

D

zst

K

D 700 - Vrednost prodanih proizvodov

Stroškovna-lastna
cena
(1.a)

K

Stroškovna-lastna
(1.a) cena

 knjiženje prodaje proizvodov po lastni ali stroškovni ceni 

1. b) Izdan račun kupcu za prodane proizvode, obračunan je izstopni DDV.
D

760 Prihodki od prodanih proizodov

Prodajna
vrednost

K

D

120 – Terjatve do kupcev v državi

K

(1.b) Prodajna

vrednost + DDV

(1.b)


 knjiženje prodaje proizvodov po prodajni vrednosti z DDV


D

260 – Obveznost za obračunani DDV
izstopni
DDV
(1.b)

K

2. Prodaja storitev

D 760 Prihodki od prodaje storitev

Prodajna
vrednost

(1)

K

D

120 – Terjatve do kupcev v državi

K

Prodajna
(1) vrednost + DDV

D 260 – Obveznosti za obračunani DDV K

DDV

(1)

 Knjiženje prodaje storitev po prodajni vrednosti z DDV
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Vaja 3 – prihodki in odhodki
Stanje na kontih prevoznega podjetja : TRR 8.000,00 €, prevozno sredstvo 87.300,00 €
blagajna 130,00 €, osnovni kapital ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z.št

Izdali smo račun kupcu za opravljene prevozne storitve v znesku 1.789,00 €, vračunan je 22% DDV.
Kupcu zaračunamo zamudne obresti v znesku 17,00 €.
Obračunaj amortizacijo prevoznega sredstva, življenjska doba je 5 let – amort.stopnja je: ______ %.
Zavarovalnica nam je nakazala odškodnino na TRR 1.400 €.
Knjiži prenos stroškov v breme odhodkov.
Plačali smo kazen. S TRR smo nakazali 500 €.

Besedilo

Ime konta

Šifra

debet

kredit
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2. USPEŠNOST POSLOVANJA
Podjetje s pomočjo poslovnega izida ugotavlja uspešnost svojega poslovanja. Poslovni izid je razlika
med prihodki in odhodki. Rezultat poslovnega izida je lahko dobiček ali izguba. Dobiček je obdavčen
s 25 % davkom iz dobička.
Razlika med DOBIČKOM in DAVKOM iz dobička je ČISTI DOBIČEK.

DOBIČEK

IZGUBA

300,00 €

300,00 €

PRIHODKI

ODHODKI

ODHODKI
1.000,00 €
Če so prihodki

700,00 €
 od odhodkov

= DOBIČEK

PRIHODKI
700,00 €

1.000,00 €

Če so prihodki  od odhodkov

= IZGUBA

Poslovni izid (SRS 19)
Knjigovodsko se poslovni izid ugotavlja tako, da ob koncu obračunskega obdobja (vsaj ob
koncu leta) zapremo konte prihodkov in odhodkov (razred 7) in stanja teh kontov prenesemo
na konto 800-poslovni izid; poslovni izid se iz konta 800 razporeja po ustreznih kontih
razreda 8 in dokončno razporedi na konte v razredu 9 (kapital).
Poznamo dve temeljni vrsti poslovnega izida:
- dobiček (čisti dobiček po obračuna davka),
- izguba.
Med temeljne vrste poslovnega izida lahko štejemo tudi delne poslovne izide:
- poslovni izid iz prodaje,
- poslovni izid iz celotnega poslovanja,
- poslovni izid iz rednega delovanja,
- celotni poslovni izid.
Poleg tega, lahko ugotavljamo tudi druge vrste poslovnega izida kot na primer dohodek (nova
vrednost sestavljena iz plač, obresti, davkov in čistega dobička) itd.
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Izkaz poslovnega izida (bilanca uspeha)
Je eden temeljnih računovodskih izkazov (poleg bilance stanja in izkaza denarnega izida) in je
sestavljen kot sistematični prikaz prihodkov, odhodkov in poslovnega izida. Oblika in vsebina
je določena v SRS 25, za šolsko ponazoritev pa lahko uporabimo obliko vzporednega izkaza.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
1. poslovni odhodki
1. poslovni prihodki
2. finančni odhodki

2. finančni prihodki

3. drugi fin. in ostali odhodki

3. drugi fin. in ostali prihodki

4. DOBIČEK

4. IZGUBA

Primer ugotavljanja poslovnega izida v EUR:

PRIHODKI
- ODHODKI
DOBIČEK

4.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00

DOBIČEK
- 18% DAVEK IZ DOHODKA
ČISTI DOBIČEK
ČISTI DOBIČEK

1.000.000,00
180.000,00
820.000,00

820.000,00 EUR

se na skupščini delničarjev lahko deli za naslednje namene npr:
-

za povečanje osnovnega kapitala
za dividende
za rezerve
za nagrade poslovodstvu
preostalo za preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let

7

VAJA 4
Stanje na kontih v EUR: TRR 30.000,00, blagajna 100,00, oprema 8.000,00, osnovni kapital ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kupili smo opremo, račun dobavitelja znaša 2.000,00 EUR, obračunaj še 22 % DDV.
Dobavitelj nam je zaračunal zamudne obresti 230,00 EUR.
Kupcu izdamo račun za prodane storitve v znesku 4.000,00 EUR, DDV je 22 % je vračunan.
Dobavitelju plačamo celotno obveznost z nakazilom.
Blagajnik izplača delavcu dnevnico 30,00 EUR.
Plačali smo s TRR za najemnino poslovnih prostorov 1.000,00 EUR.

7. Knjiži prenos stroškov v breme odhodkov.
8. Ugotovi poslovni izid

Z.št

Besedilo

Ime konta

Šifra

debet

kredit
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VAJA 5 - Na podlagi podatkov ugotovi poslovni izid podjetja:
Podjetje METLA d.o.o. je imelo prejšnji mesec naslednji promet v EUR na kontih uspeha.
Poslovni odhodki
Finančni prihodki
Drugi odhodki

63.210,00
9.420,00
2.645,00

Drugi prihodki
Finančni odhodki
Poslovni prihodki

320,00
2.060,00
69.478,00

S pomočjo podatkov ugotovite poslovni izid. Če ugotovite dobiček, ga obdavčite z 18 % davkom iz
dohodka in čisti dobiček razdelite na: 20 % za nagrade poslovodstva,
40 % za dividende
10 % za rezerve,
ostalo ostane nerazporejeno
USPEŠNOST POSLOVANJA
ZNESEK V EUR

DELEŽ

ODHODKI
Poslovni odhodki
Finančni odhodki
Drugi finan. in ostali odhodki
PRIHODKI
Poslovni prihodki
Finančni prihodki
Drugi finan. in ostali prihodki

UGOTOVLJENI ČISTI DOBIČEK IN DELITEV ČISTEGA DOBIČKA
%
ZNESEK V EUR
DOBIČEK
- DAVEK IZ DOHODKA

18%

ĆISTI DOBIČEK
- za nagrade poslovodstvu

20%

- za rezerve
- za dividende
- nerazporejeni čisti dobiček
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VAJA 6

Konti uspeha

Storitveno podjetje »KARJOLA d.o.o.« iz Celja ima naslednje stanje sredstev in virov sredstev:
TRR 50.000,00 EUR, poslovne stavbe 886.000,00 EUR, prevozna sredstva 54.000,00 EUR,
dobavitelji 6.000,00 EUR, dano kratk. posojilo podjetju REX 20.000,00 EUR, osnovni kapital ?
1. Prejme račun Zavarovalnice Triglav za stroške zavarovalne premije 2.000.00 EUR, ki ga plača iz
TRR.
2. Obračuna bruto plače v znesku 3.000,00 EUR.
3. Knjiži obračun amortizacije poslovnih stavb 2.000,00 EUR in prevoznih sredstev 4.000,00 EUR.
4. Dobavitelj PETROL nam je zaračunal zamudne obresti zaradi neplačanih obveznosti 40,00 EUR.
5. Podjetje REX nam nakaže prvi obrok posojila 5.200,00 EUR, od tega je obresti 300,00 EUR.
6. Podjetje proda svoje storitve kupcu, izdan račun brez DDV je 17.000,00 DDV je 22 % je
vračunan.
7. Prenesi stroške v breme odhodkov.
8. Ugotovi poslovni izid
Zap.št.

BESEDILO

ŠIFRA

DEBET -BREME

KREDIT-DOBRO
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VAJA 7
Storitveno podjetje »LASULJA« ima naslednje poslovne dogodke: stanje na TRR 5.000,00 €,
zaloga materiala 800,00 €,osnovni kapital ?
1. Prejme račun Rižanskega vodovoda za porabljeno vodo 100,00 €, obračunaj še 9,5 % DDV.
2. Prejme ček za opravljene frizersko storitev 33,00 €, obračunaj še 9,5 % DDV.
3. S TRR nakaže za ogrevanje salona 180,00 €, vračunan je že 22 % DDV.
4. Prejme gotovino za opravljene frizerske storitve 140,00 €, obračunaj še 9,5 % DDV.
5. Z gotovino kupi in takoj da v uporabo šampon v znesku 18,00 €, obračunaj še 22 % DDV.
6. Prejme obvestilo banke, da je bil ček unovčen, knjiži spremembo na TRR.
7. Prejme račun za najemnino lokala 250,00 €.
8. Obračuna plačo frizerki 850,00 €.
9. Prejme obračun zamudnih obresti Rižanskega vodovoda zaradi neplačanih obveznosti 9,00 €.
10. Plača vse obveznosti Rižanskemu vodovodu z nakazilom.
11. Zaradi obiska inšpekcije, mora plačati s TRR kazen v znesku 50,00 €.
12. Prenesi stroške v breme odhodkov.
13. Ugotovi poslovni izid.
Zap.št.

BESEDILO

ŠIFRA

DEBET -BREME

KREDIT-DOBRO
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VAJA 8
Zap.št.

BESEDILO

zst

TRR 658.667,00 €
oprema 47.520,00,00 €
Popravek vrednosti opreme
5.940,00 €,
Zaloga proizvodov 4.566,00 €
Osnovni kapital ?

1.

Plačali smo odškodnino v

IME KONTA

ŠIFRA

DEBET- breme

KREDIT- dobro

TRR

znesku 10.000,00 €
2

Prodali smo polovico zaloge
proizvodov. Zmanjšaj zalogo.
Knjiži izdan račun kupcu,
prodajna
cena z vračunanim 22 % DDV je
2.967,90 €.
Kupcu, ki ni plačal pravočasno

3.

zaračunamo 15,00 € zam.obresti.
Banka nam je odobrila

4.

10.000,00 € dolgoroč. posojila.
Izplačali smo štipendijo dijaku

5.

200,00 €.
Obračunaj amortizacijo opreme

6.

za 3 mes., življenj. doba je 5 let.
Knjiži prenos stroškov v

7.

breme nedokon. proizvodnje.
Nakažemo posojilo: glavnica je

8.

300,00 € in obresti 24,00 €.

9.

Prodali proizvode, stroškovna
vrednost je 120,00 €. Zmanjšaj
zalogo.
Knjiži izdan račun kupcu,
prodajna vrednost je 248,00 €,
DDV je 22 %.
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VAJA 9 - Odgovori na naslednja vprašanja
1. V čem je razlika med odhodki od poslovanja in drugimi odhodki ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Računovodski standardi razvrščajo prihodke na dve osnovni skupini:
a) .......................................
b) ......................................
3. Odhodke izkazujemo v kontnem načrtu v razredu ........ in sicer od skupine .........do vključno .....
4. Odhodke knjižimo med letom vedno na:
a) debetno stran (v breme) konta

b) kreditno stran (v dobro) konta

5. Podčrtaj nastale odhodke:
primanjkljaj trgovskega blaga

plače zaposlencev

plačana denarna kazen

izdan račun

Z.št.
BESEDILO
Zst
TRR 102.156,00 €

Ime konta

porabljen material
plačane zamudne obresti

Konto

Debet

Kredit

dolgor. prejeto posojilo 6.580,00 €
Proizvodi v skladišču 7.658,00 €
osnovni kapital ?
1

Prodali smo proizvode. Knjiži izdan
račun kupcu, prodajna vrednost z
vračunanim 22 % DDV je 4.648,80 €.
Zmanjšaj zalogo proizvodov zaradi
prodaje za 2.884,00 €.

3.

Prodali smo proizvode, lastna
(stroškovna) vrednost je 195,00 €,
prodajna vrednost 220,00 €
DDV je 22 %
Knjiži zmanjšanje zalog in
izdan račun.

4.

Banki vrnemo iz TRR obrok
dolgoročnega posojila
256,00 €, od tega je 56,00 € obresti.
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VAJA 10
Začetno stanje: zgradbe 874.680,00 €, popr. vred. zgradbe 21.875,00 €, TRR 56.000,00 €, proizvodi
40.000,00 €, kratk. prejeto posojilo 10.000,00 €, lastni kapital ?
1. Prodali smo za 12.000,00 € proizvodov. Knjiži zmanjšanje zaloge in izdan račun kupcu, če je
prodajna vrednost 16.000,00 €, DDV je 22 %.
2. Kupili smo opremo, račun dobavitelja znaša z vračunanim 22 % DDV 12.360,00 €
3. Dobavitelju nismo poravnali pravočasno obveznost, zaračunal nam je 52,00 € zamudnih obresti.
4. Plačamo obrok krat. prejetega posojila 1.430,00 €, od tega je 130,00 € obresti.
5. Dobavitelju plačamo 12.360,00 € z menico na znesek 13.000,00 €.
Zap.št.

BESEDILO

ŠIFRA

DEBET -BREME

KREDIT-DOBRO

VPRAŠANJA:
1. Izračunaj vrednost terjatev do države

_______________ €

2. Izračunaj vrednost obveznosti do države

_______________ €

3. Podjetje je poslovalo z dobičkom / izgubo in sicer v znesku

_______________ €
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VAJA 11
Odprite T konte! ZST: zemljišče 95.680,00 €, oprema 57.000,00 €, blagajna 150,00 €,
zaloga materiala 38.000,00 €, TRR 111.400,00 €, lastni kapital ?
1. Blagajnik plača 65,00 € bančnih storitev.
2. Porabijo polovico zaloge materiala.
3. Knjiži obrabo – amortizacijo opreme 4.500,00 €.
4. Knjiži prenos stroškov v breme nedokončane proizvodnje.
5. 70 % proizvodnje je dokončane, knjiži prenos proizvodov v zaloge.
6. Prodali smo proizvode, lastna cena je 1.456,00 €, prodajna cena z vračunanim 22 % je 2.295,00 €.
7. Zavarovalnica nam je nakazala na TRR odškodnino v znesku 235,00 €.
8. Z gotovino smo plačali 50,00 € kazni.

AKTIVNI KONTI

KONTI STROŠKOV

PASIVNI KONTI

KONTI ODHODKOV

KONTI PRIHODKOV
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VAJA 12

Z.št
Besedilo
Ime konta
0 – Zaloga proizvodov 76.500,00 €
zst TRR 219.500,00 €,
dobavitelj 2.850,00 €,
obveznosti do zaposlencev 4.800,00
€, osnovni kapital ?

1.
2

3.

Šifra

Debet

Kredit

Dobavitelj nam zaračuna zamudne
obresti 93,00 €
Zavarovalnica nam nakaže
5.000,00 € odškodnine.

Prodali smo proizvode kupcu.
Lastna cena je 3.420,00 €, prodajna
vred. je 4.200,00 €, DDV je 9,5%.
a) Knjiži zmanjšanje zaloge

4.

b) Knjiži izdan račun
Prejeli smo račun za stroške
najemnine 582,00 €.

5.

Dobavitelju plačamo 2.850,00 € z
menico na znesek 3.000,00 €.

6.

Knjiži prenos stroškov
v breme nedokončane proizvodnje.
60 % proizvodnje je dokončane.

7.

Knjiži prenos proizvodov v
skladišče.

8.

UGOTOVI IN KNJIŽI POSLOVNI
IZID, davek iz dohodka je _____ %.

PRIHODKI

76-79

ODHODKI

70-75

A) zapiranje prihodkov

B) zapiranje odhodkov

C) knjiženje dobička ali izgube
Poslovni izid:
prihodki __________
odhodki __________
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VAJA 13

Z.št
Besedilo
0 – Zaloga proizvodov 45.000,00 €
zst TRR 121.500,00 €,
Kupci 12.000,00 €,
Kratk. posojilo banke 4.000,00 €
osnovni kapital ?

1.

Ime konta

Šifra

PRIHODKI

76-79

ODHODKI

70-75

Debet

Kredit

Kupcu smo zaračunali zamudne
obresti 103,00 €

2

Plačali smo 100,00 € denarne
kazni.

3.

Prejeli smo račun za sejemske
stroške 318,00 €, znesek je z
vračunanim 22 % DDV.

4.

Knjiži prenos stroškov
v breme razreda 6.

5.

Prodali smo proizvode kupcu.
Zmanjšaj zalogo za 9.850,00 €.
Knjiži izdan račun, prodajna
vrednost je 13.400,00 €, DDV je
22%.

6.

Banki vrnemo obrok posojila
234,00 € od tega je 34,00 €
obresti.

7.

UGOTOVI IN KNJIŽI POSLOVNI
IZID, davek iz dohodka je ______ %

A) zapiranje prihodkov

B) zapiranje odhodkov

C) knjiženje dobička ali izgube
Poslovni izid:
prihodki __________
odhodki __________
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VPRAŠANJA - PODATKI SO V TVOJI TEMELJNICI!

(dodaj oz obkroži)

1. Koliko je tvojih poslovnih prihodkov?

_________________€

2. Koliko je tvojih finančnih odhodkov?

_________________€

3. Konti uspeha so konti stroškov.

DA / NE

4. DDV je obračunan od dobička.

DA / NE

5. Izračunaj delež drugih odhodkov!

________________ %

SESTAVI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ( podatke vzemi iz vaje 13)

ODHODKI
Poslovni odhodki
Finančni odhodki

Izkaz poslovnega izida
ZNESEK V EUR PRIHODKI
Poslovni prihodki
Finančni prihodki

Drugi finan. in ostali odhodki

Drugi finan. in ostali prihodki

DOBIČEK

IZGUBA

SKUPAJ

SKUPAJ

ZNESEK V EUR
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VAJA 14
Z.št
Besedilo
Ime konta
0 – Zaloga proizvodov 105.600,00 €
zst TRR 181.500,00 €,
Kupci 42.400,00 €,
Dolgor. posojilo banke 15.000,00
Osnovni kapital ?

1.

2

Šifra

Debet

točk

Kredit

1

Prejeli smo račun za stroške
reklame 736,50 €, znesek je z
vračunanim 22 % DDV.

3

Zavarovalnica nam je nakazala
5.000,00 € odškodnine na TRR.

2

3.

Kupcu smo zaračunali zamudne
obresti 33,00 €.

4.

Plačali smo 1.000,00 € glavnice
in 300,00 € obresti iz TRR.

2

3
5.

6.

Prodali smo proizvode kupcu.
Lastna cena je 5.852,50 €.
Prodajna vred. z 9,5 % DDV je
8.454,54 €.
a) Knjiži zmanjšanje zaloge

2
+
3

b) Knjiži izdan račun
Kupec plača vse terjatve z
nakazilom
2

7.

UGOTOVI IN KNJIŽI
POSLOVNI IZID, davek iz
dohodka je ______ %

PRIHODKI

76-79

ODHODKI

70-75

2

A) zapiranje prihodkov

B) zapiranje odhodkov

2

C) knjiženje dobička ali izgube.
2 ali 3
poslovni izid:
prihodki __________
odhodki __________
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VAJA 15

Z.št
Besedilo
0 – TRR 81.525,00 €,
zst Dobavitelj 2.400,00 €,
Dano kratk. posojilo 5.000,00 €,
Zaloga proizvodov 4.800,00 €,
Osnovni kapital ?

Ime konta

Šifra

Debet

točk

Kredit

1

Prejeli smo na TRR obrok danega
posojila 425,00 € od tega je
25,00 € obresti.

3

1.

2

Plačali smo 500,00 € denarne
kazni.

2

3.

4.

Dobavitelj nam je zaračunal za
48,50 € zamudnih obresti.

2

Prejeli smo račun za odvetniške
storitve 235,90 €, vračunan je
22 % DDV.
3

5.

Prodali smo 40 % zaloge
proizvodov kupcu.
Prodajna vrednost z 22 % DDV je
3.045,12 €.
a) Knjiži zmanjšanje zaloge

2
+
3

b) Knjiži izdan račun

6.

Knjiži prenos stroškov v breme
odhodkov.
2

7.

UGOTOVI IN KNJIŽI
POSLOVNI IZID, davek iz
dohodka je ______ %

PRIHODKI

76-79

2

ODHODKI

70-75

2

A) zapiranje prihodkov

B) zapiranje odhodkov

C) knjiženje dobička ali izgube.

2 ali 3

poslovni izid:
prihodki __________
odhodki __________
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VPRAŠANJA - PODATKI SO V NALOGI 15!

(dodaj oz obkroži)

1. Koliko je tvojih poslovnih prihodkov?

_________________€

2. Koliko je tvojih finančnih odhodkov?

_________________ €

3. Če podjetje posluje pozitivno je dobiček / izguba oz. je prihodkov več / manj od odhodkov.
4. Kolikšna je vrednost tvojih dolgoročnih sredstev? ________________ €
5. Kolikšno je stanje vseh tvojih terjatev?

________________ €

6. Koliko dolguješ dobavitelju?

_________________€

SESTAVI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ( podatke vzemi iz vaje 14)

ODHODKI

Izkaz poslovnega izida
ZNESEK V EUR PRIHODKI

Poslovni odhodki

Poslovni prihodki

Finančni odhodki

Finančni prihodki

Drugi finan. in ostali odhodki

Drugi finan. in ostali prihodki

DOBIČEK

IZGUBA

SKUPAJ

SKUPAJ

ZNESEK V EUR

SESTAVI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ( podatke vzemi iz vaje 15)

ODHODKI

Izkaz poslovnega izida
ZNESEK V EUR PRIHODKI

Poslovni odhodki

Poslovni prihodki

Finančni odhodki

Finančni prihodki

Drugi finan. in ostali odhodki

Drugi finan. in ostali prihodki

DOBIČEK

IZGUBA

SKUPAJ

SKUPAJ

ZNESEK V EUR
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