
Poslovni dogodki v letu 2017 Zneski v EUR

1. Nakup računalniškega programa 9.236

2. Prenos stroškov najemnine 1.100

3. Obračun amortizacije (amortizacija je v ceni storitve) 1.600

4. Obračun amortizacije zgradbe 1.400

5. Prenos sredstev v upravljanju na drugo pravno osebo

a) zemljišča 17.000

b) zgradbe, popravek vrednosti 53.000 133.000

6. Nakup drobnega inventarja 10.000

a) iz sredstev države 7.000

b) iz sredstev donacije 3.000

7. Oblikovanje vira za prejeta sredstva

a) od države 7.000

b) iz donacije 3.000

8. Nakup opreme

a) iz sredstev države 15.000

b) iz sredstev amortizacije 3.100

c) iz presežka prihodkov nad odhodki 5.400

č) iz finančnega najema 1.500

9. Oblikovanje vira za sredstva države (15.000) in iz poslovnega izida prejšnjih let (5.400) 20.400

10. Obračun amortizacije za opredmetena osnovna sredstva, 37.520

od tega za opremo v finančnem najemu 950

11. Prejeto odplačilo posojila 1.200

12. Sprememba vrednosti posojila zaradi ohranjanja vrednosti ostanka posojila 450

13. Prejeto odplačilo terjatve 2.940

14. Sprememba vrednosti terjatve 1.176

15. Dani predujem za najem poslovnih prostorov 400
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16. Poraba predujma po prejemu računa za preteklo leto 300

17. Nakazilo financerja v januarju za preteklo leto 36.800

18. Nastanek terjatve do financerja za redno dejavnost in za storitev 40.100

19. Vračilo depozita iz banke 3.400

20. Vezava depozita v banki 500

21. Nastanek terjatve za obresti 10

22. Prejem obresti od stanovanjskega kredita na račun 30

23. Prejem povračila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 10

24. Nastanek terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 50

25. Prejem računa za material z obračunanim DDV

a) pravica do 10 % odbitka DDV 

b) znesek računa 6.100

c) odbitni DDV 110

č) vrednost materiala 5.990

26. Prenos zavarovalne premije med stroške 360

27. Plačilo zavarovanja za leto 2018 410

28. Nakup znamk 40

29. Poraba materiala iz zaloge 1.100

30. Nakup materiala 1.500

31. Nakup drobnega inventarja 80

32. Obračun proizvodnje – izdelava knjig 600

33. Prodaja blaga brez DDV 1.700

Zmanjšanje zalog blaga 300

34. Poračun kupčevega predujma 100

35. Prejem predujma za dobavo knjig 300

36. Izplačilo plač 30.720

37. Obračun plač 1.000

38. Plačilo dobaviteljem – del za opremo in del za material in storitve 43.380

39. Plačilo prispevkov delodajalca od plač 1.220

40. Obračun prispevkov od plač 163

41. Plačilo DDV 120

42. Izdaja računa za opravljene storitve z DDV 525

a) znesek računa 430

b) DDV 95

43. Obveznost za takse 100

44. Plačilo posrednemu uporabniku proračuna za opravljeno storitev 150

45. Prejem računa posrednega uporabnika proračuna za nabavljene knjige, 320

od tega

a) knjige 317

b) odbitni DDV (10 %) 3

46. Plačilo obresti pri zamudi plačila za pisarniški material 200

47. Obračun obresti po pogodbi za nepravočasno plačilo 250

48. Prenos odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov v prihodke 1.600

49. Prejem sredstev od financerja za projekt v letu 2018 1.500

50. Zmanjšanje časovnih razmejitev za obračunano amortizacijo za osnovna sredstva iz dona-
cije

180

51. Prevzem opreme v finančni najem 1.260

52. Prejem sredstev iz proračuna, 666.490



Poslovni dogodki v letu 2017 Zneski v EUR

od tega

a) od države 577.594

b) od občine 76.145

c) od javnega sklada 10.000

d) del za plačilo storitev 2.751

53. Prejem obresti za vezani depozit 1.664

54. Odpis obveznosti iz preteklih let – upnikovo obvestilo 100

55. Nakup materiala 6.400

56. Prodaja materiala 6.400

57. Plačilo dobaviteljem 6.400

58. Plačilo kupcev 6.400

59. Plačilo kupcev 2.109

60. Nakup materiala 63.410

61. Plačilo dobaviteljem – del za material in storitve in del za osnovna sredstva 63.500

62. Obračun stroškov dela po podjemni pogodbi, 53.100

od tega

a) prejemek 31.000

b) davek s prispevki 22.100

63. Plačilo stroškov po podjemni pogodbi 53.100

64. Prejem računa za opravljeno storitev od drugega uporabnika 6.640

65. Plačilo računa drugega uporabnika EKN 6.640

66. Obračun plač – bruto zneska 420.000

67. Obračun prispevkov delodajalca 60.000

68. Obračun drugih prejemkov skupaj z davki in prispevki 20.000

69. Plačilo plač, prispevkov in drugih prejemkov 500.000

70. Prenos amortizacije v breme sredstev v upravljanju 48.740

71. Plačilo takse za tožbo 240

72. V obračunskem obdobju ugotovljeni finančni odhodki iz prejšnjih let 1.510

73. Plačilo finančnih odhodkov iz prejšnjih let iz naslova opreme 1.510

74. Oslabitev terjatev iz poslovanja 210

75. Izdaja računa za opravljene svetovalne storitve 200

76. Najem posojila 2.000

77. Odplačilo posojila 2.000

78. Plačilo kupca 1.816

79. Prejem donacij: za pokrivanje stroškov 5.000

za nakup opreme 5.000

80. Prejeta članarina v knjižnici (brez DDV) 7.100

81. Prejem obresti na zakladniškem podračunu 300

82. Prejem obresti iz vezane vloge 2.000

83. Prejem dividende od finančne naložbe 400

84. Prejem najemnine (brez DDV) 1.000

85. Odsvojitev osnovnih sredstev (knjigovodska vrednost je 0, odpis je bil že knjižen)

amortizacija se je pokrivala iz vira 500

amortizacija se je pokrivala iz prihodkov 600

86. Prejem nenamenske donacije 2.000

87. Prodaja finančne naložbe v knjigovodski vrednosti 600 EUR 2.000

88. Prodaja finančne naložbe v knjigovodski vrednosti 700 EUR 500

89. Zmanjšanje vira finančnih naložb 1.300
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90. Nakup nove finančne naložbe 1.300

91. Prejem računa za vzdrževanje (brez DDV) 2.000

92. Prejem računa za material (brez DDV) 1.000

93. Prejem računa za darila (brez DDV): za poslovne partnerje 2.500

za zaposlene (10 EUR na osebo) 4.200

94. Prejem računa za reklamo storitev javnega zavoda 2.000

95. Oslabitev vrednosti zalog 500

96. Plačilo obresti za neplačane davke 2.000

97. Dana odškodnina 3.000

98. Plačilo premij za prostovoljno pokojninsko zavarovanje 3.000

99. Izterjava odpisane terjatve 300

100. Prejem odškodnine za nedobavljeno blago 700

101. Prenos stroškov obračunskega obdobja

102. Prenos prihodkov obračunskega obdobja

103. Ugotovitev presežka prihodkov nad odhodki

104. Prenos presežka prihodkov nad odhodki in obveznosti za davek 27

105. Prenos dela presežka prihodkov nad odhodki za investicije po sklepu organa upravljanja 
oziroma ustanovitelja 2.600

106. Uskladitev vira finančnih naložb 750


