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1. Uvod 
 
Marsikdo si podjetnika predstavlja kot osebo z veliko denarja, časa, da dela manj kot ostali 
ljudje in kljub temu ustvari več kot oni, da utajuje davke in da je nasploh negativna osebnost. 
Ta miselnost je seveda zgrešena. Nihče se ne vpraša, zakaj podjetnik ponoči velikokrat ne spi, 
zakaj dela od jutra do mraka, potuje, pa ne za zabavo, ampak išče potencialne odjemalce. Od 
njega se pričakuje, da pozna vso zakonodajo, kar je praktično nemogoče. Odločitev za 
ustanovitev podjetja ni lahka. Zahteva človeka v celoti, velikokrat mora sodelovati celotna 
družina, da podjetje zaživi in posluje iz leta v leto. Organizacijska oblika samostojni podjetnik 
posameznik je tvegana, saj podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem, zato mora biti 
vsaka odločitev skrbno načrtovana. 
 
Razlogov za poslovanje v obliki samostojnega podjetnika posameznika je lahko več. Nekateri 
podedujejo obrt, ki obstaja že več generacij, nekateri pa se za to pot odločijo zaradi izgube 
službe (npr. kot tehnološki višek v nekem podjetju) in se na ta način samozaposlijo. Veliko 
ljudi tudi ni zadovoljnih na delovnih mestih v večjih podjetjih, zato iščejo alternativne rešitve. 
V večjih sistemih je lahko preveč administrativnih in drugih omejitev za realizacijo morda 
boljših lastnih zamisli. Nenehno omejevanje in poročanje nadrejenim lahko posameznika 
izmuči in postane pasiven, ravnodušen ter nezadovoljen z delovnim mestom. Želja po 
ustvarjanju nečesa novega je lahko močnejša od strahu, kako začeti s svojo dejavnostjo, ali bo 
zmogel, ali bo imel dovolj sredstev za ustanovitev podjetja, za njegovo rast in razvoj. 
 
Namen tega dela je predstaviti podjetnika in poudariti njegove obveznosti predvsem z 
računovodskega, pa tudi davčnega vidika ter osvetliti probleme, s katerimi se podjetnik 
srečuje pri poslovanju. Svoje diplomsko delo sem razdelila na šest poglavij. Prvo in zadnje 
poglavje sta uvod in sklep. V drugem poglavju sem opredelila podjetnika s pomočjo domače 
in tuje literature in ga primerjala z družbo z omejeno odgovornostjo ter opisala začetek 
opravljanja dejavnosti. V tretjem poglavju sem namenila nekaj besed računovodstvu na 
splošno, v nadaljevanju pa sem po slovenskih računovodskih standardih poskušala prikazati 
podjetnikov okvir delovanja v računovodstvu. V četrtem poglavju sem opisala krovni zakon v 
Sloveniji, po katerem je podjetnik obdavčen. Poglavje zaključujem z opisom razlogov za 
prenehanje opravljanja dejavnosti in opisom načinov preoblikovanja podjetnika v drugačno 
gospodarsko obliko. 
 
Osrednja tema diplomskega dela je v petem poglavju, kjer najprej pišem o problemih 
povezanih s poslovnim in davčnim vidikom računovodskega poročanja ter o odločanju znotraj 
podjetja podjetnika. V nadaljevanju poglavja obravnavam razlike v temeljnih računovodskih 
izkazih podjetnika v primerjavi z gospodarskimi družbami in na konkretnem primeru 
podjetnika prikazujem le-te z izračunom predlaganih kazalcev in kazalnikov.  
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Za konec diplomskega dela sem povzela še najpomembnejše ugotovitve, ki sem jih dobila s 
pomočjo izdelane analize. 

2. Samostojni podjetnik posameznik  
 
Samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju podjetnika) bi na splošno lahko 
opredelili v nekaj stavkih kot fizično osebo, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost v okviru 
organiziranega podjetja, ki je praviloma majhno. Gospodarsko dejavnost opravlja trajno, 
samostojno in s pridobitnim namenom. Je lastnik tega podjetja, za njegovo ustanovitev ne 
potrebuje ustanovitvenega kapitala in se mu ni potrebno registrirati na sodišču (razen velikih 
podjetnikov). Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem, tudi privatnim. 
Večjih razlik v opredelitvi podjetnika med evropskimi državami in ZDA ni. V posameznih 
državah je zakonodaja do podjetnikov bolj prijazna v smislu, da je večina zakonodaje, ki se 
nanaša na podjetnika, zajeta v enem predpisu (npr. v Italiji je to Civilni zakonik), pri nas pa je 
razdrobljena v različnih zakonih, torej ni skupnega predpisa, ki bi obravnaval samo 
podjetnika. V nadaljevanju povzemam nekaj bistvenih značilnosti podjetnika v domači in tuji 
literaturi. 

2.1. Opredelitev samostojnega podjetnika posameznika v Sloveniji 
 
Zakon o gospodarskih družbah je temeljni predpis, ki ureja status samostojnega podjetnika 
posameznika ter vodenje poslovnih knjig in sestavljanja letnih poročil za poslovne potrebe. V 
skladu s šestim odstavkom 3. člena tega zakona je podjetnik fizična oseba, ki na trgu opravlja 
pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja (Zupančič, 2007, str. 136). Bistveno 
torej je, da mora opravljati gospodarsko dejavnost trajno, samostojno in s pridobitnim 
namenom. Podjetnik je lahko le posamezna fizična oseba. Zakon mu ne prepoveduje 
opravljanja dejavnosti poleg redne zaposlitve (Kako opravljati gospodarsko dejavnost?, 2006, 
str. 2). 
 
Pri poslovanju ravna podjetnik po svojih preudarkih in odločitvah, za svoj riziko ter v svojo 
korist. Kljub temu, da v svojem podjetju dela, se ne pojmuje kot delojemalec. Podjetnik 
odgovarja za obveznosti iz poslovanja z vsem svojim premoženjem, tako s premoženjem 
podjetja kakor tudi s svojim lastnim, osebnim premoženjem, in sicer samostojno in 
neposredno, saj podjetnikovo podjetje nima statusa pravne osebe in zato ne pride v poštev 
subsidiarna odgovornost podjetnika (Osnovne opredelitve s.p., 2006).  
 
Podjetnik je obdavčen po dohodninski lestvici glede na njegov dohodek. Torej, dobiček, ki ga 
ustvari podjetnik, vsebuje tudi njegovo plačo. Pravne osebe so obdavčene z davkom od 
dobička s fiksno stopnjo, podjetnik pa po ustrezni stopnji dohodninske lestvice, odvisno od 
višine njegovega dohodka. Če ima podjetnik nizek dobiček in pade v razred z najnižjo stopnjo 
obdavčitve, ki je tudi nižja od obdavčitve pravnih oseb, je ta davčna obremenitev manjša od 
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obremenitve pravne osebe. Če pa ima podjetnik visok dobiček in pade v najvišji dohodninski 
razred, v katerem je tudi stopnja obdavčitve višja od stopnje, po kateri so obdavčene pravne 
osebe, je pa ta davčna obremenitev višja od obremenitve pravne osebe. 
 
Podjetnik mora vsako leto, do zakonsko predpisanega roka, predložiti davčnemu organu 
(DURS) »Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti« za obdobje enega leta s prilogami (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), 
AJPES-u pa bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na poenostavljenih obrazcih. V primeru, 
da AJPES-u predloži tudi izjavo, da se lahko računovodska izkaza uporabljata za državno 
statistiko in javno objavo, pa DURS-u ni potrebno pošiljati obeh računovodskih izkazov, 
ampak samo »Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem 
dejavnosti«.  
 
Prednosti samostojnega podjetnika posameznika (Gowthorpe, 2003, str. 8): 

• enostavna ustanovitev podjetja (ni registracije na sodišču), 
• ne potrebuje ustanovitvenega kapitala, 
• podjetnik sam vodi posle in sam sprejema odločitve, 
• ima ves nadzor nad poslovanjem podjetja, 
• podjetnik obdrži ves čisti dobiček zase in mu ga ni potrebno deliti. 

 
Slabosti samostojnega podjetnika posameznika (Gowthorpe, 2003, str. 8): 

• podjetnik sam nosi posledice neplačanih dolgov oziroma neplačanih pogodb, 
• za poplačilo vseh dolgov je lahko podjetnik primoran prodati tudi svoje osebno 

premoženje, 
• podjetje je praviloma zelo majhno, 
• izguba podjetja je tudi podjetnikova izguba, 
• podjetnik mora imeti managerske sposobnosti, razen če lahko zaposli ljudi s takšnimi 

sposobnostmi, 
• podjetnik se pri sprejemanju odločitev lahko posvetuje z drugimi osebami, posledice 

teh odločitev pa nosi sam. 
 
Začetek opravljanja dejavnosti 
 
Fizična oseba pridobi pravico opravljanja gospodarske dejavnosti z vpisom v Poslovni 
register Slovenije (PRS) pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V 
skladu s spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) je AJPES s 1. 7. 2005 
postala registrski organ za samostojne podjetnike posameznike, torej je vpis podjetnika v 
Poslovni register Slovenije (PRS) hkrati tudi njegova registracija. 
 
Preden lahko samostojni podjetnik posameznik začne opravljati dejavnost mora (glej Prilogo 
1): 
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1. registrirati dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, 
2. poslati davčne podatke, 
3. prijaviti podatke o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, 
4. pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti pri ustreznih organih vsa potrebna 

dovoljenja, če so zahtevana, 
5. pri izbrani poslovni banki odpreti transakcijski račun za dejavnost. 

 
Registracijo, predložitev davčnih podatkov in podatkov o zavarovanju lahko podjetniki 
opravijo s pomočjo referata na eni od vstopnih točk sistema »vse na enem mestu« (točke 
VEM). V Sloveniji so točke VEM (Kako postati samostojni podjetnik posameznik?, 2005): 

• vse izpostave AJPES, 
• vstopna točka Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo ter drugi izvajalci nalog in 

programov podjetniškega in inovativnega okolja – lokalni podjetniški centri, 
• vse upravne enote in krajevni uradi, 
• vstopne točke, podprte s projektom Phare – vzpostavitev sistema »vse na enem 

mestu«, 
• vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in območnih obrtnih zbornic, 
• vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih zbornic, 
• vsi davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije. 

 
Sedež podjetnika je kraj, ki je kot sedež vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) pri 
Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Za sedež je mogoče določiti kraj, 
kjer podjetnik opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njegovi posli (ZGD-1, 
2006, 29., 30. in 71. člen). 
 
Firma je oznaka, s katero podjetje nastopa v pravnem prometu. Podjetje pa je gospodarski, 
ekonomski pojem in pomeni kakršnokoli organiziranje ljudi zaradi uresničevanja gospodarske 
pobude, medtem ko je firma, kot pravi zakon: »ime, s katerim družba posluje« (Ustanovitev 
s.p., 2007). Firma podjetnika vsebuje ime in priimek podjetnika, skrajšano oznako, da gre za 
samostojnega podjetnika (s.p.), oznako dejavnosti in morebitne dodatne sestavine. Podjetnik 
lahko uporablja tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj njegovo ime, priimek in oznako s.p. 
(ZGD-1, 2006, 19. in 71. člen). 

2.2. Opredelitev samostojnega podjetnika posameznika v tuji literaturi 
 
V angloameriški literaturi je samostojni podjetnik posameznik imenovan »sole trader« 
oziroma »sole proprietorship«. 
 
Podjetje v obliki samostojnega podjetnika posameznika lahko ustanovi le ena oseba, ki je 
njegov lastnik in večinoma tudi manager. Glavna prednost te oblike poslovanja je njegova 
enostavnost, to pomeni, da lahko relativno enostavno ustanovi podjetje, ne potrebuje 
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registracije kot pravna oseba, torej nima začetnih administrativnih stroškov ter ne potrebuje 
ustanovnega kapitala (Gowthorpe, 2003, str. 5). Slabost te oblike pa je, da vso odgovornost za 
uspeh oziroma neuspeh nosi sam. Lahko zaposli tudi druge ljudi, ki opravljajo delo kot 
delavci, pa tudi ljudi, ki mu pomagajo voditi podjetje, končna odgovornost za poslovanje pa 
je še vedno podjetnikova (Bendrey, Hussey, West, 2004, str. 4).  
 
Ta oblika podjetja ima tri glavne značilnosti. Prva je ta, da podjetnik nima ločenega osebnega 
premoženja od premoženja njegovega podjetja, ker zakon ne omejuje lastnikove odgovornosti 
le na premoženje podjetja, ampak jo razširja tudi na osebno premoženje. Torej, če dolgovi 
presegajo premoženje podjetja, mora podjetnik upnike poplačati tudi z osebnim premoženjem. 
V najslabšem primeru lahko podjetnik tudi osebno bankrotira. Druga značilnost je ta, da 
računovodja razlikuje med osebnim premoženjem podjetnika in premoženjem njegovega 
podjetja. Bilanca stanja podjetnika mora vsebovati le poslovna sredstva in obveznosti, 
privatno premoženje pa je iz bilance stanja izločeno. Tretja značilnost pa je, da se dohodek 
podjetja razume kot dohodek lastnika podjetja, kar pomeni, da je obdavčen kot fizična oseba, 
kar je lahko prednost ali pa slabost, odvisno od lastnikove davčne situacije (Porter, Norton, 
2001, str. 554). 
 
Podjetnik lahko svoje podjetje poimenuje, lahko pa uporablja samo svoje ime in priimek pri 
tem pa njegovega imena ni potrebno registrirati, vendar pa mora biti njegovo ime in priimek 
na vseh dokumentih, ki jih podjetnik izdaja (Bendrey, Hussey, West, 2004, str. 4). 
 
Potreba po računovodskih informacijah samostojnega podjetnika posameznika 
 
Ker podjetnik ponavadi ostane majhen, struktura njegovega podjetja ni zapletena. Podjetniku 
ni potrebno javno izdajati računovodskih informacij glede uspešnosti podjetja. Edine, ki 
potrebujejo informacije glede poslovanja, so davčne institucije (Gowthorpe, 2003, str. 70). 
 
V Veliki Britaniji mora podjetnik vsako leto oddati letno poročilo davčnemu organu, do 
zakonsko predpisanega roka. Podjetnik mora pripraviti enostavno računovodsko poročilo, ki 
spremlja davčno napoved. Enostavno računovodsko poročilo je sestavljeno iz izkaza 
poslovnega izida in bilance stanja. Izkaz poslovnega izida prikazuje vse prihodke in odhodke, 
ki jih je imel podjetnik v letu. Razlika je dobiček ali izguba. V aktivi bilance stanja so 
prikazana vsa sredstva, ki so v lasti podjetnika, v pasivi pa so viri (lastniški in dolžniški), s 
katerimi podjetnik financira svoje podjetje (Gowthorpe, 2003, str. 70). 
 
Poleg informacij, ki jih podjetnik posreduje zunanjim uporabnikom, se pojavi potreba po bolj 
pogostih notranjih informacijah, da podjetnik učinkoviteje vodi podjetje. Te informacije mu 
pomagajo pri odločitvah. Najpogostejša oblika spremljanja poslovanja je spremljanje stanja 
denarja na njegovem bančnem računu. Naprednejša oblika, ki je priporočljiva za vse majhne 
podjetnike pa je, da dnevno spremljajo dogajanje v podjetju. Podjetnik mora beležiti vse 
prejemke, izdatke, stroške ter prihodke od prodaje in na podlagi teh podatkov pripraviti 

5 



 

enostaven mesečni obračun. Te informacije so le za notranjo uporabo. V večini primerov 
podjetniki ne zaposlijo računovodje, saj bi bilo to predrago. Če ima podjetnik čas, osnovno 
znanje knjigovodstva in je dovolj dobro organiziran, da lahko vodi podjetje in knjige, je ta 
način najcenejši in hkrati lahko vsakodnevno spremlja in nadzira delovanje podjetja. Nekateri 
podjetniki za nekaj ur na teden plačujejo računovodjo, da jim vodi poslovne knjige, ker ima 
več specifičnega znanja od podjetnika pri npr. pravilnem obračunavanju plač zaposlenih, 
davka na dohodek ter ostalih prispevkov. Za pripravo letnega poročila ter napovedi za odmero 
dohodnine je priporočljivo, da podjetnik najame izkušenega računovodjo (Gowthorpe, 2003, 
str. 71). Vse navedeno velja za podjetnike v Angliji in tudi pri nas. 

2.3. Razlike med podjetnikom in družbo z omejeno odgovornostjo 
 
Podjetnik je sicer bolj primerljiv z družbo z neomejeno odgovornostjo, saj oba odgovarjata z 
vsem svojim premoženjem. Da pa bi lažje videli razliko med tisto pravno osebo, ki odgovarja 
z vsem svojim premoženjem in tisto, ki ne odgovarja z vsem svojim premoženjem, pa sem 
primerjala podjetnika z družbo z omejeno odgovornostjo. Družba z omejeno odgovornostjo je 
alternativna oblika samostojnemu podjetniku posamezniku. Obe obliki sta praviloma majhni. 
Kako se sicer delijo podjetja glede na velikost, je vidno iz Priloge 2. 
 
Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, kar je prva razlika v primerjavi z 
podjetnikom, ki je fizična oseba. Tako kot podjetnik tudi družba z omejeno odgovornostjo 
(d.o.o.) na trgu samostojno opravlja dejavnost, katere namen je pridobivanje dobička. 
Podjetnik odgovarja za obveznosti iz poslovanja z vsem svojim premoženjem, kar pomeni, da 
nima ločenega poslovnega in zasebnega premoženja, medtem ko d.o.o. za svoje premoženje 
odgovarja le s premoženjem družbe, njeni družbeniki (lastniki, ustanovitelji) pa ne 
odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem (Javornik, 2005, str. 2, 4). 
 
Podjetnik lahko prosto razpolaga z gotovino in mu ni obvezno polagati gotovine na poslovni 
račun ter dviga gotovine mu ni potrebno dokumentirati. D.o.o. pa mora obvezno poslovati 
preko poslovnega računa, kar pomeni, da mora obvezno polagati gotovino na poslovni račun, 
dvig gotovine pa mora biti namenski in dokumentiran (Javornik, 2005, str. 2, 4). 
 
Podjetnik za opravljanje dejavnosti ne potrebuje ustanovnega kapitala. Za ustanovitev d.o.o. 
pa mora osnovni kapital znašati vsaj 7500 evrov, vsak osnovni vložek pa najmanj 50 evrov. 
Pred prijavo za vpis v register mora vsak družbenik zagotoviti vsaj eno četrtino osnovnega 
vložka, vrednost vseh zagotovljenih vložkov pa mora znašati najmanj 7500 evrov (ZGD-1, 
2006, 475. člen). 
 
Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vodijo posle 
družbe in jo zastopajo (ZGD-1, 2006, 515. člen). Direktor družbe, ki je v njej zaposlen, 
prejema tudi plačo, kar pa ne velja za direktorja podjetnika, ki ne prejema plače, saj je 
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njegova »plača« vsebovana v dobičku. Med letom, pa kot rečeno, prosto razpolaga z 
gotovino. 
 
Postopek priglasitve podjetnika je hiter in omogoča hiter začetek poslovanja. Z dnem vpisa v 
Poslovni register postane podjetnik zavezan za davek od dohodka iz dejavnosti in prispevkov 
za socialno varnost. Stroški vpisa v Poslovni register so majhni, saj vse postopke lahko uredi 
podjetnik sam in ne potrebuje nobenih notarskih in odvetniških storitev. Družba pa se 
ustanovi s pogodbo, ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, podpišejo pa jo vsi 
družbeniki. Družba pridobi lastnosti pravne osebe z vpisom v sodni register in takrat šele 
lahko začne poslovati. Ustanovitveni stroški za d.o.o. so stroški notarskega zapisa družbene 
pogodbe, stroški taks za vpis v sodni register in stroški predloga za vpis v register, zato je 
ustanovitev d.o.o. dražja od ustanovitve podjetnika (Javornik, 2005, str. 2, 4, 5). 
 
Podjetnik lahko vodi knjige po enostavnem ali dvostavnem knjigovodstvu, nekateri celo 
vodijo le evidence, za d.o.o. pa velja, da mora voditi knjige le po dvostavnem knjigovodstvu. 
 
Poslovanje v organizacijski obliki samostojnega podjetnika posameznika, za katerega velja 
progresivna obdavčitev, je primerno, dokler podjetnik dosega manjše dobičke. Za pravne 
osebe pa velja enotna davčna stopnja, zato je družba z omejeno odgovornostjo bolj primerna 
oblika, če podjetje dosega večje dobičke (Ustanovitev s.p., 2007). 

3. Računovodski vidik poslovanja samostojnega podjetnika posameznika 

3.1. Opredelitev računovodstva 
 
Veliko ljudi ima že vnaprej ustvarjeno mnenje kaj je računovodstvo. Mislijo, da je 
računovodstvo dejavnost, ki temelji na vnaprej definiranih postopkih in jo opravljajo ljudje, ki 
so dobri v matematiki. Takšno pojmovanje računovodstva je zelo ozko in je osredotočeno 
večinoma le na knjigovodstvo. Glavna naloga računovodstva je, da pripravlja informacije za 
odločanje. Torej je računovodstvo v resnici širši pojem, ki zajema računovodsko 
predračunavanje, računovodsko nadziranje, računovodsko analiziranje ter knjigovodstvo 
(Porter, Norton, 2001, str. 6). Računovodstvo je informacijska funkcija, ki spremlja poslovne 
dejavnosti, meri ekonomske kategorije, ki so pri tem prisotne in oblikuje poročilo, ki ga 
posreduje tistim, ki se odločajo. Pripravlja torej računovodske informacije (Carič, 1999, str. 
17). 
 
Uporabniki računovodskih informacij se delijo glede na njihov odnos do podjetja. Notranji 
uporabniki računovodskih informacij, management podjetja, so dnevno udeleženi v 
poslovanju podjetja. Vse druge skupine pa so zunanji uporabniki računovodskih informacij 
(Porter, Norton, 2001, str. 6). Namen računovodskega poročanja je kar najbolj zadovoljiti 
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interese različnih skupin uporabnikov računovodskih izkazov ter jim predstaviti resnično in 
pošteno sliko poslovanja podjetja (Klobučar, 2003, str. 8). 
 
Management podjetja pridobiva takšne finančne informacije, s katerimi najbolje zadovolji 
svoje potrebe. Na primer, če hoče manager proizvodnje vedeti, koliko stane enota nekega 
izdelka, informacijo lahko pridobi v računovodski bazi podatkov. Če pa hoče nadzornik 
oddelka zvedeti, ali je mesečna poraba večja ali manjša od načrtovane, pa lahko naroči 
izdelavo poročila, iz katerega bo to razvidno. Poslovodno računovodstvo je veja 
računovodstva, ki se ukvarja s pridobivanjem informacij, ki notranjim uporabnikom 
(managerjem) zagotavlja informacije, na podlagi katerih lahko izvajajo planiranje in 
kontroliranje. Pripravljanje računovodskih poročil managementu je omejeno samo z obstojem 
razpoložljivih podatkov in stroški oblikovanja teh informacij, to pomeni, da morajo biti koristi 
informacij večje od stroškov pridobivanja le-teh (Porter, Norton, 2001, str. 6). 
 
Zunanji uporabniki niso direktno udeleženi v poslovanju podjetja, zato potrebujejo drugačne 
informacije kot notranji uporabniki. Zunanji uporabniki lahko pridobijo le informacije, ki jim 
jih posreduje management podjetja. Nekateri zunanji uporabniki, na primer davčna uprava, pa 
potrebujejo podatke, ki so jim posredovani v posebni obliki. Podjetje je te podatke dolžno 
posredovati, saj je to zakonsko določeno. Delničarji, lastniki obveznic ter ostali upniki se pri 
pridobivanju informacij zanašajo na računovodska poročila, za pripravo katerih je zadolženo 
finančno računovodstvo (Porter, Norton, 2001, str. 7). 
 
Družbe poročajo zunanjim, pa tudi notranjim uporabnikom računovodskih informacij 
predvsem z letnimi poročili. Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega 
poročila. Računovodsko poročilo sestavljajo računovodski izkazi in priloge s pojasnili k njim. 
Računovodski izkazi so zapisi dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti, uporabniki 
računovodskih informacij in lastniki pa potrebujejo za odločanje tudi najnovejše in druge 
informacije. Letno poročilo in s tem računovodski izkazi morajo zadovoljevati splošne 
potrebe večine uporabnikov, zato tudi ne dajejo vseh informacij, ki bi jih uporabniki 
potrebovali pri gospodarskem odločanju. Zaradi takih razlogov in popolnejšega informiranja 
je potrebno računovodskim izkazom dodati pojasnila in dodatne razpredelnice, ter druge 
podatke in informacije. To so predvsem razkritja o tveganjih in negotovostih, ki vplivajo na 
podjetje, ter o sredstvih in obveznostih, ki niso izkazani v bilanci stanja (npr. hipoteka na 
premoženje). Zelo pomembno je tudi poslovno poročilo, v katerem podjetje predstavi tudi 
neračunovodske in nefinančne informacije (Odar, 2007, str. 7). 
 
Namen računovodskega poročila je razkrivanje informacij o finančnem položaju, uspešnosti 
in njunih spremembah znotraj podjetja. Vpogled v takšne informacije je zelo koristen 
širokemu krogu uporabnikov, saj jim pomagajo pri pravilnem odločanju in ravnanju. 
Pomembnost računovodskih informacij je za različne uporabnike prav tako različna, za vse pa 
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je pomembno, da so računovodska poročila zanesljiva, nepristranska, razumljiva, bistvena in 
primerljiva, kar so hkrati tudi temeljne značilnosti takšnih poročil. 
 
O zanesljivosti računovodskih podatkov govorimo, če so le-ti nepristranski in ne vsebujejo 
pomembnih napak, tako da res predstavljajo tisto kar trdijo. Prav tako morajo biti razumljivi 
širokemu krogu uporabnikov, ob predpostavki, da imajo ti dovolj znanja in strokovnosti, da 
jih znajo prebrati. Pomembno je tudi, da vsebujejo bistvene informacije, ki uporabnikom 
pomagajo razjasniti preteklo delovanje in predvideti prihodnje poslovanje. Primerljivost 
omogoča uporabnikom, da lahko računovodske izkaze primerjajo z drugimi in tako 
ugotavljajo uspešnost poslovanja ter finančni položaj glede na ostala podjetja. Primerljivost 
zagotavlja sestavljanje računovodskih poročil na podlagi veljavnih standardov. 
 
Računovodski izkazi so urejen prikaz učinka računovodskega obravnavanja podatkov in so 
zapis poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti. Temeljni računovodski izkazi so 
(Turk et al., 2004, str. 447):  

• bilanca stanja, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in 
obveznosti do njihovih virov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se 
sestavlja,  

• izkaz poslovnega izida, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za 
poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja, 

• izkaz gibanja kapitala, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe 
sestavin kapitala za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja, 

• izkaz denarnih tokov, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja 
denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto ali medletna obdobja, za 
katera se sestavlja in 

• razkritja.  
 
Računovodstvo zagotavlja ustrezne informacije s pomočjo knjigovodstva. Knjigovodstvo je 
sistematično in ažurno zapisovanje nastalih poslovnih dogodkov v poslovne knjige, iz katerih 
se pripravi obračunska računovodska poročila, ki so obvezna sestavina letnega poročila. 
Poslovni dogodki predstavljajo dogajanje oziroma spremembe v sredstvih podjetja, 
obveznostih do virov sredstev, stroških, prihodkih, odhodkih ter ugotavljanje poslovnega 
izida. Knjigovodstvo, kot tudi druge dejavnosti računovodstva, se v majhnih in srednjih 
podjetjih razlikujejo od enakih dejavnosti v velikih podjetjih, saj sta tako obseg kot zahtevnost 
pri obeh zelo različna. V mikro, majhnih in srednjih podjetjih dajejo največji poudarek 
knjigovodstvu, saj je knjigovodstvo po zakonu obvezno, medtem ko so razna načrtovanja in 
analiziranja stvar ambicij in profesionalnosti posameznega podjetja (Kaj je to računovodstvo 
in zakaj je pomembno?, 2007). 
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3.2. Slovenski računovodski standard 39 (SRS 39) – Računovodske rešitve pri malih 
samostojnih podjetnikih 

 
Računovodstvo malih podjetnikov ureja SRS 39, ki obdeluje letno poročilo podjetnika za 
zunanje poslovno poročanje, razčlenjevanje postavk v bilanci stanja in v izkazu poslovnega 
izida za zunanje poslovno poročanje, sprejemanje računovodskih usmeritev, vodenje 
poslovnih knjig, knjigovodske listine, amortiziranje, začetno računovodsko merjenje zalog, 
prevrednotenje sredstev in obveznosti do virov ter dostop do poslovnih knjig in poročil. 
Povzema pravila računovodskega obravnavanja poslovnih dogodkov, ki se pri podjetniku 
pojavljajo pogosteje. Pri računovodskem obravnavanju ostalih poslovnih dogodkov se 
uporabljajo pravila iz splošnih slovenskih računovodskih standardov (SRS 39, 2006). Ker pa 
je SRS 39 zelo podroben in zajema tudi rešitve, ki so že obravnavane v ostalih standardih sem 
v nadaljevanju povzela le tiste posebnosti, ki so značilne za malega samostojnega podjetnika.  
 
Sedaj veljavni standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 
17. novembra 2005. K njemu sta dala soglasje minister za finance in minister za 
gospodarstvo. Veljati je pričel s 1. januarjem 2006 in s tem so se prenehali uporabljati SRS 39 
- Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih 2003 (SRS 39.55., 
2006). 
 
3.2.1. Letno poročilo podjetnika za zunanje poslovno poročanje 
 
Letno poročilo podjetnika, ki vodi poslovne knjige po enostavnem ali dvostavnem 
knjigovodstvu, zajema bilanco stanja (glej Prilogo 3) ter izkaz poslovnega izida (glej Prilogo 
4) in ga mora predložiti AJPES-u za državno statistiko in za javno objavo. Podjetnikom, ki so 
obdavčeni na podlagi normiranih odhodkov, pa ni potrebno predložiti letnega poročila. 
 
Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta enaka tako za podjetnika kot za ostale 
gospodarske družbe, zato ju ne bom posebej opisovala. 
 
3.2.2. Sprejemanje računovodskih usmeritev 
 
Računovodske usmeritve so pravila in postopki, ki jih je potrebno upoštevati in uporabljati pri 
sestavljanju računovodskih izkazov. Potrebne so za pravilno razumevanje izkaza poslovnega 
izida in bilance stanja (Zupančič, 2003, str. 15). 
 
Izbiro računovodskih usmeritev1 opredeli podjetnik s sklepi, ne glede na to, ali vodi poslovne 
knjige po enostavnem ali dvostavnem knjigovodstvu, ki jih mora hraniti še 10 let po 
prenehanju opravljanja dejavnosti. Vsak sklep je potrebno označiti z zaporedno številko po 

                                                 
1 Podjetnikom, obdavčenim na podlagi normiranih odhodkov, ni potrebno voditi poslovnih knjig in sestaviti 
letnega poročila, zato jim ni potrebno upoštevati računovodskih usmeritev. 
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časovnem zaporedju. Že sprejete računovodske usmeritve se lahko spremenijo le z novimi 
sklepi (SRS 39.8., Priloga k SRS 39, 2006). 
 
Pri spremembi usmeritev mora podjetnik upoštevati splošno pravilo stalnosti vrednotenja, kar 
pomeni, da se uporaba metod vrednotenja iz poslovnega leta v drugo leto ne sme spreminjati 
brez utemeljenih razlogov. Tak primer je sprememba dobe koristnosti amortizljivega sredstva. 
Podjetnik mora pojasniti vrsto spremembe, razloge zanjo in znesek, ki izvira iz nje (Zupančič, 
2003, str. 16). 
 
3.2.3. Vodenje poslovnih knjig podjetnika 
 
Od velikosti podjetnika je odvisno vodenje poslovnih knjig. Poslovne knjige morajo družbe in 
podjetniki voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva, z izjemo zelo majhnih podjetnikov 
ter drugih fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v različne 
razvide (športniki, novinarji, kulturniki ipd.), katerim je dovoljeno tudi enostavno 
knjigovodstvo ali ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 
25 % (Kaj je to računovodstvo in zakaj je pomembno?, 2007). 
 
Podjetnik mora o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ 
(DURS) najkasneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto. Če prične poslovanje 
med letom, mora pisno javiti izbrani sistem vodenja poslovnih knjig najkasneje v 8. dneh po 
pričetku poslovanja (Osnovne opredelitve s.p., 2006). 
 
3.2.3.1. Enostavno knjigovodstvo 
 
Podjetnik lahko vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva v skladu s 
prilogo SRS 39, če ni v zadnjem poslovnem letu prekoračil dveh od teh meril (ZGD-1, 2006, 
73. člen): 
- da povprečno število delavcev ne presega tri, 
- da so letni prihodki nižji od 42.000 evrov, 
- da povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in 
zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 evrov. To velja tudi za podjetnika, ki začne 
opravljati dejavnost in v prvem poslovnem letu ne zaposluje povprečno več kot tri delavce. 
 
Zanj velja, da (Škof et al., 2005, str. 26): 

• mu med letom ni treba knjižiti gibanja zalog materiala in blaga, ob koncu leta ugotovi 
stanje zalog in porabe s popisom, 

• obračunano amortizacijo lahko izkaže neposredno v izkazu poslovnega izida, 
• poslovni izid ugotavlja le računsko v predpisani bilančni shemi, 
• terjatve do podjetnika oziroma podjetnikov kapital se ugotavljajo le računsko kot 

razlika med sredstvi in obveznostmi. 
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Poslovne knjige, ki jih mora voditi podjetnik z enostavnim knjigovodstvom, so: 
• knjiga prihodkov in odhodkov z vključeno ali posebej vodeno evidenco terjatev do 

kupcev in obveznosti do dobaviteljev, 
• knjiga ostalih terjatev, 
• knjiga ostalih obveznosti, 
• evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom ter  
• register opredmetenih osnovnih sredstev. 

 
Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce najmanj po vrstah prihodkov in odhodkov, kar 
skupaj z drugimi evidencami ter popisom sredstev in obveznosti do njihovih virov omogoča 
sestavitev izkaza poslovnega izida. V isti knjigi se lahko evidentirajo tudi terjatve do kupcev 
in obveznosti do dobaviteljev. V knjigah ostalih terjatev in ostalih obveznosti se ločeno 
evidentirajo posamezne vrste terjatev in obveznosti, katerih posledica niso prihodki in 
odhodki. Teh knjig ni potrebno voditi, če se v evidenci terjatev in obveznosti iz 
kupoprodajnih razmerij zagotavljajo tudi podatki o ostalih terjatvah in obveznostih. Na 
začetku obračunskega obdobja se v knjigi ostalih terjatev in ostalih obveznosti prenesejo 
začetna stanja terjatev in obveznosti iz ustreznih popisnih listov (Priloga k SRS 39, 2006, 2.2., 
2.3.). 
 
3.2.3.2. Vodenje evidenc ("Normiranci") 
 
Za samostojne podjetnike, ki so v skladu s predpisi o davku od dohodkov iz dejavnosti 
obdavčeni na podlagi normiranih odhodkov velja, da jim ni potrebno voditi poslovnih knjig in 
sestaviti letnega poročila, če izpolnjuje pogoje: 
- o prihodkih iz dejavnosti, 
- o zaposlenih delavcih in 
- o načinu preteklega ugotavljanja davčne osnove, 
ki jih zakon, ki ureja dohodnino, določa za zavezance za davek od dohodka iz dejavnosti, ki 
lahko pri ugotavljanju davčne osnove zahtevajo upoštevanje normiranih odhodkov. To velja 
tudi za podjetnika, ki začne z opravljanjem dejavnosti in v prvem poslovnem letu ne zaposluje 
delavcev (ZGD-1, 2006, 73. člen). 
 
Zavezanec, ki želi ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

• da zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc na podlagi drugih 
predpisov ter ne vodi poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih, pri čemer se za 
druge predpise ne šteje davčnih, 

• da njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih 12 mesecih niso presegli 42.000 evrov, 
• da ne zaposluje delavcev. 

 

12 



 

Navkljub pavšalni obdavčitvi na podlagi normiranih odhodkov pa mora zavezanec voditi 
knjigo izdanih računov ter evidenco osnovnih sredstev ter davčne evidence, v kolikor je 
identificiran za namene DDV (Djukić, 2006, str. 187). 
 
3.2.4. Pridobitev osnovnega sredstva  
 
Osnovno sredstvo se lahko pridobi na enake načine kot to velja za družbe. Mali podjetnik pa 
ga lahko pridobi tudi s prenosom stvarnega premoženja iz gospodinjstva. Osnova za obračun 
amortizacije osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega premoženja iz 
gospodinjstva, je njegova gospodarska vrednost, ki ne sme presegati tržne vrednosti (SRS 
39.27., 2006). 
 
3.2.5. Poraba materiala in blaga 
 
Količina porabljenega materiala se ugotavlja na podlagi dejanske porabe materiala. Podjetnik, 
ki vodi poslovne knjige po enostavnem knjigovodstvu, ugotavlja stroške porabe materiala po 
metodi posrednega ugotavljanja porabe s popisom in mu ni potrebno voditi pomožnih 
evidenc. Stroške porabljenega materiala se ugotavlja tako, da se od vrednosti zalog na začetku 
obračunskega obdobja, povečanih za vrednost nabav v obračunskem obdobju, odšteje 
vrednost zalog na koncu tega obračunskega obdobja (Djukić, 2006, str. 186). 
 
3.2.6. Podjetnikov kapital 
 
Podjetnikov kapital je lastni vir financiranja podjetnika. Sestavljen je iz prenosov stvarnega 
premoženja, presežkov iz prevrednotenja in čistega poslovnega izida. Dnevno se lahko tudi 
spreminja ob vsakem pritoku denarnih sredstev iz gospodinjstva in ob vsakem odtoku 
denarnih sredstev v gospodinjstvo. Terjatve do podjetnika pa so podjetnikov negativni kapital. 
Pojavljajo se, če podjetnikovi dolgovi presegajo celoto njegovih v poslovanje vključenih 
stvari, pravic in denarja. To pomeni, da upniki financirajo tudi njegovo gospodinjstvo (SRS 
39.48., 2006). 
 
3.2.7. Pojasnila standarda 
 
Podjetniki niso v delovnem razmerju, zato zanje kolektivne pogodbe, ki opredeljujejo pravice 
in obveznosti iz delovnega razmerja, ne veljajo. Kot stroški podjetnika v zvezi z opravljanjem 
njegovega dela se v poslovnih knjigah pripoznajo le tisti, ki so opredeljeni v predpisih. 
Podjetnik ne izračunava in ne izkazuje odloženih terjatev in obveznosti za davek (SRS 39.49., 
SRS 39.51., 2006). Za obveznosti iz poslovanja odgovarja z vsem svojim premoženjem.  
 
Podjetnik prenese stvarno premoženje iz gospodinjstva v podjetje do dneva priglasitve, lahko 
pa tudi kasneje. Od drugih oseb brezplačno pridobljena osnovna sredstva pa se po dnevu 
priglasitve ne morejo več obravnavati kot prenosi stvarnega premoženja iz gospodinjstva v 
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podjetje. Gospodarska vrednost osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega 
premoženja iz gospodinjstva, je vrednost, ki izhaja iz izvirne listine ali cenitvenega poročila 
(SRS 39.52., 2006). 
 
Tisti deli tega standarda, ki se nanašajo na kapital veljajo tudi za srednje in velike podjetnike 
(SRS 39.54., 2006). 

4. Davčni vidik poslovanja samostojnega podjetnika v Sloveniji 

4.1. Zakon o dohodnini  
 
Krovni zakon, po katerem je obdavčen samostojni podjetnik posameznik, je Zakon o 
dohodnini. V kolikor ta nečesa ne opredeljuje posebej za podjetnika, podjetnik upošteva 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Krovni zakon za družbe pa je Zakon o davku od 
dohodkov pravnih oseb. 
 
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb, kamor spada tudi samostojni podjetnik 
posameznik. Ta zakon opredeljuje dohodek iz dejavnosti kot dohodek, ki je dosežen z 
neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja 
dejavnosti (Zakon o dohodnini, 2006, 46. člen). 
 
Davčna osnova 
Davčna osnova je za podjetnike, ki vodijo poslovne knjige po enostavnem in dvostavnem 
knjigovodstvu, različna od podjetnikov, ki zahtevajo ugotavljanje davčne osnove na podlagi 
normiranih odhodkov. Podjetnik, ki vodi poslovne knjige, ugotavlja dobiček kot razliko med 
dejanskimi prihodki po načelu fakturirane realizacije in odhodki, doseženimi v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti. Pri ugotavljanju davčne osnove se upošteva prihodke in odhodke ob 
njihovem nastanku. Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje, se šteje za 
prihodek na način, kot je to določeno v računovodskih standardih za brezplačno pridobljena 
sredstva. Za prihodek pa ne šteje stvarno premoženje, ki je bilo preneseno iz gospodinjstva 
pred oziroma ob začetku opravljanja dejavnosti (Zakon o dohodnini, 2006, 48., 49., 50. člen). 
 
Davčna osnova podjetnikov, ki zahtevajo ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih 
odhodkov, pa so prihodki iz evidence izdanih računov. 
 
Davčne stopnje  
Zakon o dohodnini določa tri dohodninske razrede tako, da je najnižja stopnja dohodnine 16 
%, najvišja pa znaša 41 %. Meje razredov so prikazane v Tabeli 1. Višina dohodnine se določi 
tako, da se davčno osnovo uvrsti v ustrezen razred dohodninske lestvice. 
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Tabela 1: Stopnje dohodnine za davčno leto 
Če znaša NETO davčna osnova v evrih 

nad do 
Znaša DOHODNINA v evrih 

 6.800 16% 
6.800 13.600 1.088 + 27% nad 6.800 
13.600  2.924 + 41% nad 13.600 

Vir: ZDoh-2, 2006, 122. člen. 
 
Podjetnikom, ki zahtevajo ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, 
Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) na podlagi oddanega zahtevka izda potrdilo, ki 
velja za obdobje davčnega leta (davčno leto ne sovpada nujno s koledarskim letom). Davčna 
osnova se ugotavlja tako, da se od prihodkov po plačani realizaciji v davčnem letu odšteje 25 
% normiranih odhodkov. 
 
Po mojem mnenju je takšna obdavčitev primerna za tiste podjetnike, ki ustvarjajo prihodke, 
kateri ne povzročajo velikih odhodkov. V takem primeru so priznani vsaj 25 % odhodki, ki 
morebiti dejansko ne znašajo niti toliko. Proizvodna podjetja imajo večinoma višje stroške, 
zato menim, da se jim takšen način obdavčitve ne splača, ker bi jim bili priznani nižji stroški 
od dejanskih. 
 
Za razliko od podjetnikov, bodo družbe plačevale davek po stopnji 20% od davčne osnove, ki 
se bo začela uporabljati šele leta 2010, saj zakon predvideva postopno zniževanje davčne 
stopnje (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, 2006, 60. člen). 
 
Davčni obračun 
S prehodom (1.1.2005) na princip t.i. samoobdavčitve pri samostojnih podjetnikih se davčna 
obveznost ugotavlja v davčnem obračunu. Prav tako pa se v davčnem obračunu določi 
predhodna akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, s čimer 
davčni organ vzpostavi terjatev do zavezanca (Djukić, 2007, str. 78). 
 
Podjetniki, ki vodijo poslovne knjige, ugotavljajo dobiček s sestavitvijo davčnega obračuna. 
V njem prikažejo vse prihodke in odhodke iz izkaza poslovnega izida (IPI). Ker pa vsi 
odhodki niso davčno priznani, je potrebno odhodke popraviti na višino davčno priznanih (npr. 
stroški reprezentance so v IPI upoštevani v celotnem znesku, v davčnem obračunu pa je 
priznana samo 50 % višina tega zneska). Davčno osnovo dobijo z izračunom razlike med 
prihodki in davčno priznanimi odhodki in je lahko pozitivna ali pa negativna. Izgube iz 
preteklega poslovanja lahko pokrivajo iz pozitivne davčne osnove, od katere odštejejo še vse 
morebitne olajšave. Znesek, ki ga dobijo, predstavlja obdavčljivo davčno osnovo in s 
pomočjo davčne lestvice izračunajo višino dohodnine, ki jo morajo podjetniki poravnati 
Davčni upravi (DURS). Glede na to, da podjetniki med letom plačujejo predhodne akontacije 
dohodnine, od te višine odštejejo zneske že plačanih akontacij dohodnine. Če je ta razlika 
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manjša, morajo podjetniki dohodnino doplačati, če je večja pa jim jo DURS vrne. Na koncu 
ugotovijo še višino predhodne akontacije dohodnine za naslednje leto. Predhodna akontacija 
dohodnine se plačuje v rokih in na način, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek. 
 
Davčne olajšave 
Davčno osnovo lahko podjetnik zmanjšuje z različnimi olajšavami. Z novim Zakonom o 
dohodnini je bila ukinjena olajšava za investiranje in olajšava za zaposlovanje. To je zagotovo 
najbolj neugodna sprememba tega zakona, saj sta bili ti dve olajšavi najbolj pogosto 
uveljavljeni. Olajšava za zaposlovanje se sicer delno ohranja v delu, ki se nanaša na 
zaposlovanje invalidov. Prav tako ostaja v veljavi olajšava za zavezanca invalida, olajšava za 
izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju in olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Namesto dosedanje olajšave za investiranje novi zakon uvaja 
olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj (Perme, 2006, str. 171). 
 
Kot vlaganja v raziskave in razvoj se štejejo vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne 
dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in 
stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, ter nakup 
raziskovalno-razvojnih storitev. Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo v višini 20 % zneska, ki 
predstavlja vlaganje v raziskave in razvoj v davčnem letu. Neizkoriščen del olajšave za 
vlaganje v raziskave in razvoj lahko zavezanec koristi v naslednjih petih davčnih letih. 
Zavezanec mora vlaganja v raziskave in razvoj predhodno opredeliti v poslovnem načrtu ali 
posebnem razvojnem projektu (Zakon o dohodnini, 2006, 61. člen). 
 
Menim, da so podjetja z ukinitvijo olajšave za investiranje precej prikrajšana, saj morajo sama 
kriti vse stroške investiranja, prej pa jim je pri tem pomagala država z olajšavami. 
Marsikatero podjetje nima toliko denarja za investiranje, ampak bi se za investicije vseeno 
odločilo, ker bi bilo deležno olajšav pri plačilu davkov. Posledica tega bo, da podjetja ne bodo 
več toliko posodabljala svoje opreme. Tu so največ pridobila podjetja, ki imajo raziskovalno-
razvojne oddelke, raziskovalni inštituti ter visoko tehnološko že razvita podjetja, kot na 
primer Lek in Krka. Samostojni podjetniki posamezniki bodo vlagali samo v posodobitve, ki 
so z vidika trenutnega poslovanja najnujnejše. Podjetniki se bodo odločali za cenovno bolj 
sprejemljivo opremo, ki ni nujno najnovejša v tehnološkem smislu. Glede na to, da se naša 
država opredeljuje za naklonjeno podjetništvu, bi lahko za manjša podjetja, kot so podjetniki 
brez razvojnih oddelkov, še vedno ohranila olajšavo za investiranje. 

4.2. Prenehanje opravljanja dejavnosti in/ali preoblikovanje samostojnega podjetnika  
 
V zvezi s podjetnikom se lahko pojavi problem, ki ga družbe nimajo, to je smrt podjetnika, 
trajna nezmožnost za delo ali upokojitev. S prenehanjem poslovanja podjetnika nastanejo 
določene davčne obveznosti. Podjetnik posluje v obliki, ki je povezana z njegovo osebnostjo. 
Z njegovo smrtjo njegovo podjetje preneha obstajati. Posledično vsem zaposlenim prenehajo 
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delovna razmerja. Ovrednotijo se vsa sredstva (stavbe, zaloge itd.) prenesena v gospodinjstvo, 
kar povzroči enormno povečanje davčne osnove v tistem letu in s tem obdavčenje v najvišjem 
razredu po lestvici iz Zakona o dohodnini. Temu se lahko izogne le, če ima naslednika, ki 
prevzame vodenje tega podjetja pod določenimi pogoji, ki jih določa Zakon o dohodnini. 
 
Zavezanec lahko zahteva, da se odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri ugotavljanju davčne 
osnove ne šteje (Zakon o dohodnini, 2006, 51. člen): 

1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja 
zavezanca na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve 
v skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka in so izpolnjen 
naslednji pogoji:  

• novi zasebnik nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v Sloveniji, 
• novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta 

sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi 
z upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po 
kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki je prenehal z 
opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja 
dejavnosti ne bi prišlo, 

• novi zasebnik prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki je prenehal z 
opravljanjem dejavnosti, ki se lahko pripišejo podjetju, ki se prenaša, in pogoje v zvezi 
s temi rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem 
dejavnosti, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo, 

 
2. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, ki se izvede v skladu z določbami Zakona 

o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika, in so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

• nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba je rezident, 
• nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba mora ovrednotiti prevzeta 

sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube 
v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na zadnji dan 
obdobja, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri 
statusnem preoblikovanju podjetnika, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne 
osnove pri zavezancu, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot 
če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo, 

• nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba prevzame rezervacije, ki jih je 
oblikoval zavezanec, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki se lahko pripišejo 
podjetju oziroma delu podjetja, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi rezervacijami, 
kot bi veljali za zavezanca, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, kot če do 
prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo, 

• fizična oseba se zaveže, da bo svoj delež v pravni osebi, pridobljen s statusnim 
preoblikovanjem, obdržala najmanj 36 mesecev in ga nominalno ne bo zmanjšala. 
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Izgube ni mogoče prenesti na novega zasebnika oziroma pravno osebo, kadar zavezanec 
preneha z opravljanjem dejavnosti (Zakon o dohodnini, 2006, 60. člen). 
 
Novemu zasebniku se davčna osnova, ugotovljena za davčno leto, v obdobju pet let po 
prevzemu podjetja ali dela podjetja, v katerem pride do neizpolnjevanja pogojev iz 1. točke, 
poveča za prihodke, ki se v 1. točki niso šteli za prihodke. 
 
Če pride v obdobju petih let po prenehanju opravljanja dejavnosti do neizpolnjevanja pogojev 
iz 1. ali 2. točke, se prihodki, ki se v skladu s 1. ali 2. točko niso šteli za prihodke zavezanca, 
ki je prenehal, obdavčijo kot drugi dohodki fizične osebe, razen če je šlo za prenehanje 
dejavnosti zaradi smrti oziroma je zavezanec po prenehanju opravljanja dejavnosti umrl 
(Zakon o dohodnini, 2006, 51. člen). 
 
Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje dva načina statusnega preoblikovanja. Eden je 
prenos podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega 
podjetja. Nova družba nastane šele takrat, ko se nanjo prenese podjetje. Po izvršenem 
preoblikovanju podjetnik preneha obstajati že na podlagi samega zakona in se po uradni 
dolžnosti izbriše iz registra. Pri preoblikovanju podjetnika v kapitalsko družbo se ohrani 
pravna kontinuiteta, kar pomeni, da se na družbo prenesejo vse pravice in obveznosti 
podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetje ostane nespremenjeno, kar pomeni, da organizirano 
premoženje ter zaposleni v podjetju nadaljujejo z dejavnostjo. Podjetniku in morebitnemu 
soustanovitelju družbe se zagotovijo deleži družbe. Podjetje postane premoženje družbe, 
pravice iz podjetja pa se naprej izvršujejo kot pravice na deležu družbe (Hočevar, 2006, str. 
103). 
 
V razmerju do tretjih oseb se s statusnim preoblikovanjem samostojnega podjetnika nič ne 
spremeni glede tistih pravnih razmerij, ki so obstajala v trenutku preoblikovanja. Bistvena 
razlika pa nastopi pri nastanku novih pravnih razmerij, ki jih sklepa novoustanovljena oblika s 
tretjimi osebami. Če se samostojni podjetnik preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, 
stopi družba z omejeno odgovornostjo v pravna razmerja samostojnega podjetnika, s tem da 
samostojni podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem za tiste obveznosti, ki so nastale 
do trenutka preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo. 
Odgovornost je torej subsidiarna, kar pomeni, da če obveznosti ne izpolni nova družba, lahko 
upniki svoje zahtevke uveljavljajo do podjetnika, ki tudi v bodoče s svojim premoženjem 
odgovarja za obveznosti, ki so nastale do njegovega preoblikovanja. Pri tem velja petletni 
zastaralni rok, ki začne teči od dneva vpisa preoblikovanja v register. Od trenutka 
preoblikovanja pa je novoustanovljena družba sama nosilec pravic, obveznosti in 
odgovornosti za nova pravna razmerja in tudi zaradi prevzema podjetniškega premoženja 
samostojnega podjetnika odgovarja skupaj s podjetnikom kot fizično osebo za prejšnja pravna 
razmerja, ki jih je sklepal podjetnik (Škof et al., 2005, str. 56). 
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Drug način preoblikovanja je prenos podjetja na prevzemno kapitalsko družbo, kar pomeni, 
da se podjetje pripoji že ustanovljeni (prevzemni) kapitalski družbi. Prenos se opravi s 
pogodbo med podjetnikom in poslovodstvom prevzemne družbe. Prevzemna družba mora 
podjetniku zagotoviti ustrezne deleže oziroma udeležbo v osnovnem kapitalu družbe 
(Hočevar, 2006, str. 103). 
 
V praksi žal določila ZGD niso izpeljana. Ni mogoče enostavno izpeljati preoblikovanja 
podjetnika v družbo brez posledic in zapletov, ki lahko pomenijo dodatno davčno 
obremenitev davčnega zavezanca. Pri vsakem prenosu poslovanja in premoženja je treba 
izhajati iz narave dejavnosti in želja davčnega zavezanca. Prenos premičnega in nepremičnega 
premoženja, opreme, zalog, drobnega inventarja, tudi prezaposlitev delavcev lahko v praksi 
pomeni poslovne ovire. 

5. Problemi računovodstva samostojnega podjetnika posameznika 

5.1. Poslovni in davčni vidik računovodskega poročanja ter odločanje znotraj podjetja 
in s tem povezana problematika 

 
Sestavljanje poslovnih in davčnih poročil za podjetnika načeloma ne predstavljata kakšnih 
večjih problemov, saj sta ti dve poročanji AJPES-u in DURS-u z zakonodajo predpisani. 
Drugače pa je z izdelovanjem dodatnih analiz, ki bi jih podjetnik potreboval za notranje 
odločanje. 
 
Osrednji namen računovodstva je priprava, pogosto pa tudi interpretacija računovodskih 
informacij različnim uporabnikom, tako notranjim kot zunanjim, ki jim služijo pri njihovem 
poslovnem odločanju. Glavna naloga poslovnega poročanja je dajanje informacij o finančnem 
položaju, uspešnosti ter spremembah finančnega položaja, ki njihovim uporabnikom služijo 
pri poslovnih odločitvah, medtem ko je naloga davčnega poročanja, da v davčnem obračunu 
na podlagi veljavnih davčnih predpisov ugotovi poslovni izid, ki služi kot osnova za 
obdavčitev podjetnika z dohodnino (James, 2002, str. 4). 
 
Kategorije prihodki, odhodki ter dobiček se pojavljajo tako v poslovnem kot tudi davčnem 
poročanju. Poročanji se, kljub temu, da obsegata poročanje istih računovodskih kategorij, med 
seboj pogosto razlikujeta. Pravila ter metode, uporabljene pri računovodskem poročanju, niso 
dovoljene za ugotavljanje davčne obveznosti. Razlogi za to so v različnem namenu 
poslovnega in davčnega poročanja, težavah pri določanju davčnih prihodkov, nenehnih 
spremembah, ki smo jim priča na obeh področjih ter želji po administrativni učinkovitosti 
(Alley, James, 2005, str. 3). 
 
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki v Sloveniji morajo v okviru 
svojega računovodstva oziroma knjigovodstva voditi poslovne knjige in jih enkrat letno 
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zaključiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in na 
njihovi podlagi sestaviti letno poročilo. Letno poročilo podjetnika je sestavljeno iz bilance 
stanja in izkaza poslovnega izida, katerega je potrebno predložiti AJPES-u (Kaj je to 
računovodstvo in zakaj je pomembno?, 2007). Računovodski izkazi2 so temeljni vir 
informacij za zunanje odločanje. Računovodski izkazi morajo biti pripravljeni z namenom 
zadovoljevati splošne potrebe večine uporabnikov, zato niso tako podrobni kot računovodski 
izkazi za notranje odločanje. Družbe zato dodajo računovodskim izkazom še pojasnila in 
dodatne razpredelnice ter druge informacije3, da popolneje zadovoljijo večino uporabnikov, 
ki potrebujejo te informacije pri njihovem odločanju (Turk et al., 2004, str. 59). Za razliko od 
družb podjetniku ni potrebno računovodskim izkazom dodati pojasnil in dodatnih 
razpredelnic, razkritij ter drugega, kar zagotavlja dodatne podatke in informacije. Samostojni 
podjetnik posameznik nima nadzornih organov v podjetju, ker je sam lastnik in mu ni 
potrebno poročati samemu sebi, za razliko od družb, kjer uprava poroča lastnikom 
(deležnikom oziroma delničarjem). 
 
Podjetnik lahko sam vodi poslovne knjige ali pa vodenje le-teh prepusti računovodskemu 
servisu. Uporabniki zunanjega poročanja so predvsem država in poslovni partnerji podjetja 
kot so banke, dobavitelji, kupci, javnost, itd. Tako si lahko le-ti, s pomočjo računovodskih 
izkazov, ustvarijo sliko bonitete podjetja, s katerim nameravajo poslovati. Uporabnik 
notranjega računovodskega poročanja pa je poslovodstvo podjetja. 
 
Cilj davčnega poročanja je, da podjetje pravilno obračuna davek. Eden izmed poglavitnih 
ciljev vsakega poslovnega subjekta je optimizirati davčno obremenitev. To pomeni plačati 
čim nižje dajatve, ne da bi pri tem kakorkoli kršili veljavne davčne predpise. 
 
Podjetnik vodi računovodske razvide zaradi zakonodaje, predvsem zato, da lahko država 
pobere davke. Problem razvidov pa se zaplete, če želi podjetnik dobiti posojilo pri banki. Ta 
namreč odobri posojilo le, če so izpolnjeni pogoji za njegovo vračilo. To pa vidi iz 
računovodskih in drugih poročil, ki jih zahteva od svojega komitenta; na njihovi podlagi 
ugotovi finančno boniteto komitenta. Za ugotovitev finančne bonitete pa ne zadoščajo le tisti 
podatki, ki so pomembni za napoved davka. Zato imajo podjetniki, ki imajo dolgoročno vizijo 
o mestu družinskega podjetja v gospodarskem prostoru, organizirano računovodstvo tako, da 
lahko iz njega pridobijo tudi druge podatke, torej ne le tistih, ki so pomembni za davčno 
napoved (Turk et al., 2004, str. 401). 
 
Vsa podjetja bi morala pripravljati informacije tudi za poslovodsko odločanje, torej ne samo 
za zunanje uporabnike, saj sicer ne vedo, kje so, kam gredo in kam naj bi šla. Zato morajo 
imeti dobro organizirano finančno in stroškovno računovodstvo, ki pa zahteva veliko 

                                                 
2 Obvezna računovodska izkaza za podjetnika sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. 
3 Na primer hipoteka na premoženje, še ne izkazana sredstva in obveznosti ipd. 
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stroškov. Podjetniki pri nas pa si tako dragega vodenja računovodstva ne morejo privoščiti. 
Značilno za računovodstvo malih podjetnikov je, da ga vodijo računovodski servisi, in to 
predvsem v mejah, določenih s predpisi. Zato samostojni podjetniki ne razpolagajo z 
informacijami, potrebnimi za poslovno odločanje. Da bi pridobili takšne informacije, bi 
morali biti izpolnjeni nekateri pogoji, najprej ustrezno razvito finančno in stroškovno 
računovodstvo, nato pa v okviru vsakega še računovodsko predračunavanje, računovodsko 
obračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko proučevanje. Ti pa pri podjetnikih 
ponavadi niso izpolnjeni, prav zaradi prenašanja vodenja računovodstva na zunanje izvajalce. 
Razlogov je več, med najpomembnejšimi pa je zagotovo ta, da bi dejstvo, da opravljajo vsa 
področja nalog, ki sodijo v računovodstvo, zunanje inštitucije, povzročajo podjetniku 
prevelike stroške. Poleg tega zunanja inštitucija ni tako zelo povezana s podjetnikom, da bi pri 
pripravi informacij lahko upoštevala vse v podjetju navzoče kakovostne dejavnike (Turk et 
al., 2004, str. 400). 
 
Podjetniki največkrat nimajo dovolj strokovnega znanja o računovodstvu in knjigovodstvu, 
kakor tudi ne o zakonodaji, ki na to področje posega. Poleg tega nimajo dovolj denarja, da bi 
zaposlili računovodjo, pa tudi ne dovolj časa, da bi prebirali obstoječe zakone ali vse novosti, 
ki jih le ti prinašajo. Nenazadnje, četudi bi te zakone prebrali, je verjetnost, da bi jih pravilno 
razumeli in znali izkoristiti sebi v prid, zelo majhna. Inšpektorji pri pregledih poslovanja 
striktno kaznujejo vse napake tako, da se podjetnik na svojih napakah nauči zakonodaje na 
zelo krut način, saj so lahko kazni za napake ogromne, ali zaradi prikazanih nizkih stroškov in 
visokih dobičkov davki ali prispevki zelo visoki. Kot da to ne bi bilo dovolj, se napako 
podjetnika kaznuje še z zamudnimi obrestmi. 
 
Vendar tega podjetnik začetnik ne ve. Zatorej ni presenečenje, da v računovodstvu ne vidi 
posebne koristi, ampak ga pojmuje kot nepotrebno zlo, ki ga je zakonodajalec uveljavil zgolj 
zato, da povečuje njegove stroške. Ker v njegovih očeh računovodstvo nima posebne koristi, 
ga z veseljem odstopi najcenejšemu ponudniku računovodskih storitev in ne preverja 
kakovosti dela tega servisa. Pri tem se ne zaveda, da za napako računovodskega servisa 
odgovarja podjetnik sam. Strezne ga šele prvi obisk davčnega inšpektorja, če mu le-ta že v 
kali ne zatre njegove želje po samozaposlovanju. 
 
Strokoven in sposoben računovodski servis lahko zaradi poznavanja zakonodaje in iz nje 
izhajajočih danih možnosti, naložbo vanj tisočkrat povrne, kakor mu lahko na drugi strani 
amaterski računovodja cenovno ugodno naložbo spremeni v velikansko katastrofo oziroma 
nepotrebno denarno kazen (Kaj je to računovodstvo in zakaj je pomembno?, 2007). 
 
V Sloveniji je v letu 2005 po sistemu enostavnega knjigovodstva vodilo poslovne knjige kar 
57,7% oz. 37.336 fizičnih oseb, ki opravljajo poslovno dejavnost, medtem, ko se je v istem 
letu za sistem dvostavnega knjigovodstva odločilo 42,3% oz. 27.316 fizičnih oseb, ki 
opravljajo dejavnost. Za enostavno knjigovodstvo se odločijo predvsem tisti podjetniki, ki 
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želijo svoje računovodstvo voditi sami ali s pomočjo družinskih članov, s čemer želijo 
prihraniti stroške najema zunanjega partnerja. Problemi lahko nastanejo, kot rečeno, ob 
obisku inšpektorja ali ob povečanem obsegu poslovanja, ko enostavno knjigovodenje ni več 
dovolj. Jasno, z rastjo podjetja se povečajo tudi potrebe po kvalitetnejšem načrtovanju 
poslovanja (Kaj je to računovodstvo in zakaj je pomembno?, 2007). 
 
V Tabeli 2 so podani podatki o ustanovljenih in preživelih podjetjih v letih 2000, 2001, 2002 
iz statističnega letopisa izdanega v letu 2006. 
 
Tabela 2: Delež preživelih novonastalih podjetij iz 2000 v 2003, iz 2001 v 2003 in iz 2002 v 

2003 

 Preživela podjetja v leto 2003 

 

V letu 2000 na 
novo nastala 
podjetja brez 
predhodnika 

V letu 2001 na 
novo nastala 
podjetja brez 
predhodnika 

V letu 2002 na 
novo nastala 
podjetja brez 
predhodnika 

Pravne osebe 78,1 87,0 93,1 
Fizične osebe4  75,3 83,4 91,1 

Skupaj 76,3 84,7 91,7 
Vir: Statistični letopis RS, 2006, str. 67. 
 
Delež podjetij, ki so bila ustanovljena v letu 2000 in so preživela do konca leta 2003 znaša 
75,3 %. Delež preživelih novonastalih podjetij iz 2001 v 2003 znaša 83,4 %, delež iz 2002 v 
2003 pa 91,1 %. Torej vsako leto propade približno 9 % podjetij. Če podatke posplošimo na 
petletno časovno obdobje, vidimo, da slaba polovica podjetij v tem času propade. Visok 
odstotek propada podjetij v začetnem obdobju in tudi dejstvo, da jih večina ostane majhnih, je 
pripisati ključnemu podjetniškemu problemu, da večina podjetnikov namreč podjetje ustanovi 
zato, da dobi zaposlitev (se samozaposli) in ne zato, da bi iz podjetja nekaj naredili, da bi 
zraslo (Vilfan, 2007, str. 33). 

5.2. Razlike v temeljnih računovodskih izkazih samostojnega podjetnika v primerjavi z 
gospodarskimi družbami 

 
Med podjetniki in drugimi gospodarskimi subjekti je pomembna razlika predvsem v tem, da 
podjetniki niso pravne osebe, torej za svoje dolgove odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. 
To ima bistvene implikacije za sestavitev in razumevanje računovodskih izkazov podjetnika. 
Razlike med izkazi kapitalskih družb in izkazi podjetnikov so v razčlenjenosti. Vsebinsko 
gledano so v bilanci stanja glavne razlike v izkazovanju terjatev do podjetnika oziroma 
podjetnikovega kapitala, v izkazovanju pretokov denarnih sredstev med podjetjem in 
                                                 
4 Uporabljeni podatki se nanašajo na vse fizične osebe, mednje spadajo tako s.p. kot druge fizične osebe, vendar 
je slednjih le dober odstotek, zato v nadaljevanju podatke uporabljam kot, da se v celoti nanašajo na s.p. 
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podjetnikovim gospodinjstvom, v izkazu poslovnega izida pa v kategoriji podjetnikov 
dohodek, ki vsebuje poleg dobička tudi podjetnikovo neto plačo (Kavčič, Slapničar, 2004, str. 
1). Primerljivost računovodskih izkazov samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb je 
torej le pogojna zaradi temeljne razlike med podjetniki in drugimi gospodarskimi subjekti. 
 
Pomembna razlika je tudi v različnosti računovodskih izkazov v velikih ali srednjih podjetjih 
in pri malih samostojnih podjetnikih. Računovodski izkazi so ena od temeljnih oblik nadzora 
nad uspešnostjo poslovodstev v tistih podjetjih, kjer lastniki ne opravljajo poslovodskih 
funkcij v podjetju. Zmanjšujejo asimetrijo informacij med lastniki in poslovodstvi ter 
predstavljajo osnovo za ugotavljanje dobičkonosnosti, plačilne sposobnosti, finančne 
tveganosti in drugih vidikov poslovanja. Cilj računovodskega poročanja lastnikom in drugim 
uporabnikom je tako v predstavitvi poštenega in resničnega položaja ter uspešnosti podjetja. 
Iz tega razloga sta davčno in računovodsko poročanje gospodarskih družb ločena, čeprav v 
Sloveniji, kot eni od držav z legislativno ureditvijo poročanja, nista tako izrazito ločena kot v 
anglosaksonskih državah. Namen davčnega poročanja, ki je v zmanjševanju davka na 
dobiček, je namreč nasproten namenu poročanja lastnikom in drugim uporabnikom. Lastnikov 
v kapitalskih družbah ne zanima najmanjši možni dobiček, pač pa resnična poslovna 
uspešnost. Podjetniki pa skušajo prikazati čim manjši dobiček, saj s tem zmanjšajo davčno 
obremenitev, zato nadzirajo in obvladujejo svoje poslovanje do te mere, da so računovodski 
izkazi zgolj ena od alternativnih informacij poslovne uspešnosti. Raziskave kažejo, da v 
Sloveniji in državah z legislativno ureditvijo računovodskega poročanja gospodarski subjekti 
istovetijo funkcijo računovodskega poročanja s poročanjem za davčne namene, kar pomeni, 
da vrednotijo gospodarske kategorije in posledično prihodke in odhodke tako, da je rezultat 
najmanjša možna davčna osnova in ne resničen in pošten prikaz finančnega položaja ter 
uspešnosti podjetnika. Podjetniki morajo davčno napoved narediti posebej kot računovodske 
izkaze. V njej se pojavljajo razlike med dejansko nastalimi odhodki in davčno priznanimi 
odhodki. Ker pa slovenska zakonodaja ne priznava začasnih razlik med odhodki in davčnimi 
odhodki (na primer med različnimi stopnjami amortizacije, ki bi se uporabljale v 
računovodskem izkazu in maksimalni stopnji, ki bi se uporabile v davčnem izkazu), že sama 
ureditev spodbuja podjetnika k uporabi takih metod, ki minimizirajo davek od dohodka iz 
dejavnosti. Podjetnik torej istoveti računovodska poročila z davčnimi in temu primerno 
sestavlja računovodska poročila, za kapitalske družbe pa tega ni mogoče trditi (Kavčič, 
Slapničar, 2004, str. 2). 
 
5.2.1. Problematika vsebinske primerjave postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida 

gospodarskih družb in podjetnika 
 
SRS 39 je glede vrednotenja postavk usklajen s splošnimi slovenskimi računovodskimi 
standardi. To pomeni, da je vrednotenje gospodarskih kategorij v bilanci stanja ter izkazu 
poslovnega izida med podjetnikom in gospodarskimi družbami podobno in primerljivo. 
Bistvena razlika med bilanco stanja večjih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov je 
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v njeni razčlenjenosti (razkritja postavk podjetnika so v glavnem omejena le na zbirne 
postavke), zato onemogoča podrobnejšo analizo, v izkazovanju terjatev do podjetnika, v 
izkazovanju pretokov denarnih sredstev med podjetjem in podjetnikovim gospodinjstvom, v 
evidentiranju prenosov stvarnega premoženja iz gospodinjstva podjetnika po priglasitvi 
začetka opravljanja dejavnosti in v ugotavljanju podjetniškega dobička oziroma dohodka, ki 
vsebuje tudi podjetnikovo neto plačo. Pri oceni velikosti kazalnikov, ki so izračunani iz 
podatkov bilance stanja in njihovi primerjavi s kazalniki gospodarskih družb, je zato potrebna 
previdnost (Kavčič, Slapničar, 2004, str. 4). 
 
V nadaljevanju obravnavam le tiste gospodarske kategorije, ki so posebne pri podjetnikih 
glede na gospodarske družbe. 
 
Bilanca stanja 
 
Sredstva: Podjetnik pridobi sredstva na enake načine kot jih pridobijo gospodarske družbe, 
vendar med osnovnimi sredstvi izkazuje tudi stvarno premoženje, ki ga pred začetkom 
opravljanja dejavnosti vloži kot stvarni vložek v svoje podjetje. Gospodarska vrednost 
osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega premoženja, je vrednost, ki izhaja 
bodisi iz izvirne listine bodisi iz cenitvenega poročila. Vrednost teh sredstev pa ne sme 
presegati tržne vrednosti. Po vključitvi sredstev v bilanco stanja, se sredstva vrednotijo enako, 
kot pri gospodarskih družbah, kar pomeni, da se na enak način prevrednotujejo in amortizirajo 
(Kavčič, Slapničar, 2004, str. 5). 
 
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina: Ena temeljnih značilnosti podjetnika kot fizične 
osebe je, da prosto razpolaga z ustvarjenimi denarnimi sredstvi, kar pomeni, da se lahko brez 
posebnih omejitev prelivajo med njegovim gospodinjstvom in podjetjem. Podjetnik tudi nima 
plače, zato se del njegovih gotovinskih in negotovinskih prilivov nanaša na njegovo osebno 
rabo, kar pomeni, da lahko po potrebi vzame denar iz blagajne ali iz računa ter porabi v 
svojem gospodinjstvu in obratno. Iz tega sledi, da plačilna sposobnost in solventnost 
podjetnika ni tako razvidna iz bilance stanja kot je pri družbah (Kavčič, Slapničar, 2004, str. 
5). 
 
Terjatve do podjetnika: Podjetnik nima ločenega osebnega premoženja od premoženja 
njegovega podjetja, zato tudi kapital podjetnika ni jasno opredeljen. Nenehno prehaja iz 
podjetja v gospodinjstvo in obratno, kar podjetnik izkaže bodisi kot terjatve do podjetnika 
bodisi kot podjetnikov kapital. Terjatve do podjetnika kot postavka sredstev v bilanci stanja se 
pojavljajo le, če podjetnikovi dolgovi presegajo celoto njegovih v poslovanje vključenih 
stvari, pravic, denarja, kar z drugimi besedami pomeni, da upniki financirajo njegovo 
gospodinjstvo. Terjatve do podjetnika so podjetnikov negativni kapital. Celotna sredstva 
podjetja so zaradi vključitve te postavke neprimerljiva s sredstvi gospodarske družbe (Kavčič, 
Slapničar, 2004, str. 6). 
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Obveznosti do virov sredstev: 
Podjetnikov kapital: Če je znesek sredstev podjetnika večji od njegovih dolgov, se razlika 
izkaže kot podjetnikov kapital. To pomeni, da gospodinjstvo podjetnika financira poslovanje 
podjetja. Podjetnikov kapital je sestavljen iz prenosov stvarnega premoženja, posebnih 
prevrednotovalnih popravkov kapitala in poslovnega izida. Dnevno se lahko spreminja ob 
vsakem pritoku denarnih sredstev iz gospodinjstva in ob vsakem odtoku denarnih sredstev v 
gospodinjstvo. V podjetnikovem kapitalu ter terjatvah do podjetnika je bistvena razlika med 
bilanco stanja podjetnika ter bilanco stanja kapitalskih družb, pri katerih je jamstvo lastnikov 
omejeno na izkazani kapital. Zaradi tega uporaba cele vrste kazalnikov, primernih za 
kapitalske družbe, pri podjetnikih ni primerna, oziroma ne daje pravih informacij v zvezi s 
tveganostjo, plačilno sposobnostjo ali dobičkonosnostjo lastniškega kapitala (Kavčič, 
Slapničar, 2004, str. 6). 
 
Izkaz poslovnega izida 
 
V izkazu poslovnega izida podjetnika se pojavita posebnosti pri dveh postavkah in sicer pri 
stroških dela ter poslovnem izidu, ostale postavke pa se vrednotijo na isti način kot pri 
gospodarskih družbah. 
 
Stroški dela zaposlencev: Mednje sodijo plače, nadomestila plač, stroški zavarovanj, stroški 
prevoza na delo in iz dela, regres za prehrano med delom, nagrade, darila in drugi stroški dela, 
ki se nanašajo samo na zaposlene pri podjetniku, ne pa na podjetnika samega. Podjetniki niso 
v delovnem razmerju, zato se kot stroški podjetnika v zvezi z opravljanjem njegovega dela 
priznajo le tisti, ki so opredeljeni v predpisih. Prispevki za socialno varnost podjetnika se 
uvrščajo med druge stroške (Kavčič, Slapničar, 2004, str. 7). V skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju podjetnik obračunava in plačuje prispevke za 
socialno varnost od osnove, ki zajema dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani 
obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen 
razlike v obrestih skladno z zakonom o dohodnini. Tak način vrednotenja se razlikuje od 
edinega družbenika v gospodarskih družbah (na primer d.o.o.), ki je, kljub svojemu 
družbeniškemu položaju, tudi zaposlen v podjetju in izkazuje svojo plačo ter z njo povezane 
stroške med stroški dela. 
 
Podjetnikov dohodek oziroma negativni poslovni izid: je pozitivna oziroma negativna 
razlika med vsemi prihodki in odhodki. Predstavlja poslovni rezultat podjetnika. 
 
Obdavčena kategorija pri podjetniku pa je v skladu z Zakonom o dohodnini dohodek iz 
dejavnosti, izračunan kot razlika med prihodki in davčno priznanimi stroški ter davčnimi 
olajšavami. Z vidika ekonomske terminologije se pri podjetniku ne obdavčuje dobiček, kajti 
med odhodki ni priznana plača podjetnika. 
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Implikacije take ureditve za analizo z računovodskimi kazalniki so v tem, da dobiček pravne 
osebe in dohodek podjetnika ekonomsko nista ista kategorija. Pri pravni osebi je mogoče 
ugotoviti čisti dobiček, ki je na voljo lastnikom po obdavčitvi, pri podjetniku pa je iz izkaza 
poslovnega izida mogoče ugotoviti rezidual prihodkov nad odhodki, ki je sestavljen iz plače 
in dobička podjetnika, obdavčitev pa je drugačna, glede na zakon o dohodnini. Kategoriji 
dohodek podjetnika in dobiček gospodarske družbe sta le pogojno primerljivi. Celo dohodki 
podjetnikov v isti panogi so le pogojno primerljivi, saj lahko podjetnik z osnovo za plačilo 
svojih prispevkov precej vpliva na poslovni izid (Kavčič, Slapničar, 2004, str. 7). 
 
5.2.2. Opredelitev kazalnikov 
 
Računovodski kazalci so absolutna števila, ki se nanašajo na pomembne gospodarske 
kategorije, o katerih obstajajo računovodski podatki, na primer sredstva, osnovni kapital, 
prihodki, dobiček, izguba, prodajna cena enote, lastna cena enote in tako naprej. Ti kazalci 
napovedujejo ali kažejo stanje ali nakazujejo razvijanje česa v denarni merski enoti in se 
razlikuje od kazalnika (SRS 29.22., 2006). 
 
Pri analizi računovodskih izkazov pa se največkrat uporablja analiza s kazalniki. 
Računovodski kazalniki so relativna števila, ki se nanašajo na gospodarske kategorije, o 
katerih obstajajo računovodski podatki. Dobijo se s primerjavo dveh kategorij. Lahko so 
koeficienti, stopnje udeležbe ali indeksi (SRS 29.25., 2006). 
 
Indeks je relativno število, ki izraža razmerje med istovetnima velikostma. Pomnožimo ga s 
100, da dobimo odstotni indeks. Če od tega odštejemo 100, izrazimo relativno razliko v % od 
velikosti, s katero primerjamo. 
 
Koeficient je relativno število, ki izraža razmerje med raznovrstnima velikostma, ki pa sta 
med seboj primerljivi. Redkeje ga pomnožimo s 100, kjer dobimo odstotni koeficient.  
 
Stopnja udeležbe je relativno število, ki izraža razmerje med dvema istovetnima velikostma, 
od katerih se prva nanaša na del in druga na celoto istega pojava. Najpogosteje se pomnoži s 
100, da dobimo odstotno stopnjo udeležbe (SRS 29.40., 2006). 
 
Glede na izhodišče v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter glede na potrebe po 
finančnem in gospodarskem načinu presojanja se računovodski kazalniki skupinijo kot 
kazalniki stanja financiranja (vlaganja), kazalniki stanja investiranja (naložbenja), kazalniki 
vodoravnega finančnega ustroja, kazalniki obračanja, kazalniki gospodarnosti, kazalniki 
dobičkonosnosti, kazalniki dohodkovnosti in kazalniki denarne tokovnosti (SRS 29.28., 
2006). 
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5.2.3. Predlagani izbor kazalcev in kazalnikov za podjetnika in primerjava s povprečjem 
podjetnikov v isti dejavnosti 

 
Tako kot vsaka gospodarska družba mora tudi samostojni podjetnik ugotavljati svojo 
poslovno uspešnost. To lahko dela na podlagi izračuna kazalcev in kazalnikov.  
 
Za primerjavo sem izbrala kazalnike po predlogu avtoric Kavčičeve in Slapničarjeve, v 
katerem obravnavata tiste kazalce in kazalnike, ki so smiselni in pomembni pri merjenju 
uspešnosti samostojnih podjetnikov in sem jih prikazala na primeru izbranega podjetnika. 
Poskušala sem prikazati, kako bi se moral podjetnik lotiti notranje analize poslovanja ter 
narediti primerjavo s povprečjem enako velikih podjetij v isti dejavnosti, to je DH/25.240 – 
proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas. Izbrala sem samostojnega podjetnika 
posameznika, ki predeluje izdelke iz plastičnih mas. Po velikosti je mikro podjetje z večinoma 
lastnim kapitalom, ima 4 zaposlene, njegov tržni delež v letu 2006 pa je znašal 1,45 %. V tej 
dejavnosti deluje 726 enako velikih podjetnikov. 
 
Podatke sem pridobila s pomočjo podatkovne baze pri AJPES-u s programom iBON 2007/I 
(glej Priloge 5, 6, 7 in 8). 
 
Za analizo uspešnosti podjetnikov so predlagani naslednji kazalniki in področja poslovanja 
(Kavčič, Slapničar, 2004, str. 1): prihodki, denarni tok iz poslovanja in število zaposlenih, 
dobičkonosnost, zadolženost, plačilna sposobnost ter obračanje sredstev, zato ostalih kazalcev 
in kazalnikov, ki za mojo analizo niso relevantni, nisem obravnavala. 
 
KAZALCI 
 
Prihodki 
Prihodki so najboljši indikator velikosti podjetnika. Na prihodke ni mogoče v veliki meri 
vplivati z izborom računovodskih metod in parametrov, tako da so povsem primerljivi s 
prihodki gospodarskih družb. Pri analizi prihodkov se lahko upošteva ali čiste prihodke od 
prodaje in/ali celotne prihodke. 
 
Čisti prihodki od prodaje bolje odražajo uspešnost pri poslovanju, celotni prihodki pa bolj 
celostno zajemajo uspešnost upravljanja s sredstvi podjetnika, vendar jih je zaradi vključitve 
finančnih prihodkov, ki so odvisni od stanja finančnih naložb ter drugih poslovnih prihodkov 
težje napovedovati za prihodnost. Ker pa podjetniki prosto razpolagajo z denarnimi sredstvi 
svojega podjetja, je finančnih naložb podjetnika relativno malo, saj jih rajši opravljajo kot 
fizične osebe (na primer nakup delnic). 
 
Uspešnost podjetnika lahko ugotavljamo s primerjavo rasti njegovih prihodkov glede na rast 
prihodkov v dejavnosti. Gledano z makroekonomskega vidika pa je zanimiva tudi analiza 
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strukture prihodkov v dejavnosti oziroma kakšen delež prihodkov v dejavnosti predstavljajo 
mali samostojni podjetniki. 
 
Prihodki so absolutno število, zato jih težko primerjamo med različno velikimi enotami. Če pa 
jih relativiziramo glede na zaposlene, ugotovimo, koliko prihodkov ustvari zaposleni in tak 
podatek lahko pogojno primerjamo tudi med različno velikimi enotami. 
 
Tabela 3: Prikaz celotnih prihodkov in čistih prihodkov od prodaje po letih 2004, 2005 in 

2006, za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov v dejavnosti Proizvodnja 
drugih izdelkov iz plastičnih mas 

Prihodki             Leto 2004 2005 2006 

Celotni prihodki podjetnika (EUR) 1.257.434 1.258.893 1.322.371

Čisti prihodki od prodaje 
podjetnika (EUR) 1.255.328 1.256.743 1.312.777

Celotni prihodki povprečja mikro 
s.p. v dejavnosti (EUR) 135.424 142.915 133.952

Čisti prihodki od prodaje 
povprečja mikro s.p. v dejavnosti 

(EUR) 
133.601 141.104 132.613

Vir: iBON 2007/I. 
 
Slika 1: Gibanje čistih prihodkov od prodaje za podjetnika in povprečje mikro s.p. v 

dejavnosti 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2004 2005 2006

Leto

EU
R

Čisti prihodki od prodaje
podjetnika

Čisti prihodki od prodaje
povprečja mikro s.p. v dejavnosti

 
Vir: Lasten vir, 2008. 

idimo, da ima obravnavani podjetnik veliko večje čiste prihodke kot jih ima povprečje 
mikro podjetnikov. Prihodki podjetnika z leti rahlo naraščajo, če pa opazujemo gibanje 
prihodkov povprečja mikro podjetnikov, opazimo rahlo nihanje le-teh. 

 
V
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Denarni tok iz poslovanja 
Eden izmed glavnih razlogov, zakaj podjetnik posluje, je v ustvarjanju denarnega toka. 
Denarni tok je lahko ustvarjen v treh različnih dejavnostih in sicer v poslovanju, pri 
naložbenju (neto dezinvestiranje) ali s financiranjem. Problem poslovnega izida je predvsem v 
tem, da ima podjetnik možnost vplivati na njegovo velikost: medtem ko so zneski denarnih 
pritokov in odtokov rezultat transakcij s tretjimi osebami, ki so se izvršile v določenem letu, 
za zneske prihodkov in odhodkov tega ni moč trditi. Ocenjevanje uspešnosti z denarnimi 
tokovi se je močno uveljavilo ravno zaradi tega, da bi zmanjšalo težo subjektivnosti 
računovodskih meril.  
 
»Zdravo« podjetje ali podjetnik ustvarja čisti denarni tok s svojo poslovno dejavnostjo. 
Denarni tok iz poslovanja izračunamo na podlagi izkaza poslovnega izida, popravljenega za 
spremembe čistih obratnih sredstev. To pomeni, da razliko med izkazanimi in unovčenimi 
prihodki ter izkazanimi in neplačanimi stroški poiščemo na ustreznih postavkah sprememb 
terjatev, zalog ter poslovnih obveznosti v bilanci stanja. 
 
Izračun denarnega toka iz poslovanja je naslednji: 
 

         Čisti prihodki od prodaje 
+       Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 
-        Stroški materiala in nabavna vrednost blaga ter stroški storitev 
-        Stroški dela zaposlencev 
-        Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 
-        Drugi stroški 
+       Drugi poslovni prihodki 
-        Drugi poslovni odhodki 
+       Začetne manj končne zaloge surovin in materiala 
+       Začetne manj končne zaloge blaga 
+       Začetne manj končne poslovne terjatve 
+       Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 
-        Končne manj začetne kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 
-        Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
=       Denarni tok iz poslovanja 
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Tabela 4: Izračun denarnega toka iz poslovanja za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov 
po letih 2004, 2005 in 2006 

  Podjetnik 
2004 

Podjetnik 
2005 

Podjetnik 
2006 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2004 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2005 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2006 

Čisti prihodki od prodaje 
(EUR) 1.255.328 1.256.743 1.312.777 133.601 141.104 132.613

Usredstveni lastni 
proizvodi in lastne 

storitve (EUR) 
0 0 0 0 0 0

Stroški materiala in 
nabavna vrednost blaga 

ter stroški storitev (EUR) 
1.063.147 1.050.674 1.114.426 80.291 86.762 81.471

Stroški dela zaposlencev 
(EUR) 82.860 76.352 79.695 18.945 20.507 17.725

Prevrednotovalni 
0 163 125 140poslovni odhodki pri 

obratnih sredstvih (EUR) 
14.624 0

Drugi stroški 
(amortizacija in odpisi 2

OS) (EUR) 
6.399 30.779 30.717 12.759 13.541 12.779

Drugi poslovni prihodki 150 167 5914 1102 897 814(EUR) 
Drugi poslovni odhodki 28.385 30.395 34.627 7.541 7.559 7.754(EUR) 
Začetne - končne zaloge 
surovin in materiala ter -16.045 -12.122 34.586 662 595 137

blaga (EUR) 
Začetne - končne 8.461 -2.365poslovne terjatve (EUR) -9.931 6.056 437 1.255

Začetne - končne AČR -66 -(EUR) 25 -8 -64 0 -8

Končne - začetne 
kratkoročne finančne in 

poslovne obveznosti 60.072 8.091 -41.443 -3.826 3.704 -1.053

(EUR) 
Končne - začetne PČR 

(EUR) 0 0 0 6 13 166

Denarni tok iz 
poslovanja (EUR) -46.051 56.933 132.882 25.478 10.822 15.829

Vir: Lastni izračuni, 2008. 
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Slika 2: Prikaz gibanja denarnega toka iz poslovanja za podjetnika in povprečje mikro s.p. v 
ejavnosti d
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Gibanje denarnega toka povprečja vseh mikro podjetnikov v dejavnosti se z leti spreminja, 
v rjav njem rneg podje manjša. K zmanjšanju 
d 05 so n č prispevali višji stroški materiala in nabavna vrednost 
blaga ter stroški storitev, višja vrednost poslovnih terjatev ter poveč
glede na leto 2004. K ublažitvi še večjega padca denarnega toka iz poslovanja so prispevali 
v daje ovne ve letu a so ri
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poslovanja bi bil še višji, če se čisti prihodki od prodaje ne bi zmanjšali za 6 % glede na 
prejš
 

podjetnikovim podjetjem ter njegovim gospodinjstvom se po 
priporočilih ne vključi v izračun, kajti gre za izračun denarnih sredstev, ki jih podjetnik 
ustvari v poslovnem letu s poslovnimi sredstvi, ne glede na to, koliko pridobi iz gospodinjstva 
ali plača vanj. Zato spremembe terjatev do podjetnika niso vključene. 
 

ikro

 
 Lasten vir, 2008. 
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Da bi bil denarni tok iz poslovanja primerljiv med podjetniki, ga je mogoče ugotavljati glede 
na vrednost poslovnih sredstev brez terjatev do podjetnika ali glede na vrednost dolgov. 
 
Zaposleni 
Rast števila zaposlenih je neračunovodski kazalec rasti in uspešnosti podjetnika. Pomen 
podjetnikov za gospodarstvo lahko ugotavljamo z deležem zaposlenih v določeni panogi, ki 
jih zaposlujejo podjetniki, ter rastjo tega deleža.  
 
KAZALNIKI 
 
Primerjava kazalnikov poslovanja med malimi in velikimi kapitalskimi družbami je 
problematična, zato je še bolj vprašljiva med podjetniki ter večjimi kapitalskimi družbami. Z 
relativiziranjem kategorij iz računovodskih izkazov namreč dosežemo odstranitev vpliva 
velikosti podjetja, kar pri analizi ni vedno zaželeno, saj velikost podjetja pogojuje vrednost 

elikost sama je dobra pojasnjevalna spremenljivka za mnoge pojave.
r jasno, da majhna podjetja in podjetniki nosijo precej več tveganja 

nančnega zloma kot velika podjetja, zato odstranitev velikosti iz ugotavljanja finančne 

jivost mnogih 
čunovodskih kazalnikov, običajnih za gospodarske družbe. 

st sredstev, itd.) težijo, da je stanje sredstev na koncu leta čim nižje. Še večja 
omanjkljivost kot pri gospodarskih družbah se pri takem izračunu pokaže pri podjetniku, 

nekaterih kazalnikov. V
V analizi je na prime

 

fi
tveganosti s kazalniki ni dobra. 
 
Drug problem pri izračunavanju kazalnikov na podlagi bilance stanja ter izkaza poslovnega 
izida pa je povezanost podjetnikovega poslovanja z njegovim gospodinjstvom. Če pri 
podjetniku dolgovi presegajo poslovna sredstva, se izkaže terjatev do gospodinjstva 
podjetnika. Če pa so dolgovi manjši, se izkaže podjetnikov kapital. Ker podjetnik lahko 
uporablja gotovino tudi za svoje gospodinjstvo, dejansko podjetnikov kapital ali terjatve do 
podjetnika dnevno odtekata ali pritekata v njegovo podjetje. To otežuje primerl
ra
 
Obstaja še ena metodološka zahteva, in sicer kadarkoli je ena od dveh kategorij v kazalniku 
kategorija iz izkaza poslovnega izida (izkazuje vrednost v obdobju), druga pa iz bilance stanja 
(izkazuje trenutno vrednost), je potrebno kategorijo iz bilance stanja preračunati na njeno 
povprečno vrednost v obdobju. Pri izračunu kazalnikov gospodarskih družb se statičnim 
kategorijam da dinamičnost tako, da se izračuna povprečno vrednost iz dveh stanj, to je iz 
stanja na začetku in iz stanja na koncu obračunskega leta. Takšen izračun ima vrsto 
pomanjkljivosti, saj sta za izračun upoštevani stanji, ki sta ponavadi daleč od resničnih stanj 
tekom leta. Družbe namreč iz različnih razlogov (manjše stanje sredstev za popis, večja 
dobičkonosno
p
kjer poleg spremembe drugih sredstev vpliva na velikost sredstev tudi prelivanje denarja iz 
gospodinjstva v podjetje in iz podjetja v gospodinjstvo. Na to dejstvo je treba biti pozoren 
tako pri primerjavi kazalnikov med podjetniki kot tudi primerjavi kazalnikov podjetnikov s 
kazalniki gospodarskih družb. 
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Dobičkonosnost  
Podjetnik ne ustvarja dobička, pač pa dohodek, ki je v ekonomskem smislu sestavljen iz 
obička ter njegove čiste plače. Smiseln je izračun, koliko dohodka ustvari podjetnik s 

ev do podjetnika), kar je mogoče primerjati izključno med 

ni poslovni izid) / (Povprečna poslovna 
redstva brez terjatev do podjetnika) 

abela 5: Izračun dobičkonosnosti sredstev za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov po 

d
poslovnimi sredstvi (brez terjat
podjetniki v ozko opredeljeni dejavnosti. To izrazimo na naslednji način: 
 
Dobičkonosnost sredstev = Dohodek (Negativ
s
 
T

letih 2004, 2005 in 2006 

  Podjetnik 
2004 

Podjetnik 
2005 

Podjetnik 
2006 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2004 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2005 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2006 

Dohodek 
(Negativni poslovni 

izid) (EUR) 
38.938 70.487 62.823 13.723 12.681 12.594

Povprečna poslovna 658.94sredstva (EUR) 6 663.087 620.432 154.418 146.999 149.682

Dobičkonosnost 
sredstev 0,0591 0,1063 0,1013 0,0889 0,0863 0,0841

Vir: Lastni izračuni, 2008. 
 
Slika 3: Prikaz gibanja dobičkonosnosti sredstev za podjetnika in povprečje mikro s.p. v 

dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 
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Ta kazalnik prikazuje, koliko dohodka je ustvarjeno z enoto sredstev. Dobičkonosnost 

m znesku dohodka, 
ri skoraj nespremenjeni vrednosti povprečnih poslovnih sredstev, v letu 2006 pa se 

a gospodarske družbe je eden najpomembnejših kazalnikov dobičkonosnost kapitala. 

transakcij ital v pravem pomenu besede. Podjetnik lahko izračunava 
ta kazalnik za lastne potrebe, za splošne primerjave pa ga   
 
V skupini kazalnikov, k jo na kon , 
(donosnost) prodaje, ki med primerljivimi podjetniki iz ist ge ka o, kdo ustvarja 
n a s  oz ma  maržo. Višja marža pri vseh ostalih 
enakih pogojih vpliva na višjo donosnost sredstev. Prilagojeno bilancam malih samostojnih 
p a n i
 
Do e = Dohodek / Č odk daje 

vnosti prodaje za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov po 

  Podjetnik 
2004 

Podjetnik 
2005 

Podjetnik 
2006 

mikro 

sredstev povprečja mikro podjetnikov z leti rahlo pada, iz 0,089 v letu 2004 na 0,084 v letu 
2006. Dobičkonosnost sredstev podjetnika je v letu 2004 nižja od povprečja in znaša 0,06, v 
letih 2005 in 2006 pa je višja od povprečja in znaša dobrih 0,1. Razlog za povečanje 
dobičkonosnosti sredstev podjetnika v letu 2005 je v skoraj dvakrat višje
p
zmanjšata tako dohodek kot tudi povprečna poslovna sredstva. 
 
Z
Podjetnikov kapital pa je rezidual med sredstvi in dolgovi in ker ima podjetnik lahko dnevne 

e z gospodinjstvom, ni kap
 ni smiselno

je smiselno u
e pano

ugotavljati.

gotavljati d
že na t

i kaže  dobič osnost običkovnost 

ajvišjo stopnjo donos prihodki iroma i najvišjo

odjetnikov se izračun a naslednj  način: 

bičkovnost prodaj isti prih i od pro
 

abela 6: Izračun dobičkoT
letih 2004, 2005 in 2006 

Povprečje 

podjetnikov 
2004 

mikro 
Povprečje 

podjetnikov 
2005 

mikro 
podjetnikov 

2006 

Povprečje 

Dohodek (Negativni 
poslovni izid) (EUR) 38.938 70.487 62.823 13.723 12.681 12.594

Čisti prihodki od 
prodaje (EUR) 1.255.328 1.256.743 1.312.777 133.601 141.104 132.613

Dobičkovnost prodaje 0,0310 0,0561 0,0479 0,1027 0,0899 0,0950

Vir: Lastni izračuni, 2008. 
 
Dobičkovnost prodaje podjetnika je v vseh letih nižja od povprečja mikro podjetnikov, 
največji razkorak je viden v letu 2004, ko je dobičkovnost prodaje podjetnika več kot trikrat 
manjša od povprečja. V naslednjih letih se dobičkovnost prodaje podjetnika sicer poveča, 

endar kot že rečeno, ne preseže povprečja mikro podjetnikov. v
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Slika 4: Prikaz gibanja dobičkovnosti prodaje za podjetnika in povprečje mikro s.p. v 
dejavnosti 
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Gospodarnost 

ospodarnost prikazuje intenzivnost odmika prihodkov od odhodkov, oziromG a relativno 

Celotna gospodarnost hodki / Celotni odhodk
 
Tabela 7: Iz čun celotne g rnos djet  

2004, 2005 in 2006 

tnik
2004 

ni
2005 

tni
2006 

č
ikro

podjetnikov 
2004 

mik
podjetnikov 

2005 

Povpre
mi

podjetnikov 
2006 

izraža poslovni izid. Izračun celotne gospodarnosti ter gospodarnosti poslovanja je naslednji: 
 

 = Celotni pri i 

povprečje mra ospoda ti za po nika in ikro podjetnikov po letih 

  Podje  Podjet k Podje k 
Povpre

m
je 
 

Povprečje 
ro 

čje 
kro 

Celo
(EUR) 257.434: 1.258.893: 1.322.371: 135.424: 142.915: 133.952:tni prihodki 1.

Celotni odhodki 
(EUR) 1.218.496 0 .54 21.6 130 1: 1.188.4 6: 1.259 3: 1 97: .230: 21.358:

Celotna 1,0320: 1,0593: 1,0499: 1,1128: 1,0974: 1,1038:gospodarnost 
Vir: Lastni izračuni, 2008. 
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Slika 5: Prikaz gibanja celotne gospodarnosti za podjetnika in povprečje mikro s.p. v 
dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 

nja = Prihodki iz poslovanja / Odhodki iz poslovanja 

darnosti podjetnika imata v primerjavi s povprečjem mikro podjetnikov nižje 

 
dhodkov. Podjetnik posluje manj gospodarno kot v povprečju vsi mikro podjetniki v tej 

odjetnik posluje z dobičkom. 

006 

  4 5 
k 

6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gospodarnost poslova
 
Kazalnika gospo
vrednosti. Če je rezultat kazalnika nad 1 pomeni, da so celotni prihodki večji od celotnih 
odhodkov in obratno, če je vrednost kazalnika pod 1, so celotni prihodki manjši od celotnih
o
dejavnosti, kazalec pa je še vedno višji od 1, kar pomeni, da p
 
Tabela 8: Izračun gospodarnosti poslovanja za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov po 

letih 2004, 2005 in 2

Podjetn
200

ik Podjetni
200

k Podjetni
200

Povprečje
mikro

podjetnikov
2004

 

Povprečje
mikro

podjetnikov
2005

 

Povprečje
mikro

podjetnikov 
2006

Prihodki iz 
poslovanja (EUR) 1: : :1.255.478: 1.256.910: 1.318.69 134.703 142.001 133.427:

Odhodki iz 
poslovanja (EUR) 4: : :1.215.414: 1.188.197: 1.259.46 119.699 128.494 119.870:

Gospodarnost 
poslovanja 1,0330: 1,0578: 1,0470: 1,1253: 1,1051: 1,1131:

Vir: Lastni izračuni, 2008. 
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Slika 6: Prikaz gibanja gospodarnosti poslovanja za podjetnika in povprečje mikro s.p. v 
dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 

adolženost 
njo zadolženosti. 

odjetniki, ki imajo več dolgov kot poslovnih sredstev, z dolgovi financirajo svoje 

lj 
egani. Kazalnik izračunamo: 

Razmerje med dolgovi in poslovnimi sredstvi = Dolgovi / (Poslovna sredstva – terjatve do 
podjetnika) 
 
Iz izračuna moramo iz  ter o p ka
dolgovi presegajo poslovna sredstva, tako da kazalnik od golj ra  med zunanjim 
fi s on
 
O i n za svoje kupce kot povpreč
podjetnikov v tej dejavnosti, ker so izra ka za podjetnika v vseh 
prim višje. P sre dj  so š dvak  od 

 polovično financira iz poslovanja. Ta rezultat je treba jemati z 
zervo, saj so lahko roki zapadlosti terjatev do kupcev in poravnava obveznosti do 

dobaviteljev različni. Podjetnik ima lahko veliko pogajalsko moč in si lahko izpogaja daljši 
rok plačila za obveznosti, svojim kupcem pa lahko določa krajše roke zapadlosti terjatev. Na 

 
Z
Primerjava poslovnih sredstev podjetnika z dolgovi podjetnika prikazuje stop
P
gospodinjstvo. Prepletenost gospodinjstva s podjetjem je tako velika, da vrednost kazalnika v 
posamičnem letu nima moči odsevati dejanske nevarnosti, da bi zaradi prezadolženosti 
podjetnik prišel v finančne težave. Vendar, ker gospodinjstvo samo po sebi ne ustvarja 
donosov, financirati gospodinjstvo z dolgovi pomeni financirati nedonosno porabo. Na daljše 
časovno obdobje pa kazalnik kaže, kateri podjetniki so s finančnega vidika za upnike bo
tv
 

ključili jatve d odjetni , ki so avto
raža z

matično izka
zmerje

zane, kadar 

nanciranjem in sred tvi, s katerimi podjetnik ustvarja d ose. 

bravnavani podjetn k je s finančnega vidika bolj tvega je mikro 
čunan

dstva po
e vrednosti kazaln

etnika pa
i

e vedno erjanih letih oslovna rat večja dolgov, 
zato se podjetnik še vedno
re
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primer, če podjetnik kupcem odloži plačilo terjatev za 45 dni, dobaviteljem pa plačuje na 90 
dni, je stanje dolgov večje kot pa stanje terjatev. 
 
Tabela 9: Izračun razmerja med dolgovi in poslovnimi sredstvi za podjetnika in povprečje 

mikro podjetnikov po letih 2004, 2005 in 2006 

  Podjetnik 
2004 

Podjetnik 
2005 

Podjetnik 
2006 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2004 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2005 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2006 

Dolgovi (EUR) 354.296: 362.387: 320.944: 46.237: 58.194: 54.373:
Poslovna sredstva 

(EUR) 676.366: 649.807: 591.057: 139.445: 154.552: 144.811:

Razmerje med dolgovi 
in poslovnimi sredstvi 0,5238: 0,5577: 0,5430: 0,3316: 0,3765: 0,3755:

Vir: Lastni izračuni, 2008. 

ja razmerja med dolgovi in poslovnimi sredstvi za podjetnika in 
povprečje mikro s.p. v dejavnosti 

 
Slika 7: Prikaz giban
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Vir: Lasten vir, 2008. 
 

lačilna sposobnost  P
Z zadolženostjo in obračanjem sredstev je povezana plačilna sposobnost, ki je eden najbolj 
kritičnih vidikov poslovanja za podjetnika. Mnogo malih podjetij in podjetnikov propade 
zaradi plačilne nesposobnosti. 
 
Plačilno sposobnost je na podlagi javno objavljenih računovodskih izkazov razmeroma težko 
ugotavljati z izračuni kazalnikov, ki opredeljujejo stanje sredstev in obveznosti na določen 
dan. Plačilno sposobnost podjetja se grobo ugotavlja s primerjavo ročnosti unovčenja sredstev 
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z zapadlostjo obveznosti do virov financiranja. Kot rečeno, lahko podjetnik prebrodi plačilno 
nesposobnost s sredstvi iz gospodinjstva, ki niso razvidna iz bilance stanja. Vendar se na 
daljši rok plačilna nesposobnost ne more skrivati in tudi sredstva iz gospodinjstva se relativno 

itro izčrpajo. 

V zvezi lnika, primerljiva s kazalniki za 
gospodarske družbe, vendar interpretacija zahteva previdnost in upoštevanje vsega 
napisanega. Informaciji, r  
zadolženosti ter donosnosti, kajti obe k
 
Krat nt = a jate djet rat
obv
 

oročnega koeficienta za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov 
 2 06

  Podjetnik Podjetnik 
Povprečje 

mikro 
Povprečje 

mikro 
Povprečje 

mikro 

h
 

s plačilno sposobnostjo sta predlagana kaza

ki jo dajeta kazalnik
sta v veli

a, je potre
i meri kor

bno kombin
elirani s plač

irati z info
ilno sposob

macijami o
nostjo. 

koročni koeficie Kratkoročna sredstv  (brez ter v do po nika) / K koročne 
eznosti 

Tabela 10: Izračun kratk
po letih 2004, 005 in 20  

Podjetnik 
2004 2005 2006 podjetnikov 

2004 
podjetnikov 

2005 
podjetnikov 

2006 
Kratko

(EUR) : 468.052: 48.239: 49.375: 46.120:ročna sredstva 516.428: 507.539

Kratkoročne obveznosti 
(EUR) 354.296: 362.387: 320.944: 31.254: 34.958: 33.905:

Kratkoročni koeficient 1,4576: 1,4005: 1,4584: 1,5435: 1,4124: 1,3603:
Vir: Lastni izračuni, 2008. 
 
Slika 8: Prikaz gibanja kratkoročnega koeficienta za podjetnika in povprečje mikro s.p. v 

dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 
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Rezultat prikazuje sposobnost pokritja kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi sredstvi. Pove 
nam, ali je podjetnik na dan bilance stanja, z vsemi svojimi kratkoročnimi sredstvi, sposoben 
pokriti vse svoje kratkoročne obveznosti. Višja vrednost prikazuje boljšo sposobnost pokritja 
in obratno. V letih 2004 in 2005 je imel podjetnik nižjo vrednost kratkoročnega koeficienta od 
povprečja mikro podjetnikov, v letu 2006 pa je le-ta višja. Plačilna sposobnost povprečja 
mikro podjetnikov z leti intenzivneje pada v primerjavi s podjetnikovo. 
 
Pospešeni koeficient = Likvidna sredstva (brez terjatev do podjetnika in brez zalog) / 

2004 2005 2006 

Povprečje 

Kratkoročne obveznosti 
 
Tabela 11: Izračun pospešenega koeficienta za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov po 

letih 2004, 2005 in 2006 

  Podjetnik Podjetnik Podjetnik mikro 
podjetnikov 

2004 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2005 

Povprečje 

podjetnikov 
2006 

mikro 

Likvidna sredstva 
(EUR) 324.677: 303.666: 298.765: 39.484: 41.215: 38.097:

Kratkoročn
(EUR) 2.387: 320.944:e obveznosti 354.296: 36 31.254: 34.958: 33.905:

0,9164: 0,8380: 0,9309: 1,2633: 1,1790: 1,123Pospešeni koeficient 6:
Vir: Lastni izračuni, 2008. 
 
Sl  p n jet pov ikro s.p. v ika 9: Prikaz gibanja ospešenega koeficie ta za pod nika in prečje m

dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 
 
Rezultat prikazuje kratkoročno sposobnost pokrivanja kratkoročnih obveznosti. Pove nam, ali 
je podjetnik v obdobju enega leta, s svojimi likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami, 

40 



 

sposoben pokriti vse svoje kratkoročne obveznosti. Večji kot je rezultat, boljša je sposobnost 
pokritja in obratno. V povprečju mikro podjetniki v tej dejavnosti uspešneje pokrivajo svoje 
kratkoročne obveznosti od izbranega podjetnika. 
 
Če primerjam oba likvidnostna koeficienta vidim, da je pospešeni koeficient podjetnika nižji 
od povprečja v tej dejavnosti, kratkoročni koeficient pa višji od povprečja v tej dejavnosti 
zaradi tega, ker ima podjetnik visoko vrednost zalog. 
 
Obračanje sredstev 
Obračanje čistih obratnih sredstev (zalog, terjatev ter poslovnih obveznosti) ter ustrezno 
upravljanje z denarjem, je eden od glavnih ključev uspeha pri malih podjetnikih. Kazalniki 
obračanja sredstev izražajo, koliko prihodkov ustvari podjetje z obstoječimi sredstvi oziroma 
koliko sredstev potrebuje, da ustvarja obstoječe prihodke. Analiza teh kazalnikov lahko 

okaže, da ima podjetnik v primerjavi s konkurenti za doseganje podobnih prihodkov veliko 
 Hitrejše je obračanje sredstev, manj potrebuje podjetnik vezanih 

sredstev in s tem manj dragega financiranja. Na kazalnike obračanja sredstev vplivajo 
proizvodna tehnologija, delež stalnih sredstev med ostalimi sredstvi, vrsta proizvodov ipd. 
Primerljivi so le v isti panogi. Med konkurenti prav večja plačilna sposobnost podjetnika 
vpliva na hitrejše obračanje sredstev. Različne vrste sredstev se različno hitro obračajo, zato je 
pogosta analiza obračanja po posameznih skupinah sredstev. Obračanje sredstev je faktor 
dobičkonosnosti sredstev.  
 
Obračanje celotnih sredstev = Prihodki / Povprečna poslovna sredstva (brez terjatev do 
podjetnika) 
 
Tabela 12: Izračun obračanja celotnih sredstev za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov 

po letih 2004, 2005 in 2006 

  Podjetnik 
2004 

Podjetnik 
2005 

Podjetnik 
2006 

Povprečje 
mikro 

p
več (ali manj) sredstev.

podjetnikov 
2004 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2005 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2006 

Prihodki (EUR) 1.257.434: 1.258.893:1.322.371: 135.424: 142.915: 133.952:
Povprečna poslovna 

sredstva (EUR) 658.946: 663.087: 620.432: 154.418: 146.999: 149.682:

Obračanje celotnih 
sredstev 1,9083: 1,8985: 2,1314: 0,8770: 0,9722: 0,8949:

Vir: Lastni izračuni, 2008. 
 
Kazalnik kaže, kako hitro se sredstva podjetja obračajo v prihodke oziroma koliko prihodkov 
ustvari podjetje z obstoječimi sredstvi. Kaže na kakovost upravljanja s celotnimi sredstvi. 
Podjetnik je v vseh treh opazovanih letih hitreje obračal celotna sredstva v prihodke kot v 
povprečju mikro podjetniki v tej dejavnosti. 
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Slika 10: Prikaz gibanja obračanja celotnih sredstev za podjetnika in povprečje mikro s.p. v 
dejavnosti 
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Najbolj pravilno bi bilo izračunati kazalnik kot razmerje med proizvajalnimi stroški prodanih 
p i  , da niti v izkazu poslovnega izida 

oslovnega izida gospodarskih družb tega podatka ni. Zato mnogi 
vtorji aproksimirajo kazalnik po enačbi: 

Obračan isti prihodki od prodaje / Povprečne zaloge nedokončane proizvodnje in 
storitev dokončanih proizvodov 
 
Tabela 13: Izračun obračanja zalog za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov po letih 

2004, 2005 in 2006 

 Podjetnik 
2004 

Podjetnik 
2005 

Podjetnik 
2006 

Povprečje 
mikro 

: Lasten vir, 2008. 

Obračanje zalog 

roizvodov ter povprečnimi zalogam . Problem je v tem
podjetnika niti v izkazih p
a
 

je zalog = Č

podjetnikov 
2004 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2005 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2006 

Čisti prihodki od 
prodaje (EUR) 1.255.328: 1.256.743:1.312.777: 133.601: 141.104: 132.613:

Povprečne zaloge 
(EUR) 183.729: 197.812: 186.580: 9.086: 8.458: 8.092:

Obračanje zalog 6,8325: 6,3532: 7,0360: 14,7041: 16,6839: 16,3892:
Vir: Lastni izračuni, 2008. 

ega podjetnika so zaloge materiala, blaga, nedokončanih in dokončanih 
delkov prikazane združeno, zato sem za izračun tega kazalnika uporabila namesto 

povprečnih zalog nedokončane proizvodnje in storitev dokončanih proizvodov, kar povprečne 

 
V bilanci stanja izbran
iz
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zaloge. Kazalnik drugače kaže, kolikokrat letno se obrnejo (prodajo) povprečne zaloge 
nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov. Res je pri tem kazalnik precenjen, kajti 
v prihodkih od prodaje je vsebovan tudi dohodek podjetnika. Vendar, če primerjamo kazalnik 
med konkurenti v ozko opredeljeni panogi, ki imajo podobne marže, napaka ni prehuda. 
Visoka vrednost kazalnika kaže dobro upravljanje z zalogami. 
 
Slika 11: Prikaz gibanja obračanja zalog za podjetnika in povprečje mikro s.p. v dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 
 
Podjetniku se v enem letu zaloge obrnejo skoraj sedemkrat, vrednost tega kazalnika za 

ovprečje mikro podjetnikov v tej dejavnosti pa je več kot še enkrat večja. Kot vidimo se v 

nevi vezave zalog = 365 / koeficient obračanja zalog 

Dnevi veza  je denar povprečno vezan v zalogah. 
 
Tabela 14: Izračun dni vezave zalo

2004, 2005 in 2
P

p
enem letu v povprečju zaloge obrnejo več kot šestnajstkrat. 
 
D
 

ve zalog povedo, koliko časa

g za podjetnika in povprečje mikro podjetnikov po letih 
006 

  Podjetnik 
2004 

Podjetnik 
2005 

Podjetnik 
2006 

ovprečje 
mikro 

podjetnikov 
2004 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2005 

Po
m

pod
2006 

vprečje 
ikro 

jetnikov 

Dnevi v letu (EUR) 365: 365: 365: 365: 365: 365:
Koeficient obračanja 

zalog (EUR) 6,8325: 6,3532: 7,0360: 14,7041: 16,6839: 16,3892:

Dnevi vezave zalog 53,4210: 57,4512: 51,8761: 24,8231: 21,8774: 22,2708:
Vir: Lastni izračuni, 2008. 
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Rezultat prikazuje dneve vezave sredstev v zalogah. Dobre so čim nižje vrednosti kazalnika, 
saj to pomeni, da ima podjetnik sredstva kratek čas vezana v zalogah. Povprečno imajo mikro 
podjetniki v tej dejavnosti sredstva krajši čas vezana v zalogah, kot jih ima podjetnik. Vzrok 
je morda ta, da podjetnik proizvaja zelo različne in majhne serije izdelkov, zato mora imeti na 
zalogi tudi veliko različnih materialov, kar posledično pomeni večjo zalogo. Za manjše 
količine zalog se tudi ne more dogovoriti za dobavo »just in time«. 
 
Slika 12: Prikaz gibanja dni vezave zalog za podjetnika in povprečje mikro s.p. v dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 
 
Obračanje terjatev iz poslovanja = Čisti prihodki od prodaje / Povprečne terjatve iz 
poslovanja 
 
Tabela 15: Izračun obračanja terjatev iz poslovanja za podjetnika in povprečje mikro 

podjetnikov po letih 2004, 2005 in 2006 

  Podjetnik 
2004 

Podjetnik 
2005 

Podjetnik 
2006 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2004 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2005 

Povprečje 
mikro 

podjetnikov 
2006 

Čisti prihodki od 
prodaje (EUR) 1.255.328:1.256.743:1.312.777: 133.601: 141.104: 132.613:

Povprečne terjatve iz 
poslovanja (EUR) 287.018: 287.753: 284.705: 35.563: 32.317: 31.471:

Obračanje terjatev iz 4,3737: 4,3674: 4,6110: 3,7567: 4,3663: 4,2139:poslovanja 
Vir: Lastni izračuni, 2008. 
 
Kazalnik pove, kolikokrat letno se obrnejo terjatve iz poslovanja (terjatve do kupcev in druge 
terjatve iz poslovanja) v prihodke oziroma koliko prihodka ostaja v terjatvah in še ni bil 
plačan. Večja vrednost kazalnika pomeni hitrejše obračanje terjatev iz poslovanja v denar. 
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Kazalnik je primerljiv le v okviru iste panoge. Mogoče je izračunati tudi dneve vezave 
terjatev. 
 
Slika 13: Prikaz gibanja obračanja terjatev iz poslovanja za podjetnika in povprečje mikro s.p. 

v dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 

račanja terjatev 

abela 16: Izračun dni vezave terjatev iz poslovanja za podjetnika in povprečje mikro 

  Podjetnik Podjetnik Podjetnik 
Povprečje 

 
Podjetnik večkrat v letu obrne svoje terjatve kot v povprečju mikro podjetniki v tej dejavnosti. 
 
Dnevi vezave terjatev = 365 / koeficient ob
 
Kazalnih v dnevih pove, koliko časa je denar v povprečju vezan pri kupcih. 
 
T

podjetnikov po letih 2004, 2005 in 2006 

2004 2005 2006 
mikro 

podjetnikov 

Povprečje 

2004 

mikro 
podjetnikov 

Povprečje 

podjetnikov 
2005 

mikro 

2006 
Dnevi v letu 365: 365: 365: 5: 5: 5:36 36 36

K
terjatev iz poslovanja 

oeficient obračanja 

(EUR) 
4,3737: 4,3674: 4,6110: 3,7567: 4,3663: 4,2139:

Dnevi v rjatev ezave te
iz poslovanja 83,4534: 83,5729: 79,1583: 97,1587: 83,5945: 86,6184:

Vir: Lastni izračuni, 2008. 
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Slika 14: Prikaz gibanja dni vezave terjatev iz poslovanja za podjetnika in povprečje mikro 
s.p. v dejavnosti 
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Vir: Lasten vir, 2008. 
 
Rezultat prikazuje dneve vezave sredstev v terjatvah. Dobre so čim nižje vrednosti kazalnika, 
saj to pomeni, da podjetje unovčuje svoje terjatve v kratkem času. Podjetnik unovči svoje 
terjatve hitreje kot v povprečju mikro podjetniki. Vzrok so lahko plačilno zelo disciplinirani 
kupci ali dejstvo, da ima večina teh kupcev plačilne roke med 30 in 90 dni, slednjih pa je

računati tudi za 
bravnavanega podjetnika in za povprečje mikro podjetnikov v tej dejavnosti, saj so razlike v 

in neprimer
 
Obravnavan odjetnik je od čneg o po  v 
tej dejavnosti, če gledamo lotn dke d
negativen denarni tok iz poslovanja, v naslednjih dveh leti e le-t r 
na anje po ja. 
 
D v p   in br kar

i sredstvi, ki jih 

 
manj. 
 
V bilanci stanja podjetnika do leta 2006 ni bilo podatka o poslovnih obveznostih (podatek je 
bil združen s kratkoročnimi finančnimi obveznostmi), zato bo ta kazalnik možno izračunati 
šele v letu 2008, ko bodo na voljo podatki tudi za leto 2007. 
 
GLAVNE UGOTOVITVE ANALIZE 
 
Žal se vseh kazalnikov, ki se izračunavajo za gospodarske družbe, ni dalo iz
o
bilanci stanja in izkazu poslovnega izida med podjetniki in gospodarskimi družbami prevelike 

ljive. 

i p  v letu 200
tako ce

6 skoraj 10
e priho

-krat večji 
 kot tu

 povpre
i čiste prihod

h pa j

a mikr
ke. V letu 2

a močno narasel, ka

djetnika
004 je imel 

m nakazuje na izboljš slovan

običkonosnost sredste odjetnika je višja od povprečja
ima na voljo v prim

 znaša do ih 10 %, 
erjavi s povpre

 pomeni, 
čjem da ustvari več dohodka s poslovnim
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mikro podjetnikov. Dobičkovnost prodaje pa znaša v zadnjem letu nekaj manj kot 5 % in je za 

r pomeni, da se podjetnik 
olovično financira iz poslovanja, polovično pa iz dolgov5. Kratkoročni koeficient kaže, da 

n 
znaša 1,45. Ob izterjavi terjatev in odprodaji zalog, ne bi imel nikakršnih problemov s 
poravnavo obstoječih obveznosti in bi mu ostalo še 45 % kratkoročnih sredstev nad 
kratkoročnimi obveznostmi. Ker se iz bilance stanja ne da ugotoviti kvalitete terjatev, bi 
moral podjetnik preveriti v pomožni evidenci stanja terjatev do kupcev (saldakonti kupci) ali 
so vse terjatve unovčljive. Prav tako se iz bilance stanja ne da ugotoviti uporabnosti in starosti 
zalog, kar mora prav tako preveriti v pomožni evidenci zalog. Lahko se zgodi, da bi moral ob 
prodaji določenih zalog znižati cene ali jih celo zavreči zaradi pretečenega roka uporabe 
(lepilo, če zmrzne ali mu preteče rok uporabe). Pospešeni koeficient na dan 31.12.2006 pa 
znaša 0,93, kar pove, da podjetnik z vsemi likvidnimi sredstvi ne bi mogel v celoti pokriti 
kratkoročnih obveznosti. Z drugimi besedami, 7 % kratkoročnih obveznosti ni sposoben takoj 
odplačati. To razliko bi moral pridobiti iz zalog. 
 
Pri obračanju celotnih sredstev in terjatev iz poslovanja je podjetnik uspešnejši od povprečja 

ikro podjetnikov v tej dejavnosti. Pri obračanju zalog pa je manj uspešen. Kot rečeno, ta 
je veliko izdelkov, zato mora imeti na zalogi za vsak izdelek nekaj 

ateriala in surovin, če hoče nemoteno poslovati. 

erjava dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri 
strezna, saj so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri in sicer z lastnim 

bi bilo potr redstva ugodneje naložiti drugam, za 
poslovanje pa najeti dolgoročne kredite. 

6. SKLEP 
 
Sam  po rgu  p ej
z po d  jim enje itev
p odobna razvitim zahodnim državam. Cilj poslovanja podjetnika je 
d  s dj , s uje jem

polovico nižja od povprečja. To nam nakazuje, da ima podjetnik nižjo maržo od povprečja in 
bi jo morda moral zvišati za boljšo dobičkovnost prodaje. Večja marža bi vplivala na boljšo 
vrednost kazalnika celotne gospodarnosti in gospodarnosti poslovanja, saj bi bili celotni 
prihodki, pri isti višini celotnih odhodkov, višji. 
 
Poslovna sredstva podjetnika so skoraj dvakrat večja od dolgov, ka
p
podjetnik lahko pokrije vse svoje kratkoročne obveznosti z vsemi kratkoročnimi sredstvi i

m
podjetnik lahko izdelu
m
 
Če gledamo bilanco stanja po letih je prim
u
kapitalom brez kreditiranja. Z bilančnega stališča je to zelo ugodno, s finančnega stališča pa 

ebno ugotoviti ali bi se dalo lastna s

ostojni podjetnik sameznik je fizična oseba, ki na t  opravlja ridobitno d avnost in 
a svoje obveznosti iz 

jetnika pri nas je 
slovanja o govarja z vsem svo  premož m. Ured  statusa 

od p
običek. Kljub temu, da v vojem po etju dela e ne pojm  kot delo alec.  

 

                                                 
5 Iz bilance stanja je razvidno, da so ti dolgovi podjetnika le kratkoročne poslovne obveznosti. 
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Računovodstvo je informacijska funkcija, ki spremlja poslovne dejavnosti, meri ekonomske 
kategorije, ki so pri tem prisotne in oblikuje poročilo, ki ga posreduje tistim, ki se odločajo. 
Skušala sem prikazati kako in v katerih primerih lahko mali podjetniki vodijo poslovne knjige 
na podlagi enostavnega knjigovodstva ali normiranih odhodkov, ki sta obravnavana v SRS 39 
oziroma v ZGD-1. Ta standard obravnava računovodske rešitve pri malih samostojnih 

odjetnikih posameznikih, v kolikor pa standard nečesa ne določa, pa morajo podjetniki 

poslovanja je podjetnik odgovoren sam. Mora upoštevati tudi Zakon o dohodnini, ki je krovni 
zakon, po katerem so obdavčene vse fizične osebe. Povzela sem glavne značilnosti, ki se 
nanašajo na podjetnika. 
 
Rast podjetnika lahko povzroči potrebo po preoblikovanju samostojnega podjetnika 
posameznika v pravno osebo, večinoma v družbo z omejeno odgovornostjo, saj je obdavčitev 
po Zakonu o dohodnini v tretjem razredu dohodninske lestvice z 41 % previsoka. V praksi pa 
takšno preoblikovanje ni enostavno, saj so pogoji zelo strogi in manjša napaka v postopku 
preoblikovanja lahko pomeni velike davčne obremenitve. Podobna situacija pa nastane tudi v 
primeru smrti, upokojitvi ali trajni nezmožnosti podjetnika za delo, če nima naslednika, ki bi 
prevzel vodenje podjetja. 
 
Z diplomskim delom Problemi računovodstva samostojnega podjetnika posameznika sem 
želela predstaviti probleme, s katerimi se srečujejo podjetniki v Sloveniji. Problem v okviru 

rim se podjetnik spoprijema je, da ne razpolaga z informacijami, 
otrebnimi za poslovno odločanje. Vodenje poslovnih knjig podjetniki večinoma prepuščajo 

redpisuje zakonodaja. Torej od vseh funkcij računovodstva, računovodski servis opravlja le 
remalo. Za dolgoročno in uspešno 

oslovanje so zelo pomembne tudi ostale funkcije računovodstva, da si podjetnik zastavi 

gospodarski razčlenjenosti. Vsebinsko gledano so v 
bilanci stanja glavne razlike v izkazovanju terjatev do  
kapitala, v zkazovanju je podje m 
gospodinjstvom, v izkazu poslovnega izida pa v kategoriji podjetnikov dohodek, ki vsebuje 
poleg dobi edte isti  
Podjetniki skušajo prikazati či njši ek, saj s tem zm o dav bremenitev, 
la dru n a i m bič pa r
poslovna uspešnost. 
 
Na koncu vsakega poslovnega leta j o bi ja po

 poročila posredovati AJPES-u. Na njuni podlagi je priporočljivo 

p
slediti določilom splošnih slovenskih računovodskih standardov. Za resničen in pošten prikaz 

računovodstva, s kate
p
računovodskemu servisu, le-ta pa opravlja računovodske storitve predvsem v mejah, ki jih 
p
računovodsko obračunavanje, kar pa je v današnjem času p
p
realne cilje, ki jih lahko tudi uresniči. 
 
Drugi problem je v primerljivosti računovodskih izkazov samostojnih podjetnikov in 

h družb. Razlike med temi izkazi so v 
podjetnika oziroma pod

m in 
jetnikovega

tnikovi

dobiček.

 i  pretokov denarnih sredstev med podjet

čka tudi podjetnikovo neto plačo, m
dobič

m ko družbe izkazujejo č
čno om ma anjšaj

stnikov v kapitalskih žbah pa e zanim najmanjš ožni do ek, pač esnična 

e potrebn  izdelati lanco stan  in izkaz slovnega 
izida ter ju v okviru letnega
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izračunati kazalnike, ki nazorno prikažejo premoženjsko stanje ter uspešnost poslovanja. 
Predstavila sem izbor kazalcev in kazalnikov, ki razmeroma dobro osvetljujejo različne vidike 
poslovanja in rasti podjetnikov. Na primeru izbranega podjetnika sem prikazala njihov 
izračun po posameznih kategorijah in ugotavljala morebitne razloge za odstopanja od 
povprečja podjetnikov v tej dejavnosti, kar sem povzela v glavnih ugotovitvah na koncu tega 
podpoglavja. Poudariti je potrebno, da neposredne primerljivosti med fizičnimi osebami, ki se 
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, hkrati pa jamčijo z vsem svojim premoženjem, ter 
kapitalskimi družbami za večino kazalnikov ni primerna, kljub enakemu vrednotenju skoraj 
vseh kategorij v bilanci stanja. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Postopek priglasitve dejavnosti samostojnega podjetnika  
 

 
 
Vir: Osnovne opredelitve s.p., 2006. 
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Priloga 2: Definicija velikosti podjetij 
 
Po Zakonu o gospodarskih družbah se družbe6 razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike 
družbe z uporabo navedenih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja: 
- povprečno število delavcev v poslovnem letu, 
- čisti prihodki od prodaje, in 
- vrednost aktive. 
 
Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 

povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, 
čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov, in 

- vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov. 
 
Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 
- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 7.300.000 evrov, in 
- vrednost aktive ne presega 3.650.000 evrov. 
 
ZGD-1 določa, da se njegove določbe, ki se nanašajo na majhne družbe, uporabljajo tudi za 
mikro družbe, torej veljajo za mikro družbe enaka pravila računovodenja in sestavljanja 
računovodskih izkazov kot za majhne družbe. 
 
Srednja družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril: 
- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 29.200.000 evrov, in 
- vrednost aktive ne presega 14.600.000 evrov. 
 
V veliko družbo nujno sodijo vse banke, zavarovalnice, borza vrednostnih papirjev, družbe, ki 
sestavljajo konsolidirana letna poročila. 
 
Družbe se razvrščajo ali prerazvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe na podlagi 
podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja (ZGD-1, 
2006, 55. člen). 
 

                                                

- 
- 

 
6 Enako velja za samostojne podjetnike posameznike. 
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Priloga 3: Bilanca stanja za zunanje poslovno poročanje mora vsebovati vsaj naslednje 
 2006): 

A. 

II

IV

B. 

II

IV
V

Č. 

 

C. 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 

II

D. ivne časovne razmejitve 

postavke (SRS 39.2.,
 

1. Sredstva 
Dolgoročna sredstva 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
1. Neopredmetena sredstva 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
. Opredmetena osnovna sredstva 

III. Naložbene nepremičnine 
. Dolgoročne finančne naložbe 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 
2. Dolgoročna posojila 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 
Kratkoročna sredstva 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 
. Zaloge 

III. Kratkoročne finančne naložbe 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 
2. Kratkoročna posojila 
. Kratkoročne poslovne terjatve 

. Denarna sredstva 
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

Terjatve do podjetnika 
 

2. Obveznosti do virov sredstev 
A. Podjetnikov kapital 
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

1. Rezervacije
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Dolgoročne obveznosti 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 

Č. Kratkoročne obveznosti 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 

. Kratkoročne finančne obveznosti 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 
Kratkoročne pas
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Priloga 4: Izkaz poslovnega izida sestavljajo najmanj tele postavke (SRS 39.5., 2006): 

1. Čisti prihodki od prodaje 

3

5 a, materiala in storitev 

7

metenih 

8

1

nih naložb 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
15. Drugi prihodki 
16. Drugi odhodki 
17. Poslovni izid obračunskega obdobja (1 ± 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 -

14 + 15 - 16) 
a) Podjetnikov dohodek 

b) Negativni poslovni izid 
 

 

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 
. Stroški blag
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 
b) Stroški storitev 

6. Stroški dela 
a) Stroški plač 
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj) 
c) Drugi stroški dela 
. Odpisi vrednosti 
a) Amortizacija 
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opred

osnovnih sredstvih 
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 
. Drugi poslovni odhodki 

9. Finančni prihodki iz deležev 
0. Finančni prihodki iz danih posojil 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finanč
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 
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Priloga 5:  za leta 2006, 2005, 2004 in 2003 

 EUR  Podjetnik Podjetnik Podjetnik 
31.12.2004 

Podjetnik 
31.12.2003

Bilanca stanja podjetnika
 
v

31.12.2006 31.12.2005
A. SREDSTVA 591.057 649.807 676.366 641.526
I. DOLGOROČNA SREDSTVA 122.513 142.264 159.938 149.778
1. Neopredmetena sredstva in  
dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

0 0 0 0

2. Opredmetena osnovna sredstva 122.513 142.264 159.938 149.778
3. Dolgoročne finančne naložbe 
in naložbene nepremičnine  

0 0 0 0

4. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 0
5. Odložene terjatve za davek / / / /
II. KRATKOROČNA SREDSTVA 468.052 507.539 516.423 491.351
a. Obratna sredstva (brez AČR) 468.052 507.055 515.969 491.351
1. Sredstva (skupine za odtujitev) 
 za prodajo 

0 / / /

2. Zaloge 169.287 203.873 191.751 175.706
3. Kratkoročne poslovne terjatve 285.887 283.522 291.983 282.052
4. Denarna sredstva 12.878 19.660 32.235 33.592
b. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0
III. KRATKOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE (AČR) 

492 484 459 393

B. OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 

591.057 649.807 676.366 641.526

I. DOLGOROČNI VIRI 270.118 287.417 322.070 347.302
a. Kapital 270.118 287.417 322.070 347.302
b. Dolgoročne obveznosti  
in rezervacije  

0 0 0 0

1. Rezervacije in dolgoročne PČR 0 0 0 0
2. Dolgoročne obveznosti  0 0 0 0
od tega dolgoročne finančne obveznosti 0 / / /
dolgoročne poslovne obveznosti 0 / / /
II. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
IN REZERVACIJE 

320.944 362.387 354.296 294.224

1. Kratkoročne obveznosti 320.944 362.387 354.296 294.224
od tega kratkoročne finančne obveznosti 0 / / /
kratkoročne poslovne obveznosti  320.944 / / /
2. Kratkoročne pasivne časovne 

zmejitve (PČR) 
0 0 0 0

ra
Vir: iBON 2007/I.
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Priloga 6: Bilanca stanja povprečja mikro podjetnikov za leta 2006, 2005, 2004 in 2003 
 EUR  Povprečje Povprečje Povprečje Povprečje 

. 
2003 

v
mikro s.p. 
2006 

mikro s.p. 
2005 

mikro s.p. 
2004 

mikro s.p

A. SREDSTVA 144.811 154.552 139.445 169.390
I. DOLGOROČNA SREDSTVA 97.236 105.182 91.206 113.807
1. Neopredmetena sredstva in  

olgoročne aktivne časovne razmejitve 
1.210 1.786 3.112 2.129

d
2. Opredmetena osnovna sredstva 93.129 102.928 87.573 111.082
3. Dolgoročne finančne naložbe 2.780 467 521 600
in naložbene nepremičnine  
4. Dolgoročne poslovne terjatve 117 96 71 342
5. Odložene terjatve za davek / / / /
II. KRATKOROČNA SREDSTVA 46.120 49.375 48.239 55.579
a. Obratna sredstva (brez AČR) 45.454 47.246 47.601 53.935
1. Sredstva (skupine za odtujitev) 0 / / /
 za prodajo 
2. Zaloge 8.023 8.160 8.755 9.417
3. Kratkoročne poslovne terjatve 30.843 32.098 32.535 38.591
4. Denarna sredstva 6.588 6.891 6.240 5.585
b. Kratkoročne finančne naložbe 666 1.816 330 1.398
III. KRATKOROČNE AKTIVNE 317 309 309 245
ČASOVNE RAZMEJITVE (AČR) 
B. OBVEZNOSTI DO VIROV 144.811 154.552 139.445 169.390
SREDSTEV 
I. DOLGOROČNI VIRI 110.557 119.411 108.020 134.146
a. Kapital 90.438 96.358 93.204 115.772
b. Dolgoročne obveznosti  

 rezervacije  
20.119 23.053 14.812 18.370

in
1. Rezervacije in dolgoročne PČR 116 209 267 583
2. Dolgoročne obveznosti  20.003 22.845 14.545 17.791
od tega dolgoročne finančne obveznosti 13.326 / / /
dolgoročne poslovne obveznosti 6.677 / / /
II. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
IN REZERVACIJE 

34.254 35.141 31.425 35.244

1. Kratkoročne obveznosti 33.905 34.958 31.254 35.080
od tega kratkoročne finančne obveznosti 5.098 / / /
kratkoročne poslovne obveznosti  28.800 / / /
2. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
(PČR) 

350 184 171 165

Vir: iBON 2007/I.
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Priloga 7: Izkaz poslovnega izida podjetnika za leta 2006, 2005, 2004 in 2003 
v EUR Podjetnik 

31.12.2006
Podjetnik 
31.12.2005 

Podjetnik 
31.12.2004 

Podjetnik 
31.12.2003

A. CELOTNI PRIHODKI 1.322.371 1.258.893 1.257.434 1.341.331
I. POSLOVNI PRIHODKI 
(K

1.318.691 1.256.910 1.255.478 1.337.642
OSMATI DONOS IZ POSLOVANJA) 

od   
pro

1.312.777 1.256.743 1.255.328 1.336.214tega Čisti prihodki od prodaje
izvodov, storitev, blaga in materiala 

II 2.383 1.983 1.789 3.688. FINANČNI PRIHODKI 
o ežev  0 / / /d tega Finančni prihodki iz del
II 1.298 0 167 0I. DRUGI PRIHODKI 
B. C .543 1.188.406 1.218.496 1.279.541ELOTNI ODHODKI 1.259
I. POSLOVNI ODHODKI 1.259.464 1.188.197 1.215.414 1.274.036
1 967.226 929.414 968.979 1.055.328. Stroški blaga in materiala 
2. Stroški storitev 147.200 121.260 94.168 87.224
3 79.695 76.352 82.860 79.509. Stroški dela 
o   58.321 53.419 56.836 54.134d tega plače
4 vnih 
sred

30.717 30.779 26.399 18.746. Amortizacija in odpisi osno
stev 

5. O
(p

0 0 14.624 2.391dpisi obratnih sredstev  
revrednotovalni odhodki) 

6. Drugi poslovni odhodki 34.627 30.395 28.385 30.838
II. FINANČNI ODHODKI 79 209 2.874 5.505
1. Finančni odhodki za obresti in iz 

rug  
79 0 0 0

d ih obveznosti 
2. Finančni odhodki iz oslabitev in  
odpisov finančnih naložb 

0 209 2.874 5.505

III. DRUGI ODHODKI 0 0 209 0
C. 62.823 70.487 38.938 61.794DOBIČEK OZ. IZGUBA PRED  
DAVKI (EBT) 
D. DAVKI IZ DOBIČKA / / / /
E / / / /fektivna stopnja obdavčitve 
E. ČISTI DOBIČEK OZ. IZGUBA (E) / / / /
V
 

ir: iBON 2007/I. 
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Priloga 8: Izkaz poslovnega izida povprečja mikro podjetnikov za leta 2006, 2005, 2004 in 
003 

v Povprečje 

 2006 

Povprečje 

s.p. 2005 

Povprečje 
kro 

s.p. 2004 

Povprečje 
mikro 
s.p. 2003 

2
 EUR 

mikro mikro mi
s.p.

A. CELOTNI PRIHODKI 133.952 142.915 135.424 150.200
I.
(KO

133.427 142.001 134.703 148.903 POSLOVNI PRIHODKI 
SMATI DONOS IZ POSLOVANJA) 

od d prodaje  
proizvodov, storitev, blaga in materiala 

132.613 141.104 133.601 146.432tega Čisti prihodki o

II. HODKI 144 463 417 659FINANČNI PRI
od /tega Finančni prihodki iz deležev  4 / / 
III. 381 451 300 642 DRUGI PRIHODKI 
B. CELOTNI ODHODKI 121.358 130.230 121.697 135.793
I. POSLOVNI ODHODKI 119.870 128.494 119.699 133.144
1. Stroški blaga in materiala 63.024 67.211 61.875 66.530
2. Stroš 18.447 19.551 18.416 21.399ki storitev 
3. S 507 18.945 20.808troški dela 17.725 20.
o 12.527 14.622 13.435 14.538d tega plače  
4  sredstev 12.779 13.541 12.759 16.655. Amortizacija in odpisi osnovnih
5
(p

140 125 163 275. Odpisi obratnih sredstev  
revrednotovalni odhodki) 

6 7.541 7.478. Drugi poslovni odhodki 7.754 7.559
II 1.270 1.686 1.639 2.531. FINANČNI ODHODKI 
1
d

1.267 1.428 1.226 1.889. Finančni odhodki za obresti in iz 
rugih obveznosti 

2
o

. Finančni odhodki iz oslabitev in  
dpisov finančnih naložb 

3 259 413 646

III. DRUGI ODHODKI 219 54 359 118 
C. DOBIČEK OZ. IZGUB

AVKI (EBT) 
A PRED  12.594 12.681 13.723 14.407

D
D. DAVKI IZ DOBIČKA / / / /
Efektivna stopnja obdavčitve / / / /
E. ČISTI DOBIČEK OZ. IZGUBA (E) / / / /
Vir: iBON 2007/I. 
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