
PRILOGA 3

IME DRUŠTVA : ………………..……………………………………… Matična številka:
  

SEDEŽ DRUŠTVA : …..……………………………………………….

1 3

70 1. Prihodki od dejavnosti (051 do 058) 050

a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 051

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 052

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 053

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 054

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih 
programov 055

e) članarine in prispevki članov 056

f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov 057

g) ostali prihodki od dejavnosti 058

2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 059

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 060

75 4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 061

5. Donosi od dejavnosti (050+059-060+061) 062

40 6. Stroški porabljenega materiala in prodanega 
trgovskega blaga (064-065+066) 063

a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga 064

b) Povečanje vrednosti zalog materiala in 
trgovskega blaga 065

c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in 
trgovskega blaga 066

41 7. Stroški storitev 067

42 8. Stroški dela 068

43 9. Dotacije drugim pravnim osebam 069

44, 45 10. Odpisi vrednosti 070

46 11. Drugi odhodki iz dejavnosti 071

11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti 
(063+067+068+069+070+071) 072

73 12. Finančni prihodki 073

47 13. Finančni odhodki 074

74 14. Drugi prihodki 075

48 15. Drugi odhodki 076

del 81 16. Davek od dohodkov 077

del 81 17. Odloženi davki 078

del 81 18. Presežek prihodkov  
(062-072+073-074+075-076-077-078) 079

OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti

Tekočega leta Prejšnjega leta

Priporo-
čeni

 konto

5

……………..……………………………………………………………..

7 (del 5)

Prejšnjega leta

2

Oznaka 
za AOP Tekočega leta

6 (del 4)

……………………………..……………………………………………..

v EUR (brez centov)

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 1.1. do 31.12. ……………..leta

Postavka

4

ZNESEK
SKUPAJ
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OD TEGA: iz opravljanja pridobitne dejavnosti

Tekočega leta Prejšnjega leta

Priporo-
čeni

 konto

5 7 (del 5)

Prejšnjega leta

2

Oznaka 
za AOP Tekočega leta

6 (del 4)

v EUR (brez centov)

Postavka

4
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83 19. Presežek odhodkov
(072-062-073+074-075+076+077+078) 080

20.
Kritje odhodkov  obravnavanega obračunskega 
obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih 
obračunskih obdobij

081

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA 
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM 
OBDOBJU (na dve decimalki)

082

**ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 083

Opombe:

V …………………., dne ……………

Obrazec je v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), Zakonom o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, 
št. 45/95 in 9/01)  in Letnim programom statističnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim 
inštitutom za revizijo. 

…………………………… ……………………

Zastopnik društvaOseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance

……………………

**Podatek AOP 083 je število mesecev poslovanja, ko je društvo dejansko poslovalo, kar pomeni, da je društvo imelo bodisi prihodke ali pa odhodke v letu, za katerega poroča. Če 
društvo ni imelo ne prihodkov in ne odhodkov, potem ima podatek AOP 083 vrednost 0.

*Izračun podatka na AOP 082: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo plače /(deljeno) s številom možnih 
delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.


