
PRILOGA 6B

IME PODJETNIKA: ………...…..……...……………………………… Matična številka:

……..……….………………………………………..…………………… Davčna številka:

SEDEŽ: ………………………………………………………..……....…

……..……….………………………………………..……………………

v EUR (brez centov)

1 3

1. Čisti prihodki od prodaje (051 do 053) 050

del 76 a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 051

del 76 b) Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 052

del 76 c) Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU 053

2.
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje

054

3.
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje

055

79 4.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne 
storitve

056

5.
Drugi poslovni prihodki (s 
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki), 
od tega:

057

del 76 -
subvencije, dotacije, regresi,kompenzacije in 
drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi 
učinki

058

del 76 - prevrednotovalni poslovni prihodki 059

6.
Stroški blaga, materiala in storitev 
(061 do 063)

060

71 a)
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 

061

40 b) Stroški porabljenega materiala 062

41 c) Stroški storitev 063

7. Stroški dela (065 do 068) 064

del 47 a) Stroški plač 065

del 47 b) Stroški pokojninskih zavarovanj 066

del 47 c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 067

del 47 č) Drugi stroški dela 068

8. Odpisi vrednosti (070 do 072) 069

43 a) Amortizacija 070

4 52

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

Prejšnjega leta
Postavka Konto

Oznaka 
za AOP

Znesek
Tekočega leta 



v EUR (brez centov)

1 3 4 52
Prejšnjega leta

Postavka Konto
Oznaka 
za AOP

Znesek
Tekočega leta 

del 72 b)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih

071

del 72 c)
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih

072

9. Drugi poslovni odhodki (074+075) 073

del 48 a) Prispevki za socialno varnost podjetnika 074

44, 
del 48

b) Ostali stroški 075

del 77 10. Finančni prihodki iz deležev 076

del 77 11. Finančni prihodki iz danih posojil 077

del 77 12. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 078

del 74 13.
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb

079

del 74 14. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 080

del 74 15. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 081

del 74
Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v 

14. in 15.)
082

16. Drugi prihodki (084+085) 083

del 78 a)
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso 
povezani s poslovnimi učinki

084

del 78 b) Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 085

75 17. Drugi odhodki 086

80+ 18.
Podjetnikov dohodek 
(050+054-055+056+057-060-064-069-073
+076+077+078-079-080-081+083-086)

087

80- 19.
Negativni poslovni izid
(055-050-054-056-057+060+064+069+073
-076-077-078+079+080+081-083+086)

088

*Povprečno število zaposlencev na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju (na dve 
decimalki)

089

Število mesecev poslovanja 090

Opomba:

V  …………………, dne…..……… Oseba, odgovorna za Samostojni
sestavljanje bilance: podjetnik:

………………….. …………………..

* Izračun podatka na AOP 089: 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.

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.


