KATALOG - OKTOBER 2021

MALA
ŠOLA SRS
KATALOG VSEBIN

DOBRODOŠLI V MALI ŠOLI SRS
Mala šola SRS je namenjena vsem, ki v praksi uporabljajo Slovenske
računovodske standarde. Vsebine vsak mesec tudi dopolnjujemo.
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UVOD V SRS

ALI STE VEDELI?
Uvod v Slovenske računovodske standarde je
najpomembnejši del standardov. Brez
razumevanja osnovnih konceptov, ne boste
dobro razumeli tudi ostalih vsebin
standardov.

Uvod v SRS
Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Pojasnitev Uvoda
2. Pravilnik o računovodstvu
3. Letno poročilo
4. Letni popis
5. Računovodska napaka - COVID
6. Branje računovodskih izkazov

SRS in pojasnila
1. Uvod v SRS

Pojasnjevalna gradiva
1.
2.
3.
4.
5.

Popravek napake - praktičen primer
Sprememba računovodske ocene
Sprememba računovodske usmeritve
Upoštevanje temeljnih računovodskih predpostavk
Prejeta bančna garancija za dobro izvedbo posla in

unovčitev
6. Splošna navodila, kako opraviti letni popis

Pripomočki za praktično uporabo
1. Osnutek pravilnika o računovodstvu 2019
2. Metodološki pripomoček za izračun pomembnosti
3. Seznam razkritij za računovodski del letnega poročila
4. Seznam razkritij za poslovni del letnega poročila

SRS 1

ALI STE VEDELI?
Opredmeteno osnovno sredstvo v bilanci stanja
pripoznam, če je verjetno, da bodo pritekale
gospodarske koristi povezane z njim, ali pa je
njegovo nabavno vrednost mogoče zanesljivo
izmeriti.

SRS 1
OPREDMETENA
OSNOVNA
SREDSTVA

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 1
2. Prevrednotenje
3. Najemi kot pravica do uporabe
4. Ocena življenjske dobe OS in kaj narediti če so vaša OS že
amortizirana
5. Kako izločiti del starega OS, ki smo ga nadomestili z novim
6. Evidentiranje nepremičnine, kjer je v pogodbi o nakupi en znesek
7. Etažna lastnina
8. Povezava evidence nepremičnin z zemljiško knjigo

SRS in pojasnila
1. SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva

Ponazoritve knjiženj
1. Kasnejša vlaganja v OS
2. Nabava OS
3. Nabava stroja - stroški vzdrževanja
4. Nakup zgradbe sestavni deli
5. Obračun amortizacije
6. Podaljšanje prvotno ocenjene življenjske dobe OS
7. Skrajšanje prvotno ocenjene življenjske dobe OS
8. Prodaja OS
9. Sofinanciranje OS
10. Uporaba lastnega proizvoda kot OS
11. Vlaganje v tuja OS
12. Nakup nove poslovne zgradbe
13. Nakup poslovnega prostora - etažna lastnina
14. Nakup zemljišča in gradnja poslovnega prostora v lastni režiji
15. Ureditev zunanje okolice
16. Evidentiranje stroškov preizkusa OS
17. Evidentiranje ocenjenih stroškov razgradnje opreme
18. Kmetijstvo - ureditev in priprava sadnega nasada
19. Evidentiranje plemenske živine
20. Evidentiranje preureditve poslovnega prostora, ki smo ga najeli
21. Evidentiranje primanjkljaja pri OS
22. Evidentiranje izločitve opreme zaradi dotrajanosti
23. Uničenje stroja, ki je bil zavarovan pri zavarovalnici
24. Prodaja OS in povratni najem

SRS 1
OPREDMETENA
OSNOVNA
SREDSTVA

Pojasnjevalna gradiva
1. OS, ki se ga pridobiva postopoma
2. Najemi po novih pravilih računovodenja
3. Evidentiranje unovčene garancije
4. Evidentiranje najema, če je trajanje najema pretežen del
življenjske dobe OS
5. Evidentiranje Leasinga

Pripomočki za praktično uporabo
1. Datoteka za izračun pravice do uporabe
2. Datoteka za preračun napake in računovodske usmeritve
3. Datoteke za preračun nadomestila dela starega OS z novim
4. Datoteka za razdelitev nepremičnine

SRS 2

ALI STE VEDELI?
Nastali stroški raziskovanja v organizaciji se
ne pripoznajo kot neopredmeteno sredstvo,
temveč se takoj obravnavajo kot stroški
oziroma odhodki v obračunskem obdobju, v
katerem nastanejo.

SRS 2
NEOPREDMETENA
OSNOVNA
SREDSTVA

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 2
2. Dobro ime

SRS in pojasnila
1. SRS 1 - Neopredmetena sredstva

Ponazoritve knjiženj
1. Evidentiranje stavbne pravice
2. Nakup računalniškega programa
3. Odloženi stroški razvoja nastali v podjetju
4. Odprava pripoznanega računalniškega programa
5. Stroški razvijanja

Druga pojasnjevalna gradiva
1. Stroški raziskovanja, stroški razvijanja

SRS 3

ALI STE VEDELI?

Standard pozna datum trgovanja in datum
poravnave. Sami pa si morate v pravilih določiti,
kateri datum boste uporabljali pri obračunavanju
nakupa finančnih sredstev.

SRS 3
FINANČNE
NALOŽBE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 3
2. Naložbeno zlato

SRS in pojasnila
1. SRS 3 - finančne nalažbe

Ponazoritve knjiženj
1. Dolgoročni depozit
2. Način vodenja nakupa in prodaje vrednostnih papirjev
3. Nakup delnic, ki ne kotirajo na borzi
4. Nakup delnic, ki kotirajo na borzi - datum poravnave
5. Nakup delnic, ki kotirajo na borzi - datum trgovanja
6. Nakup deleža v d.o.o. - različica 1
7. Nakup deleža v d.o.o. - različica 2
8. Oslabitev vrednosti finančne naložbe po pošteni vrednosti preko
kapitala
9. Posojilo z valutno klavzulo

SRS 4

ALI STE VEDELI?

Za zmanjševanje količin posameznih vrst zalog
lahko uporabljamo Metodo zaporednih cen (FIFO)
ali metodo tehtanih povprečnih cen. Ta se
razlikuje od začetnega pripoznavanja zalog
proizvodov oz. nedokončane proizvodnje, kjer
uporabimo proizvajalne stroške v širšem ali ožjem
pomenu, zoženo lastno ceno ali spremenljive
proizvajalne stroške.

SRS 4
ZALOGE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 4

SRS in pojasnila
1. SRS 4 - Zaloge

Ponazoritve knjiženj
1. Inventurni višek ali primanjkljaj pri trgovskem blagu
2. Nabava surovin in materiala (kompleksno)
3. Nakup materiala, ki se takoj izroči v uporabo
4. Nakup surovin in materiala pri kmetu, ki ima dovoljenje za
pavšalno nadomestilo
5. Popisne razlike-vračunan kalo - dej. popis manjši od vrač. kala
6. Popisne razlike-vračunan kalo - dej. popis večji od vrač. kala
7. Popisne razlike
8. Poraba surovin in materiala - stalne cene
9. Primanjkljaj bremenitev odgovorne osebe
10. Slabitev v vrednosti zalog surovin in materiala na nadomestljivo
vrednost
11. Surovine ali material v dodelavi ali predelavi
12. Uskladitev nabavne vrednosti materiala s popisom konec leta
13. Uvoz surovin in materiala v svojem imenu za svoj račun
14. Vrednotenje s proizvajalnimi stroški
15. Vrednotenje s spremenljivimi stroški
16. Vrednotenje z zoženo lastno ceno
17. Zaloga drobnega inventarja in embalaže po nabavni vrednosti
18. Zaloga drobnega inventarja in embalaže - vrednotijo se po SC
19. Zaloge se vrednotijo po dejanskih cenah

SRS 5

ALI STE VEDELI?

Med popravkom vrednosti terjatve in odpisom
terjatve obstaja razlika.Popravek vrednosti
terjatve nastane zaradi slabitve terjatev na
dejansko pričakovano vrednost poplačila. Odpis
terjatev pomeni izločitev terjatev iz poslovnih
evidenc.

SRS 5
TERJATVE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 5
2. Oslabitev terjatev

SRS in pojasnila
1. SRS 5 - Terjatve

Ponazoritve knjiženj
1. Dana varščina - nakup poslovnih prostorov
2. Dana varščina za embalažo
3. Dani potrošniški kredit
4. Denarna poravnava terjatve
5. Finančni prihodki iz prejetih dividend
6. Komisijska in konsignacijska prodaja
7. Kratkoročne terjatve za odbitni DDV
8. Nakup pri dobavitelju s plačilom v naprej
9. Odstop terjatev
10. Oslabitev terjatev in odprava slabitev
11. Pobot ali kompenzacija
12. Preračun terjatev na nov tečaj
13. Prodaja in zavarovanje plačila
14. Prodaja na kredit
15. Prodaja proizvodov
16. Prodaja s finančnim popustom
17. Prodaja terjatve
18. Terjatve do zavarovalnice za poravnavo škode
19. Terjatve za obresti za dano posojilo
20. Terjatve za dane garancije

Druga pojasnjevalna gradiva
1. Knjiženje po principu staro za novo

SRS 6

ALI STE VEDELI?

Amortizacije od naložbenih nepremičnin ne
obračunavate v primeru, da jih vrednotite po
pošteni vrednosti.

SRS 6
NALOŽBENE
NEPREMIČNINE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 6

SRS in pojasnila
1. SRS 6 - Naložbene nepremičnine

Ponazoritve knjiženj
1. Gradnja nepremičnine kot naložbena nepremičnina
2. Nakup naložbene nepremičnine - model poštene vrednosti
3. Nakup naložbene nepremičnine - model poštene vrednosti 1
4. Nakup naložbene nepremičnine
5. Prenos nepremičnine iz OS
6. Prenos nepremičnine iz zaloge na naložbeno nepremičnino
7. Prenos nepremičnine iz zaloge po pošteni vrednosti
8. Prenos nepremičnine na OS model poštene vrednosti
9. Prenos naložbene nepremičnine na nekratkoročna sredstva za
prodajo
10. Prenos naložbene nepremičnine na osnovna sredstva
11. Prodaja naložbene nepremičnine

SRS 7

ALI STE VEDELI?

Med denarna sredstva uvrščamo tudi denarne
ustreznike. To so naložbe, ki jih je mogoče hitro
oziroma v bližnji prihodnost pretvoriti v vnaprej
znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je
tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Sem
lahko uvrščamo kratkoročne depozite in vloge v
bankah (na primer z zapadlostjo v plačilo največ
tri mesece po pridobitvi).

SRS 7
DENARNA
SREDSTVA

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 7

SRS in pojasnila
1. SRS 7 - Denarna sredstva

Ponazoritve knjiženj
1. Prodaja na plačilne kartice in gotovino

SRS 8

ALI STE VEDELI?

Pridobljene lastne delnice ali lastni poslovni
deleži se odštejejo od kapitala. V izkazu
poslovnega izida se ob nakupu, prodaji, izdaji ali
umiku ne pripozna dobiček ali izguba iz tega posla
oziroma se vsa razlika preračuna s kapitalom.

SRS 8
KAPITAL

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 8

SRS in pojasnila
1. SRS 8 - Kapital

Ponazoritve knjiženj
1. Izstop družbenika
2. Pogojno povečanje OK v d.d.
3. Pogojno povečanje OK v d.o.o.
4. Pokrivanje prenesene čiste izgube
5. Povečanje kapitala d.d.
6. Povečanje kapitala d.o.o.
7. Povečanje kapitala iz sredstev družbe d.d.
8. Povečanje kapitala iz sredstev družbe d.o.o.
9. Poznejša vplačila in izplačila kapitala v d.o.o.
10. Pridobitev lastnega poslovnega deleža
11. Prodaja lastnih deležev
12. Prodaja lastnih delnic
13. Ustanovitev zasebnega zavoda brez vložka
14. Ustanovitev zasebnega zavoda z vložkom
15. Vplačila kapitala v d.d.
16. Vplačilo kapitala v d.o.o.
17. Zmanjšanje kapitala z umikom lastnih delnic
18. Zmanjšanje kapitala - izplačilo delničarjem
19. Zmanjšanje kapitala - izplačilo družbenikom

Druga pojasnjevalna gradiva
1. Evidentiranje združitve dveh podjetij

SRS 9

ALI STE VEDELI?

Delitev dolgov na kratkoročne in dolgoročne je
odvisna od poslovnega cikla organizacije. To je
čas od pridobitve sredstva za delovanje do
njegove prodaje za denar. Če poslovni cikel ni
jasno opredeljen, velja, da traja dvanajst mesecev.
V organizacijah, v katerih je poslovni cikel daljši
od enega leta se kot kratkoročne razvrščajo tudi
dolgovi z rokom zapadlosti nad enim letom.

SRS 9
DOLGOVI

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 9

SRS in pojasnila
1. SRS 9 - Dolgovi

Ponazoritve knjiženj
1. Denarni način poravnavanja obveznosti
2. Dolgoročno posojilo dobljeno pri banki zavarovano z
nepremičnino
3. Dolgoročno posojilo dobljeno pri tuji banki z zavarovanjem
4. Finančni dolg merjen po odplačni vrednosti z metodo efektivne
obrestne mere
5. Finančni dolg merjen po odplačni vrednosti
6. Izdaja obveznic
7. Kratkoročno posojilo dobljeno pri domačem podjetju
8. Kratkoročnost dolgoročnih obveznosti
9. Nakup blaga iz tujine
10. Obveznost za nezaračunano blago in storitve
11. Odpis obveznosti do dobaviteljev zaradi zastaranja
12. Odpis obveznosti na podlagi sklepa prisilne poravnave
13. Poravnava obveznosti z nepremičnino
14. Prodaja kupcu, ki plača v naprej
15. Prodaja s finančnim popustom (kasaskonto)
16. Uvoz blaga iz tujine na kredit v tuji valuti
17. Obračun plač za invalide nad kvoto
18. Nakup OS financiran s finančnim Leasingom - bruto princip
19. Nakup OS financiran s finančnim Leasingom - neto princip

Druga pojasnjevalna gradiva
1. Evidentiranje najetega kredita - zastav premoženja
2. Evidentiranja poroštva za kredit drugi pravni osebi in unovčitev
3. Evidentiranje Leasinga
4. Predčasno poplačilo Leasinga

SRS 10

ALI STE VEDELI?

Znesek, ki je pripoznan kot rezervacija, najboljše
ocene izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan
bilance stanja obstoječega, praviloma dolgoročne
obveze. Pri doseganju najboljše ocene rezervacije
se upoštevajo tveganja in negotovost, ki
neizogibno spremlja dogodke in okoliščine.
Rezervacija je zato enaka vrednosti izdatkov, ki
so po pričakovanjih potrebne za poravnavo
obveze.

SRS 10
REZERVACIJE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 10

SRS in pojasnila
1. SRS 10 - Rezervacije

Ponazoritve knjiženj
1. Rezervacije za dana jamstva
2. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine
3. Rezervacije za stroške razgradnje OS
4. Rezervacije za stroške reorganizacije podjetja

SRS 11

ALI STE VEDELI?

Aktivne časovne razmejitve morajo biti na dan
bilance stanja utemeljene in ne smejo skrivati
rezerv. Njihovo spravljanje v realne okvirje
popravi dotedanje stroške oziroma odhodke in
prihodke, v zvezi s katerimi so se prvotno
pojavile.

SRS 11
ČASOVNE
RAZMEJITVE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 11
2. PČR - stroški vzdrževanja

SRS in pojasnila
1. SRS 11 - Časovne razmejitve

Ponazoritve knjiženj
1. Dolgoročni stroški najema
2. Kratkoročno nezaračunani prihodki
3. Plačilo najemnine za več let naprej
4. PČR - stroški regresa za letni dopust

SRS 12, 13, 14

ALI STE VEDELI?

Stroški so ovrednoteni potroški in odhodki so
prodani stroški.

SRS
12, 13 in 14
STROŠKI
MATERIALA IN
STORITEV,
STROŠKI DELA
IN STROŠKI
POVRAČIL,
ODHODKI

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 12, 13, 14

SRS in pojasnila
1. SRS 12 - Stroški materiala in storitev
2. SRS 13 - Stroški dela in stroški povračil
3. SRS 14 -Odhodki

Ponazoritve knjiženj
1. Stroški storitev
2. Povračilo stroškov v zvezi z delom - prenizka akontacija
Več poznazoritev knjižb, ki so povezane s SRS 12, 13, 14
najdete tudi v ostalih SRS-jih.

SRS 15

ALI STE VEDELI?

Izvršitveno obvezo je treba pripoznati kot
samostojno (ločno) tudi v pogodbi dano možnost
kupcu za pridobitev dodatnega blaga in/ali
storitve, kadar takšna možnost predstavlja
stvarno pravico, ki je kupec ne bi sprejel, če ne bi
sklenil osnovne pogodbe.

SRS 15
PRIHODKI

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 15
2. Pravilno razvrščanje prihodkov

SRS in pojasnila
1. SRS 15 - Prihodki

Ponazoritve knjiženj
1. Evidentiranje prodaje po sklenjeni pogodbi
2. Pogodba o izgradnji stavbe
3. Prodaja naročniškega paketa z vezavo dveh leta
4. Prodaja tovornega vozila z možnostjo nadgradnje
5. Prodaja tovornega vozila z možnostjo rednega servisa
6. Prodaja z možnostjo vrnitve izdelka - vrne se 90 % kupnine
7. Prodaja z možnostjo vrnitve izdelkov - vrne se manj izdelkov, kot
je bilo ocenjeno
8. Prodaja z možnostjo vrnitve izdelkov - vrne se več izdelkov, kot je
bilo ocenjeno
9. Prodaja z možnostjo vračila blaga, ki povzroči dodatne stroške
10. Sprememba dolgoročne pogodbe s kupcem

SRS 16

ALI STE VEDELI?

Pri merjenju poštene vrednosti se upošteva
predpostavka, da se sredstvo izmeri v redni
transakciji med udeleženci na trgu za prodajo
sredstva na datum merjenja pod trenutnimi
tržnimi pogoji.

SRS 16
UGOTAVLJANJE
IN MERJENJE
POŠTENE
VREDNOSTI

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Gradivo je v pripravi

SRS 17

ALI STE VEDELI?

Organizaciji ni treba ocenjevati nadomestljive
vrednosti sredstva na dan vsakega poročanja,
ampak samo oceni, ali obstaja kakšno znamenje,
da utegne biti sredstvo oslabljeno. Ta znamenja
lahko izhajajo iz zunanjih in notranjih virov
informacij.

SRS 17
OSLABITEV
OPREDMETENIH
OSNOVNIH
SREDSTEV IN
NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Oslabitev OS in NDS

SRS 18, 19
24, 25, 26, 27, 28, 29
ALI STE VEDELI?
Standardi so se v letu 2016 spremenili in so se
razdelili v dva sklopa. Dobili smo SRS in PSR
(Pravila skrbnega računovodenja). Zaradi nove
strukturne spremembe so se nekateri standardi
ukinili, vsebine pa so se prenesle. Zato standardov
s številkami 18, 19, 24, 25, 27, 28 in 29 ne boste
našli.

SRS 20, 21, 22, 23

ALI STE VEDELI?
Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz
denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala so
temeljni računovodski izkazi, ki jih pripravljajo
organizacije za svoja letna poročila.

PRIPOMOČEK
"BILANCE"
Večina računovodskih programov ne podpira izdelave vseh
štirih ključnih računovodskih izkazov, zato smo pripravili
pripomoček »Bilance«.
Pripravljen je v Excelu in na podlagi tri mestnih kontov, ki jih
vnesete iz vaše bruto bilance. Pripomoček pa vam pripravi
vse naštete izkaze.
Usklajene izkaze nato enostavno kopirate v svoje letno
poročilo.

SRS 20, 21
OBLIKE BILANCE
STANJA ZA
ZUNANJE
POSLOVNO
POROČANJE,
OBLIKE IZKAZA
POSLOVNEGA
IZIDA ZA
ZUNANJE
POSLOVNO
POROČANJE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 20, 21

SRS in pojasnila
1. SRS 21 - Izkaz poslovnega izida za zunanje poročanje

Pripomočki za praktično uporabo
1. Pripomoček bilance

SRS 22
OBLIKE IZKAZA
DENARNIH
TOKOV ZA
ZUNANJE
POSLOVNO
POROČANJE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 22

Pripomočki za praktično uporabo
1. Pripomoček bilance

SRS 23
OBLIKE IZKAZA
GIBANJA
KAPITALA ZA
ZUNANJE
POSLOVNO
POROČANJE

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Predstavitev SRS 23

Pripomočki za praktično uporabo
1. Pripomoček bilance

SRS 30

ALI STE VEDELI?

SRS 30 in naprej se nanašajo na specifiko drugih
uporabnikov Slovenskih računovodskih
standardov, kot so samostojni podjetniki,
zadruge, izvajalce javnih služb, društva in
invalidske organizacije itd.

STANDARDI III
ZA
ORGANIZACIJE
V POSEBNIH
DEJAVNOSTIH

Video posnetki in prosojnice za spremljanje
1. Samostojni podjetnik (SRS 30)
2. Zadruge (SRS 31)

PRIDRUŽITE SE NAM V
MALI ŠOLI SRS
Poglejte
ponudbo

Oglejte si brezplačne vsebine na
temo standardov
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