
Kontrola bruto bilance 
po kontih



Oddaja bilanc je najbolj 
stresno obdobje. Še 

dobro, da sem se 
dobro pripravila. 



Preverimo, ali so postavke v naših knjigah 
pravilno evidentirane.



Preverimo stanje osnovnih sredstev.

• Ali se le-to ujema z registrom?

• Ali se je pravilno in v celoti obračunala amortizacija 

ter popravek vrednosti sredstev ustrezno 

evidentiran?

• Ali smo aktivirali vsa potrebna sredstva?

Preverimo stanje 
osnovnih sredstev.

Razred 0



• Ali se stanje gotovine v blagajni ujema s stanjem v 

glavni knjigi (10)?

• Ali se stanje transakcijskih računov in depozitov (11) 

ujema z bančnimi evidencami?

• Ali se evidenca odprtih terjatev do kupcev, danih 

avansov in danih varščin ujema s saldom na kontih 

terjatev (12, 13)?

Primerjamo stanje 
gotovine, TRR in 
odprtih terjatev s 

pomožnimi 
evidencami.

Razred 1



• Ali je na kontih skupine 16 samo znesek DDV, ki si ga podjetje lahko 

odbija šele v naslednjih davčnih obdobjih?

• Saldo plačanih akontacij davka od dobička pravnih oseb (konto 161) se 

mora ujemati z zneskom, ki je bil v lanskem obračunu predviden kot 

letni znesek akontacije davka (če ne zamujamo s plačilom akontacij).

• Preverimo stanje finančnih naložb in posojil (17 in 18)

• Preverimo pravilnost stanja časovnih razmejitev (19). 

Pregledamo stanje 
kratkoročnih terjatev, 

finančnih naložb, 
posojil in časovnih 

razmejitev.
Razred 1 - nadaljevanje



Preverimo odprte 
obveznosti do dobaviteljev 
in delavcev ter obveznost 

za plačilo DDV-ja.

• Ali se evidenca odprtih obveznosti do 
dobaviteljev, prejetih avansov in varščin ujema 
s saldom na kontih obveznosti (22, 23)?

• Preverimo stanje obračunanih in še 
neizplačanih plač (25).

• Preverimo stanje obveznosti na obrazcu DDV-O 
in ga primerjamo s stanjem na kontu 26.

Razred 2



Pregledamo kratkoročne 
obveznosti in časovne 

razmejitve.• Preverimo stanje finančnih in drugih 

kratkoročnih obveznostih (27 in 28).

• Preverimo pravilnost stanja pasivnih 

časovnih razmejitev (29).

Razred 2 (nadaljevanje)



Primerjamo stanje zalog 
materiala in blaga.

Primerjamo stanje zalog materiala in 

blaga iz glavne knjige s pomožnimi 

evidencami in rezultati inventure.

Razreda 3 in 6 



• Še enkrat preverimo in naredimo hitro logično kontrolo, 

ali so vsi stroški upravičeni in poslovno potrebni. 

Uredimo si ločeno evidenco davčno nepriznanih 

odhodkov in prihodkov, ki so izvzeti iz davčnega 

obračuna. 

• Preverimo, ali smo prejeli še kakšne račune, ki se 

nanašajo na stroške za preteklo obračunsko obdobje in 

jih vključimo med stroške in oblikujemo PČR.

Pozorni smo na 
upravičenost in 

ustrezno 
obdobje 
stroškov. 

Razred 4



Uporaba razreda 
5 je prosta.



• Uredimo si ločeno evidenco davčno nepriznanih odhodkov 

in prihodkov, ki so izvzeti iz davčnega obračuna. 

• Med prihodki preverimo morebitne nezaračunane prihodke, 

ki se po vsebini nastanka poslovnega dogodka štejejo med 

prihodke v tekočem letu. To dokazujemo s pogodbami ali 

drugimi podobnimi listinami. Vključimo med prihodke in 

oblikujemo aktivne časovne razmejitve (AČR).

Razred 7 
Razred 7 uredimo na 
podoben način kot 

razred 4.



V razredu 8 
ugotavljamo 
poslovni izid.



• Preverimo pravilnost stanja osnovnega kapitala (90).

• Ali imamo oblikovane zakonske rezerve? Po potrebi jih še 

oblikujemo, do 10 % osnovnega kapitala, vsako leto pa ne več 

kot 5 % (91 in 92).

• Ali so prikazane pravilne vrednosti izgub oz. dobičkov iz 

preteklih let (93)?

Preverimo še pravilnost stanja 
kapitala ... 

Razred 9 



• Ali so oblikovane rezervacije v preteklih obdobjih še vedno 

upravičene (96)?

• Ali so dolgoročne obveznosti ustrezno izkazane? Ali je morda 

med dolgoročnimi obveznostmi katera, ki po ročnosti sodi v 

kratkoročno (97 in 98)?

Razred 9 – nadaljevanje 
… ter rezervacije in 

dolgoročne obveznosti. 



Ko smo pregledali bruto bilanco in se 
prepričali, da smo poknjižili vse 
poslovne dogodke, ki se nanašajo na 
obravnavano obračunsko leto, se 
lahko lotimo sestavljanja davčnega 
obračuna in računovodskih izkazov.



Vsebino priporočnika je pripravila Edita Golob, 

Pro fin finančno poslovni center, d.o.o.



Priprava davčnega obračuna in 
računovodskih izkazov letnih 
poročil sta v Minimaxu
avtomatizirana. 

Poglejte posnetek 

https://help.minimax.si/help/priprava-letnih-porocil-v-minimaxu-video?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_bruto_bilanca_kontrola&utm_campaign=help


Za brezplačne priročnike in posnetke kliknite
https://www.minimax.si/baza-znanja

https://www.minimax.si/baza-znanja/#e-prirocniki?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_bruto_bilanca_kontrola&utm_campaign=baza_znanja


Saop d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50
info@minimax.si 
www.minimax.si

PIŠITE NAM 

https://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_bruto_bilanca_kontrola&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti 

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne kot 

glavni vir informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali tolmačenju 

obstoječe vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano 

problematiko vam svetujemo posvet s strokovnjaki.


