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FORMULA ZA IZRAČUN DOBIČKA 

PRIHODKI – ODHODKI = DOBIČEK

Dobiček je po vsebini povečanje premoženja, in lastniki 

imajo pravico, da si dobiček tudi izplačajo. Pri tem pa ni 

odveč, da lastniki razumejo, katere postavke v bilanci nanj 

vplivajo. 

V nadaljevanju predstavljamo, na kaj moramo biti pozorni 

pri izplačilu dobička. Ta je lahko vezan v (slabih) zalogah, 

(slabih) terjatvah ali pa denarju, zato izkazani dobiček 

poslovanja včasih ne predstavlja realnega stanja. Kakšen je 

vpliv posameznih dejavnikov, pa si preberite v nadaljevanju. 

Kaj je dobiček? 
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Dobiček je povečanje premoženja in 

povečuje kapital podjetja. 



Dobiček pripada lastnikom

V računovodski stroki poznamo dva ključna računovodska 

izkaza, in sicer bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. 

Bilanca stanja prikazuje sredstva in obveznosti do virov 

sredstev točno na določen dan. Običajno jo sestavljamo na 

31. 12., torej zadnji dan v letu. 

Izkaz poslovnega izida pa je obdobni izkaz in prikazuje 

nabrane prihodke in odhodke v obdobju, za katerega ga 

pripravljamo. Običajno je to od 1. 1. do 31. 12., iz njega pa 

lahko preberemo, ali je podjetje poslovalo z dobičkom ali z 

izgubo. 

Čisti dobiček pripišemo kapitalu, s čimer se ta poveča. 

Kapital je lastnik vložil v podjetje z namenom povečevanja 

premoženja, zato dobiček pripada lastnikom. Kapital pa je 

obveznost do lastnika. 
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Ali lahko dobiček vedno 
izplačamo?

Bilanca stanja sledi osnovnemu pravilu, da morajo biti 

sredstva enaka obveznostim do virov sredstev.

Torej, če smo pripisali dobiček kapitalu, in se je zato povečal, 

so se s tem povečale tudi obveznosti do virov sredstev. Na 

drugi strani pa se je morala povečati ena izmed oblik 

sredstev.
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KJE JE VEZAN DOBIČEK?

Najpogosteje je dobiček vezan v terjatvah, zalogah ali 

denarju.

Terjatve nastanejo s prodajo. V bilanci stanja nastane 

terjatev, v izkazu poslovnega izida pa poslovni prihodki, ki 

vplivajo na izkazani dobiček, in sicer ga povečujejo. 

Zaloge so postavka, ki so v bilanci stanja, in zanje rečemo, da 

so parkirani stroški. Dokler imamo zaloge, ki jih nismo 

prodali, se poslovni odhodki ne izkažejo. Povečujejo pa 

izkazani dobiček. 

Denar: Če je dobiček vezan v denarju, to pomeni, da so 

terjatve poplačane in zaloge prodane. 



Kaj vse so terjatve? 

Kot smo ugotovili, terjatve nastanejo s prodajo. Če ima 

podjetnik terjatve, pomeni, da ima pravico zahtevati plačilo 

dolga, dobavo stvari ali opravilo dogovorjene storitve. 

Terjatve so ena izmed oblik sredstev v bilanci stanja. Izvor 

terjatev je lahko iz prodaje, financiranja ali pa gre za druge 

vrste terjatev. 

SLABE ALI DOBRE TERJATVE?

V praksi poljudno uporabljamo izraz dobre oziroma slabe 

terjatve. Kot dobre razumemo tiste, za katere ocenjujemo, da 

jih bo podjetje dobilo poplačano. 

Med slabe terjatve pa vštevamo tiste, ki z veliko verjetnostjo 

ne bodo poravnane, na primer, ker je dolžnikovo podjetje v 

prisilni poravnavi ali stečaju. Zanje je treba opraviti slabitev 

po računovodskih pravilih (oceniti, kakšna je realna vrednost 

poplačila), in s tem se zmanjša dobiček. Dobiček si lahko 

lastnik izplača le ob pogoju, da so terjatve realno izkazane.

Minimax ima jasen pregled 
nad neplačanimi računi. 
To omogoča pravočasen 

odziv, s čimer vplivamo na 
zmanjšanje „slabih“ 

terjatev.



Kaj pomenijo zaloge?

Pri evidentiranju zalog moramo biti pozorni, da bomo te 

zaloge tudi zares prodali ali uporabili pri lastni proizvodnji. 

Zaloge so lahko:

Material in surovine, ki jih podjetje porablja za 

proizvodnjo.

Blago, ki je namenjeno nadaljnji prodaji. Sem spada blago, 

ki je v skladišču ali na poti do kupca, pa tudi blago, ki je na 

poti od dobavitelja. 

Proizvodi, ki jih podjetje proizvede in jih ima v skladišču z 

namenom prodaje. 

Ker zaloge vplivajo na višino dobička, je nujno, da podjetnik 

razume, s kakšnimi zalogami razpolaga in ali je njihova 

vrednost realno izkazana.  

Realno izkazovanje zalog pomeni, da realno ocenimo 

njihovo vrednost na trgu. Nekatere zaloge moramo morda 

odpisati ali celo uničiti, s tem jih slabimo. Vse to pa 

zmanjšuje dobiček. 



Kako je z denarjem? 

Denarna sredstva imajo veliko vlogo v poslovnem procesu, 

saj se z njihovo pomočjo zagotavlja plačilna sposobnost 

podjetja. Po računovodskem poslovanju kot denarna 

sredstva štejejo gotovina, knjižni denar in denar na poti. 

Gotovina je denar v blagajni, kamor štejemo bankovce, 

kovance, čeke oziroma druge vrednostne papirje. 

Knjižni denar je denar na banki ali drugi finančni inštituciji, ki 

se uporablja za plačevanje. 

Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na račun pri 

banki ali drugi finančni instituciji, in se istega dne še ne vpiše 

na dobroimetje. 

Z vidika izplačila dobička je seveda najbolje, če ima 

podjetje dobiček vezan v denarju. 



Pasti izplačevanja dobička
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Lastniki sprejmejo sklep o izplačilu dobička. To se v 

računovodskih izkazih odrazi tako, da se pripisani dobiček 

preobrazi v obveznost do lastnika. Obveznost pa je treba  

realizirati, torej lastnikom dobiček tudi izplačati. 

Če je dobiček vezan v slabih, neizterljivih terjatvah ali v slabih 

zalogah, ki ne bodo prodane, pomeni, da ne bo denarja za 

izplačilo.  

V takih primerih si podjetja pomagajo tako, da najamejo 

kredit pri banki, in takrat se obveznost do lastnika spremeni v 

obveznost do banke. 

Plačali smo lastniku in sedaj smo dolžni banki, ki ji bomo 

morali denar vrniti. Če je težava v slabih terjatvah ali zalogah, 

tudi banki ne bo mogoče poplačati dolga. 

KAPITAL DOBIČEK

OBVEZNOST DO LASTNIKAOBVEZNOST DO BANKE



Vsebinsko je dobiček najpomembnejša kategorija za različne 

interesne skupine, ki imajo vsaka svoj vidik.

KAKO DOBIČEK VIDI LASTNIK?

Lastnik je v podjetje vložil svoje premoženje, s katerim tvega, 

zato je njegov temeljni interes povečanje tega premoženja. Z 

vidika (so)lastnika podjetja je dobiček torej informacija, ki 

pove, da se je premoženje povečalo, v primeru izgube pa 

zmanjšalo. 

KA J DOBIČEK PREDSTAVLJA ZAPOSLENIM? 

Za zaposlene pomeni možnost povečanja ali vsaj ohranjanja 

materialnih koristi in socialne varnosti. Po drugi strani pa 

izguba nesporno pomeni poslabšanje teh koristi.

KAKO POSLOVNI PARTNERJI RAZUMEJO DOBIČEK? 

Za poslovne partnerje (tako za odjemalce kot tudi dobavitelje) 

je običajno najpomembnejši vidik dolgoročnega in 

kakovostnega sodelovanja s podjetjem. Zato zanje dobiček 

pomeni možnosti povečanja obsega poslovnega sodelovanja.

KA J POMENI DOBIČEK Z VIDIKA UPNIKOV? 

Za upnike pomeni predvsem zmanjšanje tveganja. Po drugi 

strani pa pomeni tudi potencialno povečanje njihovega 

obsega poslovanja.

Dobiček z različnih vidikov
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Realno izkazovanje vseh postavk v bilanci stanja pomembno 
vpliva tudi na poslovanje in poslovne odločitve podjetja in 
seveda na izkaz poslovnega uspeha.

Za potrebe tega priročnika smo uporabili zelo poenostavljen 
prikaz, saj je za realno izkazovanje dobička treba preveriti 
tudi vse ostale postavke sredstev in obveznosti do virov 
sredstev v bilanci stanja. 

Realno izkazovanje
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REALNO IZKAZOVANJE DOBIČKA: Če ima 

podjetje terjatve, ki ne bodo poplačane, ali 

ima zaloge, ki ne bodo prodane, in še niso 

izkazani odhodki, ki so v zvezi s tem nastali, 

ima lahko previsoko izkazan dobiček. 

Ali ste vedeli?

Previsoko ali prenizko 

izkazani dobiček je ena izmed 

najpogostejših finančnih 

prevar.



Vsebino smo pripravili v sodelovanju z 
mag. Darinko Kamenšek,
dekanjo Visoke šole za računovodstvo in finance. 



Zakaj je Minimax dobra izbira za 
računovodski servis?

SPLETNI PROGRAM
Minimax je spletni program, zato ne potrebuje namestitve. Z 
uporabo lahko začnete takoj. Dostopi do programa so zaščiteni 
in varni. 

ENOSTAVNA UPORABA
Program ima vgrajene avtomatizme, zato je delo z njim 
enostavno. 

POVEZAVA S STRANKAMI
Če stranke pri svojem poslovanju uporabljajo Minimax, so vsi 
dokumenti sočasno že v računovodstvu, brez prenašanja in 
pretipkavanja. Računovodja in podjetnik imata vpogled v iste 
podatke. 

RASTE Z VAŠIM POSLOM
Skladno s svojimi potrebami lahko kadarkoli povečate ali 
zmanjšate število licenc, omogočite ali odvzamete dostop svojim 
strankam in urejate njihove pravice v programu.

CENIK BREZ DROBNEGA TISKA
V ceni so vključene vse zakonodajne spremembe, ažurni 
obračunski podatki in nadgradnje.

PODPORA
Podpora je brezplačna. Na voljo je 
tudi kakovostna baza navodil 
za uporabo programa. 

080 14 50

Predstavitev

https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=predstavitev
https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_dobicek&utm_campaign=predstavitev


Če Minimax priporočite svojim strankam, poslovnim 

partnerjem, prijateljem in znancem, vam v zahvalo priznamo 

provizijo. Pri tem ni pomembno, ali ste uporabnik programa 

ali ne. 

KAKO DO PROVIZIJE?

Provizijo prejmete, ko stranki priporočite program, še preden 

sama stopi v stik z nami. Enako velja tudi, ko nam stranka ob 

prvem stiku pove, da ste ji vi priporočili Minimax. 

KOLIKO ZNAŠA PROVIZIJA? 

Provizijo izračunamo glede na vrednost vseh uporabnin, ki jih 

plačujejo naročniki, ki ste jih posredovali.  

Provizija za priporočilo

• prvo leto 20 % vrednosti, 

• v drugem letu 10 % vrednosti, 

• v tretjem in vseh nadaljnjih letih pa 5 % 

vrednosti.

OBRAČUNAVANJE IN PREKINITEV

Provizija se obračunava 2-krat letno (januarja in julija) za 

preteklo polletje. Provizijo prejmete od vseh uporabnikov, ki 

ste jim priporočili program, dokler plačujejo licenčnino.   

Provizija za vaše priporočilo

https://www.minimax.si/provizija?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_dobicek&utm_campaign=provizija


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov
in posnetkov seminarjev 

kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_provizija&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_dobicek&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 dodaten posvet s strokovnjaki.


