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PREDLOG SKLEPA:          

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o sprejetju Poročila o 

poteku likvidacijskega postopka in predloga za razdelitev premoženja javnega zavoda 

Keramični in lončarski center - v likvidaciji. 
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               Zoran JANKOVIĆ 
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- predlog sklepa z obrazložitvijo 

- poročilo likvidacijskega upravitelja 

- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida 
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                                                                                                                                      PREDLOG 

 

Na podlagi prvega odstavka 416. in prvega odstavka 417. člena Zakona o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo in 33/11), 27. člena Statuta Mestne 

občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) in Sklepa o redni 

likvidaciji javnega zavoda Keramični in lončarski center št. 3528-53/2006-5 z dne 20. 12. 2010 

je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……….. seji dne ……..  sprejel 

 

 

S K L E P 

o sprejetju Poročila o poteku likvidacijskega postopka in predloga za razdelitev 

premoženja javnega zavoda Keramični in lončarski center - v likvidaciji 

 

 

I. 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o poteku likvidacijskega postopka in 

predlog za razdelitev premoženja javnega zavoda Keramični in lončarski center - v likvidaciji 

s prilogami z dne 20. 5. 2011. 

 

II. 

 

Javni zavod  KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER– v likvidaciji (v nadaljnjem besedilu: 

javni zavod) nima nobenih sredstev ali premoženja, zato razdelitev ni možna in se ne opravi. 

  

III. 

 

Poslovne knjige javnega zavoda se hranijo pri Mestni občini Ljubljana, ustanoviteljici javnega 

zavoda.   

 

IV. 

 

Ustanoviteljica javnega zavoda ugotovi zaključek postopka in daje pooblastilo likvidacijskemu 

upravitelju za vložitev predloga za izbris javnega zavoda iz sodnega registra. 

 

V. 

 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  

 

 

Številka: 

Ljubljana, …………. 

                                                                                                                             Župan                                                                                                                 

                                                                                                               Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                       Zoran  Janković   
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O B R A Z L O Ž I T E V 

 

1. Pravni temelj 

Pravni temelj za sprejem sklepa so: 

- prvi odstavek 416. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - 

uradno prečiščeno besedilo in 33/11), ki določa, da o predlogu poročila o poteku 

likvidacijskega postopka in predlogu za razdelitev premoženja odloča organ, ki je 

sprejel sklep o likvidaciji 

- prvi odstavek 417. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - 

uradno prečiščeno besedilo in 33/11), ki določa, da likvidacijski upravitelj na podlagi 

sklepa o razdelitvi premoženja v 30 dneh razdeli premoženje 

- 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 

besedilo), ki določa, da je Mestni svet Mestne občine Ljubljana pristojen za izvajanje 

ustanoviteljskih pravic do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij 

- Sklep o redni likvidaciji javnega zavoda Keramični in lončarski center št. 3528-

53/2006-5 z dne 20. 12. 2010, s katerim se je formalno začel postopek redne likvidacije 

in določil likvidacijski upravitelj. 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

Na podlagi 415. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) je 

likvidacijski upravitelj po poplačilu dolga javnega zavoda pripravil Poročilo o poteku 

likvidacijskega postopka in predlog za razdelitev premoženja (v nadaljnjem besedilu: poročilo). 

Ker prvi odstavek 416. člena ZGD-1 določa, da o poročilu odloča organ, ki je sprejel sklep o 

likvidaciji, mora to poročilo tako sprejeti Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

 

3. Ocena stanja 

V mesecu marcu 2011 je likvidacijski upravitelj pripravil vse potrebno za zaključek 

likvidacijskega postopka nad javnim zavodom. Sestavil in oddal je na Agencijo za javnopravne 

evidence in storitve (AJPES): bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa 

finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, stanje in gibanje neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in 

posojil, izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ in letno poročilo, s pripadajočim 

poslovnim poročilom, vse za leto 2010.   

 

4. Poglavitne rešitve 

Poglavitni rešitvi predloga sklepa sta določili, po katerih mestni svet sprejme poročilo in 

ugotovi, da javni zavod nima nobenih sredstev ali premoženja, zaradi česar razdelitev 

premoženja ni možna in se ne opravi. Na podlagi sprejetega sklepa se bo lahko formalno 

zaključil postopek redne likvidacije, ki ga bo za potrebe Mestne občine Ljubljana izpeljal 

likvidacijski upravitelj, ki bo predlagal izbris javnega zavoda iz sodnega registra.  

 

5. Finančne posledice 

Finančne posledice predstavljajo plačilo stroškov likvidacijskega upravitelja, ki se mu bodo za 

opravljeno delo odmerili v skladu s Pogodbo o vodenju postopka redne likvidacije, sklenjeno 

med likvidacijskim upraviteljem in ustanoviteljico javnega zavoda Mestno občino Ljubljana z 

dne 5. 4. 2011 (v nadaljnjem besedilu: pogodba) in stroškov notarja (vložitev predlogov in 

listin, ki jih po elektronski poti na registrsko sodišče lahko vloži le notar), ki niso zajeti v 

pogodbi. Maksimalna vrednost del po pogodbi, ki ne vključujejo stroškov notarja, znaša 

5.500,00 EUR brez DDV. 

 

Pripravil: 

Samo Perat                                                                                            

                                                                                                                        dr. Uroš Grilc 

načelnik Oddelka za kulturo 

 



KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER - JA VNI ZAVOD - v likvidaciji
Gornji trg 7

1000 Ljubljana

POROČILO O POTEKU LIKVIDACIJSKEGA POSTOPKA IN PREDLOG ZA
RAZDELITEV PREMOŽENJA

V skladu z določili 415. in 416. člena Zakona o gospodarskih družbah, podajam naslednje
poročilo o poteku likvidacijskega postopka:

1. POTEK LIKVIDACIJE:

Predlagatelj Mestni svet Mestne občine Ljubljana je, dne 20.12.2010, sprejel sklep, da se za
KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER - JAVNI ZAVOD, Gornji trg 7, Ljubljana, matična
številka: 5816769000, katerega ustanovitelj je Mestna Občina Ljubljana, izvede redna likvidacija
zavoda iz razloga, ker so prenehale potrebe in pogoji za opravljanje registrirane dejavnosti
zavoda, za katero je bil zavod ustanovljen ter niso več podani ekonomski in drugi pogoji za
nadaljnje poslovanje, in sicer na podlagi 3. alineje 1. odstavka 54. člena in 2. odstavka 54. člena
Zakona o zavodih v zvezi z 2. alinejo 1. odstavka 402. člena ZGD-1.

Z vpisom začetka redne (prostovoljne) likvidacije, se je v register vpisalo spremembo firme in
vpis spremembe tipa zastopanja. K predlogu za vpis sprememb je bil priložen sklep Mestnega
sveta Mestne občine Ljubljana o začetku likvidacije (sklep o likvidaciji), z dne 20. 12.2010 ter
izjava likvidacijskega upravitelja, z dne 29. 12. 2010. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan odvetnik mag. Matjaž Nanut, in sicer na podlagi sklepa o likvidaciji, z dne 20. 12.
2010.

Pristojni sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, je dne 12.01.2011 izdal sklep Srg
2010/48902, s katerim je začel postopek redne (prostovoljne) likvidacije. S tem dnem je bil na
spletnem portalu AJPES objavljen poziv upnikom, naj v roku 30 dni prijavijo svojo terjatev.

V mesecu marcu 2011 je likvidacij ski upravitelj sestavil in oddal na AJPES bilanco stanja,
izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa
financiranja, stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil, izjavo o oceni notranjega nadzora
javnih financ in letno poročilo, s pripadajočim poslovnim poročilom, vse za leto 2010.

Svojo terjatev do KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER - JAVNI ZAVOD - v likvidaciji,
je v zakonitem roku 30 dni prijavila Mestna Občina Ljubljana. Prijavila je terjatev, ki izvira na
podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova - odločbe Ministrstva za fmance, DURS, Davčni
urad Ljubljana, za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v skupnem znesku
1.984,48 EUR.

Edini upnik, ki je prijavil svojo terjatev je bil, dne 28.03.2011, v celoti poplačan. Sredstva za
poplačilo upnika je na podlagi 130. Člena ZGD-1 zagotovila oz. dopolnila ustanoviteljica, saj
zavod ni imel nobenih sredstev.



2. POVZETEK DEJAVNOSTI IN UGOTOVITVE OB ZAKLJUČKU
LIKVIDACIJSKEGA POSTOPKA

12.01.20 Il: objava poziva upnikom, da v 30 dneh prijavo svojo terjatev;

sestava začetne likvidacijske bilance stanja na dan 20. 12.2010;

sredstva oz. premoženje zavoda;

KERAMIČNI IN LONČARSK1 CENTER - JAVNI ZAVOD - v likvidaciji ni imel
nobenih sredstev ali premoženja;

- ugotovitev obveznosti, preizkus terjatev;

Terjatev do KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER - JAVNI ZAVOD - v
likvidaciji, je v zakonitem roku 30 dni prijavila le Mestna Občina Ljubljana. Prijavila je
terjatev, ki izvira na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova - odločbe Ministrstva
za finance, DURS, Davčni urad Ljubljana, za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, v skupnem znesku 1.984,48 EUR. Terjatev je likvidacij ski
upravitelj priznal v celoti.

- poplačilo upnikov:

Edini upnik družbe KERAMIČNI IN LONČARSK1 CENTER - JAVNI ZAVOD - v
likvidaciji je bil dne 28.03.2011 poplačan v celoti.

Obveznost javnega zavoda v višini prijavljene terjatve upnika, je bila na podlagi 130.
člena ZGD-1 poplačana s sredstvi, ki jih je zagotovila ustanoviteljica;

- Sestava vmesne in končne bilance likvidacijskega postopka ter poročila o poteku
likvidacijskega postopka s predlogom za razdelitev premoženja;

3. ZAPOSLENI:

Na dan začetka likvidacijskega postopka zavodu ni bilo zaposlenih.

4. DEPONIRANJE KNJIG:

Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku
se hranijo pri ustanoviteljici KERAMIČNEGA IN LONČARSKEGA CENTRA - JAVNI
ZAVOD - v likvidaciji, Mestni občini Ljubljana.

5. HONORAR LIKVIDACIJSKEGA VPRAVITELJA:

Honorar oz. nagrada postavljenemu likvidacijskem upravitelju odvetniku mag. Matjažu
Nanutu se odmeri in izplača na podlagi Pogodbe o vodenju postopka redne likvidacije,
sklenjene med likvidacijskim upraviteljem in ustanoviteljico zavoda Mestno občino
Ljubljana, z dne 05.04.201l.



6. PREDLOG ZA RAZDELITEV PREMOŽENJA oz. LIKVIDACIJSKE MASE:

Premoženje oz. likvidacij ska masa KERAMIČNI IN LONČARSKI CENTER - JAVNI
ZAVOD - v likvidaciji ne obstaja in je 0,00 EUR, zato razdelitev ni mogoča in se ne
opravi.

Ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana javnega zavoda KERAMIČNI IN LONČARSKI
CENTER - JAVNI ZAVOD - v likvidaciji, ugotavlja zaključek likvidacijskega postopka in
pooblašča likvidacijskega upravitelja, da predlaga izbris družbe iz sodnega registra.

7. PREDLOG SKLEPOV:

Likvidacijski upravitelj predlaga, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejeme
poročilo o poteku likvidacijskega postopka in sklep o razdelitvi premoženja ter sklep o
deponiranju poslovnih knjig zavoda, ki se hranijo pri ustanoviteljici.

a podlagi priložene začetne bilance na dan 20.12.2010, vmesene bilance stanja in končne
bilance na dan 20.05.2011, izkaza poslovnega izida ter ugotovljenega dejanskega stanja, se
izkazuje, da zavod nima nobenih sredstev ali premoženja, zato razdelitev ni možna. V
skladu z navedenim predlagam, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme sklep, da
se razdelitev ne opravi.

Ljubljana, 20.05.2011

Priloge:
začetna, vmesna in končna bilanca stanja ter izkaz poslovnega izida.



Keramični in lončarski center - javni zavod - v likvidaciji

ZAČETNA BILANCA STANJA
na dan 20.12.2010

SREDSTVA 0,00

1.Neopredmetena osnovna sredstva
1. Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice
2. Predujmi za neopredmetena osnovna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Proizvajaina
oprema
4. Druga oprema
5. Osnovna čreda
6. Večletni nasadi
7. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi
8. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
9. V finančni najem vzeta osnovna sredstva
III. Zaloge
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
5. Predujmi za zaloge
IV. Terjatve, nastale do začetka postopka
1. Terjatve do kupcev
2. Terjatve za nevplačani vpisani kapital
3. Druge terjatve
4. Varščine
5. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami
6. Terjatve, pobotane v času postopka
V. Terjatve, nastale v času postopka
1. Terjatve do kupcev
2. Druge terjatve
3. Varščine
4. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami
VI. Finančne
naložbe
1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži
2. Dana posojila
3. Drugi vrednostni papirji
4. Finančne naložbe, obremenjene s stranskimi pravicami
5. Finančne naložbe, pobotane v času postopka
VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka
1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži
2. Dana posojila
3. Drugi vrednostni papirji

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



4. Finančne naložbe, obremenjene s stranskimi pravicami
VIII. Denarna
sredstva
1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki
2. Denarna sredstva
IX. Izguba
X.Zabilančna
sredstva

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 0,00

A. Obveznosti do lastnikov
B. Obveznosti do izločitvenih upnikov
C. Obveznosti do ločitvenih upnikov
Č. Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnavajo kot stroški postopka
D. Obveznosti za prerekane terjatve
E. Obveznosti do navadnih upnikov
F. Obveznosti, pobotane v času postopka
G. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka

1. Dobljena
posojila

2. Izdani vrednostni papirji
3. Druge obveznosti iz financiranja

H. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka
1. Obveznosti do dobaviteljev
2. Obveznosti do zaposlenih
3. Obveznosti do države
4. Obveznosti za predujme
5. Druge obveznosti iz poslovanja

1. Obveznosti za stroške vodenja postopka
1. Obveznosti za stroške nagrad stečajnemu upravitelju
2. Obveznosti za druge stroške postopka

J. Zabilančne obveznosti do virov sredstev

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Keramični in lončarski center - javni zavod - v likvidaciji

VMESNA BILANCA STANJA
na dan 09.03.2011

SREDSTVA 1.984,48

1.Neopredmetena osnovna sredstva
1. Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice
2. Predujmi za neopredmetena osnovna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Proizvajaina oprema
4. Druga oprema
5. Osnovna čreda
6. Večletni nasadi
7. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi
8. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
9. V finančni najem vzeta osnovna sredstva
III. Zaloge
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
5. Predujmi za zaloge
IV. Terjatve, nastale do začetka postopka
1. Terjatve do kupcev
2. Terjatve za nevplačani vpisani kapital
3. Druge terjatve
4. Varščine
5. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami
6. Terjatve, pobota ne v času postopka
V. Terjatve, nastale v času postopka
1. Terjatve do kupcev
2. Druge terjatve
3. Varščine
4. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami
VI. Finančne naložbe
1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži
2. Dana posojila
3. Drugi vrednostni papirji
4. Finančne naložbe, obremenjene s stranskimi pravicami
5. Finančne naložbe, pobotane v času postopka
VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka
1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



2. Dana posojila
3. Drugi vrednostni papirji
4. Finančne naložbe, obremenjene s stranskimi pravicami
VIII. Denarna
sredstva
1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki
2. Denarna sredstva
IX. Izguba
X. Zabilančna sredstva

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1.984,48
0,00
0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.984,48

A. Obveznosti do lastnikov
B. Obveznosti do izločitvenih upnikov
C. Obveznosti do ločitvenih upnikov
Č. Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnavajo kot stroški postopka
D. Obveznosti za prerekane terjatve
E. Obveznosti do navadnih upnikov
F. Obveznosti, pobota ne v času postopka
G. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka

1. Dobljena posojila
2. Izdani vrednostni papirji
3. Druge obveznosti iz financiranja

H. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka
1. Obveznosti do dobaviteljev
2. Obveznosti do zaposlenih
3. Obveznosti do države
4. Obveznosti za predujme
5. Druge obveznosti iz poslovanja

1. Obveznosti za stroške vodenja postopka
1. Obveznosti za stroške nagrad stečajnemu upravitelju
2. Obveznosti za druge stroške postopka

J. Zabilančne obveznosti do virov sredstev

0,00
0,00

0,00
0,00

1.984,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 .
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Keramični in lončarski center - javni zavod - v likvidaciji

KONČNA BILANCA STANJA
na dan 20.05.2011

SREDSTVA 0,00

1.Neopredmetena osnovna sredstva
1. Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice
2. Predujmi za neopredmetena osnovna sredstva
II. Opredmetena osnovna sredstva
1. Zemljišča
2. Zgradbe
3. Proizvajaina
oprema
4. Druga oprema
5. Osnovna čreda
6. Večletni nasadi
7. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi
8. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva
9. V finančni najem vzeta osnovna sredstva
III. Zaloge
1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
5. Predujmi za zaloge
IV. Terjatve, nastale do začetka postopka
1. Terjatve do kupcev
2. Terjatve za nevplačani vpisani kapital
3. Druge terjatve
4. Varščine
5. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami
6. Terjatve, pobotane v času postopka
V. Terjatve, nastale v času postopka
1. Terjatve do kupcev
2. Druge terjatve
3. Varščine
4. Terjatve, obremenjene s stranskimi pravicami
VI. Finančne
naložbe
1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži
2. Dana posojila
3. Drugi vrednostni papirji
4. Finančne naložbe, obremenjene s stranskimi pravicami
5. Finančne naložbe, pobotane v času postopka
VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka
1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži
2. Dana posojila
3. Drugi vrednostni papirji
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4. Finančne naložbe, obremenjene s stranskimi pravicami
VIII. Denarna
sredstva
1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki
2. Denarna sredstva
IX. Izguba
X.Zabilančna
sredstva

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 0,00

A. Obveznosti do lastnikov
B. Obveznosti do izločitvenih upnikov
C. Obveznosti do ločitvenih upnikov
Č. Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnavajo kot stroški postopka
D. Obveznosti za prerekane terjatve
E. Obveznosti do navadnih upnikov
F. Obveznosti, pobotane v času postopka
G. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka

1. Dobljena
posojila

2. Izdani vrednostni papirji
3. Druge obveznosti iz financiranja

H. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka
1. Obveznosti do dobaviteljev
2. Obveznosti do zaposlenih
3. Obveznosti do države
4. Obveznosti za predujme
5. Druge obveznosti iz poslovanja

1. Obveznosti za stroške vodenja postopka
1. Obveznosti za stroške nagrad stečajnemu upravitelju
2. Obveznosti za druge stroške postopka

J. Zabilančne obveznosti do virov sredstev

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00



Keramični in lončarski center - javni zavod - v likvidaciji

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju likvidacije

A. Čisti prihodki od prodaje v času likvidacije
± B. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
+ C. Vrednost usredstvenih (aktiviranih) lastnih proizvodov in/ali storitev
+ Č. Drugi prihodki od poslovanja
D. Kosmati donos iz poslovanja podjetja
- E. Stroški blaga, materiala in storitev
1. Nabavna vrednost prodanega blaga
2. Stroški materiala
3. Stroški storitev
- F. Stroški dela v času postopka
1. Stroški plač zaposlenih
2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja zaposlenih
3. Drugi stroški dela
- G. Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
- H. Odpisi obratnih sredstev
1.Dobiček ali izguba iz poslovanja podjetja
+ J. Prihodki od deležev iz dobička
+ K. Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja
- L. Stroški obresti in drugi odhodki za financiranje
M. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja
+ N. Čisti prihodki od udenarjenja terjatev iz začetne bilance
+ O. Čisti prihodki od udenarjenja finančnih naložb iz začetne bilance
+ P. Čisti prihodki od udenarjenja zalog iz začetne bilance
+ R. Čisti prihodki od udenarjenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
iz začetne bilance
+ S. Drugi čisti prihodki od udenarjenja sredstev iz začetne bilance
- Š. Stroški postopka
T. Celotni dobiček ali celotna izguba, nastal(a) v času postopka
- U. Davek iz dobička
v. Čisti dobiček ali čista izguba, nastal(a) v času postopka
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