
CENTRALEN REGISTAR
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

BON-MK
PODATKI IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

Ime pravne osebe:     

Sedež:                                 
Matična številka:           

Število zaposlenih:        

BILANCA USPEHA

PRIHODKI

t t-1 t t-1

1 Prihodki iz poslovanja

2 Finančni prihodki

3 Prihodki iz deležev od dobička skupine

Skupaj

ODHODKI

1. Odhodki iz poslovanja
1.1 Odhodki iz osnovne dejavnosti
1.2 Drugi poslovni odhodki

1.3 Stroški dela

1.4

Amortizacija in  vrednostno usklajevanje 
neopredmetenih in opredmetenih 
sredstev

1.5 Rezervacije in drugi stroški

1.6
Zaloge proizvodov in nedokončane 
proizvodnje na začetku leta

1.7
Zaloge proizvodov in nedokončane 
proizvodnje ob koncu leta

1.8 Drugi poslovni odhodki

2. Finančni odhodki

2.1 Finančni odhodki iz deležev v skupini

2.2
Finančni odhodki od  obresti in tečajnih 
razlik iz poslovanja z nepovezanimi 
družbami

2.3.
Finančni odhodki iz finančnih naložb in 
vrednostnih usklajevanj

2.4 Drugi finančni odhodki 

3. Udeležba v izgubi družb v skupini

Skupaj 100,0 100,0

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE

IN STORITVE

Znesek v denarjih
Indeks

Delež v %
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BON-MK

FINANČNI REZULTAT

1 Dobiček pred obdavčitvijo 

2 Izguba pred obdavčitvijo

3 Davek iz dobička

4 Čisti dobiček poslovnega leta

5 Čista izguba poslovnega leta

BILANCA STANJA

AKTIVA:

t t-1 t t-1

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

I. Nematerialna sredstva

II. Materialna sredstva

III. Naložbene nepremičnine

IV. Dolgoročne finančne naložbe

V. Dolgoročne terjatve

B. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

C. KRATKOROČNA SREDSTVA

I. Zaloge

II. Kratkoročne terjatve

III. Kratkoročne finančne naložbe
IV. Denarna sredstva in denarni ekvivalenti

Č.
Sredstva  (skupine za odtujitev) za 
prodajo

D. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AKTIVA SKUPAJ  100,0 100,0

Znesek v denarjih
Indeks

Delež v %
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PASIVA:

A.  KAPITAL IN REZERVE 

I. Osnovni kapital
II. Premije izdanih delnic
III. Lastne delnice
IV. Vpisan, neplačan kapital
V. Druge rezerve iz dobička
VI. Rezerve
VII. Preneseni dobiček
VIII. Prenesena izguba (-)
IX. DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

X. IZGUBA POSLOVNEGA LETA (-)

B. OBVEZNOSTI

I. Dolgoro čne rezervacije

II. Dolgoro čne obveznosti

III. Kratkoro čne obveznosti

C. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

D.
OBVEZNOSTI, VKLJU ČENE V 
SKUPINE ZA ODTUJITEV

PASIVA SKUPAJ  
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BON-MK

KAZALNIKI

I. KAZALNIKI FINAN ČNE STABILNOSTI t t-1

1

2
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V …, dne

Odgovorna oseba v Centralnem      Odgovorna oseba v AJPES:
registru Republike Makedonije:

Zneski na delavca so v denarjih, dnevi vezave so po dani kot celo število, vsi ostali kazalniki so v %

 Trenutna likvidnost - razmerje med denarnimi sredstvi in vrednostnimi papirji 
ter obveznostmi 

Izguba poslovnega leta na zaposlenca

 Tekoča likvidnost  - razmerje med obratnimi sredstvi, zmanjšanimi za zaloge 
in obveznostmi (v % z eno decimalko)

Splošna likvidnost - razmerje med obratnimi sredstvi in obveznostmi (v % z 
eno decimalko)

Finančna varnost - delež kapitala in rezerv v celotni pasivi (v % z eno 
decimalko)
Stopnja kreditne sposobnosti - razmerje med kapitalom, rezervami in 
dolgoročnimi rezervacijami ter dolgoročnimi obveznostmi z dolgoročnimi 
sredstvi (v % z eno decimalko)

Stopnja samofinanciranja - razmerje med kapitalom, rezervami in 
dolgoročnimi rezervacijami ter zalogami (v % z eno decimalko)

Stopnja pokritja kratkoročnih sredstev (v % z eno decimalko)                                                                                                                                                                   

Koeficient obračanja dolgoročnih sredstev

Dobiček poslovnega leta na zaposlenca

Delež dobička poslovnega leta v celotni aktivi (v % z eno decimalko)

Delež dobička poslovnega leta in amortizacije v celotni aktivi (v % z eno 
decimalko)

Dnevi vezave terjatev   (celo število) - razmerje med vrednostjo terjatev in 
številom dni v letu ter prihodkov iz osnovne dejavnosti in drugih aktivnosti

Dnevi vezave zalog (celo število) -  razmerje med  vrednostjo zalog in 
številom dni v letu ter prihodkov iz osnovne dejavnosti in drugih aktivnosti
Dnevi plačila obveznosti (celo število) - razmerje med vrednostjo 
kratkoročnih obveznosti in številom dni v letu ter stroški rednega poslovanja

Koeficient obračanja sredstev

Razlika med kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi

III. KAZALNIKI POSLOVNE USPEŠNOSTI

II. KAZALNIKI FINAN ČNE LIKVIDNOSTI

Delež dobička poslovnega leta v kapitalu in rezervah (v % z eno decimalko)

Razmerje med dobičkom  poslovnega leta  in prihodki iz poslovanja (v % z 
eno decimalko)

Povprečna mesečna bruto plača na delavca v denarjih

Povprečna mesečna neto plača na delavca v denarjih
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