Priloga 1

TEKOČI PODATKI O PODJETNIKU/ZASEBNIKU
1.
Osnovni podatki
Podjetnik/zasebnik (ime in priimek):
Naziv dejavnosti:
Sedeţ dejavnosti:
Pravnoorganizacijska oblika:
Datum začetka poslovanja:
Številka obrtnega dovoljenja:
Matična številka:
Številka TRR pri banki:
Kontaktna oseba:
Telefon:

Delovno mesto:

2.
Dejavnost
vrsta proizvodov in storitev:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Finančni podatki
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od ____________ do ________________
Postavka
1. Prihodki skupaj
a. Poslovni prihodki
-od tega Čisti prihodki od prodaje
b. Finančni prihodki
c. Drugi prihodki
2. Odhodki skupaj
a. Poslovni odhodki
- Stroški blaga, materiala in storitev
- Stroški dela
- Odpisi vrednosti
- od tega Amortizacija
- Drugi poslovni odhodki
- od tega Prispevki za socialno varnost podjetnika
b. Finančni odhodki
c. Drugi odhodki
3. Poslovni izid (1 - 2)
4. Akontacija davka

v EUR

BILANCA STANJA
na dan _______________
Postavka
SREDSTVA
A. Dolgoročna sredstva
1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
2. Opredmetena osnovna sredstva
3. Naloţbene nepremičnine
4. Dolgoročne finančne naloţbe
5. Dolgoročne poslovne terjatve
B. Kratkoročna sredstva
1. Sredstva za prodajo
2. Zaloge
3. Kratkoročne finančne naloţbe
4. Kratkoročne poslovne terjatve
5. Denarna sredstva
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Č. Terjatve do podjetnika

v EUR

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Podjetnikov kapital
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
- od tega finančne obveznosti
Č. Kratkoročne obveznosti
- od tega finančne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
1. Največji kupci
Terjatve po kupcih na dan____________
Naziv kupca in drţava

Znesek (v EUR)

Datum valute

Zapadle

Sporne

2. Največji dobavitelji
Dobavitelji na dan __________
Naziv dobavitelja in drţava

Vrednost nabave v EUR

Datum valute

Zapadle

3. Osnovna sredstva
a) lastništvo in solastništvo nepremičnin in premičnin večje vrednosti
Nepremičnina

Vrednost v EUR

Lastnik

Premičnina

Vrednost v EUR

Lastnik

Sporne

b) Poslovni prostori v najemu
Nepremičnina

Najemodajalec

mesečna najemnina (v EUR)

c) Poslovne prostore in premičnine imam – nimam zavarovane pri zavarovalnici:
________________________________________________________________
č) V tekočem letu _______________ nameravam nabaviti naslednja osnovna sredstva:
Osnovno sredstvo

4. Dolgoročne finančne naložbe
Deleţi (v odvisna,
Dana posojila v EUR
pridruţena podjetja) v
EUR

5. Kratkoročne finančne naložbe
Deleţi (v odvisna,
Dana posojila v
pridruţena podjetja) v
EUR
EUR

6. Transakcijski račun
Številka transakcijskega računa:

7.
Finančne obveznosti
Dolgoročne fin. obveznosti v EUR do

Vrednost v EUR

Dolgoročni depoziti v
EUR

Kratkoročni depoziti v
EUR

Vrednostni papirji v
EUR

Vrednostni papirji v
EUR

Odprt pri banki:

Kratkoročne fin. obveznosti v EUR do

Dodatne obrazložitve povezane s finančnimi podatki (razlogi za rast/padec realizacije,
komentar na dobiček/izgubo)

(Kraj in datum)

(Ţig* in podpis zakonitega zastopnika oz.
pooblaščene osebe)

* Če ţiga ni, stranka s podpisom izjavlja, da ga ne uporablja in ga tudi pri nadaljnjem poslovanju ne bo uporabljala.

