
PRVI DELNI IZPIT 
1. Navedite 2 osebni in 2 kapitalski  organizacijski obliki  podjetij v Sloveniji. 

 
 
___________________________________________________________ 
 Pojasnite osnovno razliko med osebnimi in kapitalskimi družbami.  
 
 

____________________________________________________________ 
Ali je samostojni podjetnik  (s.p.) gospodarska družba. Odgovor:  DA      NE 

 
2. Izdelajte bilanco stanja za podjetje  Meter,d.o.o. če imate naslednje podatke: gradbeni objekti 

100.000 EUR; oprema 50.000 EUR; gotovina na transakcijskem računu 1.000 EUR: zaloge materiala 
5.000 EUR: Obveznosti do dobaviteljev 4.000 EUR: Terjatve do kupcev 2.000 EUR. Posojilo prejeto  s 
strani banke 90.000 EUR.  
Koliko ima podjetje Meter, d.o.o. lastnega kapitala____________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Bilanca stanja je:  a)  temeljni enostranski računovodski izkaz b) prikazuje finančno stanje za obdobje 

enega leta c) ima na levi strani sredstva in na desni vire sredstev č) ima pasivo  manjšo za velikost 

dobička, ki je izkazan v izkazu uspeha d)ima v sredstvih izdane vrednostne papirje. Obkrožite en 
pravilen odgovor. 

 

4. Izdelajte  izkaza  uspeha za podjetje X, d.o.o., ki proizvaja mlečne proizvode. Izračunajte vse vrste 
dobičkov (poslovni, celotni in čisti dobiček) in predpostavite, da je davek 20%. V letu  2016 je podjetje  
ustvarilo  100.000 EUR prihodkov iz poslovanja,  10.000 EUR finančnih odhodkov, stroški nabave 
mleka so  znašali 40.000 EUR, plače zaposlenim 30.000 EUR, ostali poslovni stroški 10.000 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Naštejte po en  primer  

 Prihodki, ki še niso prilivi: _______________________________________________ 
 

 Prilivi, ki še niso prihodki: ______________________________________________ 



 
 Prilivi, ki niso prihodki: ________________________________________________ 

 
 Odlivi, ki niso odhodki: _________________________________________________ 

 
 Odlivi, ki še niso odhodki: ______________________________________________ 

 
6. Nabavna vrednost naprave je 10.000,00 EUR življenjska doba je 4  leta. Uporabite linearno metodo 

amortizacije in izpolnite amortizacijski načrt.   

Leto Amort. osnova Amort. stopnja Amort. znesek Neodp. vrednost 

1. leto 10.000,00 €    

2. leto 10.000,00 €    
3. leto 10.000,00 €    

4. leto 10.000,00 €    
 
7. V podjetju so se odločili za nakup novega stroja. Račun, ki so ga dobili od dobavitelja, je znašal 

9.000,00 EUR. Izpolnite amortizacijski načrt.  Uporabite naraščajočo metodo  obračuna in 
predpostavite, da boste stroj uporabljali 2 leti. 

Leto Amort. osnova Amort. stopnja Amort. znesek Neodp. vrednost 

1. leto 9.000,00 €    
2. leto 9.000,00 €    

 
8. Kaj so  finance_________________________________________________________ 

 

Kaj je finančna analiza___________________________________________________ 

 

Kaj izračunavamo iz podatkov bilance stanja in izkaza uspeha.____________________  

 

Pojasnite zlato bilančno pravilo_____________________________________________ 
 

 
9. Z besedami  opišite naslednje kazalnike:  

Kazalnik gospodarnosti 
 

 

Kazalnik donosnosti 

 

 

Kazalnik likvidnosti 

 

 

Kazalnik Investiranja 
 

 

Kazalnik Financiranja 
 

 

 
10. Kakšna je razlika med uspehom podjetja in plačilno sposobnostjo podjetja?  
11. Podjetje Y d.o.o. je v letu  2015 poslovalo z dobičkom. Kakšne odločitve o razporeditivi  dobičku 

lahko sprejme lastnik podjetja in kakšne direktor podjetja. 
12. Leto 2016 pa je podjetje  Y d.o.o. izkazalo izgubo. Komentirajte z vidika lastnika in z vidika direktorja 

podjetja.  

 



DRUGI DELNI IZPIT 
 
1. Pojasnite koeficient poslovnega vzvoda, ki ima vrednost 1,5 na določenem obsegu prodaje. 

Pojasnite koeficient finančnega vzvoda v vrednosti 1,5. Izračunajte vrednost celotnega vzvoda. 
2. Koliko bi morali v banko vložiti danes, da bi čez 4 leta kupili avto za 30.000 EUR, pri zahtevani letni 

stopnji  donosa 3% in letnem  pripisu obresti. 
3. Za rojstni dan so vam starši podarili brezkuponsko obveznico. Nominalna vrednost obveznice je 

1000 EUR, rok dospetja 5 let, obrestna mera 4%. Obveznica je bila kupljena po ceni 800 EUR. 

Izračunajte in odgovorite ali je bil nakup dober ali slab 
4. Borzni posrednik vam ponudi nakup obveznice s kuponi po ceni 10.000 EUR, za obveznico bi čez 5 

let dobili 10.000 EUR, vsako leto pa še kupon v vrednosti 200 EUR (letne obresti so 200 EUR). Ali 
boste obveznico kupili pri borznem posredniku, če je zahtevana stopnja donosa 3%. Naredite 
izračun, odgovorite in narišite.  

5. Koliko ste danes pripravljeni plačati za obveznici brez dospetja, če je zahtevana donosnost 2,5%, 
vsakoletni  donos pa je  5000 EUR. 

6. Podjetje Moda d.o.o. iz Ljubljane je sklenilo kupoprodajno pogodbo za nakup tekstilnih izdelkov 
podjetja Zara, SA iz Španije v vrednosti 100.000 EUR. Podjetje Moda d.o.o. posluje z SKB banko, 
Ljubljana, podjetje Zara, SA pa s špansko banko BBVA, Madrid.  Narišite  
postopek dokumentarnega nepreklicnega akreditiva in  
postopek dokumentarnega inkasa.  

 
Kratki stavki: 

1. Če je prihodek vrednost, ki jo ustvari podjetje v določenem obdobju, je prejemek priliv denarja v 
podjetje.  

2. Bilanca  denarnih tokov je  spisek vseh  prihodkov in odhodkov. 

3. Komentirajte kot finančnik:Vodja proizvodnje želi zaradi izboljšanja kvalitete zaposliti 4 dodatne 
delavce. Obseg naročil se s tem  ne bo povečal. Njegova zahteva temelji na ugotovitvi, da se je 

število reklamacij v zadnjem letu močno povečalo. 
4. Komentirajte kot finančnik:Višina obrestne mere je edini kriterij za izbiro ustreznega vira 

financiranja. 
5. Dobavitelj ponuja za takojšnje plačilo ob prejetju blaga1% skonto, za 90 dni odloga plačila pa neto 

vrednost fakture za  100.000 EUR. Kako se boste odločili glede na to, da imate možnost dobiti 
bančni kredit po 2% obrestni meri. Boste vzeli kredit in plačali fakturo takoj ali boste čakali za plačilo 
90 dni? 

6. Naštejte prednost in slabost najema v primerjavi z nakupom opreme v podjetju.  
7. Finančni sistem sestavljajo finančne institucije, trgi in instrumenti.  
8. Zakaj finance včasih označujemo kot znanstvena umetnost?   
9. Finančni trg, kjer se trguje z novimi izdajami finančnih instrumentov  (delnice, obveznice) 

imenujemo sekundarni finančni trg.  
10. Finančni trg, kjer se trguje z novimi izdajami vrednostnih papirjev (delnice, obveznice) imenujemo 

primarni trg.  
11. Primarni  in sekundarni trg obstajata  samo  na finančnem trgu, ne na drugih trgih.  

12. Odločili ste se da boste kot podjetje X, d.o.o., ki ima naložena sredstva v delnicah, prodali delnice 
Krke, ki jih imate v lasti. Kako boste postopali.  

13. Ali je borza depozitna finančna institucija  
14. Navedite dve depozitni  finančni  instituciji 

15. Bančna garancija je instrument zavarovanja plačila  
16. Pojasnite načelo banke garanta »first pay than argue«  

17. Izdajatelj menice je remitent, upnik pa trasant.  
18. Naštejte dva primera kompenzacijskih plačil.  

19. Navedite iban kodo Slovenije in pojasnite kaj je to UPN  
20. Step 2 je vseevropski plačilni sistem za plačila do  50.000 eur vrednosti.  


