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KONTROLING IN KONTROLER 500 LET 
KASNEJE 

 
Dr. Franc Križaj 

ORGOS d.o.o. 

Rojstvo kontrolerja in kontrolinga 
 

Kontroling kot bistvena sestavina vodenja s cilji ali 
kibernetskega upravljanja in kontroler kot strokovnjak in 
svetovalec za interno ekonomiko se vse boj uveljavljata tudi v 
naših gospodarskih družbah. Kot vse kaže so tudi v akademskih 
krogih utihnile razprave, čemu uporabljati tujko-kontroling, če 
imamo zanjo boljši in že uveljavljen izraz-upravljalno 
računovodstvo. Iz izkušenj vemo, da se je pri nas v praksi bolj 
uveljavila funkcija kontrolerja, kot interakcija med kontrolerjem 
in menedžmentom oz. kontrolinga. Zaradi tega ne smemo biti 
malodušni in neučakani. Mislim, da nam bo pogled v zgodovino 
kontrolinga pomagal bolje razumeti tudi sedanje razmere. 
 
Angleški dvor je že v 15 stoletju uvedel funkcijo kontrolerja z 
nalogo, da nadzira vse denarne in blagovne tokove (prilive in 
odlive).  

Dobrih 200 let kasneje (leta 1778) je ameriški kongres 
ustanovil funkcijo komptrolerja (ni pravopisna napaka), ki 
je opravljal funkcijo nekakšnega zakladnika, v smislu 
zagotavljanja ravnovesja med državnim proračunom in 
državnimi izdatki. Potrebnih je bilo še 100 let, da so leta 
1880 v ameriškem železniškem podjetju »Athison, Topeka 
& Santa Fe Railway System« prvi uvedli delovno mesto 
kontrolerja tudi v gospodarski družbi. Železnica je bila v 
tistem času očitno zelo napredna. Toda samo dve leti 
kasneje je tudi danes še vedno zelo znana industrijska 
družba General Electric Company uvedla funkcijo 
kontrolerja. Leta 1931 je bil ustanovljen ameriški inštitut za 
kontroling in leta 1934 časopis The Controller. 
 

Prvi začetki v Evropi 
 

V Evropi se izraza kontroling in kontroler najprej pojavita v 
Nemčiji. Ideja je prišla s strani ameriških svetovalnih hiš, ki 
so predlagale, da se v organizacijske strukture podjetij 
uvede kontrolerja, kot člana uprave odgovornega za 
ekonomsko področje. Zelo hitro pa se je začela filozofija 
kontrolinga razvijati v drugo smer; nastanek nemške šole 
kontrolinga, ki se usmerja predvsem na notranjo 
ekonomiko. Že zelo zgodaj (1971) je bila ustanovljena 
Controller Akademie in kaj kmalu se je tudi na nemških 
univerzah začelo predavati kontroling. Nadaljevalo se je z 
ustanovitvijo Controller Verein-a (nemškega združenja 
kontrolerjev) in leta 1997 z nastankom IGC-ja 
(International Group of Controlling)-mednarodne zveze 
kontrolerjev, katere članica je tudi naša družba. 
 
Sistem kontrolinga, ki ga zagovarja nemška šola temelji na 
principu vodenja s cilji, kjer osnovni cilj razdelimo na delne 
cilje, ki jih je potrebno skupaj z odgovornostjo za njihovo 
uresničevanje delegirati poslovodjem na nižjih ravneh. 
Uresničenje delnih ciljev je potrebno koordinirati, da bi 
dosegli osnovni cilj. Težišče tega koncepta je na vodenju s 
poslovnoizidnimi enotami, kar kaže na precej 
decentraliziran pristop, ki poudarja tako stroškovno kot 
prihodkovno komponento.  
  
Drugje v Evropi se je kontroling pojavil v drugi polovici 
70-tih let, kot posledica velike naftne krize, ko so se 
podjetja soočila s potrebo po koreniti racionalizaciji 
poslovanja. Na drugi strani pa sta se pojavila tudi rastoča 
konkurenca in hiter razvoj novih tehnologij. Tako je bilo 
znotraj podjetja potrebno veliko bolje obvladovati stroške 
in procese ter hkrati natančneje opredeliti njegove cilje in 
načrte. To je tudi vzrok, da je še danes težišče nemškega 
kontrolinga predvsem na notranji ekonomiki. 
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Izvor pojma kontroling je torej nemškega izvora. Če 
uporabimo pomorsko izrazoslovje je kontroler navigator, ki 
pomaga kapitanu pripluti do zastavljenega cilja brez večjih 
odmikov. S svojimi informacijami naj bi pripomogel, da ostane 
podjetje na začrtani poti in tako upošteva vse dejavnike, ki 
vplivajo na plovbo, zato naj bi po Deyhleju kontroling 
predstavljal presečno množico med kontrolerjem in 
poslovodjo. Čim večja je boljše je.  
 
Zaradi velikih nejasnosti, ki so se pojavljale pri opredelitvi 
nalog in poslanstva kontrolerja, so se leta 1999 v IGC 
(International Group of Controlling) odločili, da objavijo 
enotno definicijo kontrolerjevih nalog in  poslanstva, ki pravi: 
 

 kontroler opravlja za poslovodstvo poslovno-ekonomsko 
svetovalno funkcijo pri njegovem ciljno usmerjenem 
načrtovanju in upravljanju 

 

 skrbi za nazornost in preglednost poslovnega izida, financ 
in procesov, s čimer prispeva k večji ekonomičnosti 

 

 celovito usklajuje delne cilje in načrte ter organizira 
celovito, v prihodnost usmerjeno poročanje 

 

 moderira procese kontrolinga tako, da lahko vsak 
odločevalec ukrepa ciljno usmerjeno, na podlagi dobljenih 
podatkov in informacij 

 

 ustvarja, ter vzdržuje sistem kontrolinga. 
 

Kontroling v Sloveniji 
 

Preskok iz zgodovinskega razvoja evropskega kontrolinga v 
Slovenijo kaže, da tudi na tem področju nismo bistveno 
zaostajali za dogajanji v Evropi. Že okoli leta 1965 je švedska 
svetovalna družba uvedla zametke današnjega kontrolinga v 
podjetju MEBLO iz Nove Gorice. MEBLO je bilo takrat 
vzorno podjetje, ki je ravno zato dobilo posebno pravico, da 
lahko uvaja organizacijske novitete s pomočjo tuje svetovalne 
družbe iz naslova mednarodne pomoči. Ideja o učinkovitosti 
kontrolinga za izboljšanje notranje ekonomike se je hitro širila 
in zato je bil v začetku sedemdesetih let spremenjen zakon o 
knjigovodstvu, ki je od tedaj dovoljevala obračun zalog po 
direktnih stroških. 
 
Zakon o združenem delu in uvedba svobodne menjave dela, ki 
sta nastala v sredini sedemdesetih let sta ideje o kontrolingu 
izločila »na indeks« kot nepotrebne in nezaželene. Šele leta 
1990 je Zavod za organizacijo in revizijo poslovanja (ZOP) 
organiziral posvet o kontrolingu in s tem omogočil kontrolingu 
ponoven zagon. Ideja o potrebnosti kontrolinga se je pričela 
širiti in danes se zdi, da je pred nami desetletje naglega razvoja 
in uveljavljanja kontrolinga in kontrolerjev. 
 
Naša svetovalna družba že je doslej veliko storila za širjene 
vednosti in znanja o kontrolingu s šolo za usposabljanje 
kontrolerjev, seminarji za kontrolerje in posveti kontrolerjev.  
 
V bližnji prihodnosti želimo uresničiti tudi našo zamisel o 
uradnem certificiranju kontrolerskega poklica v smislu zakona 

o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. V vsebinskem smislu bo 
certificiran strokovni profil našega kontrolerja temeljil na 
smernicah in priporočilih mednarodne zveze kontrolerjev IGC, 
ki pravkar dela na tej nalogi. Tako bo tudi naše znanje vse bolj 
prilagojeno evropskemu tipu kontrolinga in uporabno v vseh 
državah evropske zveze. 
 
 
 

A L I  M O R D A  V E S T E  S  K A T E R O  O S E B O  P O V E Z U J E J O  
I Z V O R  B E S E D E  K O N T R O L I N G  ?  

O D G O V O R I  P R V I  +  O D G O V O R I  P R A V I L N O =  
N A G R A D A  K O N T R O L E R J E V  S L O V A R  
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EVROPSKI KONTROLER  IN MEDNARODNI 
RAČUNOVODSKI STANDARDI 

 
Matej Križaj 

ORGOS d.o.o. 

Trenutno stanje v svetovni računovodski stroki 
 

Evropska unija je že pred leti spoznala potrebo po uveljavitvi 
jasnega, mednarodno priznanega in usklajenega 
računovodskega sistema na kapitalskih trgih. Rezultat sestanka 
evropske komisije, novembra leta 1995 je bila izjava, da 
računovodski izkazi izdelani po posameznih nacionalnih 
računovodskih standardih v okviru evropskih smernic ne 
izpolnjujejo zahtev mednarodnih kapitalskih trgov. Kot rešitev 
je bila predlagana ideja, da naj bi  evropskim podjetjem 
omogočili izdelovati računovodske izkaze po mednarodnih 
računovodskih standardih. Hkrati pa se je evropska komisija 
zavezala, da bo poskušala povečati svoj vpliv na IASC 
(International Accounting Standards Committee) in tako 
pomembneje prispevati k nadaljnjemu razvoju IAS 
(International Accounting Standards).  
 
Zaradi mednarodnega pomena in bogate tradicije ameriškega 
kapitalskega trga se pogosto napačno pojmuje US-GAAP 
(Generelly Accepted Accounting Principles), kot mednarodne 
računovodske standarde. Trenutno pa imajo zgolj IAS že status 
svetovno priznanih in uporabljanih računovodskih standardov, 
ki predstavljajo skupen jezik za računovodsko dejavnost po 
vsem svetu. Kot zanimivost velja omeniti, da je včasih veljala 
ostra konkurenca med zagovorniki IAS in US-GAAP. Danes 
se vsi zavedamo, kako zelo pomembno je, da računovodski 
standardi »prisilijo« podjetja k prikazu realne slike poslovanja.  
 
Za večino podjetij predstavlja uvedba IAS veliko olajšanje in 
pomoč pri nastopanju na mednarodnih kapitalskih trgih. K 
temu odpade tudi zmanjšanje  pomembnega deleža stroškov, ki 
so nastajali zaradi izdelave različnih računovodskih izkazov za 
potrebe domačih in tujih interesentov. Tako so morala podjetja 
izdelovati računovodske izkaze, ki so ustrezali zahtevam in 
posebnostim posameznih nacionalnih standardov, kot tudi US-
GAAP in IAS.  
 
Nenazadnje pa bo z uvedbo IAS vsem podjetjem omogočeno 
pridobivanje mednarodnih investitorjev, ki bodo lažje 
ovrednotili poslovanje in hitreje sprejemali odločitve o novih 
naložbah.  
 
Znotraj EU je veljalo, da lahko podjetja v Avstriji, Belgiji, 
Finski in Nemčiji izdelujejo konsolidirane računovodske izkaze 
zgolj s pomočjo IAS. V vseh preostalih državah EU morajo 
podjetja izdelovati računovodske izkaze še vedno v skladu z 
nacionalnimi računovodskimi standardi, ki veljajo v državi, kjer 
je sedež podjetja. Tako so se ta podjetja odločala za uporabo 

IAS zgolj zaradi lastnega interesa ali pa zaradi nastopanja na 
tujih kapitalskih trgih.  
Vse večja prepletenost podjetij in kapitalskih trgov je postavila 
pred dejstvo tudi svetovno računovodsko stroko. Mednarodne 
računovodske standarde je potrebno iz teorije uvesti v prakso 
vseh podjetij in tako zagotoviti  mednarodno primerljivost 
njihovega delovanja. Trenutno pa še vedno »obvladujejo« 
svetovno računovodsko stroko tri strukture: 
 
US-GAAP (Generelly Accepted Accounting Principles), ki so 
nastali po zlomu borz koncem 20-tih in začetkom 30-tih let 
prejšnjega stoletja. Izdal jih je nadzorni svet ameriške borze z 
namenom preprečiti objavljanje popačenih računovodskih 
informacij. Od leta 1973 pa je za njihovo razvijanje odgovoren 
Financial Accounting Standards Board. Uporaba US-GAAP je 
obvezna za vsa podjetja, ki kotirajo na ameriških borzah in je 
pogoj za pridobitev pozitivnega mnenja ameriških revizorskih 
hiš. Pogosto je cilj svetovnih koncernov ravno  kotacija na 
ameriških borzah, saj tako vstopijo na največji trg kapitala na 
svetu. 
 
IAS  ( International Accounting Standards) so bili predstavljeni 
šele leta 1973 s  strani IASC  ( International Accounting 
Standards Committee), kot neodvisne civilnopravne ustanove, 
ki določa osnove za računovodsko in finančno poročanje. Cilj 
je bil izdelava mednarodno priznanih standardov za zunanje 
poročanje. Od leta 1994  pa se tudi s pomočjo mednarodnega 
odbora za nadzor borz povečujejo prizadevanja za uzakonitev 
IAS, kot mednarodno priznanih standardov. IAS predstavljajo 
nabor ukrepov, ki so namenjeni poenotenju izdelave 
računovodskih poročil, postopkov sestavljanja računovodskih 
izkazov in ovrednotenju poslovanja podjetij. Njihov namen je 
omogočiti mednarodno primerjavo med vsemi računovodskimi 
izkazi. Zakon ne obvezuje podjetij k uporabi IAS, je pa vse 
bolj prisoten pritisk investitorjev, medijev in bank, ki želijo 
podjetja »prisiliti« k uporabi IAS. 
 
Smernice Evropske unije (4. in 7. smernica), ki želita znotraj 
Evrope poenotiti postopke izdelave računovodskih izkazov.  
Ti smernici sta vplivali tudi na izdelavo SRS (Slovenskih 
računovodskih standardov). 
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KAJ IMAJO SKUPNEGA IN V ČEM SE RAZLIKUJEJO IAS, US-GAAP in HGB ? 
 
 

 IAS US-GAAP HGB 

Splošno International Accounting Standards je izdelal International 
Accounting Standards Committee, kot neodvisna 
civilnopravna ustanova, ki določa osnove za računovodsko 
in finančno poročanje. Predpisi so pravno veljavni. 

Razvil jih je Financial Accounting Standard Board, ob 
podpori Securities and Exchange Commission in jih je 
potrebno zakonsko spoštovati. Veljajo samo za podjetja, ki 
so podrejena borznemu nadzoru. Njihova uporaba je 
osnova za izdajo pozitivnega mnenja revizorja in jih 
prostovoljno uporabljajo tudi podjetja, ki niso pod 
pritiskom borze. 

Izdajalec nemških predpisov je zapisal celo vrsto 
uzakonjenih predpisov in napotkov, ki dajejo napotke 
računovodski stroki. Le-ti so v skladu z dolgoletnimi 
praktičnimi izkušnjami in priporočili nemškega društva 
revizorjev. Za različna podjetja obstajajo različne pravne 
podlage in predpisi pri izdelovanju računovodskih izkazov. 

Načelo previdnosti Ne obstajajo zahteve po upoštevanju tega načela. Izhajalo naj bi že iz principa »true and fair presentation«. Velik pomen tega načela. 
Naslovniki Tako upniki in lastniki, kot tudi investitorji. Investitorji in trg kapitala. Predvsem upniki in lastniki 
Pomen skritih rezerv Odklonilno stališče. Odklonilno stališče. Velik pomen. 
Davčni vplivi na 
zaključni račun 
(bilanco) 

Nobenih vplivov, saj se striktno loči  notranjo ekonomsko 
bilanco od davčne.  

Nobenih vplivov, saj se striktno loči  notranjo ekonomsko 
bilanco od davčne. 

Povezanost med notranjo ekonomsko in davčno bilanco, 
ter medsebojna prepletenost. Velik vpliv na izdelavo 
računovodskih izkazov. 

Pravica izbire Omejene možnosti lastne izbire. V nekaterih primerih 
obstaja poleg priporočene metode še alternativna dopustna 
metoda. 

Ne obstajajo posebne možnosti izbire. V nekaterih 
primerih pa vendarle; govorimo o pravici izbire kot 
dejstvu. 

V nasprotju s prejšnjimi standardi ponuja nemški model 
bistveno več oblikovnih možnosti, ki so na razpolago.  

Splošna pravila Prikaz dejanskega stanja. Zaključni račun mora biti 
posredovan v skladu z IAS in mora prikazovati dejanske 
razmere stanja podjetja. 

Prikaz dejanskega stanja. Ustrezno prikazovanje 
gospodarskih razmer, ki jih pregleda in potrdi tudi revizor. 

Zaključni račun mora upoštevati načela, ki so v skladu z 
načeli knjigovodstva in prikazujejo dejansko sliko 
premoženja, financ in rentabilnosti podjetja. Spoštovanje 
knjigovodskih predpisov, ki so usmerjeni v zaščito vseh 
upnikov. To pogosto prikazuje sliko, ki ne odgovarja 
dejanskemu stanju v podjetju. 

Stroški zagona in 
širitve področja 
poslovanja 

Prepoved zadrževanja v aktivi bilance stanja. Prepoved zadrževanja v aktivi bilance stanja. Možnost izbire, lahko so v aktivi ali pa tudi ne. Če so 
sestavni del aktive,  potem jih je potrebno enakomerno 
časovno amortizirati. Najnižja letna amortizacijska stopnja 
je 25%.  

Druga 
neopredmetena 
dolgoročna sredstva 

Obvezno se morajo nahajati v aktivi, če so izpolnjeni vsi 
pogoji. Stroški raziskovanja se ne smejo zadrževati v aktivi, 
medtem, ko je za stroške razvoja obvezno zadrževanje v 
aktivi, če obstajajo vsi pogoji. 

Obvezno se morajo nahajati v aktivi, če so izpolnjeni vsi 
pogoji. Stroški raziskovanja in razvoja se ne smejo 
zadrževati v aktivi. 
Najdaljše dovoljeno obdobje uporabnosti je načeloma 40 
let. 

Obvezno se morajo nahajati v aktivi, če so izpolnjeni vsi 
pogoji. Za vse postavke, ki so izdelane v lastni režiji velja 
prepoved zadrževanja v aktivi. Posamezne postavke 
morajo biti razložene v prilogi k računovodskemu izkazu. 

Opredmetena 
osnovna sredstva 

So sredstva, katerih rok uporabnosti je predvidoma daljši 
kot eno leto. Opredmetena osnovna sredstva je potrebno 
členiti. Vrednoti se jih po nabavnih stroških ali stroških 
izdelave. Tista osnovna sredstva, ki izgubljajo na vrednosti 
je potrebno amortizirati glede na predviden čas uporabe v 
skladu z amortizacijskim načrtom. Ustreznost obdobja 
amortiziranja in amortizacijske metode je potrebno 
periodično preverjati in če je potrebno tudi prilagoditi. Po 

So sredstva v podjetju, ki služijo pri proizvajanju izdelkov 
in storitev. Imajo življenjsko dobo, ki je daljša od enega 
leta. Obstajajo pravila za vsa podjetja, ki dolžna poročati 
SEC-u in določajo njihovo skupinjenje in členjenje. 
Vrednoti se jih po nabavnih stroških, oziroma stroških 
izdelave. Tista osnovna sredstva, ki izgubljajo na vrednosti 
je potrebno amortizirati glede na predviden čas uporabe v 
skladu z amortizacijskim načrtom. Po potrebi je dovoljeno 

So predmeti, ki dolgoročno služijo osnovni dejavnosti 
podjetja. Za večino podjetij veljajo zakonska določila o 
členitvi. Postopek mora biti prikazan iz bilance ali prilog. 
Tista osnovna sredstva, ki izgubljajo na vrednosti je 
potrebno amortizirati glede na predviden čas uporabe v 
skladu z amortizacijskim načrtom. Po potrebi jih je 
dovoljeno amortizirati na nižjo vrednost. Predvsem zaradi 
močne podvrženosti davčnim pravilom, je zapovedano v 



 
ORGOS d.o.o. LJUBLJANA 

Kontrolerjev glasnik   5 

potrebi je dovoljeno izvesti tudi nenačrtovano 
amortizacijo. Če pa se razlogi za nenačrtovano 
amortizacijo ne pojavijo, je zapovedano dvigniti vrednost 
na tisto, ki izhaja zgolj iz načrtovane amortizacije. 

izvesti tudi nenačrtovano amortizacijo. Če pa se razlogi za 
nenačrtovano amortizacijo ne pojavijo, je prepovedano 
dvigniti vrednost  na tisto, ki izhaja zgolj iz načrtovane 
amortizacije. 

primeru, ko ni utemeljenih razlogov za dodatno 
amortizacijo le-to prišteti nazaj.Tako dobimo vrednost, ki 
izhaja tudi iz amortizacijskega načrta. 

Finančne naložbe Finančne naložbe predstavljajo pogodbe, ki vodijo pri 
enem od partnerjev do povečanja premoženjske vrednosti 
in hkrati obveznosti, pri drugem pa k zmanjšanju sredstev 
in povečanju terjatev. 
Vrednostne papirje delijo na: 

- vrednostne papirje, ki jih bo podjetje obdržalo 
do zapadlosti. Podjetje jih vrednoti po nabavnih 
stroških, hkrati pa mora upoštevati morebitne 
pozitivne in negativne popravke vrednosti. Ti pa 
ne smejo presegati nabavnih stroškov.  

- Vrednostne papirje, ki jih po potrebi lahko vsak 
trenutek proda. Potrebno jih je vrednotiti po 
načelu »fair value«, ne glede na to ali njihova 
cena višja ali nižja od nabavne. 

- kratkoročni vrednostni papirji s katerimi 
podjetje trguje vsak dan. Potrebno jih je 
vrednotiti po načelu »fair value«, ne glede na to 
ali njihova cena višja ali nižja od nabavne. 

- posojila in terjatve do hčerinskih podjetij, 
priključenih podjetij in podjetij v katerih ima 
podjetje pomembnejše deleže, se ne vrednoti po 
principu »fair value«, ampak po nabavnih 
stroških . V primeru, da je njihova vrednost nižja 
je potrebno oblikovati popravek vrednosti. 

Načeloma se razlikuje med naložbami, ki se financirajo iz 
lastnega kapitala in dolgov. Na področju financiranja 
naložb z lastnim kapitalom govorimo o deležih v 
povezanih družbah, v skupnih podvigih, kjer je delež 
podjetja med 20 in 50 % in deležih v priključenih podjetjih. 
Vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih 
trgih in se jih ne financira s kapitalom delijo na: 

- vrednostne papirje, ki jih bo podjetje obdržalo 
do zapadlosti. 

- vrednostne papirje, ki jih po potrebi lahko vsak 
trenutek proda. 

- kratkoročni vrednostni papirji s katerimi 
podjetje trguje vsak dan. 

 
Razvrstitev vrednostnih papirjev po skupinah je potrebno 
sproti preverjati in po potrebi izvesti novo razvrstitev. 

Finančne naložbe so naložbe, ki naj bi dolgoročno služile 
podjetju. Obstaja pravilo členitve. Postavke finančnih 
naložb morajo biti razvidne iz bilance ali prilog. Finančne 
naložbe se vrednoti po nabavnih stroških. Če pa se bo 
predvidoma vrednost posamezne naložbe znižala je 
potrebno odpisati razliko, ki je nastala. Če pa je znižanje 
vrednosti samo začasno je mogoče izbirati, pa čeprav se 
navadno ne izvede odpisov zaradi davčnih predpisov. 

Zaloge Vrednotijo se po vseh stroških, izvzeti so le stroški uprave. 
Najnižjo dovoljeno vrednost določa trg. Svetuje se, naj se 
zaloge vrednotijo kar se da visoko. 

Vrednotijo se po vseh stroških, izvzeti so le stroški uprave. 
Najnižjo dovoljeno vrednost določa trg. Najnižje 
dovoljeno vrednotenje določa prilagojena prodajna cena. 
Ne obstaja priporočilo o čim višjem vrednotenju zalog. V 
izjemnih primerih se lahko zaloge vrednotijo celo po 
nabavnih stroških. 

Zaloge se lahko vrednoti po polnih oziroma zoženih 
metodah. Možnost izbire. Stroške uprave se v nobenem 
primeru ne sme dajati v zaloge. Najnižjo dovoljeno 
vrednost določa trg. Svetuje se in navadno je tudi tako, da 
se zaloge vrednotijo čim više, zaradi davčnih predpisov. 

Terjatve Potrebno je sproti izvajati popravke vrednosti. Posebnih 
pravil pri terjatvah ni. Terjatve v tuji valuti se preračunajo 
po tečaju na zadnji dan terjatve. 

Običajno se naredijo pavšalni popravki vrednosti v 
odstotku od prodaje na kredit. Terjatve v tuji valuti se 
preračunajo po tečaju na zadnji dan terjatve.  

Ponavadi se izdelajo popravki vrednosti, ne da bi se 
uporabila kakšna posebna metoda. Terjatve v tuji valuti se 
preračunajo v domačo na dan začetka terjatve ali po 
najnižjem tečaju ob zapadlosti terjatve. 

Rezervacije za 
pokojnine 

Obvezna postavka v pasivi bilance. Vrednotenje se izvede 
s pomočjo pričakovanega zneska pokojnine, kjer se 
upošteva povprečne dolgoročne obresti in pričakovane 
bodoče plače s prejemki. 

Obvezna postavka v pasivi bilance. Vrednotenje se izvede 
s pomočjo pričakovanega zneska pokojnine, ob 
upoštevanju obrestne mere na zadnji dan in pričakovane 
bodoče plače s prejemki.  

Obvezna postavka v pasivi za vse tiste, ki so nastale po 
31.12. 1986. Obresti na kapitalskem trgu se določi kot 
fiksne (6%). Bodoče plače s prejemki se ne upošteva. 

Ostale rezervacije Rezervacije se lahko oblikujejo samo za obveznosti do 
tretjih oseb. Rezervacije za prihodnje stroške so 
prepovedane. Potrebno je določiti verjetnost nastanka 
posameznega dogodka in temu primerno oblikovati 

Rezervacije se lahko oblikujejo samo za obveznosti do 
tretjih oseb. Rezervacije za prihodnje stroške so 
prepovedane. Postavka za katero se oblikuje rezervacijo 
mora biti verjetna. Znesek rezervacije mora biti razumno 

Rezervacije se oblikujejo za negotove obveznosti in 
grozeče izgube iz »lebdečih« poslov. Za oblikovanje 
rezervacije zadostuje že to da obstaja verjetnost nastanka 
dogodka. Tudi za rezervacije velja načelo previdnosti. 
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razumen znesek rezervacij. Za vrednost, ki ima največjo 
verjetnost uresničitve je potrebno oblikovati rezervacije. 

določen. V dvomih je potrebno izbrati najnižjo vrednost 
rezervacije. 

Velik vpliv proste presoje posameznika, vendar mora 
obstajati nek razumen znesek oblikovanih rezervacij. 

Obveznosti Obveznosti se določi po vseh pravilih s predvidenim 
izplačilnim zneskom. 

Če pri dolgoročnih obveznostih padajo obresti na trgu, je 
potrebno dogovorjene obresti popraviti. Tako ne velja 
nominalna vrednost obveznosti ampak dejanska vrednost..

Obveznosti se določi po vseh pravilih s predvidenim 
izplačilnim zneskom. 

Izkaz uspeha Izbira med stroški obdobja in stroški prodanih 
proizvodov. 

Po stroških prodanih proizvodov. Če je za izkaz uspeha, ki 
je izdelan po stroških obdobja značilno, da se od 
prihodkov od prodaje odštevajo različne (naravne) vrste 
stroškov, ki se evidentirajo na stroškovnih mestih, je za 
US-GAAP značilno »grobo« pojmovanje stroškovnih 
mest, ki so pogosto kar združena v stroškovni center 
»proizvodnja«. Čistim prihodkom od prodaje se odšteje  
nabavno vrednost ali proizvajalne stroške prodanih količin. 
Vmesni rezultat je kosmati dobiček iz prodaje, ki se mu  
nato odšteje stroške za R&R, stroške prodaje in 
distribucije, propagande in stroške splošnih služb. Tako 
pridemo do dobička iz poslovanja. Vse tiste pomembne 
informacije, ki niso razvidne iz izkaza uspeha je potrebno 
omeniti v prilogi k izkazu uspeha. Kot sestavni del izkaza 
uspeha je potrebno objaviti tudi kazalnik »Earnings Per 
Share«, ravno tako pa morajo ameriška podjetja posebej 
poročati o  »uporabi« dobička. 

Izbira med stroški obdobja in stroški prodanih 
proizvodov. 

 
 
 
V prihodnji številki Kontrolerjevega glasnika bomo pisali o Balanced Scorecardu. Zadnja stran bo namenjena Vašim mnenjem in izkušnjam z 

BSC-jem. Vabimo Vas, da nam v elektronski obliki posredujete Vaše prispevke, ki ne smejo presegati 2000 znakov.  

 

OBJAVA PRISPEVKA = NAGRADA
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