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Vrsta stroška nosilec

Neposredni proizvajalni stroški

Posredni spremenljivi (variabilni)  stroški

Splošni stalni (fiksni) stroški

SKUPAJ STROŠKI

Pregled stalnih ali fiksnih stroškov 
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Pisarniški material
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Stroški dela

SKUPAJ



 2.) Podjetnik analizira proizvajalne stroške lesenih otroških igral, za katere velja prodajna cena brez
DDV 6.500,00 sit za enoto. V obračunskem obdobju je proizvedel 30 igral, za katere je imel
skupno 150.000,00 sit proizvajalnih stroškov. Izračunaj:
a) proizvajalne stroške na enoto
b) prag pokritja
c) stopnjo prispevka za kritje

Izračunaj uspešnost (stopnja prispevka za kritje) ostalih izdelkov, ki jih proizvaja podjetnik:

Vsebina Skupaj
STROŠKOVNI NOSILCI

SN01 SN02 SN03

Prodana vrednost 350.000,00 250.000,00 195.000,00

Proizvajalni stroški 275.000,00 180.000,00 150.000,00

Prispevek za kritje

Proizvedena količina 175 kom 100 kom 30 kom

Prodajna cena na enoto

Proizvajalni stroški na
enoto

Prispevek za kritje
neproizvajalnih

stroškov na enoto
Stopnja prispevka
neproizvajalnih

stroškov za kritje



RAZDELITEV STROŠKOV – PREGLEDNICA (naloga 1)

VRSTE
STROŠKOV

POSREDNI STROŠKI NEPOSREDNI STROŠKI
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Proizvedena
količina

SKUPAJ 200 1000 1500 50

Stroški
materiala

Stroški energije

Stroški storitev

Stroški dela

SKUPAJ

Skupaj neposredni stroški/enoto

Skupaj
proizvajalni

stroški

Spremenljivi proizvajalni stroški na enoto

Stroški spološne
dejavnosti

Zožena lastna vrednost



IZRAČUN PLAČE

                                                                                                                                  ZNESEK

količnik  (          ) x  izhod. plača (                          )

+   delovna doba   (          )  %  od (                           )
___________________________________________________________________________
=  SKUPAJ KOSMATA PLAČA

─   prispevki iz plač (22,10%)

─  11 % povprečne plače (od                         )
____________________________________________________________________________
=OSNOVA ZA DOHODNINO

─  olajšava za otroka (10% od                                        )
____________________________________________________________________________

─  davek iz plače (                                      )
____________________________________________________________________________
= ČISTA PLAČA

+  malica

+  prevozni stroški

─  odtegljaji (kredit)
_____________________________________________________________________________
=  ZA IZPLAČILO NA TRR

    Kosmata plača 

─  prispevki iz plač

─  davek iz plače_______________
= ČISTA PLAČA       

               FORMULE ZA DRUGO NALOGO (stopnja prispevka za kritje)           

              1.) Proizvajalni stroški/enoto =      skupni stroški
                                                                      količina

  

               2.) Prag pokritja = prodajna cena  ─  proizvajalni stroški/enoto

                3.) Stopnja prispevka za kritje =    prag pokritja  x 100
                                                                    prodajna cena
             ______________________________________________________

1.)Prispevk za kritje =  Prodana vrednost  ─  Proizvajalni stroški

2.) Prodajna cena na enoto =      Prodana vrednost
                                                                         količina

3.) Proizvajalni stroški na enoto =        Proizvajalni stroški
                                                                         količina

4.) Prispevek za kritje           Prispevek za kritje      
          neproiz. stroškov    =              količina

      

              5.)Stopnja prispevka neproiz.  =      prispevek za kritje neposr. str.v/enoto x 100
                         stroškov za kritje                                        prodajna cena /enoto

FORMULE K TABELI ZA USPEŠNOST!



Konec obdobja so v proizvodnji dokončali 200 miz (DN1), 1000 stolov 
(DN2), 15000 tramov (DN3) ter 50 vrtnih ut (DN4). Na podlagi 
računskega zbira stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih izdelave, 
organizacija razporedi posredne stroške takole:

Razdelitev stroškov LAKIRNICE:

Spremenljive stroške livarne razdeli v razmerju neposredno porabljenih 
delovnih ur po posameznih delovnih nalogih. (SVS, LAK – sešteješ in 
deliš s št. ur) (k= seštevek SVS, LAK )
                                       št. ur

                                 

Razdelitev stroškov ŽAGE:

  Razdelitev stroškov OBRATA 1:    
   (SVS v OBRAT 1)                   K = seštevek SVS v 
OBRAT 1
                                                            seštevek plač v 
DN1+DN2                                                                                 

Razdelitev stroškov OBRATA 2:     K = seštevek SVS v 
OBRATU 2
                                                                     seštevek plač v 
DN3+DN4            
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