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I
(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 250/2009
z dne 11. marec 2009
o izvajanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitev karakteristik,
tehničnega formata za prenos podatkov, dvojnih zahtev za poročanje za NACE Rev. 1.1 in NACE
Rev. 2 ter dovoljenih odstopanjih za strukturno statistiko podjetij
(Besedilo velja za EGP)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

bili primerljivi in usklajeni med državami članicami,
zmanjša tveganje napak pri prenosu podatkov in poveča
hitrost, s katero se lahko zbrani podatki obdelajo in dajo na
voljo uporabnikom.

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij (1) ter zlasti
člena 11(1)(a), (c), (d) in (e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Z Uredbo (ES, Euratom) št. 58/97 (2) se je vzpostavil skupni
okvir za pripravo statističnih podatkov Skupnosti o strukturi, dejavnosti, konkurenčnosti in rezultatih podjetij
v Skupnosti. Zaradi jasnosti in racionalizacije je bila
navedena uredba preoblikovana, pri čemer je bilo več
določb znatno spremenjenih.

Uredbi Komisije (ES) št. 2700/98 o opredelitvah karakteristik strukturne statistike podjetij (3) in (ES) št. 2702/98
o tehničnem formatu za prenos strukturne statistike
podjetij (4) je treba spremeniti tako, da se upoštevajo
navedene spremembe. Zaradi jasnosti ju je treba nadomestiti s to uredbo.

(3)

Opredeliti je treba karakteristike strukturne statistike
podjetij, da se lahko zagotovijo podatki, ki bi bili primerljivi
in usklajeni med državami članicami.

(4)

Prav tako je treba določiti tehnični format in postopek za
prenos strukturne statistike podjetij iz prilog I do IX
k Uredbi (ES) št. 295/2008, da se zagotovijo podatki, ki bi

(1)
(2)
(3)
(4)

UL
UL
UL
UL

L
L
L
L

97, 9.4.2008, str. 13.
14, 17.1.1997, str. 1.
344, 18.12.1998, str. 49.
344, 18.12.1998, str. 102.

(5)

Poleg tega je treba določiti zahteve za dvojno poročanje
o strukturni statistiki podjetij na podlagi NACE Rev. 1.1
poleg statistike, ki se zahteva na podlagi NACE Rev. 2 za
referenčno leto 2008.

(6)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 295/2008 določa, da se za
prehodna obdobja lahko sprejmejo odstopanja od določb iz
prilog k navedeni uredbi.

(7)

Nekatere države članice so v zvezi s prehodnimi obdobji
zahtevale odstopanja od nekaterih določb iz prilog I, II, III,
VIII in IX k Uredbi (ES) št. 295/2008, da bi se vzpostavili
ustrezni sistemi za zbiranje podatkov ali prilagodili
obstoječi sistemi, da bi bile do konca prehodnega obdobja
izpolnjene določbe navedene uredbe.

(8)

Zdi se, da je utemeljeno dovoliti navedena odstopanja, ker
zahtevki držav članic temeljijo na legitimni potrebi po
nadaljnjem prilagajanju sistemov zbiranja podatkov.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za
statistični program –
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

31.3.2009

Države članice izvajajo standarde in smernice za izmenjavo, ki jih
zagotovi Komisija (Eurostat) v skladu z zahtevami te uredbe.

Člen 1
Karakteristike iz člena 3(3) Uredbe (ES) št. 295/2008 so določene
v Prilogi I k tej uredbi.
Pri sklicevanju na računovodske izkaze podjetja v teh opredelitvah se šteje, da se ti izkazi nanašajo na naslove iz člena 9
(bilanca stanja), člena 23 (izkaz poslovnega izida) ali člena 43
(pojasnila k računovodskim izkazom) Četrte direktive Sveta 78/
660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst
družb (1) ter na naslove iz Priloge k Uredbi Komisije (ES)
št. 1725/2003 (2).
Člen 2

Člen 4
Zahteve za dvojno poročanje iz točke 2 oddelka 9 Priloge I k Uredbi (ES) št. 295/2008 so določene v Prilogi III
k tej uredbi.
Člen 5
Odstopanja od določb Uredbe (ES) št. 295/2008 iz oddelka 11
Priloge I, oddelka 10 Priloge II, oddelka 9 Priloge III, oddelka 8
Priloge VIII in oddelka 13 Priloge IX k navedeni uredbi se
odobrijo v skladu s Prilogo IV k tej Uredbi.

Tehnični format za prenos podatkov v skladu z Uredbo (ES)
št. 295/2008 je določen v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 6
Uredbi (ES) št. 2700/98 in (ES) št. 2702/98 se razveljavita.

Člen 3
Podatke in metapodatke, ki se predložijo v skladu s to uredbo,
pristojni nacionalni organi (nacionalni statistični uradi in organi,
ki nadzirajo nekatere finančne institucije) v elektronski obliki
pošljejo Komisiji (Eurostatu). Oblika prenosa je v skladu
z ustreznimi standardi za izmenjavo, ki jih določi Komisija
(Eurostat). Podatki se prenesejo elektronsko ali naložijo v enoten
portal za vnos podatkov, ki ga vzdržuje Komisija (Eurostat).

Vendar se še naprej uporabljata v zvezi z zbiranjem, urejanjem in
sporočanjem podatkov za referenčna leta do vključno leta 2007.
Člen 7
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 11. marec 2009
Za Komisijo
Joaquín ALMUNIA

Član Komisije

(1) UL L 222, 14.8.1978, str. 11.
(2) UL L 261, 13.10.2003, str. 1.
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PRILOGA I
OPREDELITVE KARAKTERISTIK

Oznaka: 11 11 0
Naziv:

Število podjetij

Priloge: I do VIII

Opredelitev:
Število tržnih podjetij iz Uredbe Sveta št. 696/93 (1), ki so kot statistična enota vsebovana v poslovnem registru,
popravljenem za napake, zlasti v registru. Vključiti je treba le aktivne enote, ki so bile kadar koli med obdobjem opazovanja
aktivne v smislu prihodkov od prodaje ali zaposlovanja. Mirujoče (začasno neaktivne) in neaktivne enote so izključene. Ta
statistični podatek mora vključevati vse enote, ki so aktivne vsaj del obdobja opazovanja. Prav tako vključuje lokalne enote
(podružnice), ki niso ločena pravna oseba in so odvisne od tujih družb, razen za dejavnosti iz Priloge V Uredbe št. 295/
2008. Pri statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge V k Uredbi (ES) št. 295/2008 je ta karakteristika omejena na število
podjetij, ustanovljenih v skladu z zakonodajo države poročevalke, in podružnic podjetij s sedežem v državah, ki niso v EGP.
Za pozavarovalnice se ne navede nobena podružnica podjetij s sedežem v državah, ki niso iz EGP. Pri statistikah
o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 295/2008 ta karakteristika vključuje tudi pokojninske sklade, ki
nimajo zaposlenih. Vključuje tudi pokojninske sklade, ki niso ustanovljeni kakor pravne osebe in jih družbe podjetja za
upravljanje pokojninskih skladov, zavarovalnice ali druge finančne institucije (čeprav kljub temu niso zajeti v zaključnih
računih teh institucij). Vendar ta karakteristika ne vključuje števila pokojninskih skladov, ki niso ustanovljeni ločeno od
sponzorskega podjetja ali gospodarske dejavnosti (tj. neavtonomni pokojninski skladi ali sistem knjigovodskih rezervacij, ki
ga delodajalec običajno vodi kot pomožno dejavnost).
Oznaka: 11 11 1
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po pravnem statusu

Prilogi:

V in VI

Opredelitev
Število podjetij (glej spremenljivko 11 11 0) je razčlenjeno po pravnem statusu.

Povezava z drugimi spremenljivkami
„Število podjetij, razčlenjeno po pravnem statusu“, je nadaljnja členitev števila podjetij (11 11 0).
Oznaka: 11 11 2
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu obračunanih kosmatih zavarovalnih premij

Priloga: V

Opredelitev
Število podjetij (glej spremenljivko 11 11 0), razčlenjeno po velikostnem razredu obračunanih kosmatih zavarovalnih
premij.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu obračunanih kosmatih zavarovalnih premij, je nadaljnja členitev števila
podjetij (11 11 0).
Oznaka: 11 11 3
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij

Priloga: V

Opredelitev
Število podjetij (glej spremenljivko 11 11 0), razčlenjeno po velikostnem razredu kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(1)

UL L 76, 30.3.1993, str. 1.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij, je nadaljnja členitev števila
podjetij (11 11 0).
Oznaka: 11 11 4
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po sedežu matičnega podjetja

Priloga: VI

Opredelitev:
„Matično podjetje“ pomeni matično podjetje iz členov 1 in 2 Direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 (1) na
podlagi člena 54(3)(g) Pogodbe o konsolidiranih zaključnih računih ter vsa podjetja, ki imajo po mnenju pristojnega
nadzornega organa dejansko prevladujoč vpliv nad kreditno institucijo.
Uporabljati je treba naslednjo geografsko razčlenitev matičnih podjetij: matično podjetje je v domači državi članici (lahko se
obravnava, da je opazovano podjetje pod domačim nadzorom), matično podjetje je v drugi državi (lahko se obravnava, da je
opazovano podjetje pod tujim nadzorom). Podružnice kreditnih institucij s sedežem v državi, ki ni država poročevalka,
nimajo matičnega podjetja. Ta podjetja se ne upoštevajo. Končna nadzorna institucionalna enota iz Uredbe št. 716/2007 (2)
Evropskega parlamenta in Sveta je prednostna zamisel, ki jo je treba čim bolj upoštevati.

Povezava z drugimi spremenljivkami
„Število podjetij, razčlenjeno po sedežu matičnega podjetja“, je sestavni del števila podjetij (11 11 0).
Oznaka: 11 11 5
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež

Priloga: V

Opredelitev
„Matično podjetje“ pomeni matično podjetje iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS z dne 13. junija 1983 na podlagi
člena 54(3)(g) Pogodbe o konsolidiranih zaključnih računih ter vsa podjetja, ki imajo po mnenju pristojnega nadzornega
organa dejansko prevladujoč vpliv nad zavarovalnico.
Uporabljati je treba naslednjo geografsko razčlenitev matičnih podjetij: matično podjetje je v domači državi članici (lahko se
obravnava, da je opazovano podjetje pod domačim nadzorom), matično podjetje je v drugi državi (lahko se obravnava, da je
opazovano podjetje pod tujim nadzorom). Ker vzajemne zavarovalnice in podružnice zavarovalnic s sedežem v državi, ki ni
iz EGP, nimajo matičnega podjetja, ta podjetja tukaj niso upoštevana. Končna nadzorna institucionalna enota iz Uredbe
št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta je prednostna zamisel, ki jo je treba čim bolj upoštevati.

Povezava z drugimi spremenljivkami
„Število podjetij, razčlenjeno po sedežu matičnega podjetja“, je sestavni del števila podjetij (11 11 0).
Oznaka: 11 11 6
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po velikostnih razredih bilančne vsote

Priloga: VI

Opredelitev:
Število podjetij (glej spremenljivko 11 11 0) je razčlenjeno po velikostnih razredih bilančne vsote. Upošteva se bilančna
vsota ob koncu obračunskega leta (glej spremenljivko 43 30 0).
(1)
(2)

UL L 193, 18.7.1983, str. 1.
UL L 171, 29.6.2007, str. 17.
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Povezava z drugimi spremenljivkami

„Število podjetij, razčlenjeno po velikostnih razredih bilančne vsote“, je nadaljnja členitev števila podjetij (11 11 0).
Oznaka: 11 11 7
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po kategoriji kreditnih institucij

Priloga: VI

Opredelitev:
Število podjetij (glej spremenljivko 11 11 0) je razčlenjeno po kategoriji kreditnih institucij na naslednji način: pooblaščene
banke, specializirane kreditne institucije, druge kreditne institucije.

Povezava z drugimi spremenljivkami
„Število podjetij, razčlenjeno po kategoriji kreditnih institucij“, je nadaljnja členitev števila podjetij (11 11 0).
Oznaka: 11 11 8
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po velikosti naložb

Priloga: VII

Opredelitev:
Število podjetij iz spremenljivke 11 11 0, razčlenjeno po velikostnih razredih naložb; te naložbe so zajete v spremenljivki 48 10 0 ali 48 10 4, tj. skupne naložbe po tržni vrednosti.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka „število podjetij, razčlenjeno po velikosti naložb“, (11 11 8) je nadaljnja členitev spremenljivke „število
podjetij“ (11 11 0).
Oznaka: 11 11 9
Naziv:

Število podjetij, razčlenjeno po velikostnih razredih članov

Priloga: VII

Opredelitev:
Število podjetij iz spremenljivke 11 11 0, razčlenjeno po velikostnih razredih članov; ti člani so opredeljeni v spremenljivki
„število članov“ (48 70 0).
Opomba:

Upošteva se število članov ob koncu obračunskega leta.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka „število podjetij, razčlenjeno po velikostnih razredih članov“ (11 11 9), je nadaljnja členitev spremenljivke
„število podjetij“ (11 11 0).
Oznaka: 11 15 0
Naziv:

Število podjetij z neavtonomnim pokojninskim skladom

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zadeva število podjetij, ki so vzpostavila knjigovodske rezervacije za izplačila pokojnin svojim zaposlenim.
Upravljanje neavtonomnega pokojninskega sklada je pomožna dejavnost teh podjetij.
Oznaka: 11 21 0
Naziv:

Število lokalnih enot

Priloge: I do IV in VI
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Opredelitev:

Število lokalnih enot iz Uredbe Sveta št. 696/93, ki so kot statistična enota vsebovane v poslovnem registru, popravljenem
za napake, zlasti v registru. Lokalne enote morajo biti vključene, čeprav nimajo plačanih zaposlenih. Ta statistični podatek
mora vključiti vse enote, ki so aktivne vsaj del obdobja opazovanja.
Oznaka: 11 31 0
Naziv:

Število enot enovrstne dejavnosti

Prilogi:

II in IV

Opredelitev:
Število enot enovrstne dejavnosti iz Uredbe Sveta št. 696/93, ki so kot statistična enota vsebovane v poslovnem registru,
popravljenem za napake, zlasti v registru, ali oceno, če ta vrsta enot ni registrirana. Ta statistični podatek mora vključiti vse
enote, ki so aktivne vsaj del obdobja opazovanja.
Oznaka: 11 41 0
Naziv:

Skupno število in sedež podružnic v drugih državah

Priloga: V

Opredelitev
Podružnica, kot je opredeljena v členu 1 Direktive Sveta 92/49/EGS z (Tretje direktive o neživljenjskem zavarovanju) ( 1) in
členu 1 Direktive Sveta 92/96/EGS z (Tretje direktive o življenjskem zavarovanju) (2). Uporabljati je treba naslednjo
geografsko razčlenitev števila podružnic v tujini: vsaka posamezna druga država članica, druge države EGP, Švica, ZDA,
Japonska, druge tretje države (ostali svet).
Oznaka: 11 41 1
Naziv:

Skupno število podružnic, razčlenjeno po lokaciji v državah nečlanicah EGP

Priloga: VI

Opredelitev:
„Podružnica“ je opredeljena v členu 1 Direktive Sveta 89/646/EGS (3) z dne 15. decembra 1989 in je podrobneje določena
v Sporočilu Komisije o svobodi opravljanja storitev in javnemu interesu iz Druge bančne Direktive (95/C 291/06).
Uporabljati je treba naslednjo geografsko razčlenitev števila podružnic v tujini: Švica, ZDA, Japonska, tretje države (ostali
svet).
Opomba:

Upoštevajo se vse aktivne podružnice v državah nečlanicah EGP, ki so prijavljene v domači državi članici
kreditne institucije.

Oznaka: 11 51 0
Naziv:

Skupno število finančnih odvisnih družb, razčlenjeno po lokaciji v drugih državah

Priloga: VI

Opredelitev:
„Odvisna družba“ pomeni odvisno družbo iz členov 1 in 2 Direktive Sveta 83/349/EGS z na podlagi člena 54(3)(g)
Pogodbe o konsolidiranih računovodskih izkazih. Vključena so vsa podjetja, ki sodijo med podjetja, ki opravljajo finančne
storitve (kakor je opredeljeno v poglavju 1.3 metodološkega priročnika za statistiko o kreditnih institucijah).
Opomba:

(1)
(2)
(3)

Uporabljati je treba naslednjo geografsko razčlenitev hčerinskih podjetij: vsaka posamezna druga država
članica, druge države EGP, Švica, ZDA, Japonska, tretje države (ostali svet). Upošteva se le prva raven odvisnih
družb.

UL L 311, 14.11.1997, str. 35.
UL L 360, 9.12.1992, str. 1.
UL L 386, 30.12.1989, str. 1.
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Oznaka: 11 61 0
Naziv:

Število pokojninskih sistemov

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema skupno število pokojninskih sistemov, ki jih upravljajo pokojninski skladi. Pokojninski sistem
temelji na splošnem sporazumu med socialnimi partnerji, ki določa, katere vrste pokojnin se dodeljujejo in pod kakšnimi
pogoji.
Oznaka: 11 91 0
Naziv:

Populacija aktivnih podjetij v letu t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število tržnih podjetij, ki so bila kadar koli med obdobjem opazovanja aktivna v smislu prihodkov od prodaje ali
zaposlovanja.
Oznaka: 11 92 0
Naziv:

Število novonastalih podjetij v letu t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število novonastalih tržnih podjetij, ki so kot statistična enota vsebovana v poslovnem registru, popravljenem za napake.
Novonastala podjetja pomenijo kombinacijo proizvodnih faktorjev z omejitvijo, da niso vključena nobena druga podjetja.
Novonastala podjetja ne vključujejo podjetij, ki so nastala z združitvijo, razdružitvijo, delitvijo ali preoblikovanjem skupine
podjetij. Prav tako niso vključena podjetja, ki vstopajo v podpopulacijo zaradi spremembe dejavnosti.
Oznaka: 11 93 0
Naziv:

Število podjetij, ki so prenehala delovati v letu t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število tržnih podjetij, ki so prenehala delovati in so kot statistična enota vsebovana v poslovnem registru, popravljenem za
napake. Prenehanje delovanja pomeni razpustitev kombinacije proizvodnih faktorjev z omejitvijo, da niso vključena nobena
druga podjetja. Prenehanje delovanja ne vključuje izstopa iz statistične enote zaradi združitve, prevzema, razdružitve ali
preoblikovanja skupine podjetij. Prav tako ne vključuje izstopov iz podpopulacije zaradi spremembe dejavnosti.
Oznaka: 11 94 1
Naziv:

Število novonastalih podjetij v letu t–1, ki so preživela do leta t

Oznaka: 11 94 2
Naziv:

Število novonastalih podjetij v letu t–2, ki so preživela do leta t

Oznaka: 11 94 3
Naziv:

Število novonastalih podjetij v letu t–3, ki so preživela do leta t

Oznaka: 11 94 4
Naziv:

Število novonastalih podjetij v letu t–4, ki so preživela do leta t

Oznaka: 11 94 5
Naziv:

Število novonastalih podjetij v letu t–5, ki so preživela do leta t

Priloga: IX
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Opredelitev:
V skladu s temi karakteristikami podjetje preživi, če je aktivno v smislu zaposlovanja in/ali prihodkov od prodaje v letu
nastanka in naslednjih letih. Razlikovati je mogoče dve vrsti preživetja:

1)

Obravnava se, da je podjetje, ki je nastalo leta t–1, preživelo do leta t, če je v katerem koli delu leta t aktivno v smislu
prihodkov od prodaje in/ali zaposlovanja (= preživetje brez sprememb).

2)

Prav tako se obravnava, da je podjetje preživelo, če so povezane pravne enote prenehale opravljati dejavnost in je to
dejavnost prevzela nova pravna enota, ki je bila ustanovljena posebej za prevzem proizvodnih dejavnikov tega podjetja
(= preživetje s prevzemom).

Oznaka: 12 11 0
Naziv:

Prihodki od prodaje

Priloge: I do V, VII in VIII

Opredelitev:
Pri statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV in VIII k Uredbi (ES) 295/2008, razen za dejavnosti, razvrščene
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2, prihodki od prodaje vključujejo skupne fakturirane zneske, ki jih opazovana enota
zaračuna v obdobju opazovanja, kar je enako tržni prodaji blaga ali storitev, dobavljenih tretjim osebam. Prodaja blaga
vključuje blago, ki ga proizvede podjetje, in trgovsko blago, ki ga kupi trgovec na drobno, ali zemljišče in druge
nepremičnine, pridobljene za nadaljnjo prodajo (če so bili zemljišče ali druge nepremičnine prvotno kupljeni zaradi naložb,
se ne smejo vključiti v prihodek od prodaje). Opravljanje storitev praviloma vključuje izvajanje pogodbeno dogovorjenih
nalog v dogovorjenem obdobju. Prihodke od dolgoročnih pogodb (npr. pogodb o nepremičninah) je treba priznati glede na
stopnjo dokončanosti pogodbe in ne glede na metodo končane pogodbe. Blago, proizvedeno za lastno porabo ali naložbe,
je treba izključiti iz prihodkov od prodaje.

Prihodki od prodaje vključujejo vse davke in carinske dajatve na blago ali storitve, ki jih enota fakturira, razen davka tipa
davka na dodano vrednost. Podjetje pobira davek na dodano vrednost v fazah in ga v celoti krije končni kupec.

Vključuje tudi druge stroške (prevoza, pakiranja ipd.), prenesene na kupca, čeprav so ti stroški na računu navedeni posebej.
Odšteti je treba znižanje cen, rabate in popuste, kakor tudi vrednost vrnjene embalaže.

Prihodki, ki so v računovodskih izkazih podjetja razvrščeni kot drugi poslovni prihodki, finančni prihodki in izredni
prihodki v skladu s četrto računovodsko direktivo, in prihodki od uporabe sredstev podjetja, ki prinašajo obresti, licenčnine
in dividende, ter drugi prihodki v skladu z IAS/MSRP, so izključeni iz prihodka od prodaje. Subvencije za poslovanje, ki jih
dodelijo javni organi ali institucije Evropske unije, so prav tako izključene.

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge V k Uredbi (ES) št. 295/2008 je ustrezni naslov te karakteristike „obračunane
kosmate zavarovalne premije“. Ta karakteristika je opredeljena v členu 35 Direktive 91/674/EGS (1). Opomba: Za načrt
izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 1(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 1(a) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Pri statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 295/2008 je ustrezni naslov te karakteristike „skupni
pokojninski prispevki“. Ta karakteristika zajema vse pokojninske prispevke, kot so vsi obvezni prispevki, drugi redni
prispevki, prostovoljni dodatni prispevki, vhodni transferji, drugi prispevki, ki v zvezi s pokojninskimi pogodbami zapadejo
med finančnim letom.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV in VIII k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za dejavnosti, razvrščene
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.
(1)

UL L 374, 31.12.1991, str. 7.
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Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Prihodki od prodaje, kot so opredeljeni zgoraj za statistične namene, vključujejo računovodski naslov
—

Čisti prihodki od prodaje, vključno z drugimi davki na izdelke, ki so povezani s prihodkom od prodaje, vendar niso
upravičeni do odbitka

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 (1) in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Prihodki od prodaje, kot so opredeljeni zgoraj za statistične namene, vključujejo računovodski naslov:
—

prihodek od prodaje blaga in zagotavljanja storitev (MRS 18.35). Če je prihodek od obresti, dividend in licenčnin
vključen v to postavko, ga je treba odšteti.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV in VIII k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost,
razvrščeno v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.
—

Prihodek od prodaje se uporablja pri izračunu vrednosti proizvodnje (12 12 0) ter drugih agregatih in bilancah.

—

Prihodki od prodaje se lahko delijo glede na dejavnost: Prihodki od prodaje od (i) glavne dejavnosti, (ii) industrijskih
dejavnosti, (iii) trgovskih dejavnosti nabave, nadaljnje prodaje in posredništva, (iv) posredništva (posredniki), (v) drugih
storitvenih dejavnosti (18 11 0 do 18 16 0).

—

Prihodki od prodaje se lahko delijo glede na vrsto izdelka: Členitev prihodkov od prodaje po izdelku (18 21 0).

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge V k Uredbi (ES) št. 295/2008 se „obračunane kosmate zavarovalne premije“ (12 11 0)
izračunajo na naslednji način:
obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1)
+

obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije (12 11 2).

Obračunane kosmate zavarovalne premije se uporabljajo pri izračunu kosmatih prihodkov od premij (32 11 0) ter drugih
agregatov in bilanc.

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 295/2008 se prihodki od prodaje (skupni pokojninski prispevki)
izračunajo na naslednji način:
terjatve pokojninskih prispevkov od članov (48 00 1)
+

terjatve pokojninskih prispevkov od delodajalcev (48 00 2)

+

vhodni transferji (48 00 3)

+

drugi pokojninski prispevki (48 00 4)

ali:
pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi pravicami (48 00 5)
+

pokojninski prispevki v pokojninske sisteme z določenimi prispevki (48 00 6)

+

pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske sisteme (48 00 7).

Pri statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 295/2008 so „prihodki od prodaje“ dodatno razčlenjeni na
izdelke in stalno prebivališče stranke.
(1)

UL L 243, 11.9.2002, str. 1.
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Oznaka: 12 11 1
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS. Zajete so le direktne zavarovalne premije.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid) glej člen 34, I. 1(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 1(a) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1)
+

obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije (12 11 2)

=

obračunane kosmate zavarovalne premije (12 11 0).

Oznaka: 12 11 2
Naziv:

Obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije so vključene v zavarovalnotehnični del izkaza poslovnega izida. Zajamejo se le obračunane premije za sprejete posle.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid) glej člen 34, I. 1(a) Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 1(a) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1)
+

obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije (12 11 2)

=

obračunane kosmate zavarovalne premije (12 11 0).

Oznaka: 12 11 3
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz individualnih polic

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz individualnih polic so vključene
v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za razčlenitev posameznih premij glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz individualnih polic (12 11 3)
+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz kolektivnih pogodb (12 11 4)

=

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).

Oznaka: 12 11 4
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz kolektivnih pogodb

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz kolektivnih pogodb so
vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za razčlenitev premij iz kolektivnih pogodb glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz individualnih polic (12 11 3)
+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz kolektivnih pogodb (12 11 4)

=

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).

Oznaka: 12 11 5
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki se plačujejo v obrokih

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki se plačujejo v obrokih so
vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za razčlenitev posameznih premij glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki se plačujejo v obrokih (12 11 5)
+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki so plačane v enkratnem znesku (12 11 6)

=

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).

Oznaka: 12 11 6
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki so plačane v enkratnem znesku

Priloga: V
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Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki so plačane v enkratnem
znesku, so vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za razčlenitev posameznih premij glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki se plačujejo v obrokih (12 11 5)
+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki so plačane v enkratnem znesku (12 11 6)

=

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).

Oznaka: 12 11 7
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb brez bonusa

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb
brez bonusa, so vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za razčlenitev premij iz zavarovalnih pogodb brez bonusa glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb brez bonusa (12 11 7)
+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb z bonusom (12 11 8)

+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz pogodb, pri katerih tveganje naložbe nosi zavarovanec
(12 11 9)

=

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).

Oznaka: 12 11 8
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb z bonusom

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb
z bonusom, so vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za razčlenitev premij iz zavarovalnih pogodb z bonusom glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb brez bonusa (12 11 7)
+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb z bonusom (12 11 8)

+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz pogodb, pri katerih tveganje naložbe nosi zavarovanec
(12 11 9)

=

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).

Oznaka: 12 11 9
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz pogodb, pri katerih tveganje naložbe nosi
zavarovanec

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz pogodb, pri katerih
tveganje naložbe nosi zavarovanec, so vključene v tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za razčlenitev premij iz pogodb, pri katerih tveganje naložbe nosi zavarovanec, glej člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb brez bonusa (12 11 7)
+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb z bonusom (12 11 8)

+

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz pogodb, pri katerih tveganje naložbe nosi zavarovanec
(12 11 9)

=

obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).

Oznaka: 12 12 0
Naziv:

Vrednost proizvodnje

Priloge: I do IV, VI in VII

Opredelitev:
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.
Vrednost proizvodnje meri dejansko proizvedeni znesek v enoti na podlagi prodaje, vključno s spremembami zalog ter
nadaljnjo prodajo blaga in storitev.
Vrednost proizvodnje je opredeljena kot prihodek od prodaje blaga in zagotavljanja storitev, plus ali minus spremembe
zalog končnih izdelkov, nedokončane proizvodnje ter blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo, minus nakup blaga
in storitev za nadaljnjo prodajo (le za blago in storitve, prodane med obdobjem poročanja, ter brez stroškov shranjevanja in
prevoza blaga, kupljenega za nadaljnjo prodajo), plus kapitalizirana proizvodnja, plus drugi (poslovni in izredni) prihodki
(razen subvencij). Prihodki in izdatki, ki so razvrščeni kot finančni ali prihodki v obliki deležev in dividend v računovodskih
izkazih podjetja, so izključeni iz vrednosti proizvodnje. V nakupe blaga in storitev za nadaljnjo prodajo so vključeni nakupi
storitev, kupljeni za prodajo tretjim strankam v nespremenjenem stanju.
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Opomba:

Kapitalizirana proizvodnja vključuje proizvodnjo za lastne potrebe za vse blago, ki ga proizvajalci vodijo kot
naložbo. To vključuje proizvodnjo opredmetenih osnovnih sredstev (stavbe itd.) in neopredmetenih sredstev
(razvoj programske opreme itd.). Kapitalizirana proizvodnja je neprodana proizvodnja in se vrednoti po
proizvajalnih stroških. Tudi to investicijsko blago se vključi kot naložba.

Opomba:

Drugi (poslovni in izredni) prihodki so naslov v računovodstvu družb. Vsebina tega naslova se lahko
spreminja med sektorji in sčasoma ter kot taka ne more biti podrobno opredeljena za statistične namene.

Za statistike o dejavnostih v skupinah 65.1 in 65.2 NACE Rev. 2 se vrednost proizvodnje opredeli kot kosmati prihodki od
premij plus skupni prihodki iz portfeljskih naložb, plus prihodki za druge opravljene storitve, minus kosmati prihodki za
škode, razen stroškov reševanja škodnih primerov, plus kapitalski dobiček in rezervacije.

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 295/2008 se vrednost proizvodnje opredeli kot prihodki iz
obresti in podobni prihodki, minus odhodki za obresti in podobni odhodki, plus prihodki od provizij, plus prihodki od
delnic in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivimi donosi, plus čisti dobiček ali čista izguba iz finančnih poslov, plus
drugi prihodki iz poslovanja.

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 295/2008 se vrednost proizvodnje opredeli kot prihodek od
prodaje, minus plačljive zavarovalne premije, plus prihodek od naložb, plus drugi prihodki, plus terjatve za zavarovalne
odškodnine, minus skupni izdatki za pokojnine, minus sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij.

Za podjetja v razredu 64.11 NACE Rev. 2 (centralne banke) se vrednost proizvodnje opredeli kot prihodki iz obresti in podobni
prihodki, minus odhodki za obresti in podobni odhodki, plus prihodki od provizij, plus prihodki od delnic in drugih
vrednostnih papirjev s spremenljivimi donosi, plus čisti dobiček ali čista izguba iz finančnih poslov, plus drugi prihodki iz
poslovanja.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Sestavni deli vrednosti proizvodnje so vključeni v naslednjih računovodskih naslovih:

—

čisti prihodki od prodaje

—

del drugih poslovnih prihodkov – brez subvencij,

—

del izrednih prihodkov – brez subvencij,

—

spremembe v zalogi končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje,

—

del surovin in potrošnega blaga v zvezi z nakupom in spremembo v zalogi blaga za nadaljnjo prodajo,

—

delo, ki ga podjetje opravi za lastne potrebe in se kapitalizira.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Sestavni deli vrednosti proizvodnje so vključeni v naslednje računovodske naslove (metoda vloge odhodkov):

—

prihodek od prodaje blaga in zagotavljanja storitev, prihodek od licenčnin (razen prihodka od obresti in dividend, če je
vključen v prihodek),
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—

drugi prihodki – brez subvencij

—

+

spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje

—

–

del surovin in potrošnega blaga v zvezi z nakupom in spremembo zalog blaga za nadaljnjo prodajo

—

+

delo, ki ga podjetje opravi za lastne potrebe in se kapitalizira (vključeno v drug prihodek).

Sestavni deli vrednosti proizvodnje so vključeni v naslednje računovodske naslove (metoda vrst odhodkov):
—

prihodek od prodaje blaga in zagotavljanja storitev, prihodek od licenčnin (razen prihodka od obresti in dividend, če je
vključen v prihodek),

—

drugi prihodki – brez subvencij

—

–

stroški prodaje brez stroškov amortizacije

—

+

delo, ki ga podjetje opravi za lastne potrebe in se kapitalizira (vključeno v drug prihodek).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Pri statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost,
razvrščeno v področje K klasifikacije NACE Rev. 2., vrednost proizvodnje temelji na
prihodkih od prodaje (12 11 0)
+/-

sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje, proizvedenih v enoti (13 21 3)

+/-

sprememba zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (13 21 1)

-

nabava izdelkov in storitev za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (13 12 0)

+

kapitalizirana proizvodnja

+

drugi poslovni prihodki (brez subvencij).

Vrednost proizvodnje se uporablja pri izračunu dodane vrednosti v stroških faktorjev (12 15 0) ter drugih agregatov in
zneskov.
Za statistike o dejavnostih v skupinah 65.1 in 65.2 NACE Rev. 2 se vrednost proizvodnje izračuna na naslednji način:
Za življenjsko zavarovanje:
obračunane kosmate zavarovalne premije (12 11 0)
+

sprememba kosmatih prenosnih premij (32 11 2)

+

prihodki od naložb (32 22 0)

-

ponovno prilagajanje vrednosti naložb (32 71 5)

-

dobički pri odtujitvah naložb (32 71 6)

-

prihodki od deležev v kapitalu (32 71 1)
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+

[(skupne kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 0) – skupne čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30
1))/skupne čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 1)] x (prihodki od naložb (32 22 0) – ponovno prilagajanje
vrednosti naložb (32 71 5) – dobički pri odtujitvah naložb (32 71 6) – prihodki od deležev v kapitalu (32 71 1))

+

drugi čisti zavarovalno-tehnični prihodki (32 16 1)

+

drugi prihodki (32 46 0)

-

obračunani kosmati zneski škod (32 13 1)

-

sprememba kosmatih škodnih rezervacij (32 13 4)

+

zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov (32 61 5)

+

dobički pri odtujitvah naložb (32 71 6)

+

nerealizirani dobički iz naložb (32 23 0)

-

izgube pri odtujitvah naložb (32 72 3)

-

nerealizirane izgube iz naložb (32 28 0)

-

sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (32 25 0)

-

čisti odhodki za bonuse in popuste (32 16 3)

-

sprememba sklada za bodočo dodelitev sredstev (del 32 29 0)

-

spremembe drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane drugje (32 16 2).

Za neživljenjsko zavarovanje in pozavarovanje:
obračunane kosmate zavarovalne premije (12 11 0)
+

sprememba kosmatih prenosnih premij (32 11 2)

+

prihodki od naložb (32 42 0)

-

ponovno prilagajanje vrednosti naložb (32 71 5)

-

dobički pri odtujitvah naložb (32 71 6)

-

prihodki od deležev v kapitalu (32 71 1)

+

[(skupne kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 0) – skupne čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30
1))/skupne čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 1)] x (prihodki od naložb (32 42 0) – ponovno prilagajanje
vrednosti naložb (32 71 5) – dobički pri odtujitvah naložb (32 71 6) – prihodki od deležev v kapitalu (32 71 1))

+

drugi čisti zavarovalno-tehnični prihodki (32 16 1)

+

drugi prihodki (32 46 0)

-

obračunani kosmati zneski škod (32 13 1)

-

sprememba kosmatih škodnih rezervacij (32 13 4)

+

zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov (32 61 5)
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+

dobički pri odtujitvah naložb (32 71 6)

-

izgube pri odtujitvah naložb (32 72 3)

-

bonusi in popusti, čisti znesek (32 16 3)

-

sprememba v izravnalnih rezervacijah (32 15 0)

-

spremembe drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane drugje (32 16 2).

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 295/2008 se vrednost proizvodnje izračuna na naslednji
način:
prihodki iz obresti in podobni prihodki (42 11 0)
-

odhodki za obresti in podobni odhodki (42 12 0)

+

prihodki od provizij (42 14 0)

+

prihodki od delnic in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivimi donosi (42 13 1)

+

čisti dobiček ali izguba iz finančnih poslov (42 20 0)

+

drugi poslovni prihodki (42 31 0).

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 295/2008 se vrednost proizvodnje izračuna na naslednji
način:
prihodki od prodaje (12 11 0)
-

plačljive zavarovalne premije (48 05 0)

+

prihodki od naložb (48 01 0)

+

drugi prihodki (48 02 2)

+

terjatve za zavarovalne odškodnine (48 02 1)

-

celotni izdatki za pokojnine (48 03 0)

-

sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (48 04 0).

Oznaka: 12 13 0
Naziv:

Bruto trgovska marža

Priloge: II do IV

Opredelitev:
Ustreza donosu dejavnosti nakupa in nadaljnje prodaje brez nadaljnje obdelave. Izračuna se iz prihodkov od prodaje, nabav
in sprememb zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki.
Vključeno v prihodkih od prodaje, nabavah in spremembah zalog blaga in storitev za nadaljnjo prodajo so prodaje, nabave
in spremembe zalog storitev, kupljenih za predajo tretjim strankam v nespremenjenem stanju.
Imenuje se tudi bruto trgovska marža.
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Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Ti zneski ne smejo biti prikazani ločeno v računovodskih izkazih družb. So del čistih prihodkov od prodaje ter surovin in
potrošnega blaga v računovodskih izkazih v skladu s četrto računovodsko direktivo (78/660).

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Ti zneski ne smejo biti prikazani ločeno v računovodskih izkazih družb. Pri metodi vrst odhodkov so del prihodkov ter
uporabljenih surovin in potrošnega blaga. Pri metodi vloge odhodkov so del prihodkov in stroškov prodaje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Bruto trgovska marža temelji na:

prihodkih od prodaje od trgovskih dejavnosti (18 16 0)

-

nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (13 12 0)

+/-

spremembe zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (13 21 1).

—

Bruto trgovska marža je del vrednosti proizvodnje (12 12 0).

Oznaka: 12 15 0
Naziv:

Dodana vrednost v stroških faktorjev

Priloge: I do IV, VI in VII

Opredelitev:
Pri statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost,
razvrščeno v področje K klasifikacije NACE Rev. 2., je dodana vrednost v stroških faktorjev bruto prihodek od poslovne
dejavnosti po prilagoditvi subvencijam za tekoče poslovanje in posrednim davkom.

Izračuna se lahko iz prihodka od prodaje plus kapitalizirana proizvodnja, plus drugi poslovni prihodki (vključno
s subvencijami za tekoče poslovanje), plus ali minus spremembe zalog, minus nabave blaga in storitev, minus drugi davki na
izdelke, ki so povezani s prihodkom od prodaje in jih ni mogoče odbiti, minus dajatve in davki, povezani s proizvodnjo.
Davki in dajatve, povezani s proizvodnjo, so obvezna, nevračljiva plačila v gotovini ali v naravi, ki jih pobira država ali
institucije Evropske unije v zvezi s proizvodnjo in uvozom blaga in storitev, zaposlitvijo delovne sile, lastništvom ali
uporabo zemljišča, stavb ali drugih sredstev, uporabljenih pri proizvodnji, ne glede na količino ali vrednost blaga in storitev,
proizvedenih ali prodanih. Alternativni način izračuna je, da bruto poslovnemu presežku dodamo stroške dela.

Prihodki in izdatki, ki so v računovodskih izkazih podjetja razvrščeni kot finančni v skladu s četrto računovodsko direktivo
(78/660), so izključeni iz dodane vrednosti. Prihodki in izdatki, ki so razvrščeni kot prihodki od obresti, prihodki od
dividend, dobiček iz tečajnih razlik od posojil v tuji valuti, ki so povezani s stroški obresti, dobički od odkupa in odpisa
dolgov ali financiranja stroškov v skladu z Direktivo Komisije (ES) 1725/2003, so izključeni iz dodane vrednosti.
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Dodana vrednost v faktorskih stroških se izračuna v „bruto“ vrednosti, saj se popravki vrednosti (kot je amortizacija in
izgube zaradi oslabitve) ne odštevajo.
Za statistike o dejavnostih iz skupin 65.1 in 65.2 NACE Rev. 2 je dodana vrednost v faktorskih stroških opredeljena kot
vrednost proizvodnje minus bruto vrednost prejetih pozavarovalnih storitev minus provizije minus drugi zunanji stroški
blaga in storitev.
Za statistike o dejavnost oddelka 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 295/2008 se dodana vrednost v stroških faktorjev opredeli kot
vrednost proizvodnje minus skupna nabava blaga in storitev.
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 295/2008 se dodana vrednost v stroških faktorjev opredeli
kot vrednost proizvodnje minus skupna nabava blaga in storitev.
Za podjetja v razredu 64.11 NACE Rev. 2 se dodana vrednost v stroških faktorjev opredeli kot vrednost proizvodnje minus
skupna nabava blaga in storitev.“

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Dodana vrednost v stroških faktorjev se lahko neposredno izračuna iz naslednjih računovodskih naslovov:
—

čisti prihodki od prodaje,

—

spremembe v zalogi končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje,

—

delo, ki ga podjetje opravi za lastne potrebe in se kapitalizira,

—

surovine in potrošno blago,

—

drugi stroški tujih storitev,

—

drugi poslovni odhodki,

—

drugi poslovni prihodki,

—

izredni odhodki,

—

izredni prihodki.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Dodana vrednost v stroških faktorjev se lahko neposredno izračuna iz naslednjih računovodskih naslovov na podlagi
metode vrst odhodkov:
prihodek (brez prihodka od obresti in dividend, če so vključene v prihodek)
+/–

spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje

-

porabljene surovine in potrošno blago

-

drugi odhodki

+

drugi prihodki.
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Dodana vrednost v stroških faktorjev se lahko neposredno izračuna iz naslednjih računovodskih naslovov na podlagi
metode vloge odhodkov:
prihodek (brez prihodka od obresti in dividend, če so vključene v prihodek)
-

stroški prodaje (brez stroškov zaslužkov zaposlencev ter stroškov amortizacije)

-

stroški distribucije (brez stroškov zaslužkov zaposlencev)

-

upravni stroški (brez stroškov zaslužkov zaposlencev)

-

drugi odhodki

+

drugi prihodki.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.
Dodana vrednost v stroških faktorjev temelji na:
prihodkih od prodaje (12 11 0)
+/-

sprememba zalog blaga in storitev (13 21 0)

+

kapitalizirana proizvodnja

+

drugi poslovni prihodki

-

nakupi blaga in storitev (13 11 0)

-

drugi davki na izdelke, ki so povezani s prihodkom od prodaje, vendar se ne odbijejo

-

dajatve in davki, povezani s proizvodnjo.

—

Dodana vrednost v stroških faktorjev se uporablja pri izračunu bruto poslovnega presežka (12 17 0) ter drugih
agregatih in bilancah.

Za statistike o dejavnostih iz skupin 65.1 in 65.2 NACE Rev. 2 se dodana vrednost v stroških faktorjev izračuna na naslednji
način:
vrednost proizvodnje (12 12 0)
-

skupna nabava blaga in storitev (13 11 0).

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 295/2008 se dodana vrednost v stroških faktorjev izračuna na
naslednji način:
vrednost proizvodnje (12 12 0)
-

skupna nabava blaga in storitev (13110).

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 295/2008 se dodana vrednost v stroških faktorjev izračuna
na naslednji način:
vrednost proizvodnje (12 12 0)
-

skupna nabava blaga in storitev (13 11 0).
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Oznaka: 12 17 0
Naziv:

Bruto poslovni presežek

Priloge: I do IV

Opredelitev:
Bruto poslovni presežek je presežek, ki nastane iz poslovnih dejavnosti po poplačilu vhodnih faktorjev dela. Izračuna se
lahko iz dodane vrednosti v stroških faktorjev minus stroški dela. To je znesek, na voljo enoti, ki ji dovoljuje poplačilo
dobaviteljem iz lastnih sredstev in dolga, plačilo davkov in morebitno financiranje celotnih naložb ali njihovega dela.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Bruto poslovni presežek se lahko izračuna iz naslednjih računovodskih naslovov:
čisti prihodki iz prodaje,
—

spremembe v zalogi končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje,

—

delo, ki ga podjetje opravi za lastne potrebe in se kapitalizira,

—

surovine in potrošno blago,

—

drugi stroški tujih storitev,

—

drugi poslovni odhodki,

—

drugi poslovni prihodki,

—

izredni odhodki,

—

izredni prihodki,

—

stroški osebja.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Bruto poslovni presežek se lahko neposredno izračuna iz naslednjih računovodskih naslovov iz metode vrst odhodkov:
—

prihodek (brez prihodka od obresti in dividend, če so vključene v prihodek)

—

+/–

spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje

—

–

porabljene surovine in potrošno blago

—

–

drugi odhodki

—

+

drugi prihodki

—

–

stroški zaslužkov zaposlencev.
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Bruto poslovni presežek se lahko neposredno izračuna iz naslednjih računovodskih naslovov iz metode vloge odhodkov:
—

prihodek (brez prihodka od obresti in dividend, če so vključene v prihodek)

—

–

stroški prodaje (brez stroškov amortizacije)

—

–

stroški distribucije (brez stroškov amortizacije)

—

–

upravni stroški (brez stroškov amortizacije)

—

–

drugi stroški (brez stroškov amortizacije)

—

+

drugi prihodki.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Bruto poslovni presežek temelji na
dodani vrednosti v stroških faktorjev (12 15 0)
-

stroški dela (13 31 0).

Oznaka: 13 11 0
Naziv:

Skupna nabava blaga in storitev

Priloge: I do IV, VI in VII

Opredelitev:
Nabava blaga in storitev vključuje vrednost vsega blaga in storitev, nabavljenih v obračunskem obdobju za nadaljnjo prodajo
ali porabo v proizvodnem procesu, razen investicijske opreme, katere uporaba je registrirana kot poraba osnovnih sredstev.
Zadevno blago in storitve se lahko prodajo naprej z nadaljnjim preoblikovanjem ali brez njega, popolnoma porabijo
v proizvodnem procesu ali se predajo v zalogo.
V teh nabavah so vključeni materiali, ki neposredno vstopijo v proizvodnjo blaga (surovine, polizdelki, sestavni deli), plus
nekapitaliziran drobni inventar in oprema. Vključeni so tudi vrednost pomožnih materialov (maziva, voda, pakiranje,
vzdrževanje in material za popravila, pisarniški material) kakor tudi energetski proizvodi. V tej spremenljivki je vključena
tudi nabava materialov, narejenih za proizvodnjo investicijske opreme enote.
Storitve, poravnane med obdobjem opazovanja, so tudi vključene, ne glede na to, ali so industrijske ali neindustrijske. V tem
znesku so plačila za vse delo, ki so ga opravile tretje osebe v imenu enote, vključno s tekočimi popravili in vzdrževanjem,
delom na inštalacijah in tehnične študije. Plačila za namestitev investicijske opreme in vrednost osnovnih sredstev so
izključena.
Vključena so tudi plačila za neindustrijske storitve, kot so plačila za pravne in računovodske storitve, patenti in stroški za
licence (kadar niso kapitalizirane), premije zavarovanja, stroški za sestanke delničarjev in upravljalnih teles, prispevki za
poslovna in strokovna združenja, poštni, telefonski stroški, stroški za elektronsko komuniciranje, telegraf, faks, stroški
prevoza blaga in osebja, stroški oglaševanja, provizije (kadar niso vključene v plače), rente, bančni stroški (razen plačil
obresti) in vse druge poslovne storitve, ki jih nudijo tretje osebe. Vključene so storitve, ki so preoblikovane in kapitalizirane
v enoti kot kapitalizirana proizvodnja.
Odhodki, razvrščeni kot finančni odhodki ali prihodki v obliki obresti in dividend, so izključeni iz skupne nabave blaga in
storitev.
Nabave blaga in storitev se vrednotijo po nakupni ceni, tj. po ceni, ki jo kupec dejansko plača za izdelek, vključno z vsemi
davki, brez subvencij za kupljene izdelke, pri čemer pa so izključeni davki tipa davka na dodano vrednost.
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Vsi drugi davki in dajatve na izdelke se potemtakem ne odbijejo iz vrednotenja nabav blaga in storitev. Obravnavanje davkov
na proizvodnjo ni pomembno za vrednotenje teh nabav.
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2., so odhodki, razvrščeni kot finančni odhodki v računovodskih izkazih podjetja,
izključeni iz skupne nabave blaga in storitev.
Za statistike o dejavnostih iz skupin 65.1 in 65.2 NACE Rev. 2 je skupna nabava blaga in storitev opredeljena kot bruto
vrednost prejetih pozavarovalnih storitev plus skupna vsota provizij iz člena 64 Direktive Sveta 91/674 plus vsi drugi
zunanji odhodki za blago in storitve (brez stroškov dela).
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 295/2008 se skupna nabava blaga in storitev opredeli kot
odhodki za provizije plus drugi upravni stroški, plus drugi poslovni odhodki.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Nabave blaga in storitev se lahko izračunajo iz računovodskih naslovov:
—

surovine in potrošno blago (preden je narejen obračun sprememb zalog blaga in storitev),

—

drugi stroški tujih storitev (preden je narejen obračun sprememb zalog blaga in storitev),

—

del drugih poslovnih stroškov – del, vključen tukaj, zajema plačila za blago in storitve, ki niso vključena v zgornjih
naslovih (surovine in potrošno blago ter drugi stroški tujih storitev). Del, ki ni vključen tukaj, zajema plačila davkov na
proizvodnjo.

—

Izredni stroški.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Nabave blaga in storitev se lahko izračunajo iz naslednjih računovodskih naslovov iz metode vrst odhodkov:
—

porabljene surovine in potrošno blago,

—

drugi odhodki (preden je narejen obračun sprememb zalog blaga in storitev).

Nabave blaga in storitev se lahko izračunajo iz naslednjih računovodskih naslovov iz metode vloge odhodkov:
—

stroški prodaje (preden je narejen obračun sprememb blaga in storitev ter brez stroškov zaslužkov zaposlencev in
stroškov amortizacije),

—

stroški distribucije (nastali med obračunskim obdobjem ter brez stroškov zaslužkov zaposlencev in stroškov
amortizacije),

—

upravni stroški (nastali med obračunskim obdobjem ter brez stroškov zaslužkov zaposlencev in stroškov
amortizacije),

—

drugi odhodki.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2., se skupna nabava blaga in storitev uporabi pri izračunu dodane vrednosti v stroških
faktorjev (12 15 0) ter drugih agregatov in bilanc.
Veliko postavk znotraj skupne nabave blaga in storitev je posebej opredeljenih:
—

nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (13 12 0),

—

— plačilo za najem delovne sile preko agencije (13 13 1),

—

plačila za dolgoročni in poslovni najem blaga (13 41 1),

—

nabava energetskih proizvodov (20 11 0).

Za statistike o dejavnostih iz skupin 65.1 in 65.2 NACE Rev. 2 se skupna nabava blaga in storitev izračuna na naslednji način:
Za življenjsko zavarovanje:
bilanca pozavarovanja (32 18 0)
+

[(skupne kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 0) – skupne čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30
1))/skupne čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 1)] x (prihodki od naložb (32 22 0) – ponovno prilagajanje
vrednosti naložb (32 71 5) – dobički pri odtujitvah naložb (32 71 6) – prihodki od deležev v kapitalu (32 71 1))

+

provizije (32 61 1)

+

zunanji stroški za blago in storitve (32 61 4).

Za neživljenjsko zavarovanje in pozavarovanje:
bilanca pozavarovanja (32 18 0)
+

[(skupne kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 0) – skupne čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30
1))/skupne čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 1)] x (prihodki od naložb (32 42 0) – ponovno prilagajanje
vrednosti naložb (32 71 5) – dobički pri odtujitvah naložb (32 71 6) – prihodki od deležev v kapitalu (32 71 1))

+

provizije (32 61 1)

+

zunanji stroški za blago in storitve (32 61 4).

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 295/2008 se vrednost proizvodnje izračuna na naslednji
način:
odhodki za provizije (42 15 0)
+

drugi upravni stroški (42 32 2)

+

drugi poslovni odhodki (42 33 0).

Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VII k Uredbi (ES) št. 295/2008 se spremenljivka „Skupna nabava blaga in storitev“
(13 11 0) uporablja pri izračunu spremenljivke „Skupni poslovni odhodki“ (48 06 0).
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Oznaka: 13 12 0
Naziv:

Nabava blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki

Priloge: I do IV

Opredelitev:
Nabava za nadaljnjo prodajo je nabava blaga za prodajo tretjim osebam v nespremenjeni obliki. Vključuje tudi nabave
storitev prek „računa“ storitvenih podjetij, tj. podjetij, katerih prihodki od prodaje zajemajo provizijo posrednikov,
zaračunano za transakcijo storitve (kot v primeru nepremičninskih posrednikov), in tudi dejanski znesek, vključen
v transakcijo storitve, npr. nabave, ki jih opravijo turistične agencije za prevoze. Vrednost blaga in storitev, ki so prodani
tretji osebi na podlagi provizije, so izključeni, ker posrednik, ki prejme provizijo, tega blaga niti ne kupi niti ne proda.
Kadar so navedene storitve za nadaljnjo prodajo, so zadevne storitve končni izdelek storitvene dejavnosti, pravice za
uporabo predhodno določenih storitev ali fizična podpora storitvam. Nabave blaga in storitev, opravljene za nadaljnjo
prodajo v nespremenjeni obliki, se vrednotijo po nabavni ceni brez odbitnega DDV in drugih odbitnih davkov, neposredno
povezanih s prihodki od prodaje. Vsi drugi davki in dajatve na izdelke se zato ne odbijejo iz vrednotenja nabav blaga in
storitev.
Obravnavanje davkov na proizvodnjo ni pomembno za vrednotenje teh nabav.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Nabave blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki, ne smejo biti prikazane ločeno
v računovodskih izkazih družbe. So del:
—

surovin in potrošnega materiala,

—

drugih stroškov tujih storitev,

—

drugih poslovnih odhodkov.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Nabave blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki, ne smejo biti prikazane ločeno
v računovodskih izkazih družbe. So del naslednjih računovodskih naslovov na podlagi metode vrst odhodkov:
—

uporabljene surovine in potrošno blago (preden je narejen obračun sprememb v zalogi blaga in storitev),

—

drugi odhodki.

Nabave blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki, ne smejo biti prikazane ločeno
v računovodskih izkazih družbe. So del naslednjih računovodskih naslovov iz metode vloge odhodkov:
—

stroški prodaje (preden je narejen obračun sprememb blaga in storitev ter brez stroškov zaslužkov zaposlencev in
stroškov amortizacije),

—

drugi odhodki.

L 86/25

L 86/26

SL

Uradni list Evropske unije

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del skupne nabave blaga in storitev (13 11 0)
—

Nabava blaga in storitev za prodajo v nespremenjeni obliki se uporablja pri izračunu bruto trgovske marže (12 13 0)
in vrednosti proizvodnje (12 12 0) ter drugih agregatih in bilancah.

Oznaka: 13 13 1
Naziv:

Plačila za najem delovne sile

Priloge: I do IV

Opredelitev:
V ta znesek so vključena plačila agencijam za posredovanje začasne delovne sile in podobnim organizacijam za zagotovitev
osebja podjetjem strank za omejeno časovno obdobje za dopolnitev ali začasno nadomestitev delovne sile stranke, kadar so
zagotovljeni posamezniki zaposleno osebje enote za zagotavljanje začasne pomoči. Vendar te agencije in organizacije ne
zagotavljajo neposrednega nadzora nad svojimi zaposlenimi na delovnih mestih strank. Vključeno je le plačilo za
zagotovitev osebja, ki ni povezano z zagotovitvijo določene industrijske ali druge neindustrijske storitve.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog I do IV k Uredbi (ES) št. 295/2008, razen za podjetja, ki opravljajo dejavnost, razvrščeno
v področje K klasifikacije NACE Rev. 2.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Plačila za najem delovne sile preko agencije ne smejo biti prikazana ločeno v računovodskih izkazih družbe. So del drugih
stroškov tujih storitev in drugih poslovnih stroškov.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Plačila za najem delovne sile ne smejo biti prikazana ločeno v računovodskih izkazih družbe. So del naslova drugi odhodki
ali del uporabljenih surovin in potrošnega materiala (v nekaterih primerih, kadar je delovna sila preko agencije namenjena za
proizvodne dejavnosti) na podlagi metode vrst odhodkov.
Plačila za najem delovne sile ne smejo biti prikazana ločeno v računovodskih izkazih družbe. So del naslovov stroški
prodaje, stroški distribucije, upravni stroški in/ali drugi odhodki na podlagi metode vloge odhodkov.
Za statistike o dejavnostih skupin 65.1 in 65.2 NACE Rev. 2
Plačila za najem delovne sile preko agencije ne smejo biti prikazana ločeno v računovodskih izkazih podjetja, kot je opisano
v členu 34, III 16 Direktive Sveta 91/674/EGS.
Za statistike o dejavnostih kreditnih institucij razredov 64.19 in 64.92 NACE Rev. 2
Plačila za najem delovne sile preko agencije ne smejo biti prikazana ločeno v drugih upravnih stroških iz točke 8b člena 27
in točke A 4b člena 28 Direktive Sveta 86/635/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del skupne nabave blaga in storitev (13 11 0)
Oznaka: 13 21 0
Naziv:

Sprememba zalog blaga in storitev

Priloga: III
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Opredelitev:
Sprememba zalog (pozitivna ali negativna) je razlika med vrednostjo zalog na koncu in na začetku obdobja opazovanja.
Sprememba zalog se lahko meri z vrednostjo prenosov v zaloge minus vrednost črpanj in vrednost kakršne koli
ponavljajoče se izgube blaga, shranjenega v zalogah. Zaloge se beležijo po nakupnih cenah brez DDV, če jih dobavi druga
enota, sicer pa po proizvodnih stroških.
Med zalogami (in spremembi zalog) se lahko naredi naslednja členitev:
—

zaloge končnih izdelkov,

—

zaloge nedokončane proizvodnje,

—

zaloge blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju,

—

zaloge surovin in potrošnega materiala.

Vključene so zaloge končnih izdelkov ali izdelkov v procesu proizvodnje, ki so bili proizvedeni v enoti in še niso bili
prodani. Ti izdelki vključujejo nedokončano proizvodnjo, ki pripada enoti, čeprav so ti izdelki v posesti tretjih oseb. Prav
tako so izključeni izdelki, ki pripadajo tretji osebi, vendar jih poseduje enota.
Vključene so zaloge blaga in storitev, kupljene izključno za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju. Izključene so zaloge
blaga in storitev, ki so dostavljene tretjim osebam na podlagi provizije. Izdelki, kupljeni za nadaljnjo prodajo in skladiščeni
pri storitvenih podjetjih, lahko vključujejo blago (industrijsko opremo v primeru inženirske pogodbe „na ključ“ ali zgradb
pri gradbenem investitorju itd.) in storitve (pravice do uporabe oglasnega prostora, prevoza, namestitev itd.).
Potem ko so storitve dane v zalogo, so te storitve izhodni izdelek storitvene dejavnosti, pravice do uporabe predhodno
določenih storitev ali fizična podpora storitvam.
Vključene so tudi zaloge surovin in pomožnega materiala, vmesnih izdelkov, sestavnih delov, energije, nekapitalizirani
drobni inventar in storitve, ki pripadajo enoti.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Spremembe zalog blaga in storitev se lahko izračuna iz naslednjih naslovov:
spremembe v zalogi končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje,
del surovin in potrošnega materiala,
del drugih stroškov tujih storitev,
del drugih poslovnih stroškov.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Spremembe zalog blaga in storitev se lahko izračuna iz naslednjih naslovov v izkazu poslovnega izida glede na vrsto
odhodkov:
spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje,
del uporabljenih surovin in potrošnega materiala,
del drugih odhodkov.
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Spremembe zalog blaga in storitev se lahko izračuna iz naslednjih naslovov v izkazu poslovnega izida na podlagi vloge
odhodkov:
del stroškov prodaje,
del stroškov distribucije,
del upravnih stroškov,
del drugih odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
—

Sprememba zalog blaga in storitev se uporablja pri izračunu dodane vrednosti v stroških faktorjev (12 15 0) ter
drugih agregatih in bilancah.

—

Sprememba zalog blaga in storitev se lahko razčleni glede na vrsto zalog: (i) sprememba zalog blaga in storitev,
kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki (13 21 1), (ii) sprememba zalog končnih izdelkov in
nedokončane proizvodnje (13 21 3) ter (iii) sprememba zalog surovin in potrošnega materiala.

Oznaka: 13 21 1
Naziv:

Sprememba zalog blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki

Priloga: III

Opredelitev:
Ta spremenljivka je opredeljena kot sprememba zalog po nabavni ceni brez DDV med koncem in začetkom obdobja
opazovanja. Sprememba zalog se lahko meri z vrednostjo prenosov v zalogo izdelkov, kupljenih za nadaljnjo prodajo,
minus vrednost črpanj in vrednost kakršne koli ponavljajoče se izgube blaga, ki je v zalogi.
Vključene so zaloge blaga in storitev, kupljene izključno za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju. Izključene so zaloge
blaga in storitev, ki so dostavljene tretjim osebam na podlagi provizije.
Izdelki, kupljeni za nadaljnjo prodajo in skladiščeni pri storitvenih podjetjih, lahko vključujejo blago (industrijsko opremo
v primeru inženirske pogodbe „na ključ“ ali zgradb pri gradbenem investitorju itd.) ter storitve (pravice do uporabe
oglasnega prostora, prevoza, namestitev itd.).
Potem ko so storitve dane v zalogo, so te storitve izhodni izdelek storitvene dejavnosti, pravice do uporabe predhodno
določenih storitev ali fizična podpora storitvam.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Sprememba zalog izdelkov in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki, ne sme biti prikazana
ločeno v računovodskih izkazih družb. Je del surovin in potrošnega materiala, drugih stroškov tujih storitev in drugih
poslovnih stroškov.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Spremembe zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki, ne smejo biti prikazane ločeno
v računovodskih izkazih družb. So del uporabljenih surovin in potrošnega materiala ter drugih stroškov v izkazu poslovnega
izida na podlagi vrste odhodkov.
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Spremembe zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki, ne smejo biti prikazane ločeno
v računovodskih izkazih družb. So del stroškov prodaje in drugih stroškov v izkazu poslovnega izida na podlagi vloge
odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
—

Sprememba zalog blaga in storitev, nabavljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki, se uporablja za izračun
bruto trgovske marže (12 13 0), vrednosti proizvodnje (12 12 0) ter druge agregate in bilance.

—

Del spremembe zalog blaga in storitev (13 21 0).

Oznaka: 13 21 3
Naziv:

Sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje

Prilogi:

II in IV

Opredelitev:
Ta spremenljivka je opredeljena kot sprememba v vrednosti zalog končnih izdelkov ali izdelkov med proizvodnjo, ki so bili
proizvedeni v enoti in še niso bili prodani, med prvim in zadnjim dnem obdobja opazovanja.
Ti izdelki vključujejo nedokončano proizvodnjo, ki pripada enoti, čeprav so ti izdelki v posesti tretjih oseb. Prav tako so
izključeni izdelki, ki pripadajo tretji osebi, a jih enota poseduje.
Zaloge se vrednotijo v proizvodnih stroških in se ovrednotijo pred popravkom vrednosti (kot je amortizacija).

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje se v izkazih podjetja zabeleži kot naslov spremembe
v zalogah končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje so zabeležene v izkazu poslovnega izida glede na vrsto
odhodkov kot odhodki v naslovu spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje.
Spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje so del naslova stroški prodaje v izkazu poslovnega izida
glede na vlogo odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
—

Sprememba zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje enote se uporabi pri izračunu vrednosti proizvodnje
(12 12 0) ter drugih agregatov in bilanc.

—

Del spremembe zalog blaga in storitev (13 21 0).

Oznaka: 13 31 0
Naziv:

Stroški dela

Priloge: I do VII

Opredelitev:
Stroški dela so opredeljeni kot skupna nadomestila v gotovini ali blagu, ki jih delodajalec izplača zaposlenemu (redno ali
začasno zaposlenim ter zaposlenim, ki delajo na domu) v zameno za opravljeno delo slednjih v obdobju opazovanja. Stroški
dela vključujejo tudi davke in prispevke za socialno zavarovanje zaposlenega, zadržane pri enoti, kakor tudi delodajalčeve
obvezne in prostovoljne socialne prispevke.
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Stroški dela so sestavljeni iz:
—

plače;

—

delodajalčevih stroškov socialnega zavarovanja.

Vsa nadomestila, izplačana v obdobju opazovanja, so vključena ne glede na to, ali so plačana na podlagi delovnega časa,
izdelka ali akorda, in ne glede na to, ali so plačana redno ali ne. Vključene so vse nagrade, dodatki na delovno mesto in
uspešnost, prostovoljna plačila, trinajsta plača (in podobni fiksni dodatki), plačila zaposlenim, ki naj bi bili odpuščeni, stroški
bivanja, prevoza, življenjski stroški in družinska nadomestila, provizije, plačilo prisotnosti, nadur, nočnega dela itd., kakor
tudi davki, prispevki za socialno zavarovanje in drugi zneski, ki jih plačujejo zaposleni in jih delodajalec odvede.
Vključeni so tudi stroški socialnega zavarovanja za delodajalca. Ti vključujejo delodajalčeve prispevke za socialno
zavarovanje v pokojninske sheme, bolniške, porodniške, invalidnine, brezposelnost, nezgode pri delu in poklicne bolezni,
družinska nadomestila in druge sheme. Ti stroški so vključeni ne glede na to, ali so v skladu s predpisi, kolektivno
dogovorjeni, pogodbeni ali prostovoljni po naravi.
Plačila za najem delovne sile preko agencije niso vključena v stroške dela.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Stroški dela so lahko izračunani neposredno iz naslednjih računovodskih naslovov:
—

stroški osebja, kar je seštevek naslovov plače in stroški socialnih zavarovanj.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Stroški dela se lahko izračunajo neposredno iz računovodskega naslova stroški zaslužkov zaposlencev v izkazu poslovnega
izida na podlagi vrste odhodkov.
Stroški zaslužkov zaposlencev so razkriti poleg izkaza poslovnega izida glede na vlogo odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Stroški dela temeljijo na:
plačah (13 32 0)
+

stroški socialnega zavarovanja (13 33 0).

Stroški dela se uporabljajo pri izračunu kosmatega poslovnega presežka (12 17 0) ter drugih agregatov in zneskov.
Oznaka: 13 32 0
Naziv:

Plače

Priloge: I do IV

Opredelitev:
Plače so opredeljene kot „celotno nadomestilo v gotovini ali blagu, izplačljivo vsem osebam, naštetim na plačilni listi
(vključno z zaposlenimi na domu), v zameno za opravljeno delo v računovodskem obdobju“ ne glede na to, ali je plačano na
podlagi delovnega časa, izdelka ali akorda in ne glede na to, ali je plačano redno ali ne.
Plače vključujejo tudi vrednost prispevkov za socialno varnost, davkov na dohodek itd., ki jih plačuje zaposleni, tudi kadar
jih dejansko odtegne delodajalec in jih v imenu zaposlenega vplača neposredno skladom socialnega zavarovanja, davčnim
organom itd. Plače ne vključujejo prispevkov za socialno varnost, ki jih plačuje delodajalec.
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Plače vključujejo: vse nagrade, bonuse, plačila ex gratia, trinajste plače, odpravnine, dodatke za namestitev, prevoz,
življenjske stroške in družinske dodatke, napitnine, provizije, sejnine itd., ki jih prejmejo zaposleni, kot tudi davke, prispevke
za socialno varnost in druge zneske, ki jih plačujejo zaposleni in jih pri viru odtegne delodajalec. Plače, ki jih delodajalec
izplačuje v primeru bolezni, delovne poškodbe, porodniške ali skrajšanega delovnega časa, se lahko zabeležijo tukaj ali pod
stroški socialnega zavarovanja, odvisno od računovodske prakse enote.
Plačila za najem delovne sile niso vključena v plačah.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Plače so navedene v izkazih podjetja pod naslovom plače.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Plače so del naslova stroški zaslužkov zaposlencev v izkazu poslovnega izida na podlagi vrste odhodkov.
Plače so del naslova stroški zaslužkov zaposlencev, ki so razkriti poleg izkaza poslovnega izida na podlagi vloge odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Plače se uporabljajo pri izračunu stroškov dela (13 31 0).
Oznaka: 13 33 0
Naziv:

Stroški socialnega zavarovanja

Priloge: I do IV

Opredelitev:
Delodajalčevi stroški socialnega zavarovanja ustrezajo znesku, enakemu vrednosti prispevkov za socialno zavarovanje, ki
nastanejo pri delodajalcu, da se zaščiti upravičenost zaposlenih do socialnih ugodnosti.
Stroški socialnega zavarovanja za delodajalca vključujejo prispevke delodajalca v sheme socialnega zavarovanja za
pokojnine, bolniške, porodniške, invalidnost, nezaposlenost, delovne nesreče in poklicne bolezni, družinska nadomestila in
druge sheme.
Vključeni so stroški za vse zaposlene, vključno z zaposlenimi na domu in pripravniki.
Vključeni so stroški za vse sheme, ne glede na to, ali so v skladu s predpisi, kolektivno dogovorjeni, pogodbeni ali
prostovoljni. Plače, ki jih delodajalec izplačuje v primeru bolezni, delovne poškodbe, porodniške ali skrajšanega delovnega
časa se lahko zapišejo tukaj ali pod plače, odvisno od računovodske prakse enote.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Stroški socialnega zavarovanja so zabeleženi v izkazih podjetja kot naslov stroški socialnih zavarovanj.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Stroški socialnega zavarovanja so del naslova stroški zaslužkov zaposlencev v izkazu poslovnega izida na podlagi vrste
odhodkov.
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Stroški socialnega zavarovanja so del naslova stroški zaslužkov zaposlencev, ki so razkriti poleg izkaza poslovnega izida
glede na vlogo odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Stroški socialnega zavarovanja se uporabijo pri izračunu stroškov dela (13 31 0).

Oznaka: 13 41 1
Naziv:

Plačila za dolgoročni in poslovni najem blaga

Prilogi:

II in IV

Opredelitev:
Plačila za dolgoročni najem vključujejo vse stroške, povezane z najemom opredmetenih sredstev za obdobje, daljše od enega
leta.
Poslovni najemi so najemi, pri katerih ostajajo pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom pri
najemodajalcu. Pri poslovnem najemu najemnik prejme pravico do uporabe trajnih dobrin za določeno časovno obdobje, ki
je lahko dolgo ali kratko in ni nujno vnaprej dogovorjeno. Potem ko najemno obdobje poteče, najemodajalec pričakuje, da
bo prejel nazaj svoje blago v bolj ali manj enakem stanju kakor takrat, ko je bilo oddano v najem, razen običajne obrabe.
Tako najemno obdobje ne pokriva celotnega ali pretežnega dela ekonomske življenjske dobe blaga. Plačila za poslovni najem
blaga so povezana s stroški uporabe opredmetenih sredstev, na voljo enoti prek takšnih pogodb.
Če so vsa tveganja in koristi lastništva dejansko in ne pravno prenesene od najemodajalca k najemniku, gre za finančni
najem. Pri finančnem najemu najemno obdobje pokriva celotni ali pretežni del ekonomskega življenjskega obdobja trajne
dobrine. Na koncu najemnega obdobja ima najemnik pogosto možnost, da kupi blago po nominalni ceni. Ni treba, da ima
najemodajalec strokovno znanje glede zadevnega blaga. Najemodajalec najemniku ne nudi popravil, vzdrževanja ali
nadomeščanja. Ponavadi blago izbere najemojemalec, pri čemer mu ga proizvajalec ali prodajalec dostavita neposredno.
Najemodajalec ima izključno finančno vlogo. Vsa plačila v zvezi s finančnim najemom je treba izključiti iz spremenljivke 13
41 1. Nakupno ceno zadevnega blaga je treba zabeležiti pod bruto naložbe ob nakupu blaga.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Plačila za dolgoročni in poslovni najem blaga ne smejo biti prikazana ločeno v računovodskih izkazih podjetja. So del
drugih stroškov tujih storitev in drugih poslovnih stroškov.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Plačila za dolgoročni in poslovni najem blaga ne smejo biti prikazana ločeno v računovodskih izkazih podjetja. So del
drugih stroškov v izkazu poslovnega izida glede na vrsto odhodkov.
Plačila za dolgoročni in poslovni najem blaga ne smejo biti prikazana ločeno v računovodskih izkazih podjetja. So del
drugih stroškov v izkazu poslovnega izida glede na vlogo odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del skupne nabave blaga in storitev (13 11 0)

Oznaka: 15 11 0
Naziv:

Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva

Priloge: I do IV, VI in VII
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Opredelitev:
Naložbe v obdobju opazovanja v vsa opredmetena osnovna sredstva. Sem spadajo nova in obstoječa opredmetena kapitalska
sredstva, kupljena od tretjih strank, pridobljena na podlagi pogodbe o finančnem najemu (to je pravica do uporabe trajnega
blaga v zamenjavo za plačila najemnine v vnaprej določenem in dolgotrajnem obdobju) ali proizvedena za lastno uporabo
(to je kapitalizirana proizvodnja opredmetenih kapitalskih sredstev), ki imajo življenjsko dobo daljšo od enega leta in
vključujejo neproizvedena opredmetena sredstva, kot je zemljišče. Začetna meja določitve uporabne življenjske dobe
sredstva, ki je lahko kapitalizirano, se lahko poveča glede na računovodsko prakso podjetja, kadar te prakse zahtevajo večjo
pričakovano uporabno življenjsko dobo kot eno leto, navedeno zgoraj.

Vse naložbe se ocenijo pred (brez odbitkov) popravki vrednosti in pred odbitkom dohodka od odstranitve. Kupljena sredstva
se vrednotijo po nabavni ceni, kar pomeni, da so v to vrednotenje vključeni stroški prevoza in namestitve, pristojbine, davki
in drugi stroški lastništva. Vrednost blaga, pridobljenega s finančnim najemom, ustreza tržni vrednosti blaga le, če je bilo
zadevno blago nabavljeno v letu pridobitve. Ta vrednost je načeloma znana v pogodbi, ali se lahko oceni s seštevkom vseh
vplačil, ki pokrivajo povračilo glavnice. Del vplačil, ki ustreza plačilu obresti, se izključi. Opredmetena sredstva so
vrednotena po stroških proizvodnje. Blago, pridobljeno s preoblikovanjem (kot so združitve, prevzemi, razdružitve in
odcepitve), je izključeno. Nakupi majhnega orodja, ki ni kapitalizirano, so vključeni v tekoče odhodke.

Prav tako so vključeni vsi dodatki, spremembe, izboljšave in prenove, ki podaljšajo življenjsko dobo ali proizvodno
zmogljivost kapitalskih sredstev.

Stroški tekočega vzdrževanja so izključeni, kakor tudi vrednost in tekoči odhodki za investicijsko blago, uporabljeno na
podlagi najemnih pogodb in pogodb o poslovnem najemu. Letna plačila za sredstva v finančnem najemu morajo biti
izključena. Naložbe v neopredmetena in finančna sredstva so izključene.

Za finančni najem je prav tako značilno dejstvo, da so vsa tveganja in koristi lastništva dejansko in ne pravno prenesene od
najemodajalca k najemniku. Najemno obdobje pokriva celotni ali pretežni del ekonomskega življenjskega obdobja trajne
dobrine. Na koncu najemnega obdobja ima najemnik pogosto možnost, da kupi blago po nominalni ceni. Vloga
najemodajalca je izključno finančna.

V zvezi z zapisovanjem naložb se v primeru, da pride do izdaje računa, oddaje in prve uporabe sredstva v različnih
referenčnih obdobjih, kot cilj predlaga naslednja metoda:

naložbe se zajamejo, potem ko se lastništvo sredstev prenese v enoto, ki jih namerava uporabljati. Za blago, pridobljeno na
podlagi finančnega najema, je treba vrednost zabeležiti ob dostavi blaga najemniku. Kapitalizirana proizvodnja se zajame,
potem ko se sredstvo proizvede. V zvezi z beleženjem naložb v nedoločljivih fazah bi morali vsak del naložbe zabeležiti
v obdobju opazovanja, v katerem so narejene.

V praksi pa to morda ni mogoče, zato lahko računovodski dogovori podjetja pomenijo, da je treba uporabiti naslednje
približke te metode:

i)

naložbe so zajete v obdobju opazovanja, v katerem so bile dobavljene,

ii)

naložbe so zajete v referenčnem obdobju, v katerem vstopijo v postopek proizvodnje,

iii)

naložbe so zajete v referenčnem obdobju, v katerem so fakturirane,

iv)

naložbe so zajete v obdobju opazovanja, v katerem so plačane.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Naložbe niso prikazane v bilanci stanja. Vendar so pridobitve, prodaje in prenosi vseh osnovnih sredstev, pa tudi popravki
vrednosti teh osnovnih sredstev prikazani v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom.
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Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Opredmetena osnovna sredstva so v računovodskih izkazih podjetja navedena pod naslovom osnovna sredstva –
opredmetena osnovna sredstva. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih s finančnim najemom ni navedena
v četrti računovodski direktivi. Vendar nekateri nacionalni računovodski standardi dovoljujejo, da se ta sredstva kapitalizirajo
v bilanci stanja.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Opredmetena osnovna sredstva so navedena v računovodskih izkazih podjetja pod naslovom nepremičnine, naprave in
oprema. Podatki v zvezi s finančnim najemom morajo biti ločeni v računovodskih izkazih podjetja.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva temeljijo na:
bruto naložbe v zemljišča (15 12 0)
+

bruto naložbe v obstoječe zgradbe in objekte (15 13 0)

+

bruto naložbe v gradnjo in adaptacijo objektov (15 14 0)

+

bruto naložbe v stroje in opremo (15 15 0).

Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva so lahko večje od vsote 15 12 0 + 15 13 0 + 15 14 0 + 15 15 0, ker so to
sredstva, kot so umetnost, gozdovi, sadovnjaki, govedo itd., ki jih ni mogoče vključiti v nobeno od kategorij opredmetenih
osnovnih sredstev.

Oznaka: 15 12 0
Naziv:

Bruto naložbe v zemljišča

Priloge: II do IV

Opredelitev:
V tej spremenljivki so poleg zemljišč vključena podzemna nahajališča, gozdovi in podtalnice. Kadar je zemljišče kupljeno
z obstoječimi zgradbami in vrednost dveh sestavnih delov ni deljiva, se skupna vrednost zabeleži pod tem naslovom, če se
oceni, da vrednost zemljišča presega vrednost obstoječih zgradb. Če se oceni, da je vrednost obstoječih zgradb večja od
vrednosti zemljišča, se skupna vrednost zabeleži pod bruto naložbe v obstoječe zgradbe in objekte (15 13 0). Tukaj je
vključeno tudi zemljišče, ki je oplemeniteno le z izravnavanjem, položitvijo cevovodov ali pripravo poti ali cest. Zemljišča,
pridobljena s preoblikovanji (kot so združitve, prevzemi, razdružitve in odcepitve), so izključena.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Naložbe niso prikazane v bilanci stanja. Vendar pa so pridobitve, prodaje in prenosi vseh osnovnih sredstev, pa tudi
popravki vrednosti teh osnovnih sredstev prikazani v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Zemljišče ni ločeno prikazano v seznamu opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih izkazih podjetja pod naslovom
osnovna sredstva– opredmetena osnovna sredstva – zemljišča in zgradbe. Del, ki se nanaša na zgradbe, mora biti izključen iz
tega dela. Del plačila na račun in opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji mora biti vključen, če se navezuje na zemljišče.
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Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Bruto naložbe v zemljišča niso navedene ločeno v računovodskih izkazih podjetja, ampak so vključene pod naslov
nepremičnine, naprave in oprema.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del bruto naložb v opredmetena osnovna sredstva (15 11 0).
Oznaka: 15 13 0
Naziv:

Bruto naložbe v obstoječe zgradbe in objekte

Priloge: II do IV

Opredelitev:
Naložbe vključujejo strošek obstoječih zgradb (ki so se uporabljale pred tem) in objektov, pridobljenih med obdobjem
opazovanja. Kadar je zemljišče kupljeno z obstoječimi zgradbami in vrednost dveh sestavnih delov ni deljiva, se skupna
vrednost zapiše pod tem naslovom, če se oceni, da vrednost obstoječih zgradb presega vrednost zemljišča. Če se oceni,
da je vrednost zemljišča večja od vrednosti obstoječih zgradb, se skupna vrednost navede pod bruto naložbe v zemljišča
(15 12 0). Nakup novih stavb, ki še nikoli niso bile uporabljene, je izključen. Obstoječe zgradbe in objekti, pridobljeni
s preoblikovanji (kakor so združitve, prevzemi, razdružitve in odcepitve), so izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Naložbe niso prikazane v bilanci stanja. Vendar so pridobitve, prodaje in prenosi vseh osnovnih sredstev, pa tudi popravki
vrednosti teh osnovnih sredstev prikazani v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Bruto naložbe v obstoječe zgradbe in objekte niso ločeno prikazane v seznamu opredmetenih osnovnih sredstev
v računovodskih izkazih podjetja pod naslovom osnovna sredstva – opredmetena osnovna sredstva – zemljišča in zgradbe.
Deli, ki se nanašajo na zemljišče ter gradnjo in adaptacijo objektov, morajo biti izključeni iz tega dela. Del plačil na račun in
opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji mora biti vključen, če se navezuje na obstoječe zgradbe in objekte.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Bruto naložbe v obstoječe zgradbe in objekte niso navedene ločeno v računovodskih izkazih podjetja, ampak so vključene
pod naslov nepremičnine, naprave in oprema.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del bruto naložb v opredmetena osnovna sredstva (15 11 0).
Oznaka: 15 14 0
Naziv:

Bruto naložbe v gradnjo in adaptacijo objektov

Priloge: II do IV

Opredelitev:
Ta spremenljivka pokriva odhodek v obdobju opazovanja za gradnjo ali spremembo namembnosti zgradb. Nakupi novih
zgradb, ki še nikoli niso bile uporabljene, so izključeni. Tukaj so vključena tudi povečanja, predelave, izboljšave in obnove, ki
podaljšajo življenjsko dobo ali povečajo proizvodne zmogljivosti zgradb.
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Vključene so stalne instalacije, kot so vodovod, centralno ogrevanje, prezračevanje, osvetljava itd., kakor tudi stroški gradnje
za črpališča nafte (vrtanje), delujoči rudniki, cevovodi, vodi za prenos energije, plinovodi, železniški tiri, pristaniške naprave,
ceste, mostovi, viadukti, odtoki in druge izboljšave gradbišča. Stroški tekočega vzdrževanja so izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Naložbe niso prikazane v bilanci stanja. Vendar so pridobitve, prodaje in prenosi vseh osnovnih sredstev, pa tudi popravki
vrednosti teh osnovnih sredstev prikazani v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Bruto naložbe v gradnjo in adaptacijo objektov niso ločeno prikazane v seznamu opredmetenih osnovnih sredstev
v računovodskih izkazih podjetja pod naslovom osnovna sredstva – opredmetena osnovna sredstva – zemljišča in zgradbe.
Deli, ki se nanašajo na zemljišča ter obstoječe zgradbe in objekte, morajo biti izključeni iz tega dela. Del plačil na račun in
opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji mora biti vključen, če se navezuje na obstoječo gradnjo in adaptacijo objektov.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Bruto naložbe v gradnjo in adaptacijo objektov niso navedene ločeno v računovodskih izkazih podjetja, ampak so vključene
v naslov nepremičnine, naprave in oprema.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del bruto naložb v opredmetena osnovna sredstva (15 11 0).
Oznaka: 15 15 0
Naziv:

Bruto naložbe v stroje in opremo.

Priloge: II do IV

Opredelitev:
Ta spremenljivka pokriva stroje (pisarniške stroje itd.), posebna vozila, uporabljena na poslovnem kompleksu, druge stroje in
opremo, vsa vozila in plovila, ki se uporabljajo zunaj poslovnega kompleksa, to je motorna vozila, komercialna vozila in
tovornjake ter posebna vozila vseh vrst, ladje, železniške vagone itd., ki so pridobljeni kot novi ali rabljeni v obdobju
opazovanja. Stroji in oprema, pridobljeni s preoblikovanjem (kot so združitve, prevzemi, razdružitve in odcepitve), so
izključeni. Tukaj so vključena vsa povečanja, predelave, izboljšave in obnove, ki podaljšajo življenjsko dobo ali povečajo
proizvodne zmogljivosti teh osnovnih sredstev. Stroški tekočega vzdrževanja so izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Naložbe niso prikazane v bilanci stanja. Vendar so pridobitve, prodaje in prenosi vseh osnovnih sredstev, pa tudi popravki
vrednosti teh osnovnih sredstev prikazani v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Bruto naložba v stroje in opremo je vključena v seznam opredmetenih osnovnih sredstev, vključenem v računovodskih
izkazih podjetja pod naslovom osnovna sredstva – opredmetena osnovna sredstva – oprema in druga delovna sredstva ter
druge naprave in inventar, orodja in oprema. Del plačil na račun in opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji mora biti
vključen, če se navezuje na stroje in opremo.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Bruto naložbe v stroje in opremo niso navedene ločeno v računovodskih izkazih podjetja, ampak so vključene pod naslov
nepremičnine, naprave in oprema. Del plačil na račun in opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji mora biti vključen, če se
navezuje na stroje in opremo.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Del bruto naložb v opredmetena osnovna sredstva (15 11 0).
Oznaka: 15 21 0
Naziv:

Prodaja opredmetenega investicijskega blaga

Priloge: II do IV

Opredelitev:
Prodaja opredmetenih osnovnih sredstev vključuje vrednost obstoječega opredmetenega investicijskega blaga, prodanega
tretjim osebam. Prodaje opredmetenega investicijskega blaga se ocenijo po dejanski ceni (brez DDV) in ne po knjižni
vrednosti, po odštetju kakršnih koli stroškov za prenos lastništva, ki bi jih imel prodajalec. Popravki vrednosti in odtujitve,
razen prodaje, so izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prodaja investicijskega blaga ni prikazana v bilanci stanja. Vendar so povečanja, odprodaje, prenosi vseh osnovnih sredstev,
kakor tudi popravki vrednosti teh osnovnih sredstev, izkazani v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim evidencam.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Opredmeteno investicijsko blago se nanaša na sredstva, navedena v računovodskih izkazih podjetja pod osnovna sredstva –
opredmetena osnovna sredstva.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Opredmetena osnovna sredstva se nanašajo na premoženje, ki je navedeno v računovodskih izkazih podjetja pod naslovom
nepremičnine, naprave in oprema.
Oznaka: 15 42 0
Naziv:

Bruto naložbe v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice

Priloga: II

Opredelitev:
Naložbe v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice se priznajo kot neopredmetena sredstva le, če je
verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, ki so povezane z zadevnim premoženjem, pritekale v podjetje in če se
lahko zanesljivo izmeri strošek premoženja. Ta zahteva velja, če se neopredmeteno sredstvo pridobi od zunaj ali se ustvari
znotraj podjetja.
Koncesija je dejavnost, ki poteka na podlagi pogodbe ali licence, izključno povezane z izvajanjem dejavnosti na nekem
geografskem območju. Športne arene ali javni parki imajo lahko na primer na voljo koncesijske prodajne točke; javne
storitve, kot so oskrba z vodo, se lahko zagotavljajo na podlagi koncesije. Imetnik koncesije – koncesionar – deluje kot
neodvisno podjetje in plačuje določeno pristojbino, odstotek prihodka ali dobička ali oboje subjektu, ki lahko podeli
izključne pravice za območje ali objekt. Koncesija lahko vključuje prenos pravice do uporabe dela obstoječe infrastrukture, ki
je potrebna za opravljanje dejavnosti, koncesionarju (kot je sistem oskrbe z vodo v mestu).
Patent je pravni naslov industrijske lastnine, ki imetniku zagotavlja izključno pravico do komercialnega izkoriščanja izuma
na omejenem območju in v omejenem obdobju. Patent zagotavlja svojemu imetniku pravico, da med drugim prepreči
drugim, da izdelujejo, uporabljajo ali prodajajo zadevni izum brez dovoljenja. V zameno za izključno pravico do uporabe se
objavijo tehnične podrobnosti izuma. Pri patentiranju se zahtevajo novost, inventivnost in industrijska uporaba izuma.
Dajalec licence lahko podeli licenco na podlagi „intelektualne lastnine“, da se naredi nekaj (kot je kopija programske opreme
ali uporaba patentiranega izuma) brez strahu pred uveljavljanjem odškodninskega zahtevka za kršitev intelektualne lastnine,
ki bi jo vložil dajalec licence. Licenca na podlagi intelektualne lastnine ima običajno več sestavnih delov, vključno z rokom,
območjem, podaljšanjem in drugimi omejitvami, ki so po mnenju dajalca licence bistvene.
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Blagovna znamka je razpoznavni znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti. Konkurenčno orodje je način, na katerega
industrija in druga podjetja privabljajo in ohranjajo stranke z razlikovanjem njihovega blaga in storitev od blaga in storitev
konkurence.
Znak se uporablja za razlikovanje izdelka ali storitve. Blagovna znamka je lahko dvo- ali tridimenzionalna in jo lahko
sestavljajo besede, slike, barve in/ali zvoki itd.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Naložbe niso prikazane v bilanci stanja. Vendar so pridobitve, prodaje in prenosi vseh osnovnih sredstev, pa tudi popravki
vrednosti teh osnovnih sredstev prikazani v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice se nanašajo na premoženje, navedeno v računovodskih
izkazih podjetja pod naslovom osnovna sredstva – neopredmetena sredstva.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice se nanašajo na premoženje, navedeno v računovodskih
izkazih podjetja pod naslovom neopredmetena sredstva.
Oznaka: 15 44 1
Naziv:

Naložbe v kupljeno programsko opremo

Priloga: II, IV

Opredelitev:
Naložbe v kupljeno programsko opremo se priznajo kot neopredmetena sredstva le, če je verjetno, da bodo prihodnje
gospodarske koristi, ki so povezane z zadevnim premoženjem, pritekale v podjetje in če se lahko zanesljivo izmeri strošek
premoženja. Če nakup programske opreme ne izpolnjuje teh pogojev, se prizna kot strošek, kadar nastane in je vključen
v vrednost spremenljivke 13 11 0 – skupna nabava blaga in storitev.
Naložba v kupljeno programsko opremo vključuje njegovo nakupno ceno z vštetimi uvoznimi dajatvami in nevračljivimi
nakupnimi davki ter vse stroške pripravljanja programske opreme za nameravano uporabo, ki jih je mogoče neposredno
pripisati. Ti stroški na primer vključujejo strokovne honorarje za nameščanje. Pri ugotavljanju nabavne vrednosti se
odštejejo vsi trgovinski popusti in odbitki od cene.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Naložbe niso prikazane v bilanci stanja. Vendar so pridobitve, prodaje in prenosi vseh osnovnih sredstev, pa tudi popravki
vrednosti teh osnovnih sredstev prikazani v bilanci stanja ali v pojasnilih k računovodskim izkazom.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Naložbe v programsko opremo so v računovodskih izkazih podjetja navedene pod naslovom osnovna sredstva –
neopredmetena sredstva.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Naložbe v programsko opremo se nanašajo na premoženje, navedeno v računovodskih izkazih podjetja pod naslovom
neopredmetena sredstva.
Oznaka: 16 11 0
Naziv:

Število oseb, ki delajo

Priloge: I do VII
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Opredelitev:

Število oseb, ki delajo, je opredeljeno kot skupno število oseb, ki delajo pri opazovani enoti (vključno z lastniki, ki delajo,
partnerji, ki redno delajo v enoti, in neplačanimi družinskimi člani, ki redno delajo v enoti), kakor tudi vse osebe, ki delajo
izven enote, ki ji pripadajo in jih enota plačuje (npr. prodajni zastopniki, osebe, ki dobavljajo, skupine za popravila in
vzdrževanje). Vključuje tudi osebe, odsotne za kratko obdobje (npr. bolniški dopust, plačani dopust ali posebni dopust), in
tudi osebe, ki stavkajo, vendar ne oseb, ki so odsotne za nedoločeno obdobje. Vključuje tudi delavce s krajšim delovnim
časom, ki so tako obravnavani v skladu z zakoni zadevne države in so na plačilni listi, kakor tudi sezonske delavce, vajence
in delavce na domu, ki so na plačilni listi.
Število oseb, ki delajo, izključuje delovno silo, ki jo enoti posredujejo druga podjetja, osebe, ki izvajajo popravila in
vzdrževalna dela v enoti povpraševanja v imenu drugih podjetij, kakor tudi osebe, ki so na obveznem služenju vojaškega
roka.
Neplačani družinski člani so osebe, ki živijo z lastnikom enote in redno delajo za enoto, vendar nimajo pogodbe za storitev
in ne prejemajo fiksnega zneska za delo, ki ga opravijo. To je omejeno na osebe, ki niso vključene na plačilno listo druge
enote, kot da je to njihova glavna zaposlitev.
Opomba:

Za preverjanje primerljivosti podatkov je treba označiti, ali so prostovoljni delavci vključeni v to postavko ali
ne.

Število oseb, ki delajo, je navedeno po osebi in se izmeri kot letno povprečje vsaj z uporabo podatkov za vsako četrtletje,
razen za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 prilog V, VI in VII k Uredbi (ES) št. 295/2008, za katere se lahko opravi izračun
na podlagi manj pogostih podatkov.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Število oseb, ki delajo, se zabeleži v opombi k izkazom podjetja (člen 43(9)).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Število oseb, ki delajo, se lahko razdeli na število zaposlenih (16 13 0) in neplačane osebe, ki delajo (16 12 0).
Oznaka: 16 11 1
Naziv:

Število oseb, ki delajo, razčlenjeno po kategorijah kreditnih institucij

Priloga: VI

Opredelitev:
Število oseb, ki delajo (glej spremenljivko 16 11 0), se razčleni po kategorijah kreditnih institucij na naslednji način:
pooblaščene banke, specializirane kreditne institucije, druge kreditne institucije. Ta razčlenitev omogoča razporeditev
kategorij kreditnih institucij v ustrezne razrede NACE Rev. 2.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Število oseb, ki delajo, razčlenjeno po kategorijah kreditnih institucij, je nadaljnja členitev števila oseb, ki delajo (16 11 0).
Oznaka: 16 11 2
Naziv:

Število žensk, ki delajo

Priloga: VI

Opredelitev:
Število oseb, ki delajo (glej spremenljivko 16 11 0), ženskega spola.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Število žensk, ki delajo, je sestavni del števila oseb, ki delajo (16 11 0).

Oznaka: 16 12 0
Naziv:

Število neplačanih oseb, ki delajo

Priloge: I do IV in VI

Opredelitev:
Število neplačanih oseb, ki delajo, je opredeljeno kot število oseb, ki redno delajo pri opazovani enoti in ne prejemajo plačila
v obliki plače, honorarja, nagrade, plačila na akord ali plačila v naravi (neplačani družinski člani, lastniki, ki delajo in ne
prejemajo plačila v obliki plače …).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Število neplačanih oseb, ki delajo (16 12 0), se izračuna kot razlika med številom oseb, ki delajo (16 11 0), in številom
zaposlenih (16 13 0).

Oznaka: 16 13 0
Naziv:

Število zaposlenih

Priloge: I do IV in VI

Opredelitev:
Število zaposlenih je opredeljeno kot osebe, ki delajo za delodajalca, imajo pogodbo o zaposlitvi in prejemajo plačilo v obliki
plače, honorarja, nagrade, plačila na akord ali nadomestila v naravi. (Vključiti je treba vse osebe, za katere se plačila
zapisujejo pod naslovom stroški dela v izkazu poslovnega izida podjetja, tudi če v nekaterih primerih ni pogodbe
o zaposlitvi.)
Odnos med delodajalcem in delojemalcem obstaja, ko je dogovor, ki je lahko formalen ali neformalen, med podjetjem in
osebo običajno sklenjen prostovoljno med obema strankama, pri čemer oseba, ki dela za podjetje, prejme v zameno plačilo
v denarju ali blagu.
Delavec se obravnava kot prejemnik plače posamezne enote, če prejema plačo od enote, ne glede na to, kje je delo
opravljeno (znotraj ali izven proizvodne enote). Delavec agencije za začasno zaposlovanje se obravnava kot delojemalec
agencije za začasno zaposlovanje in ne delojemalec enote (stranke), v kateri dela.
Kot delojemalci se obravnavajo zlasti:
—

lastniki, ki delajo za plačilo;

—

študentje, ki so formalno zavezani, da prispevajo k procesu proizvodne enote v zameno za plačilo in/ali storitev
izobraževanja;

—

zaposleni s pogodbo, posebej oblikovano za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb;

—

delavci na domu, če gre za izrecen dogovor, da je delavec na domu plačan na podlagi opravljenega dela, in če so
vključeni na plačilno listo.

Število zaposlenih vključuje delavce za krajši delovni čas, sezonske delavce, stavkajoče delavce ali delavce na kratkotrajnem
dopustu, ne vključuje pa oseb, ki so na dolgotrajnem dopustu.
Število zaposlenih ne vključuje prostovoljnih delavcev.
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Število zaposlenih se izračuna na enak način kot število oseb, ki delajo, in sicer po osebi, in se izmeri kot letno povprečje
z uporabo vsaj podatkov za vsako četrtletje, razen za statistike o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 295/
2008, za katere se lahko opravi izračun na podlagi manj pogostih podatkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del števila oseb, ki delajo (16 11 0).
Oznaka: 16 13 6
Naziv:

Število zaposlenih žensk

Priloga: VI

Opredelitev:
Število zaposlenih oseb (glej spremenljivko 16 13 0) ženskega spola.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Število zaposlenih žensk je sestavni del števila zaposlenih (16 13 0).
Oznaka: 16 14 0
Naziv:

Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

Priloge: I do IV in VI

Opredelitev:
Število zaposlenih, spremenjeno v ekvivalent polne zaposlitve (FTE).
Vrednost števila oseb, ki delajo manj od standardnega delovnega časa delavca, ki dela celo leto polni delovni čas, se morajo
pretvoriti v ekvivalent polne zaposlitve, pri čemer se upošteva delovni čas zaposlenega, ki v enoti dela polni delovni čas celo
leto. To so skupne opravljene ure, deljene s povprečnim letnim številom ur, opravljenih pri delu za polni delovni čas na
gospodarskem ozemlju. Ker se dolžina zaposlitve s polnim delovnim časom sčasoma spreminja in se med dejavnostmi
razlikuje, je treba uporabiti metode, s katerimi se izračunavajo povprečni deleži in povprečno število ur pri zaposlitvah
s krajšim delovnim časom po skupinah zaposlitev. Običajni delovni teden s polnim delovnim časom je treba najprej oceniti
za vsako skupino zaposlitev. Če je mogoče, se te skupine znotraj dejavnosti opredelijo glede na spol in/ali vrsto dela. Pri
zaposlitvah zaposlenih so pogodbeno dogovorjene ure ustrezno merilo za določitev teh podatkov. Ekvivalent polnega
delovnega časa se izračuna za vsako skupino zaposlitev posebej in nato sešteje.
V tej kategoriji so vključene osebe, ki delajo manj od standardnega delovnega dne, manj od standardnega števila delovnih dni
v tednu ali manj od standardnega števila tednov/mesecev v letu. Pretvorba mora biti izvedena na podlagi števila delovnih ur,
dni, tednov ali mesecev.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Število opravljenih ur zaposlenih (16 15 0) se lahko uporabi pri pretvorbi števila zaposlenih (16 13 0) v ekvivalente polnega
delovnega časa.
Oznaka: 16 15 0
Naziv:

Število opravljenih ur zaposlenih

Prilogi:

II in IV

Opredelitev:
Skupno število opravljenih delovnih ur zaposlenih pomeni skupno število ur, dejansko opravljenih za rezultate opazovane
enote v obdobju opazovanja.
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Ta spremenljivka izključuje plačane ure, ki niso bile dejansko opravljene, kot so letni dopust, prazniki in bolniški dopust.
Prav tako izključuje odmore za malico ter potovanje med domom in delovnim mestom.
Vključene so dejansko opravljene ure med običajnim delovnim časom, dodatno opravljene ure nad tem časom, čas,
porabljen na delovnem mestu za naloge, kot so priprava delovnega prostora, in čas, ki ustreza kratkim obdobjem počitka na
delovnem mestu.
Če je točno število dejansko opravljenih ur nepoznano, se lahko oceni na podlagi teoretičnega števila delovnih ur in
povprečne stopnje odsotnosti (bolniške, porodniške itd.).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Število opravljenih ur zaposlenih se lahko uporabi pri pretvorbi števila zaposlenih (16 13 0) v število zaposlenih
v ekvivalentu polne zaposlitve (16 14 0).

Oznaka: 16 91 0
Naziv:

Število oseb, ki delajo, v populaciji aktivnih podjetij v t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število oseb, ki delajo, je opredeljeno kot skupno število oseb, ki delajo pri opazovani enoti (vključno z lastniki, ki delajo,
partnerji, ki redno delajo v enoti, in neplačanimi družinskimi člani), kakor tudi vse osebe, ki delajo izven enote, ki ji
pripadajo in jih enota plačuje (to so prodajni zastopniki, osebe, ki dobavljajo, skupine za popravila in vzdrževanje). Vključuje
tudi osebe, odsotne za kratko obdobje (npr. na bolniškem dopustu, plačanem dopustu ali izrednem dopustu), in tudi osebe,
ki stavkajo, vendar ne oseb, ki so odsotne za nedoločeno obdobje. Vključuje tudi delavce s krajšim delovnim časom, ki so
tako obravnavani v skladu z zakoni zadevne države in ki so na plačilni listi, kakor tudi sezonske delavce, vajence in delavce
na domu, ki so na plačilni listi.
Število oseb, ki delajo, izključuje delovno silo, ki jo enoti posredujejo druga podjetja, osebe, ki izvajajo popravila in
vzdrževalna dela v enoti povpraševanja v imenu drugih podjetij, kakor tudi osebe, ki so na obveznem služenju vojaškega
roka.
Neplačani družinski člani so osebe, ki živijo z lastnikom enote in redno delajo za enoto, vendar nimajo pogodbe za storitev
in ne prejemajo fiksnega zneska za delo, ki ga opravijo. To je omejeno na osebe, ki niso vključene na plačilno listo druge
enote, kot da je to njihova glavna zaposlitev.

Opomba:

Za preverjanje primerljivosti podatkov je treba označiti, ali so prostovoljni delavci vključeni v to postavko ali
ne.

Oznaka: 16 91 1
Naziv:

Število zaposlenih v populaciji aktivnih podjetij v letu t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število zaposlenih je opredeljeno kot osebe, ki delajo za delodajalca, imajo pogodbo o zaposlitvi in prejemajo plačilo v obliki
plače, honorarja, nagrade, plačila na akord ali nadomestila v naravi.
Odnos med delodajalcem in delojemalcem obstaja, kadar je dogovor, ki je lahko formalen ali neformalen, med podjetjem in
osebo, običajno sklenjen prostovoljno med obema strankama, pri čemer oseba, ki dela za podjetje, prejme v zameno
nadomestilo v denarju ali blagu.
Delavec se obravnava kot prejemnik plače posamezne enote, če prejema plačo od enote, ne glede na to, kje je delo
opravljeno (znotraj ali izven proizvodne enote). Delavec agencije za začasno zaposlovanje se obravnava kot delojemalec
agencije za začasno zaposlovanje in ne enote (stranke), v kateri dela.
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Kot delojemalci se obravnavajo zlasti:
—

lastniki, ki delajo za plačilo;

—

študentje, ki imajo formalno obveznost, s katero prispevajo k procesu proizvodne enote v zameno za plačilo in/ali
storitev izobraževanja;

—

zaposleni s pogodbo, posebej oblikovano za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb;

—

delavci na domu, če gre za izrecen dogovor, da je delavec na domu plačan na podlagi opravljenega dela, in če so
vključeni na plačilno listo.

Število zaposlenih vključuje delavce za krajši delovni čas, sezonske delavce, stavkajoče delavce ali delavce na kratkotrajnem
dopustu, ne vključuje pa oseb, ki so na dolgotrajnem dopustu.
Število zaposlenih ne vključuje prostovoljnih delavcev.
Število redno zaposlenih se izračuna na isti način kot število oseb, ki delajo, tj. kot število delovnih mest, in se izmeri kot
letno povprečje.
Oznaka: 16 92 0
Naziv:

Število oseb, ki delajo, v populaciji novonastalih podjetij v letu t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število oseb, ki delajo, je opredeljeno v skladu s karakteristiko 16 91 0. Populacija novonastalih podjetij je opredeljena
v skladu s karakteristiko 11 92 0.
Oznaka: 16 92 1
Naziv:

Število zaposlenih v populaciji novonastalih podjetij v letu t

Opredelitev:
Število zaposlenih je opredeljeno v skladu s karakteristiko 16 91 1. Populacija novonastalih podjetij je opredeljena v skladu
s karakteristiko 11 92 0.
Oznaka: 16 93 0
Naziv:

Število oseb, ki delajo, v populaciji podjetij, ki so prenehala delovati v letu t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število oseb, ki delajo, je opredeljeno v skladu s karakteristiko 16 91 0. Populacija podjetij, ki so prenehala delovati, je
opredeljena v skladu s karakteristiko 11 93 0.
Oznaka: 16 93 1
Naziv:

Število zaposlenih v populaciji podjetij, ki so prenehala delovati v letu t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število zaposlenih je opredeljeno v skladu s karakteristiko 16 91 1. Populacija podjetij, ki so prenehala delovati, je
opredeljena v skladu s karakteristiko 11 93 0.
Oznaka: 16 94 1
Naziv:

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala leta t–1 in preživela do leta t

Oznaka: 16 94 2
Naziv:

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala leta t–2 in preživela do leta t
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Oznaka: 16 94 3
Naziv:

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala leta t–3 in preživela do leta t

Oznaka: 16 94 4
Naziv:

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala leta t–4 in preživela do leta t

Oznaka: 16 94 5
Naziv:

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala leta t–5 in preživela do leta t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število oseb, ki delajo, je opredeljeno v skladu s karakteristiko 16 91 0. Populacija novonastalih podjetij je opredeljena
v skladu s karakteristiko 11 92 0. Preživetje je opredeljeno v skladu s karakteristikami 11 94 1 do 11 94 5.
Oznaka: 16 95 1
Naziv:

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so novonastala leta t–1 in preživela do
leta t

Oznaka: 16 95 2
Naziv:

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so novonastala leta t–2 in preživela do
leta t

Oznaka: 16 95 3
Naziv:

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so novonastala leta t–3 in preživela do
leta t

Oznaka: 16 95 4
Naziv:

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so novonastala leta t–4 in preživela do
leta t

Oznaka: 16 95 5
Naziv:

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so novonastala leta t–5 in preživela do
leta t

Priloga: IX

Opredelitev:
Število oseb, ki delajo, je opredeljeno v skladu s karakteristiko 16 91 0. Populacija novonastalih podjetij je opredeljena
v skladu s karakteristiko 11 92 0. Preživetje je opredeljeno v skladu s karakteristikami 11 94 1 do 11 94 5.
Oznaka: 17 32 0
Naziv:

Število prodajaln

Priloga: III

Opredelitev:
To je skupno število lastniških ali najemniških prodajaln, s katerimi podjetje posluje. Prodajalne so opredeljene kot stalni
prodajni prostori, v katere vstopijo kupci, da opravijo nakupe. Prodajalne morajo biti razvrščene v skupine 47.1–47.7 NACE
Rev. 2.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del števila lokalnih enot (11 21 0)
Oznaka: 17 33 1
Naziv:

Prodajni prostor

Priloga: III
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Opredelitev:
Prodajni prostor je ocenjena površina (v m2) dela prostorov podjetja, ki so namenjeni prodaji in razstavljanju, tj.:
—

skupna površina, do katere imajo dostop kupci, vključno s kabinami za pomerjanje,

—

površine z blagajnami in izložbe,

—

prostor za blagajnami, ki ga uporabljajo prodajalci.

Prodajni prostor ne vključuje pisarn, skladišča in pripravljalnih sob, delavnic, stopnišč, garderob in drugih pomožnih
prostorov.
Oznaka: 18 10 0
Naziv:

Prihodki od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribištva in industrijskih dejavnosti

Priloga: III

Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, klasificiranih pod področja A do F NACE Rev. 2.
Prihodki od prodaje od nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju, so
izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribištva in industrijskih dejavnosti ne morejo biti ločeno prikazani
v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Oznaka: 18 11 0
Naziv:

Prihodki od prodaje iz glavne dejavnosti na trimestni ravni NACE Rev. 2.

Prilogi:

II in IV.

Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki izvira iz glavne dejavnosti enote. Glavna dejavnost enote je določena v skladu s pravili iz
Uredbe Sveta št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah.
Vključeni so prihodki od prodaje, ki izhajajo iz prodaje blaga in storitev, ki so predmet podizvajalskega razmerja. Prihodki
od prodaje od nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju, so izključeni.
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Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje iz glavne dejavnosti na trimestni ravni NACE Rev. 2 ne morejo biti ločeno prikazani v računovodskih
izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Oznaka: 18 12 0
Naziv:

Prihodki od prodaje od industrijskih dejavnosti

Priloga: II

Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, klasificiranih pod področja B do F NACE Rev. 2.
Vključeni so prihodki od prodaje, ki izhajajo iz prodaje blaga in storitev, ki so predmet podizvajalskega razmerja. Prihodki
od prodaje od nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju, so izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje od industrijskih dejavnosti ne morejo biti ločeno prikazano v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Del prihodkov od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejavnosti (18 10 0).
Oznaka: 18 12 1
Naziv:

Prihodki od prodaje od industrijskih dejavnosti, brez gradbeništva

Priloga: IV
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Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod področja B do E NACE Rev. 2.
Vključeni so prihodki od prodaje, ki izhajajo iz prodaje blaga in storitev, ki so predmet podizvajalskega razmerja. Prihodki
od prodaje od nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju, so izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje od industrijskih dejavnosti, brez gradbeništva, ne morejo biti ločeno prikazani v računovodskih izkazih
podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Del prihodkov od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejavnosti (18 10 0)
Del prihodkov od prodaje od industrijskih dejavnosti (18 12 0)
Oznaka: 18 12 2
Naziv:

Prihodki od prodaje od gradbene dejavnosti

Priloga: IV

Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod področje F NACE Rev. 2.
Vključeni so prihodki od prodaje, ki izhajajo iz prodaje blaga in storitev, ki so predmet podizvajalskega razmerja. Prihodki
od prodaje od nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju, so izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje od gradbene dejavnosti ne morejo biti ločeno prikazani v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Del prihodkov od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejavnosti (18 10 0)
Del prihodkov od prodaje od industrijskih dejavnosti (18 12 0)
Oznaka: 18 15 0
Naziv:

Prihodki od prodaje od storitvenih dejavnosti

Priloge: II do IV

Opredelitev:
Prihodek vseh ponujenih storitev (bančnih in zavarovalniških, poslovnih in osebnih).
Ta spremenljivka vključuje prihodke od prodaje od storitvenih dejavnosti, ustvarjen z glavno ali stransko dejavnostjo;
nekatere storitvene dejavnosti lahko opravi industrijska enota. Te dejavnosti so razvrščene pod področja H do N in P do S ter
tudi pod popravila in vzdrževanje iz skupin 45.2 in 45.4 področja G NACE Rev. 2.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje od storitvenih dejavnosti ne smejo biti prikazani ločeno v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Oznaka: 18 16 0
Naziv:

Prihodki od prodaje od trgovskih dejavnosti (nabave, prodaje in posredništva)

Priloge: II do IV

Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki izhaja iz trgovinske dejavnosti enote in posredniških dejavnosti enote. Ustreza prodaji blaga, ki
ga enota kupi v svojem imenu in za svoj račun ter proda naprej v enakem stanju, kakor je bilo nabavljeno, ali po takem
etiketiranju, pakiranju in zavijanju, kakršno se običajno uporablja v trgovskih podjetjih, kakor tudi kakršnikoli proviziji za
nakup in prodajo v imenu in za tretje osebe ter podobne dejavnosti.
Nadaljnja prodaja se lahko razdeli na:
—

nadaljnjo prodajo drugim trgovcem, profesionalnim uporabnikom itd. (veleprodaja),

—

nadaljnjo prodajo gospodinjstvom ali manjšim uporabnikom (maloprodaja).

Te dejavnosti so razvrščene pod področje G NACE Rev. 2 (razen vzdrževanja in popravil iz skupin 45.2 in 45.4).
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Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje iz trgovanja in posredništva ne smejo biti prikazani ločeno v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Oznaka: 18 21 0
Naziv:

Členitev prihodkov od prodaje po izdelku (po področju G CPA)

Priloga: III

Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki ga je treba razčleniti, je prihodek od prodaje od trgovinskih dejavnosti nakupa in nadaljnje
prodaje enote ter posredniške dejavnosti enote (kot je opredeljeno za spremenljivko 18 16 0).

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje, razčlenjeni po izdelku, ne smejo biti prikazani ločeno v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Vsota prihodkov od prodaje za vse izdelke mora biti enaka prihodkom od prodaje od trgovskih in posredniških dejavnosti
(18 16 0).
Oznaka: 18 31 0
Naziv:

Prihodki od prodaje od gradenj stavb

Priloga: IV

Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod področje F NACE Rev. 2, in ki se navezuje na gradnje,
razvrščene kot stavbe v klasifikaciji gradbenih objektov (CC).
Vključeni so prihodki od prodaje, ki izhajajo iz prodaje blaga in storitev, ki so predmet podizvajalskega razmerja. Prihodki
od prodaje od nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju, so izključeni.
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Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje od gradenj stavb ne smejo biti prikazani ločeno v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Del prihodkov od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejavnosti (18 10 0)
Del prihodkov od prodaje od industrijskih dejavnosti (18 12 0)
Del prihodkov od prodaje od gradbene dejavnosti (18 12 2)
Oznaka: 18 32 0
Naziv:

Prihodki od prodaje od gradnje objektov nizke gradnje

Priloga: IV

Opredelitev:
Del prihodkov od prodaje, ki izhaja iz dejavnosti, razvrščenih pod področje F NACE Rev. 2, in ki se navezuje na gradnje,
razvrščene kot objekti nizke gradnje v klasifikaciji gradbenih objektov (CC).
Vključeni so prihodki od prodaje, ki izhajajo iz prodaje blaga in storitev, ki so predmet podizvajalskega razmerja. Prihodki
od prodaje od nadaljnje prodaje blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjenem stanju, so izključeni.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki od prodaje od gradenj objektov nizkih gradenj ne smejo biti prikazani ločeno v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
So sestavni del čistih prihodkov od prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
So del prihodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Del prihodkov od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejavnosti (18 10 0)
Del prihodkov od prodaje od industrijskih dejavnosti (18 12 0)
Del prihodkov od prodaje od gradbene dejavnosti (18 12 2)
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Oznaka: 20 11 0
Naziv:

Nabava energetskih proizvodov (vrednost)

Prilogi:

II in IV

Opredelitev:
Nabave vseh energetskih proizvodov v obdobju opazovanja morajo biti vključene v tej spremenljivki samo, če so energetski
proizvodi kupljeni kot gorivo. Izključeni morajo biti energetski proizvodi, kupljeni kot surovina ali za nadaljnjo prodajo
brez predelave. Ta številka mora biti navedena le kot vrednost.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Nabava energetskih proizvodov ne more biti ločeno prikazana v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Je del surovin in potrošnega materiala.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Je del uporabljenih surovin in potrošnega materiala pri metodi vrst odhodkov.
Je del stroškov prodaje, stroškov distribucije in upravnih stroškov pri metodi vloge odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del skupne nabave blaga in storitev (13 11 0)
Oznaka: 21 11 0
Naziv:

Naložbe v opremo in čistilne naprave ter posebni dodatki proti onesnaževanju (večinoma oprema za
prečiščevanje in nevtralizacijo odpadnih snovi pri proizvodnji)

Priloga: II

Opredelitev:
Naložbe v osnovna sredstva za metode, tehnologijo, postopke ali opremo, zasnovano za zbiranje in odstranjevanje
onesnaženosti in onesnaževal (npr. emisij v zrak, odpadnih voda ali trdnih odpadkov) po njihovem nastanku, preprečevanje
širjenja onesnaženosti in meritve stopenj onesnaženosti ter predelavo in odstranitev onesnaževal, ki nastanejo med
poslovanjem podjetja.
To je vsota izdatkov za okoljska področja varstvo zraka in podnebja, upravljanje z odpadno vodo, upravljanje z odpadki in
druge okoljevarstvene dejavnosti. Druge okoljevarstvene dejavnosti vključujejo varstvo in izboljšavo tal, podtalnice in
površinske vode, zmanjšanje hrupa in tresljajev, varstvo biotske raznovrstnosti in krajine, zaščito pred sevanjem, raziskave in
razvoj, splošno upravljanje in ravnanje z okoljem, izobraževanje, usposabljanje in obveščanje, dejavnosti, ki vodijo
k nedeljivim izdatkom, in dejavnosti, ki niso razvrščene drugje.
Vključene so:
—

naložbe v razločljive, prepoznavne komponente, ki dopolnjujejo obstoječo opremo in se izvajajo na koncu ali
popolnoma ločeno od nje (oprema za prečiščevanje in nevtralizacijo odpadnih snovi pri proizvodnji),

—

naložbe v opremo (npr. filtre ali posamezne faze čiščenja) za urejanje ali pridobivanje onesnaževal znotraj proizvodne
linije, če odstranitev teh dodanih zmogljivosti ne vpliva bistveno na delovanje proizvodne linije.
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Glavni namen ali funkcija teh naložb v osnovna sredstva je varstvo okolja, pri čemer je treba poročati o skupnih izdatkih za
ta namen.
Odhodke je treba prikazati v bruto znesku brez upoštevanja kakršnih koli izravnav med stroški, ki nastanejo ob
pridobivanju in prodaji tržnih stranskih izdelkov, ter doseženimi prihranki ali prejetimi subvencijami.
Nabavljeno blago se vrednoti po nakupni ceni brez odbitnega DDV in drugih odbitnih davkov, neposredno povezanih
s prihodkom.
Izključeni so:
—

ukrepi in dejavnosti, ki koristno učinkujejo na okolje in bi se sprejeli ne glede na okoljevarstvene vidike, vključno
z ukrepi, katerih glavni cilj so zdravje in varnost na delovnem mestu ter varnost proizvodnje;

—

ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti, kadar so izdelki uporabljeni ali zavrženi (prilagoditev izdelki okolju), razen če
se z okoljsko politiko in ureditvijo razširja pravna odgovornost proizvajalca tudi na onesnaževanje, ki nastane ob
uporabi izdelkov, ali skrb za izdelke, potem ko postanejo odpadki;

—

poraba virov in varčevalne dejavnosti (npr. oskrba z vodo ali varčevanje z energijo ali surovinami), razen če je glavni
razlog varstvo okolja: npr. če so te dejavnosti usmerjene v izvajanje nacionalne ali mednarodne okoljske politike in se
ne opravljajo iz varčevalnih razlogov.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Opredelitev temelji na računovodskih standardih, ki jih podjetje uporablja v svojem knjigovodstvu in so v skladu
z računovodskimi standardi EU: tj. to so odhodki, ki izpolnjujejo pogoje, da se priznajo kakor premoženje.
Opredmetena osnovna sredstva se lahko pridobijo zaradi varnosti ali okolja. Čeprav se s pridobitvijo takšnih nepremičnin,
naprav in opreme ne povečajo neposredno prihodnje gospodarske koristi nobenega posebnega dela premoženja, so lahko
naprave in oprema potrebne, da podjetje pridobi prihodnje gospodarske koristi iz svojih drugih sredstev. V tem primeru je
treba pridobitev takih nepremičnin, naprav in opreme priznati kot sredstvo, ker omogoča prihodnje gospodarske koristi iz
povezanih sredstev, ki bodo pritekale v podjetje in bodo večje, kot če do takšne nabave ne bi prišlo. Vendar je mogoče takšna
sredstva priznati le toliko, da tako dobljena knjigovodska vrednost takšnega sredstva in z njim povezanih sredstev ne preseže
celotne nadomestljive vrednosti tega sredstva in z njim povezanih sredstev. V kemični industriji je na primer mogoče uvesti
nekatere nove kemične postopke, da bi izpolnili okoljske zahteve pri proizvodnji in shranjevanju nevarnih kemikalij; s tem
povezano izboljšanje obrata se prizna kot sredstvo, če je nadomestljivo, ker brez njega podjetje ne bi moglo proizvajati in
prodajati kemikalij.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Skupne naložbe v varstvo okolja so vsota spremenljivk 21 11 0 in 21 12 0. Skupni odhodki za varstvo okolja so vsota
spremenljivk 21 11 0, 21 12 0 in 21 14 0.
Sestavni del:
15 11 0 Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva

Oznaka: 21 12 0
Naziv:

Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirano tehnologijo“)

Priloga: II

Opredelitev:
Naložbe v osnovna sredstva za nove metode ali prilagoditev obstoječih metod, tehnologij, procesov, opreme (ali njihovih
delov), namenjene preprečevanju ali zmanjševanju količine onesnaženosti, ki nastane pri viru (npr. emisije v zrak, odpadne
vode ali trdni odpadki), in s tem zmanjševanju učinkov na okolje, povezanih z izpusti onesnaževal in/ali onesnažujočimi
dejavnostmi.
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To je vsota izdatkov za okoljska področja varstvo zraka in podnebja, upravljanje z odpadno vodo, upravljanje z odpadki in
druge okoljevarstvene dejavnosti. Druge okoljevarstvene dejavnosti vključujejo varstvo in izboljšavo tal, podtalnice in
površinske vode, zmanjšanje hrupa in tresljajev, varstvo biotske raznovrstnosti in krajine, zaščito pred sevanjem, raziskave in
razvoj, splošno upravljanje in ravnanje z okoljem, izobraževanje, usposabljanje in obveščanje, dejavnosti, ki vodijo
k nedeljivim izdatkom, in dejavnosti, ki niso razvrščene drugje.

Vključeni so:

—

naložbe v osnovna sredstva, ki vključujejo posebne, ločeno prepoznavne metode, procese, tehnologije in opremo
(oziroma njihove okoljevarstvene sestavne dele). Njihov glavni namen ali funkcija je po definiciji varstvo okolja, pri
čemer je treba poročati o skupnih izdatkih za metode, procese, tehnologije in opremo (oziroma njihove
okoljevarstvene sestavne dele),

—

naložbe v osnovna sredstva za metode, procese, tehnologije in opremo, ki so integrirani v splošno poslovno dejavnost
(proizvodni proces/obrat), tako da je težko ločeno opredeliti komponento preprečevanja onesnaževanja. V teh
primerih („integrirani ukrepi“) je treba poročati le o delu skupnih naložb, ki se nanaša na varstvo okolja.

Ta del se ujema z dodatnimi naložbami v zvezi z naložbami v osnovna sredstva, ki bi nastale ob neupoštevanju
okoljevarstvenih vidikov. Zato se druga možnost za primerjavo ujema z najcenejšo možnostjo, ki je na voljo podjetju
s podobnimi funkcijami in značilnostmi, razen tistih, ki se nanašajo na varstvo okolja.

Če je izbrana možnost standardna tehnologija in podjetje ne razpolaga s cenejšo možnostjo, ki ima manj koristen učinek na
okolje, se ukrep po definiciji ne obravnava kot okoljevarstvena dejavnost in izdatkov ni treba prikazati.

Izdatke je treba prikazati v bruto znesku brez upoštevanja kakršnih koli izravnav med stroški, ki nastanejo ob pridobivanju
in prodaji tržnih stranskih izdelkov, ter doseženimi prihranki ali prejetimi subvencijami.

Nabavljeno blago se vrednoti po nakupni ceni brez odbitnega DDV in drugih odbitnih davkov, neposredno povezanih
s prihodkom.

Izključeni so:

—

ukrepi in dejavnosti, ki koristno učinkujejo na okolje in bi se sprejeli ne glede na okoljevarstvene vidike, vključno
z ukrepi, katerih glavni cilj so zdravje in varnost na delovnem mestu ter varnost proizvodnje,

—

ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti, kadar so izdelki uporabljeni ali zavrženi (prilagoditev izdelkov okolju), razen če
se z okoljsko politiko in ureditvijo razširja pravna odgovornost proizvajalca tudi na onesnaževanje, ki nastane ob
uporabi izdelkov, ali skrb za izdelke, potem ko postanejo odpadki,

—

poraba virov in varčevalne dejavnosti (npr. oskrba z vodo, varčevanje z energijo ali surovinami), razen če je prvotni
razlog varstvo okolja: npr. če so te dejavnosti usmerjene v izvajanje nacionalne ali mednarodne okoljske politike in se
ne opravljajo iz varčevalnih razlogov.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja

Opredelitev temelji na računovodskih standardih, ki jih podjetje uporablja v svojem knjigovodstvu in so v skladu
z računovodskimi standardi EU: tj. izdatki, ki izpolnjujejo pogoje, da se priznajo kot premoženje.
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Opredmetena osnovna sredstva se lahko pridobijo zaradi varnosti ali okolja. Čeprav se s pridobitvijo takšnih nepremičnin,
naprav in opreme ne povečajo neposredno prihodnje gospodarske koristi nobenega posebnega dela premoženja, so lahko
naprave in oprema potrebne, da podjetje pridobi prihodnje gospodarske koristi iz svojih drugih sredstev. V tem primeru je
treba pridobitev takih nepremičnin, naprav in opreme priznati kot sredstvo, ker omogoča prihodnje gospodarske koristi iz
povezanih sredstev, ki bodo pritekale v podjetje in bodo večje, kot če do takšne nabave ne bi prišlo. Vendar je mogoče takšna
sredstva priznati le toliko, da tako dobljena knjigovodska vrednost takšnega sredstva in z njim povezanih sredstev ne preseže
celotne nadomestljive vrednosti tega sredstva in z njim povezanih sredstev. V kemični industriji je na primer mogoče uvesti
nekatere nove kemične postopke, da bi izpolnili okoljske zahteve pri proizvodnji in shranjevanju nevarnih kemikalij; s tem
povezano izboljšanje obrata se prizna kot sredstvo, če je nadomestljivo, ker brez njih podjetje ne bi moglo proizvajati in
prodajati kemikalij.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Skupne naložbe v varstvo okolja so vsota spremenljivk 21 11 0 in 21 12 0. Skupni izdatki za varstvo okolja so vsota
spremenljivk 21 11 0, 21 12 0 in 21 14 0.

Sestavni del:

15 11 0 Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva

Oznaka: 21 14 0
Naziv:

Skupni tekoči odhodki za varstvo okolja

Priloga: II

Opredelitev:
Skupni tekoči odhodki za varstvo okolja so izdatki za opravljanje in ohranjanje dejavnosti, tehnologije, procesa, opreme (ali
njihovih delov), namenjene preprečevanju, zmanjševanju, predelavi ali odpravi onesnaževal in onesnaženosti, (npr. emisij
v zrak, odpadnih voda ali trdnih odpadkov) ali kakršne koli druge oblike poslabšanja okolja, povzročene med opravljanjem
poslovnih dejavnosti družbe.

To je vsota izdatkov za okoljska področja varstvo zraka in podnebja, upravljanje z odpadno vodo, upravljanje z odpadki in
druge okoljevarstvene dejavnosti. Druge okoljevarstvene dejavnosti vključujejo varstvo in izboljšavo tal, podtalnice in
površinske vode, zmanjšanje hrupa in tresljajev, varstvo biotske raznovrstnosti in krajine, zaščito pred sevanjem, raziskave in
razvoj, splošno upravljanje in ravnanje z okoljem, izobraževanje, usposabljanje in obveščanje, dejavnosti, ki vodijo
k nedeljivim izdatkom, in dejavnosti, ki niso razvrščene drugje.

Skupne tekoče odhodke je treba prikazati v bruto znesku brez upoštevanja kakršnih koli izravnav med stroški, ki nastanejo
ob prodaji tržnih stranskih izdelkov, ter doseženimi prihranki ali prejetimi subvencijami.

Tekoči odhodki so vsota „internih izdatkov“ in „nakupa storitev varstva okolja“:

—

interni izdatki vključujejo vse tekoče odhodke za varstvo okolja, razen nakupa storitev varstva okolja iz drugih enot.
To je vsota stroškov dela, uporabe surovin in potrošnega materiala, vključno z energetskimi stroški in plačili za
poslovni najem. Povezani so na primer z: delovanjem in vzdrževanjem okoljske opreme, merjenjem in spremljanjem
ravni onesnaženosti, ravnanjem z okoljem, obveščanjem in izobraževanjem, okoljskimi raziskavami in razvojem.

—

Nakupi storitev varstva okolja vključujejo vse pristojbine, dajatve in podobna plačila drugim organizacijam (izven
poročevalske enote), javnim ali zasebnim, ki se izplačajo v zameno za opravljene storitve varstva okolja, povezane
z učinki, ki jih ima poslovna dejavnost podjetja na okolje. To so na primer plačila za zbiranje in predelavo odpadkov in
odpadne vode, plačila v zvezi z dekontaminacijo tal, predpisani stroški, plačila okoljskim svetovalcem v zvezi z
npr. okoljskimi podatki, izdajanjem certifikatov ali delovanjem opreme za varstvo okolja.

Nakupljeno blago in storitve se vrednotijo po nakupni ceni brez odbitnega DDV in drugih odbitnih davkov, neposredno
povezanih s prihodkom. Stroški dela vključujejo bruto plače, vključno s stroški delodajalcev in stroški socialnega
zavarovanja, ne vključujejo pa splošnih stroškov.
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Izključeni so:
—

ukrepi in dejavnosti, ki koristno učinkujejo na okolje in bi se sprejeli ne glede na okoljevarstvene vidike, vključno
z ukrepi, katerih glavni cilj so zdravje in varnost na delovnem mestu ter varnost proizvodnje,

—

ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti, kadar so izdelki uporabljeni ali zavrženi (prilagoditev izdelkov okolju), razen če
z okoljsko politiko in ureditvijo razširja pravna odgovornost proizvajalca tudi na onesnaževanje, ki nastane ob
uporabi izdelkov, ali skrb za izdelke, potem ko postanejo odpadki,

—

poraba virov in varčevalne dejavnosti (npr. oskrba z vodo, varčevanje z energijo ali surovinami), razen če je prvotni
razlog varstvo okolja: npr. če so te dejavnosti usmerjene v izvajanje nacionalne ali mednarodne okoljske politike in se
ne opravljajo iz varčevalnih razlogov,

—

plačila davkov, pristojbin ali dajatev poročevalske enote, ki niso povezani z nakupom storitve varstva okolja v zvezi
z učinki, ki jih ima poslovna dejavnost podjetja na okolje, čeprav so vladni organi namensko rezervirali prihodek za
financiranje dejavnosti v zvezi z varstvom okolja (npr. davki na onesnaževanje),

—

izračunane stroškovne postavke, kot so amortizacija opreme za varstvo okolja, izguba iz kapitala zaradi prisilne
zamenjave ali splošnih stroškov,

—

izguba dohodka, kompenzacijske dajatve, globe, kazni in podobno, ki niso povezane z okoljevarstveno dejavnostjo.

Povezava z računovodskimi izkazi podjetja
Opredelitev tekočih odhodkov temelji na računovodskih standardih, ki jih podjetje uporablja v knjigovodstvu in so v skladu
z računovodskimi standardi EU: tj. tekoči odhodki vključujejo vse odhodke, ki niso kapitalizirani, ampak bremenijo izkaz
poslovnega izida.
To je vsota vrednosti nakupa surovin in potrošnega blaga, stroškov dela, javnih pristojbin in dajatev, stroškov za zunanje
storitve ter stroškov najema in lizinga za okoljevarstvene dejavnosti.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Skupne naložbe v varstvo okolja so vsota spremenljivk 21 11 0 in 21 12 0. Skupni izdatki za varstvo okolja so vsota
spremenljivk 21 11 0, 21 12 0 in 21 14 0.
Sestavni del:
13 11 0 Skupaj nabava blaga in storitev
13 31 0 Stroški dela
Oznaka: 23 11 0
Naziv:

Plačila podizvajalcem

Prilogi:

II in IV

Opredelitev:
V statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge II so plačila podizvajalcem plačila, ki jih enota plača tretjim strankam za
industrijsko blago in storitve, zagotovljene kot del podizvajalskega razmerja, ki je opredeljen na naslednji način:
Dve podjetji sta povezani v podizvajalskem razmerju, kadar sta izpolnjena pogoja A in B:
A.

podjetje kupec, imenovan tudi glavni izvajalec, sodeluje pri zasnovi izdelka, pri čemer daje, tudi deloma, tehnične
specifikacije podjetju dobavitelju, imenovanemu tudi podizvajalec, in/ali ponudi materiale, ki se obdelajo;

B.

podjetje kupec proda izdelek podizvajalca kot tak ali kot del kompleksnejšega izdelka in prevzame poprodajno
odgovornost za izdelek.
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Zgolj določilo o barvi, velikosti ali kataloški številki samo po sebi ne pomeni tehnične posebnosti. Izdelava
izdelka po meri sama po sebi ne pomeni nujno podizvajalskega razmerja.

V statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge IV so plačila podizvajalcem plačila, ki jih plača enota tretjim osebam za
opravljena gradbena dela kot del podizvajalskega razmerja.
Dve podjetji sta povezani v podizvajalskem razmerju, kadar so hkrati izpolnjeni pogoji A, B, C in D:
A.

Podjetje kupec sklene pogodbo s podjetjem dobaviteljem, v nadaljnjem besedilu „podizvajalcem“, za izvajanje del ali
storitev, ki so posebej vključene v postopek gradnje.

B.

Podjetje kupec je odgovorno za končni izdelek postopka gradnje, pri čemer odgovornost vključuje tudi dele, ki jih
opravljajo podizvajalci; podizvajalec lahko v nekaterih primerih nosi del odgovornosti.

C.

Podjetje stranka zagotovi specifikacije podizvajalcu; delo ali storitev, ki jo opravi podizvajalec, mora biti na primer
prilagojena ciljem posameznega projekta, zato to ne more biti standardizirano ali kataloško delo ali storitev.

D.

Vzajemna pogodba ni drugače določena s povezovalnim sporazumom, kot so skupni odgovor na razpis, konzorcij ali
skupno podjetje itd.

Povezave z računovodskimi izkazi podjetja
Plačila podizvajalcem niso nujno prikazana ločeno v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Vključena so lahko v druge stroške tujih storitev in druge poslovne stroške.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Vključena so lahko v druge stroške v izkazu poslovnega izida glede na vrsto odhodkov.
Vključena so lahko v druge stroške v izkazu poslovnega izida glede na vlogo odhodkov.

Povezave z drugimi spremenljivkami
Del skupne nabave blaga in storitev (13 11 0).

Oznaka: 23 12 0
Naziv:

Prihodki iz podizvajalskih pogodb

Priloga: IV

Opredelitev:
V statistikah o dejavnostih iz oddelka 3 Priloge IV so prihodki iz podizvajalskih pogodb prihodki od prodaje, ki nastanejo
z lastnim gradbenim delom enote, zagotovljenim tretji stranki na podlagi podizvajalskega razmerja.
Dve podjetji sta povezani v podizvajalskem razmerju, kadar so hkrati izpolnjeni pogoji A, B, C in D:
A.

Podjetje stranka sklene pogodbo s podjetjem dobaviteljem, v nadaljnjem besedilu „podizvajalcem“, za izvajanje del ali
storitev, ki so posebej vključene v postopek gradnje.
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B.

Podjetje kupec je odgovorno za končni izdelek postopka gradnje, pri čemer odgovornost vključuje tudi dele, ki jih
opravljajo podizvajalci; podizvajalec lahko v nekaterih primerih nosi del odgovornosti.

C.

Podjetje stranka zagotovi specifikacije podizvajalcu; delo ali storitev, ki jo opravi podizvajalec, mora biti na primer
prilagojena ciljem posameznega projekta, zato to ne more biti standardizirano ali kataloško delo ali storitev.

D.

Vzajemna pogodba ni drugače določena s povezovalnim sporazumom, kot so skupni odgovor na razpis, konzorcij ali
skupno podjetje itd.

Povezave z računovodskimi izkazi podjetja
Prihodki iz podizvajalskih pogodb niso nujno prikazani ločeno v računovodskih izkazih podjetja.

Četrta računovodska direktiva: Direktiva Sveta 78/660/EGS.
Vključeni so v čiste prihodke iz prodaje.

Uredbi o mednarodnih računovodskih standardih: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 in Uredba
Komisije (ES) št. 1725/2003.
Vključeni so v prihodek v izkazu poslovnega izida na podlagi vrste odhodkov.
Vključeni so v prihodek v izkazu poslovnega izida na podlagi vloge odhodkov.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Del prihodkov od prodaje (12 11 0)
Del prihodkov od prodaje od kmetijstva, gozdarstva, ribolova in industrijskih dejavnosti (18 10 0)
Del prihodkov od prodaje od industrijskih dejavnosti (18 12 0)
Del prihodkov od prodaje od gradbene dejavnosti (18 12 2)
Del prihodkov od prodaje od gradenj (18 31 0) ali prihodkov od prodaje od gradnje objektov nizke gradnje (18 32 0)
Oznaka: 32 11 2
Naziv:

Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/–)

Priloga: V

Opredelitev
Člena 25 in 37 Direktive Sveta 91/674/EGS – sprememba kosmatih prenosnih premij je vključena v zavarovalno-tehnični
del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid) glej člen 34, I. 1(c) Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 1(c) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Sprememba kosmatih prenosnih premij se uporablja pri izračunu kosmatega zneska prihodkov od premij pri izračunu
kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih agregatov in bilanc.
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Oznaka: 32 11 4
Naziv:

Obračunane kosmate zavarovalne premije, razčlenjene po pravnem statusu

Priloga: V

Opredelitev
Obračunane kosmate zavarovalne premije (glej spremenljivko 12 11 0) so razčlenjene po pravnem statusu na naslednji
način: delniške družbe z omejenim jamstvom, vzajemne zavarovalnice, podružnice zavarovalnic, ki imajo sedež v državi, ki
ni članica EGP, drugo.

Opomba:
Za pozavarovalnice se ne navede nobena podružnica podjetij s sedežem v državah, ki niso iz EGP.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate premije, razčlenjene po pravnem statusu, so nadaljnja členitev spremenljivke obračunane kosmate
premije (12 11 0).
Oznaka: 32 11 5
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja svoj
sedež

Priloga: V

Opredelitev
V skladu z razčlenitvijo spremenljivke 11 11 5 se kosmate direktne zavarovalne premije razčlenijo na premije, ki se nanašajo
na podjetja pod domačim nadzorom, in premije, ki se nanašajo na podjetja pod tujim nadzorom.
Oznaka: 32 11 6
Naziv:

Obračunane kosmate premije sprejetih pozavarovanj, razčlenjene po državah, v katerih imajo matična podjetja
svoj sedež

Priloga: V

Opredelitev
V skladu z razčlenitvijo spremenljivke 11 11 5 se kosmate pozavarovalne premije razčlenijo na premije, ki se nanašajo na
podjetja pod domačim nadzorom, in premije, ki se nanašajo na podjetja pod tujim nadzorom.
Oznaka: 32 12 0
Naziv:

Razporejeni donos naložb, prenesen iz izračuna izida iz rednega delovanja

Priloga: V

Opredelitev
Člena 42 in 43 Direktive Sveta 91/674/EGS – razporejeni donos naložb, prenesen iz izračuna izida iz rednega delovanja, je
vključen v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za razporeditev izkaza poslovnega izida glej člen 34, I. 2 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki se bodo zbirali po različnih
postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izračunu izida iz rednega
delovanja. Države, ki izkoristijo možnosti, ki jih omogoča člen 42(4) Direktive 91/674/EGS, lahko to postavko zamenjajo
z drugimi postavkami, ki jih izberejo izmed možnosti, ki jih ponuja omenjeni člen.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Donos naložb, prenesen iz izračuna izida iz rednega delovanja, se uporablja pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega
izida (32 17 0) ter drugih agregatov in bilanc.
Oznaka: 32 13 1
Naziv:

Obračunani kosmati zneski škod

Priloga: V

Opredelitev
Člen 38 Direktive Sveta 91/674/EGS – obračunani kosmati zneski škod so vključeni v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 4(a)(aa) Direktive 91/674/EGS za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 5(a)(aa) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje. Zajamejo se vsi kosmati
zahtevki v zvezi s škodami, ki so nastale med obračunskim letom.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunani kosmati zneski škod se uporabljajo pri izračunu kosmatih odhodkov za škode in pri izračunu kosmatega
zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih agregatov in bilanc.
Oznaka: 32 13 2
Naziv:

Kosmata plačila za škode, nastale v tekočem obračunskem letu

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 38 Direktive Sveta 91/674/EGS – kosmata plačila za škode, nastale v tekočem obračunskem letu, so vključena
v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Zajamejo se vsa kosmata plačila za škode, ki so nastale med poslovnim letom in se nanašajo na škode, nastale v tekočem
obračunskem letu.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmata plačila škod, nastalih v tekočem obračunskem letu, so sestavni del spremenljivke Obračunani kosmati zneski škod
(32 13 1).
Oznaka: 32 13 4
Naziv:

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 38 Direktive Sveta 91/674/EGS – sprememba kosmatih škodnih rezervacij je vključena v zavarovalno-tehnični del
izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid) glej člen 34, I. 4(b)(aa) Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 5(b)(aa) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Sprememba kosmatih škodnih rezervacij se uporablja pri izračunu spremenljivke obračunani kosmati odhodki za škode in
pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih agregatov in bilanc.
Oznaka: 32 14 0
Naziv:

Kosmati poslovni odhodki

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je vsota stroškov pridobivanja zavarovanj, spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj in
splošnih upravnih stroškov.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid) glej člen 34, I. 7(a), (b) in (c) Direktive 91/674/EGS za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 8(b), (b) in (c) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmati poslovni odhodki se uporabljajo pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih
agregatov in bilanc.
Oznaka: 32 15 0
Naziv:

Sprememba v izravnalnih rezervacijah (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 30 Direktive Sveta 91/674/EGS – sprememba v izravnalnih rezervacijah je vključena v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid) glej člen 34, I. 9 Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Sprememba izravnalnih rezervacij se uporablja pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega izida (32 17 0) ter drugih
agregatov in bilanc.
Oznaka: 32 16 0
Naziv:

Druge kosmate postavke v zavarovalno-tehničnem izidu (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je saldo drugih kosmatih zavarovalnih prihodkov, sprememb drugih kosmatih tehničnih rezervacij, ki niso
prikazane pod drugimi postavkami, bonusov in popustov v kosmatem znesku ter drugih kosmatih zavarovalno-tehničnih
odhodkov.
Če razlika med kosmatim in čistim zneskom te postavke ni pomembna, se lahko ta postavka zamenja z „drugimi čistimi
postavkami v zavarovalno-tehničnem izidu“. V tem primeru je ta spremenljivka saldo drugih čistih zavarovalnih prihodkov
(32 16 1), sprememb drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane drugje (32 16 2), bonusov in
popustov v čistem znesku (32 16 3) in drugih čistih zavarovalno-tehničnih odhodkov (32 16 4). Če države članice
uporabljajo neto znesek, morajo to označiti.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Druge kosmate postavke v zavarovalno-tehničnem izidu se uporabljajo pri izračunu kosmatega zavarovalno-tehničnega
izida (32 17 0) ter drugih agregatov in bilanc.
Oznaka: 32 16 1
Naziv:

Drugi čisti zavarovalni prihodki

Priloga: V

Opredelitev:
Čisti zavarovalni prihodki, ki niso prikazani pod drugimi postavkami.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid) glej člen 34, I. 3 Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 4 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Drugi čisti zavarovalni prihodki se uporabljajo za izračun drugih kosmatih postavk v zavarovalno-tehničnem izidu
(32 16 0).
Oznaka: 32 16 2
Naziv:

Spremembe drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane drugje (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 26 Direktive Sveta 91/674/EGS – spremembe drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane drugje,
so vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 5 Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 6(b) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremembe drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane drugje, se uporabljajo za izračun drugih
kosmatih postavk v zavarovalno-tehničnem izidu (32 16 0).
Oznaka: 32 16 3
Naziv:

Čisti odhodki za bonuse in popuste

Priloga: V

Opredelitev:
Člena 29 in 39 Direktive Sveta 91/674/EGS – čisti odhodki za bonuse in popuste so vključeni v zavarovalno-tehnični del
izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 6 Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 7 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Čisti odhodki za bonuse in popuste se uporabljajo za izračun drugih kosmatih postavk v zavarovalno-tehničnem izidu
(32 16 0).
Oznaka: 32 16 4
Naziv:

Drugi čisti zavarovalno-tehnični odhodki

Priloga: V

Opredelitev:
Čisti zavarovalno-tehnični odhodki, ki niso prikazani pod drugimi postavkami.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid) glej člen 34, I. 8 Direktive 91/674/EGS za neživljenjsko
zavarovanje in člen 34, II. 11 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Drugi čisti zavarovalno-tehnični odhodki se uporabljajo za izračun drugih kosmatih postavk v zavarovalno-tehničnem izidu
(32 16 0).
Oznaka: 32 17 0
Naziv:

Vmesni seštevek I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Kosmati zavarovalno-tehnični izid izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Kosmati znesek, ki ustreza vmesnemu seštevku iz člena 34, I. 10 Direktive 91/674/EGS (zavarovalno-tehnični izid) za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 13 Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Vmesni seštevek I se izračuna na naslednji način za neživljenjsko zavarovanje:
kosmati prihodki od premij [12 11 0 + 32 11 2 (+/–)]
+

razporejeni donos naložb, prenesen iz izračuna izida iz rednega delovanja (32 12 0)

-

kosmati odhodki za škode [32 13 1 + 32 13 4 (+/–)]

-

bruto poslovni odhodki (32 14 0)

+

sprememba v izravnalnih rezervacijah (32 15 0) (+/–)

+

druge kosmate postavke v izračunu zavarovalno-tehničnega izida (32 16 0) (+/–).

Če so za „druge postavke v izračunu zavarovalno-tehničnega izida“ (32 16 0) navedene samo čiste vrednosti, se te čiste
vrednosti upoštevajo pri izračunu vmesnega seštevka I: kosmati zavarovalno-tehnični izid.
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Vmesni seštevek I se izračuna na naslednji način za življenjsko zavarovanje:
kosmati prihodki od premij [12 11 0 + 32 11 2 (+/–)]
+

prihodki od naložb (32 22 0)

+

nerealizirani dobički iz naložb (32 23 0)

-

kosmati odhodki za škode [32 13 1 + 32 13 4 (+/–)]

+

sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (32 25 0) (+/–)

-

kosmati poslovni odhodki (32 14 0)

-

odhodki naložb (32 27 0)

-

nerealizirane izgube iz naložb (32 28 0)

-

razporejeni donos naložb, prenesen v izračun izida iz rednega delovanja (32 29 0)

+

druge bruto postavke v izračunu zavarovalno-tehničnega izida (32 16 0) (+/–).

Če so za „druge postavke v izračunu zavarovalno-tehničnega izida“ (32 16 0) navedene samo čiste vrednosti, se te čiste
vrednosti upoštevajo pri izračunu vmesnega seštevka I: kosmati zavarovalno-tehnični izid.
Vmesni seštevek I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) se uporablja pri izračunu vmesnega seštevka II (= čisti zavarovalnotehnični izid) (32 19 0).
Oznaka: 32 18 0
Naziv:

Bilanca pozavarovanja (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Bilanca pozavarovanja v zavarovalno-tehničnem izidu izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Člen 63 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Ta spremenljivka se izračuna na naslednji način:
pozavarovalni delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij (32 18 1)
+

sprememba kosmatih prenosnih premij za pozavarovalni delež (32 18 3) (+/–)

-

pozavarovalni delež kosmatih odhodkov za škode [32 18 5 + 32 18 6 (+/–)]

-

prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb pri dobičku (32 18 7)

+

pozavarovalni delež pri bruto zneskih drugih postavk v izračunu zavarovalno- tehničnega izida iz zavarovalnih poslov
(32 18 8) (+/–)

+

sprememba kosmatega pozavarovalnega deleža pri matematičnih rezervacijah (32 33 4) (+/–).

Bilanca pozavarovanja se uporablja pri izračunu vmesnega seštevka II (= čisti zavarovalno-tehnični izid) (32 19 0) (+/–).
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Oznaka: 32 18 1
Naziv:

Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 36 Direktive Sveta 91/674/EGS – pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij je vključen
v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, I. 1(b) Direktive 91/674/EGS za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 1(b) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij je sestavni del bilance pozavarovanja (32 18 0).
Oznaka: 32 18 2
Naziv:

Pozavarovateljev delež obračunanih bruto zavarovalnih premij, razčlenjenih glede na sedež matičnega podjetja

Priloga: V

Opredelitev:
V skladu z razčlenitvijo spremenljivke 11 11 5 se pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij razčleni
na delež, ki se nanaša na podjetja pod domačim nadzorom, in delež, ki se nanaša na podjetja pod tujim nadzorom.
Oznaka: 32 18 3
Naziv:

Sprememba kosmatih prenosnih premij za pozavarovateljev delež (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Člena 25 in 37 Direktive Sveta 91/674/EGS – sprememba kosmatih prenosnih premij za pozavarovateljev delež je vključena
v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, I. 1(d) Direktive 91/674/EGS za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 1(c) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje. Tukaj se navede
pozavarovateljev delež v kosmatem znesku.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Sprememba kosmatih prenosnih premij za pozavarovateljev delež je sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).
Oznaka: 32 18 5
Naziv:

Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zneskov škod

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 38 Direktive Sveta 91/674/EGS – pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zneskov škod je vključen
v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.
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Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, I. 4(a)(bb) Direktive 91/674/EGS za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 5(a)(bb) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunan pozavarovateljev delež v obračunanih kosmatih zneskih škod je sestavni del pozavarovalne bilance (32 18 0).
Oznaka: 32 18 6
Naziv:

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij za pozavarovateljev delež (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 38 Direktive Sveta 91/674/EGS – pozavarovateljev delež spremembe kosmatih škodnih rezervacij je vključen
v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, I. 4(b)(bb) Direktive 91/674/EGS za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 5(b)(bb) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Sprememba kosmatih škodnih rezervacij za pozavarovateljev delež je sestavni del bilance pozavarovanja (32 18 0).
Oznaka: 32 18 7
Naziv:

Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb pri dobičku

Priloga: V

Opredelitev:
Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb pri dobičku za posle, prenesene na pozavarovalnice.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, I. 7(d) Direktive 91/674/EGS za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 8(d) Direktive 91/674/EGS za življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb pri dobičku so sestavni del bilance pozavarovanja (32 18 0).
Oznaka: 32 18 8
Naziv:

Pozavarovateljev delež pri bruto znesku drugih postavk v zavarovalno-tehničnem izidu (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je pozavarovateljev delež, ki ustreza spremenljivki 32 16 0 (ki zajema naslednje sestavne dele: drugi
zavarovalni prihodki, spremembe drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki niso prikazane drugje, bonusi in
popusti, drugi zavarovalno-tehnični odhodki).
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Opomba:
Če so za „druge postavke v izračunu zavarovalno-tehničnega izida“ (32 16 0) navedene le čiste vrednosti, te spremenljivke ni
treba navesti.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Pozavarovateljev delež pri bruto znesku drugih postavk v zavarovalno-tehničnem izidu je sestavni del bilance pozavarovanja
(32 18 0).
Oznaka: 32 19 0
Naziv:

Vmesni seštevek II (= čisti zavarovalno-tehnični izid) (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Čisti zavarovalno-tehnični izid izkaza poslovnega uspeha (brez pozavarovanja).
Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida glej člen 34, I. 10 Direktive 91/674/EGS (izračun zavarovalno-tehničnega izida) za
neživljenjsko zavarovanje in člen 34, II. 13 Direktive 91/674/EGS (izračun zavarovalno-tehničnega izida) za življenjsko
zavarovanje in člen 34, III. 1 in 2 Direktive 91/674/EGS (izračun izida iz rednega delovanja).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Ta spremenljivka se izračuna na naslednji način:
kosmati zavarovalno-tehnični izid (32 17 0) (+/–)
-

bilanca pozavarovanja (32 18 0) (+/–).

Oznaka: 32 22 0
Naziv:

Prihodki od naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva prihodke od naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega
izida.
Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, II. 2 Direktive 91/674/EGS za
življenjsko zavarovanje. Podatki za to spremenljivko se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od
naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega izida in izračun izida iz rednega delovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Prihodki od naložb se uporabljajo pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).
Oznaka: 32 23 0
Naziv:

Nerealizirani dobički iz naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 44 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva nerealizirane dobičke iz naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida.
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Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, II. 3 Direktive 91/674/EGS za
življenjsko zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Nerealizirani dobički iz naložb se uporabljajo pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid)
(32 17 0).
Oznaka: 32 25 0
Naziv:

Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 27 Direktive Sveta 91/674/EGS – sprememba kosmatih matematičnih rezervacij je vključena v zavarovalno-tehnični
del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, II. 6(a)(aa) Direktive 91/674/EGS za
življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij se uporablja pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalnotehnični izid) (32 17 0).
Oznaka: 32 27 0
Naziv:

Odhodki naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva odhodke od naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega
izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, II. 9 Direktive 91/674/EGS za
življenjsko zavarovanje. Ti podatki se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu
zavarovalno-tehničnega dela izida in izračun izida iz rednega delovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Odhodki naložb se uporabljajo pri izračunu vmesnega seštevka I (=kosmati zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).
Oznaka: 32 28 0
Naziv:

Nerealizirane izgube iz naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 44 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva nerealizirane izgube iz naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida.
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Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34, II. 10 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Nerealizirane izgube iz naložb se uporabljajo pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati zavarovalno-tehnični izid)
(32 17 0).
Oznaka: 32 29 0
Naziv:

Razporejeni donos naložb, prenesen v izračun izida iz rednega delovanja

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 43 Direktive Sveta 91/674/EGS – razporejeni donos naložb, prenesen v izračun izida iz rednega delovanja, je vključen
v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida glej člen 34, II. 12 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki se bodo zbirali po različnih postopkih
za razporeditev prihodkov od naložb v izračun zavarovalno-tehničnega dela izida in izračun izida iz rednega delovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Donos naložb, prenesen v izračun izida iz rednega delovanja, se uporablja pri izračunu vmesnega seštevka I (= kosmati
zavarovalno-tehnični izid) (32 17 0).
Oznaka: 32 33 4
Naziv:

Sprememba kosmatega pozavarovalnega deleža pri matematičnih rezervacijah (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 27 Direktive Sveta 91/674/EGS – sprememba kosmatega pozavarovalnega deleža pri matematičnih rezervacijah je
vključena v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida glej člen 34, II. 6(a)(bb) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Sprememba kosmatega pozavarovalnega deleža pri matematičnih rezervacijah je sestavni del bilance pozavarovanja
(32 18 0).
Oznaka: 32 42 0
Naziv:

Prihodki od naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva prihodke od naložb, vključene v nezavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida.
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Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 3 Direktive 91/674/EGS. Podatki za
to spremenljivko se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalnotehničnega izida in izračun izida iz rednega delovanja.
Oznaka: 32 43 0
Naziv:

Razporejeni donos naložb, prenesen iz izračuna zavarovalno-tehničnega izida življenjskih zavarovanj

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 43 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva razporejeni donos naložb, prenesen iz izračuna zavarovalno-tehničnega izida
življenjskih zavarovanj, vključen v nezavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 4 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki
se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega dela izida in
izračun izida iz rednega delovanja.
Oznaka: 32 44 0
Naziv:

Odhodki naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva odhodke naložb, vključene v nezavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega
izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 5 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki
se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega dela izida in
izračun izida iz rednega delovanja.
Oznaka: 32 45 0
Naziv:

Razporejeni donos naložb, prenesen v izračun zavarovalno-tehničnega izida neživljenjskih zavarovanj

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva razporejeni donos naložb, prenesen v izračun zavarovalno-tehničnega izida
neživljenjskih zavarovanj, vključen v nezavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega izida.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 6 Direktive 91/674/EGS. Ti podatki
se bodo zbirali po različnih postopkih za razporeditev prihodkov od naložb v izračunu zavarovalno-tehničnega dela izida in
izračun izida iz rednega delovanja.
Oznaka: 32 46 0
Naziv:

Drugi prihodki

Priloga: V

Opredelitev:
Drugi prihodki, ki niso prikazani drugje.
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Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 7 Direktive 91/674/EGS za izračun
izida iz rednega delovanja.
Oznaka: 32 47 0
Naziv:

Drugi odhodki, vključno s popravki vrednosti

Priloga: V

Opredelitev:
Drugi odhodki, ki niso prikazani pod drugimi postavkami (vključno s popravki vrednosti).

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 8 Direktive 91/674/EGS.
Oznaka: 32 48 0
Naziv:

Dobiček ali izguba iz rednih dejavnosti (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 22 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS. Standardi MRS/MSRP ne dovoljujejo ločenega
navajanja izrednih rezultatov o računovodskih izkazih podjetij. Za države, v katerih se standardi MRS/MSRP uporabljajo za
posamezne računovodske izkaze zavarovalnic, se ta spremenljivka ne more več prenesti.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 9 in 10 Direktive 91/674/EGS.
Oznaka: 32 49 0
Naziv:

Izredni dobiček ali izguba (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 22 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS. Standardi MRS/MSRP ne dovoljujejo ločenega
navajanja izrednih rezultatov o računovodskih izkazih podjetij. Za države, v katerih se standardi MRS/MSRP uporabljajo za
posamezne računovodske izkaze zavarovalnic, se ta spremenljivka ne more več prenesti.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 13 Direktive 91/674/EGS.
Oznaka: 32 50 0
Naziv:

Vsi davki (davek na dobiček ali izgubo iz rednih dejavnosti, davek na izredni dobiček ali izgubo, drugi davki)

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 22 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 9, 14 in 15 Direktive 91/674/EGS.
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Oznaka: 32 51 0
Naziv:

Dobiček ali izguba poslovnega leta (+/–)

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 22 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega uspeha (izračun izida iz rednega delovanja) glej člen 34, III. 16 Direktive 91/674/EGS.
Oznaka: 32 61 0
Naziv:

Skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je vsota provizij za celotno zavarovalno poslovanje (32 61 1), zunanjih stroškov za blago in storitve (32 61
4) ter stroškov dela (13 31 0).
Oznaka: 32 61 1
Naziv:

Provizije za celotno zavarovalno poslovanje

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je vsota provizij za direktno zavarovanje (32 61 2) in sprejete posle (glej tudi člen 64 Direktive Sveta 91/
674/EGS).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Provizije za celotno zavarovalno poslovanje se uporabljajo pri izračunu spremenljivke zunanji stroški za blago in storitve
(32 61 4).
Oznaka: 32 61 2
Naziv:

Provizije za direktno zavarovanje

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 64 Direktive Sveta 91/674/EGS. Ta spremenljivka zajema celoten znesek provizij za direktno zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Provizije za direktno zavarovanje so sestavni del spremenljivke provizije za celotno zavarovalno poslovanje (32 61 1).
Oznaka: 32 61 3
Naziv:

Provizije za sprejete posle

Priloga: V
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Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema celoten znesek provizij za sprejete posle. Ta spremenljivka se izračuna na naslednji način: provizije
za celotno zavarovalno poslovanje (32 61 1) – provizije za direktno zavarovanje (32 61 2) (glej tudi člen 64 Direktive
Sveta 91/674/EGS).
Oznaka: 32 61 4
Naziv:

Zunanji stroški za blago in storitve

Priloga: V

Opredelitev:
Skupna nabava blaga in storitev (spremenljivka 13 11 0) minus provizije za celotno zavarovalno poslovanje (spremenljivka
32 61 1) minus bilanca pozavarovanja (spremenljivka 32 18 0) in prihodek iz portfeljskih naložb pozavarovateljev od
njihovega deleža kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij podjetja.

Opomba:
Pri podjetniških skupinah je treba razporeditev na podjetniški ravni zagotoviti po ključu za delitev.
Oznaka: 32 61 5
Naziv:

Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih zahtevkov

Priloga: V

Opredelitev:
Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov

Opomba:
Skupna vsota provizij, zunanji stroški blaga in storitev ter stroški dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) se dodelijo na podlagi
funkcije. Zato jo je treba razčleniti v spremenljivkah 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9 (glej tudi člen 38
Direktive 91/674/EGS).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Zunanji in notranji stroški reševanja škodnih primerov so sestavni del spremenljivke skupna vsota provizij, zunanjih
stroškov blaga in storitev ter stroškov osebja (32 61 0).
Oznaka: 32 61 6
Naziv:

Stroški pridobivanja

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 40 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva stroške pridobivanja, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega
izida.

Opomba:
Skupna vsota provizij, zunanji stroški blaga in storitev ter stroški dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) se dodelijo na podlagi
funkcije in jih je zato treba razčleniti v spremenljivkah 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9.
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno tehničnega izida) glej člen 34. I 7(a) in II. 8(a) Direktive 91/674/EGS
za neživljenjska oziroma življenjska zavarovanja.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Stroški pridobivanja so sestavni del spremenljivke skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter stroškov dela
(32 61 0).
Oznaka: 32 61 7
Naziv:

Upravni stroški

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 41 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva upravne stroške, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega
izida.

Opomba:
Skupna vsota provizij, zunanji stroški blaga in storitev ter stroški dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) se dodelijo na podlagi
funkcije in jih je zato treba razčleniti v spremenljivkah 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9.
Za načrt izkaza poslovnega izida (izračun zavarovalno-tehničnega izida) glej člen 34, I. 7(c) in II. 8(c) Direktive 91/674/EGS
za neživljenjska oziroma življenjska zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Upravni stroški so sestavni del spremenljivke skupna vsota provizij, zunanji stroški blaga in storitev ter stroški dela
(32 61 0).
Oznaka: 32 61 8
Naziv:

Drugi kosmati zavarovalno-tehnični odhodki

Priloga: V

Opredelitev:
Drugi kosmati zavarovalno-tehnični odhodki.

Opomba:
Skupna vsota provizij, zunanji izdatki za blago in storitve ter stroški dela (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) se dodelijo na
podlagi funkcije in jih je zato treba v spremenljivkah 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9 razčleniti.
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid): člen 34, I. 8 in II. 11 Direktive 91/674/EGS za posle
neživljenjskega in življenjskega zavarovanja.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Drugi kosmati zavarovalno-tehnični odhodki so sestavni del spremenljivke Skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in
storitev ter stroškov dela (32 61 0).
Oznaka: 32 61 9
Naziv:

Odhodki za upravljanje naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva odhodke za upravljanje naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida.
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Opomba:
Skupna vsota provizij, zunanji izdatki za blago in storitve ter delo (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) se dodelijo na podlagi
funkcije in jih je zato treba v spremenljivkah 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 in 32 61 9 razčleniti.
Za načrt izkaza poslovnega izida (zavarovalno-tehnični izid): člen 34, II. 9(a) poslov življenjskega zavarovanja (zavarovalnotehnični izid) in III. 5(a) Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Odhodki za upravljanje naložb so sestavni del spremenljivke Skupna vsota provizij, zunanjih stroškov blaga in storitev ter
stroškov dela (32 61 0).
Oznaka: 32 71 0
Naziv:

Prihodki od naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva prihodke od naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega
izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.
Ta spremenljivka je vsota Prihodkov od deležev v kapitalu (32 71 1), Prihodkov od zemljišč in zgradb ter drugih naložb
(32 71 2), Ponovnega prilagajanja vrednosti naložb (32 71 5) in Dobičkov pri odtujitvah naložb (32 71 6).
Oznaka: 32 71 1
Naziv:

Prihodki od deležev v kapitalu

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva prihodke od deležev v kapitalu, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida: člen 34, II. 2(a) o poslih življenjskega zavarovanja (zavarovalno-tehnični izid) in III 3a
Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Prihodki od deležev v kapitalu se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Prihodki od naložb (32 71 0).
Oznaka: 32 71 2
Naziv:

Prihodki od zemljišč in zgradb ter drugih naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva prihodke od drugih naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.
Ta spremenljivka je vsota Prihodkov od zemljišč in zgradb (32 71 3) ter Prihodkov od drugih naložb (32 71 4).
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Prihodki od drugih naložb se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Prihodki od naložb (32 71 0).
Oznaka: 32 71 3
Naziv:

Prihodki od zemljišč in zgradb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva prihodke od zemljišč in zgradb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida: člen 34, II. 2(b)(aa) za posle življenjskega zavarovanja (zavarovalno-tehnični izid)
in III. 3(b)(aa) Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Prihodki od zemljišč in zgradb se uporabljajo pri izračunu spremenljivk Prihodki od naložb (32 71 0) ter Prihodki od
zemljišč in zgradb ter drugih naložb (32 71 2).
Oznaka: 32 71 4
Naziv:

Prihodki od drugih naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva prihodke od drugih naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida: člen 34, II. 2(b)(bb) o poslih življenjskega zavarovanja (zavarovalno-tehnični izid)
in III. 3(b)(bb) Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Prihodki od drugih naložb se uporabljajo pri izračunu spremenljivk Prihodki od naložb (32 71 0) ter Prihodki od zemljišč in
zgradb ter drugih naložb (32 71 2).
Oznaka: 32 71 5
Naziv:

Ponovno prilagajanje vrednosti naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva ponovno prilagajanje vrednosti naložb, vključeno v zavarovalno-tehnični del
izkaza poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida: člen 34, II. 2(c) o poslih življenjskega zavarovanja (zavarovalno-tehnični izid)
in III. 3(c) Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Ponovno prilagajanje vrednosti naložb se uporablja pri izračunu spremenljivke Prihodki od naložb (32 71 0).

Oznaka: 32 71 6
Naziv:

Dobički pri odtujitvah naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva dobičke pri odtujitvah naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida: člen 34, II. 2(d) o poslih življenjskega zavarovanja (zavarovalno-tehnični izid)
in III 3(d) Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Dobički pri odtujitvah naložb se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Prihodki od naložb (32 71 0).

Oznaka: 32 72 0
Naziv:

Odhodki naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva odhodke naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza poslovnega
izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje. Ta spremenljivka je vsota
Odhodkov za upravljanje naložb, vključno z obrestmi (32 72 1), Prilagajanja vrednosti naložb (32 72 2) in Izgub pri
odtujitvah naložb (32 72 3).

Oznaka: 32 72 1
Naziv:

Odhodki za upravljanje naložb, vključno z obrestmi

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva odhodke za upravljanje naložb, vključno z obrestmi, vključene v zavarovalnotehnični del izkaza poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida: člen 34, II. 9(a) o poslih življenjskega zavarovanja (zavarovalno-tehnični izid)
in III. 5(a) Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Odhodki za upravljanje naložb, vključno z obrestmi, se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Odhodki naložb (32 72 0).
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Oznaka: 32 72 2
Naziv:

Popravki vrednosti naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva prilagajanje vrednosti naložb, vključeno v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida: člen 34, II. 9(b) o poslih življenjskega zavarovanja (zavarovalno-tehnični izid)
in III. 5(b) Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Prilagajanje vrednosti naložb se uporablja pri izračunu spremenljivke Odhodki naložb (32 72 0).
Oznaka: 32 72 3
Naziv:

Izgube pri odtujitvah naložb

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 42 Direktive Sveta 91/674/EGS – zadeva izgube pri odtujitvah naložb, vključene v zavarovalno-tehnični del izkaza
poslovnega izida za življenjsko zavarovanje in nezavarovalno-tehnični del za neživljenjsko zavarovanje.

Opomba:
Za načrt izkaza poslovnega izida: člen 34, II. 9(c) o poslih življenjskega zavarovanja (zavarovalno-tehnični izid)
in III. 5(c) Direktive 91/674/EGS (nezavarovalno-tehnični izid).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Izgube pri odtujitvah naložb se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Odhodki naložb (32 72 0).
Oznaka: 33 11 1
Naziv:

Obračunane kosmate premije pri neposrednem zavarovanju po izdelku (na podlagi CPA)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS in klasifikacija izdelkov glede na dejavnosti za storitve zavarovalništva in pokojninskih
skladov.

Opomba:
Za razčlenitev po izdelkih se sklicuje na člen 63, I Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate premije pri neposrednem zavarovanju po proizvodu (na podlagi CPA) so nadaljnja členitev
spremenljivke Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).
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Oznaka: 33 12 1
Naziv:

Pozavarovalni delež v obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premijah po izdelku (na podlagi CPA)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS in klasifikacija izdelkov glede na dejavnosti za storitve zavarovalništva in pokojninskih
skladov.
Opomba:
Za razčlenitev po izdelkih se sklicuje na člen 63, I Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Pozavarovalni delež v obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premijah po izdelku (na podlagi CPA) je nadaljnja
členitev spremenljivke Pozavarovalni delež v obračunanih kosmatih zavarovalnih premijah (32 18 1).
Oznaka: 33 13 1
Naziv:

Kosmati odhodki za škode, neposredno zavarovanje po izdelku (na podlagi CPA)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 38 Direktive Sveta 91/674/EGS in klasifikacija izdelkov glede na dejavnosti za storitve zavarovalništva in pokojninskih
skladov.
Opomba:
Za razčlenitev po izdelkih se sklicuje na člen 63, I Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmati odhodki za škode, neposredno zavarovanje po izdelku (na podlagi CPA) so nadaljnja členitev spremenljivke
Kosmati odhodki za škode (32 13 0).
Oznaka: 33 14 1
Naziv:

Kosmati obratovalni stroški, neposredno zavarovanje, po izdelku (na podlagi CPA)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 40 in 41 Direktive Sveta 91/674/EGS ter klasifikacija izdelkov glede na dejavnosti za storitve zavarovalništva in
pokojninskih skladov.
Opomba:
Za razčlenitev po izdelkih se sklicuje na člen 63, I Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmati obratovalni stroški, neposredno zavarovanje, po izdelku (na podlagi CPA) so nadaljnja členitev spremenljivke
Kosmati obratovalni stroški (32 14 0).
Oznaka: 33 15 1
Naziv:

Bilanca pozavarovanja, neposredno zavarovanje, po izdelku (na podlagi CPA)

Priloga: V
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Opredelitev:
Glej spremenljivko 32 18 0 in klasifikacijo izdelkov glede na dejavnosti za storitve zavarovalništva in pokojninskih skladov.

Opomba:
Za razčlenitev po izdelkih se sklicuje na člen 63, I Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Bilanca pozavarovanja, neposredno zavarovanje, po izdelku (na podlagi CPA) so nadaljnja členitev spremenljivke Bilanca
pozavarovanja (32 18 0).
Oznaka: 34 11 0
Naziv:

Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premij

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS. S stališča matične države članice se obračunane kosmate zavarovalne premije
razčlenijo, kot sledi: država članica, v kateri je sedež, druge države članice, druge države EGP, Švica, ZDA, Japonska, druge
tretje države (druge države sveta).

Opomba:
Za geografsko razčlenitev se sklicuje na člen 63, IV Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premij je nadaljnja členitev spremenljivke
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).
Oznaka: 34 12 0
Naziv:

Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih premij sprejetih pozavarovanj

Priloga: V

Opredelitev
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS. S stališča matične države članice se obračunane kosmate premije sprejetih
pozavarovanj razčlenijo, kot sledi: država članica, v kateri je sedež, druge države članice, druge države EGP, Švica, ZDA,
Japonska, druge tretje države (druge države sveta).

Opomba:
Razčlenitev upošteva geografsko razporeditev zavarovatelja.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih premij sprejetih pozavarovanj je nadaljnja členitev spremenljivke
Obračunane kosmate premije sprejetih pozavarovanj (12 11 2).
Oznaka: 34 13 0
Naziv:

Splošna geografska razčlenitev pozavarovateljevega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij

Priloga: V
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Opredelitev:
Člen 36 Direktive Sveta 91/674/EGS. S stališča matične države članice se pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih
zavarovalnih premij razčleni, kot sledi: država članica, v kateri je sedež, druge države članice, druge države EGP, Švica, ZDA,
Japonska, druge tretje države (druge države sveta).

Opomba:
Razčlenitev upošteva geografsko razporeditev prevzemne zavarovalnice ali pozavarovalnice.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Splošna geografska razčlenitev pozavarovateljevega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij je nadaljnja členitev
spremenljivke Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij (32 18 1).
Oznaka: 34 31 1
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije po izdelku (na podlagi CPA) in po državah članicah,
geografska razčlenitev zavarovalnega poslovanja glede na pravico do ustanovitve podjetja.

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS. Z vidika matične države članice (tj. države članice, v kateri je sedež) se obračunane
kosmate premije poslovalnic v drugih državah članicah členijo po posameznih drugih državah članicah EGP in po
klasifikaciji izdelkov v skladu z dejavnostmi, povezanimi s storitvami zavarovanja in pokojninskih skladov.

Opomba:
Sklicevanje na člen 43 Tretje direktive o življenjskem zavarovanju in člen 44 Tretje direktive o neživljenjskem zavarovanju.
Matrika, oblikovana s kombinacijo kategorij CPA in držav članic, omogoča ponovno oblikovanje področja delovanja
posameznih nacionalnih zavarovalniških trgov za neposredno zavarovanje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije po izdelku (na podlagi CPA) in po državah članicah, geografska
razčlenitev zavarovalnega poslovanja glede na pravico do ustanovitve podjetja je sestavni del spremenljivke Obračunane
kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).
Oznaka: 34 32 1
Naziv:

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije po izdelku (na podlagi CPA) in po državah članicah,
geografska razčlenitev zavarovalnega poslovanja glede na pravico do opravljanja storitev

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 35 Direktive Sveta 91/674/EGS. S stališča matične države članice (tj. države članice, v kateri je sedež) se obračunane
kosmate zavarovalne premije na podlagi pravici do opravljanja storitev v drugih državah članicah razčlenijo po posameznih
drugih državah članicah EGP ter po izdelkih v skladu z dejavnostmi, povezanimi s storitvami zavarovanja in pokojninskih
skladov.

Opomba:
Sklicevanje na člen 44 Tretje direktive o neživljenjskem zavarovanju in člen 43 Tretje direktive o življenjskem zavarovanju.
Matrika, oblikovana s kombinacijo kategorij CPA in držav članic, omogoča ponovno oblikovanje področja delovanja
posameznih nacionalnih zavarovalniških trgov za neposredno zavarovanje.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije po izdelku (na podlagi CPA) in po državah članicah, geografska
razčlenitev zavarovalnega poslovanja glede na pravico do opravljanja storitev je sestavni del spremenljivke Obračunane
kosmate direktne zavarovalne premije (12 11 1).
Oznaka: 36 10 0
Naziv:

Skupne naložbe

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je vsota spremenljivk: Zemljišča in zgradbe (36 11 0), Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu
(36 12 0), Druge finančne naložbe (36 13 0) ter Depoziti pri cedentih (36 14 0).
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.I Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/
674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu trenutne vrednosti. Za vsako državo
članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Skupne naložbe (36 10 0) znašajo
Zemljišča in zgradbe (36 11 0)
+

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (36 12 0)

+

Druge finančne naložbe (36 13 0)

+

Depoziti pri cedentih (36 14 0).

Oznaka: 36 11 0
Naziv:

Zemljišča in zgradbe

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978, ki temelji na
členu 54(3)(g) Pogodbe o zaključnih računih določenih vrst podjetij.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Zemljišča in zgradbe se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 11 1
Naziv:

Zemljišča in zgradbe za dejavnosti zavarovalnic

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 36 11 0. Sem spadajo samo zemljišča in zgradbe, ki jih koristi zavarovalnica
za zavarovalno dejavnost.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.I Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/
674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu sedanje vrednosti. Za vsako državo
članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Zemljišča in zgradbe za dejavnosti zavarovalnic so sestavni del spremenljivke Zemljišča in zgradbe (36 11 0).
Oznaka: 36 11 2
Naziv:

Zemljišča in zgradbe (sedanja vrednost)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 45 in naslednji členi Direktive 91/674/EGS (v skladu s temi členi se načelo nabavne cene in načelo sedanje vrednosti
lahko uporabita za določitev vrednosti naložb).

Opomba:
Ti podatki se morajo predložiti le, če spremenljivka 36 11 0 prikazuje zemljišča in zgradbe v skladu z njihovo knjižno
vrednostjo.
Oznaka: 36 12 0
Naziv:

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS. Ta spremenljivka je vsota spremenljivk
36 12 1 in 36 12 2.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.II Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive
91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu sedanje vrednosti. Za vsako
državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 12 1
Naziv:

Delnice v povezanih družbah in deleži v kapitalu

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS.

Opomba:
Sklicevanje na člen 6 (Sredstva), C.II.1 Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz Direktive 91/674/
EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu sedanje vrednosti. Za vsako državo
članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Delnice v povezanih družbah in deleži v kapitalu se uporablja pri izračunu spremenljivke Naložbe
v povezanih družbah in deleži v kapitalu (36 12 0).
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Oznaka: 36 12 2
Naziv:

Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana povezanim družbam in družbam, v katerih ima zavarovalnica deleže
v kapitalu

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.II.2 in C.II.4 Direktive 91/674/EGS. V skladu s pravili za določitev vrednosti iz
Direktive 91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu sedanje vrednosti. Za
vsako državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana povezanim družbam in družbam, v katerih ima zavarovalnica deleže
v kapitalu se uporabljajo za izračun spremenljivke Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (36 12 0).
Oznaka: 36 12 3
Naziv:

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (sedanja vrednost)

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 45 in naslednji členi Direktive 91/674/EGS (v skladu s temi členi se načelo nabavne cene in načelo sedanje vrednosti
lahko uporabita za določitev vrednosti naložb).

Opomba:
Ti podatki se morajo predložiti le, če spremenljivka 36 12 0 prikazuje naložbe v povezanih družbah in deleže v kapitalu
v skladu z njihovo knjižno vrednostjo.
Oznaka: 36 13 0
Naziv:

Druge finančne naložbe

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je vsota spremenljivk 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5, 36 13 6. V skladu s pravili za določitev
vrednosti iz Direktive Sveta 91/674/EGS lahko določitev vrednosti naložb temelji na načelu nabavne cene ali na načelu
sedanje vrednosti. Za vsako državo članico je treba navesti, katero pravilo za določitev vrednosti je bilo uporabljeno.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.III Direktive Sveta 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Druge finančne naložbe se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 13 1
Naziv:

Delnice in drugi vrednostni papirji z spremenljivim donosom ter deleži v naložbenih skladih

Priloga: V
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Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.III.1 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom ter deleži v naložbenih skladih so sestavni del spremenljivke
Druge finančne naložbe (36 13 0).
Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom ter deleži v naložbenih skladih se uporabljajo pri izračunu
spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 13 2
Naziv:

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 9 Direktive Sveta 91/674/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.III.2 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom so sestavni del spremenljivke Druge finančne
naložbe (36 13 0).
Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom se uporabljajo pri izračunu spremenljivke
Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 13 3
Naziv:

Deleži v investicijskih skladih

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 10 Direktive Sveta 91/674/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva) C.III.3 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Deleži v investicijskih skladih so sestavni del spremenljivke Druge finančne naložbe (36 13 0).
Deleži v investicijskih skladih se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 13 4
Naziv:

Posojila, zajamčena s hipotekami

Priloga: V
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Opredelitev:
Člen 11 Direktive Sveta 91/674/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.III.4 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Posojila, zajamčena s hipotekami, so sestavni del spremenljivke Druge finančne naložbe (36 13 0).
Posojila, zajamčena s hipotekami, se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 13 5
Naziv:

Druga posojila

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 11 Direktive Sveta 91/674/EGS ter člen 8 in naslednji členi Direktive Sveta 78/660/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.III.5 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Druga posojila so sestavni del spremenljivke Druge finančne naložbe (36 13 0).
Druga posojila se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 13 6
Naziv:

Drugo (vključno z depoziti pri kreditnih institucijah)

Priloga: V

Opredelitev:
Člena 12 in 13 Direktive Sveta 91/674/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.III.6 in C.III.7 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Drugo (vključno z depoziti pri kreditnih institucijah) je sestavni del spremenljivke Druge finančne naložbe (36 13 0).
Drugo (vključno z depoziti pri kreditnih institucijah) se uporablja pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).
Oznaka: 36 13 8
Naziv:

Druge finančne naložbe (sedanja vrednost)

Priloga: V
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Opredelitev:
Člen 45 in naslednji členi Direktive 91/674/EGS (v skladu s temi členi se načelo nabavne cene in načelo sedanje vrednosti
lahko uporabita za določitev vrednosti naložb).

Opomba:
Ti podatki se morajo predložiti le, če spremenljivka 36 13 0 prikazuje druge finančne naložbe skladu z njihovo knjižno
vrednostjo.

Oznaka: 36 14 0
Naziv:

Depoziti pri cedentih

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 14 Direktive Sveta 91/674/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), C.IV Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Depoziti pri cedentih se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe (36 10 0).

Oznaka: 36 20 0
Naziv:

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 15 Direktive Sveta 91/674/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Sredstva), D Direktive 91/674/EGS.

Oznaka: 36 21 0
Naziv:

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje – zemljišča in zgradbe

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS. Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke
36 20 0.

Opomba:
Tukaj je treba navesti znesek, ki ustreza spremenljivki 36 11 0.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje – zemljišča in zgradbe, so sestavni del
spremenljivke Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje (36 20 0).
Oznaka: 36 22 0
Naziv:

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje – druge finančne naložbe

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 36 20 0.

Opomba:
Tukaj se navede znesek, ki ustreza spremenljivki 36 13 0.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje – druge finančne naložbe, so sestavni del
spremenljivke Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje (36 20 0).
Oznaka: 36 30 0
Naziv:

Bilančna vsota

Priloga: V

Opredelitev:
To spremenljivko sestavljajo vsote postavk A, B, C, D, E, F, G in H iz aktivne strani bilance stanja ali vsote postavk
A, B, C, D, E, F, G, H in I iz pasivne strani bilance stanja iz člena 6 Direktive Sveta 91/674/EGS. V vsakem primeru jo je treba
navesti, če je v aktivni ali pasivni strani bilance stanja prikazana izguba za obračunsko leto.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 Direktive 91/674/EGS.
Oznaka: 37 10 0
Naziv:

Celoten kapital in rezerve

Priloga: V

Opredelitev:
Tukaj se navede skupna vsota vseh sestavnih delov kapitala in rezerv (postavka A na pasivni strani bilance stanja iz člena 6
Direktive Sveta 91/674/EGS). Tukaj je treba vključiti izgubo za obračunsko leto (če je ni, je to treba označiti).
Oznaka: 37 10 1
Naziv:

Celoten kapital in rezerve, razčlenjeno po pravnem statusu

Priloga: V

Opredelitev:
Celoten kapital in rezerve (glej spremenljivko 37 10 0) so razčlenjeni glede na pravni status, kot sledi: delniške družbe,
vzajemne družbe, podružnice matičnih podjetij s sedežem v državah članicah, ki niso v EGP, in drugo.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Celoten kapital in rezerve, razčlenjeni po pravnem statusu, je nadaljnja členitev spremenljivke Celoten kapital in rezerve
(37 10 0).
Oznaka: 37 11 0
Naziv:

Vpisani delniški kapital ali enakovredna sredstva

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 19 Direktive 91/674/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), A.I Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Vpisani delniški kapital ali enakovredna sredstva so sestavni del spremenljivke Celoten kapital in rezerve (37 10 0).
Oznaka: 37 12 0
Naziv:

Izračun deleža premij, revalorizacijske rezerve, rezerve

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), A.II., A.III, A.IV Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Izračun deleža premij, revalorizacijske rezerve, rezerve so sestavni del spremenljivke Celoten kapital in rezerve (37 10 0).
Oznaka: 37 20 0
Naziv:

Podrejene obveznosti

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 21 Direktive Sveta 91/674/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), B Direktive 91/674/EGS.
Oznaka: 37 30 0
Naziv:

Skupaj kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije

Priloga: V

Opredelitev
Ta spremenljivka je vsota spremenljivk Kosmate prenosne premije (37 31 0), Kosmate matematične rezervacije (37 32 0),
Kosmate škodne rezervacije (37 33 0), Kosmate rezervacije za bonuse in popuste (37 34 0), Izravnalne rezervacije (37 35 0),
Kosmate druge zavarovalno-tehnične rezervacije (37 36 0) ter Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih
zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje (37 37 0).
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Oznaka: 37 30 1
Naziv:

Skupaj neto zavarovalno-tehnične rezervacije

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je vsota spremenljivk 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 in 37 37 0 na neto osnovi (tj.
po odbitku deleža pozavarovalnic).
Opomba:
Ta spremenljivka je potrebna za podrobne izračune makroekonomskih spremenljivk v računu proizvodnje.
Oznaka: 37 31 0
Naziv:

Kosmate prenosne premije

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 25 Direktive Sveta 91/674/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), C.1(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmate prenosne premije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupaj kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije
(37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Oznaka: 37 32 0
Naziv:

Kosmate matematične rezervacije

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 27 Direktive Sveta 91/674/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), C.2(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmate matematične rezervacije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupaj kosmate zavarovalno-tehnične
rezervacije (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Oznaka: 37 33 0
Naziv:

Kosmate škodne rezervacije

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 28 Direktive Sveta 91/674/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), C.3(a) Direktive 91/674/EGS.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmate škodne rezervacije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupaj kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije
(37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Oznaka: 37 33 1
Naziv:

Kosmate škodne rezervacije, povezane z neposrednim zavarovanjem

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 37 33 0 (glej tudi člen 28 Direktive Sveta 91/674/EGS).

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), C.3(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmate škodne rezervacije, povezane z neposrednim zavarovanjem, so sestavni del spremenljivke Kosmate škodne
rezervacije (37 33 0).
Oznaka: 37 33 2
Naziv:

Kosmate škodne rezervacije, povezane s sklenjenim zavarovanjem

Priloga: V

Opredelitev:
Ta spremenljivka je sestavni del Kosmatih škodnih rezervacij (37 33 0) (glej tudi člen 28 Direktive Sveta 91/674/EGS).
Oznaka: 37 33 3
Naziv:

Kosmate škodne rezervacije, povezane z neposrednim zavarovanjem, po izdelku (na podlagi CPA)

Priloga: V

Opredelitev:
To je dodatna členitev spremenljivke 37 33 1 (glej tudi člen 28 Direktive Sveta 91/674/EGS). Kosmate škodne rezervacije,
povezane z neposrednim zavarovanjem, se razčlenijo po izdelku na podlagi CPA.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), C.3(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmate škodne rezervacije, povezane z neposrednim zavarovanjem, po izdelku (na podlagi CPA), so nadaljnja razčlenitev
spremenljivke Kosmate škodne rezervacije, povezane z neposrednim zavarovanjem (37 33 1).
Oznaka: 37 34 0
Naziv:

Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

Priloga: V
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Opredelitev:
Člen 29 Direktive Sveta 91/674/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), C.4(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmate rezervacije za bonuse in popuste se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupaj kosmate zavarovalno-tehnične
rezervacije (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Oznaka: 37 35 0
Naziv:

Izravnalne rezervacije

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 30 Direktive Sveta 91/674/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), C.5 Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Izravnalne rezervacije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupaj kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 0
= 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Oznaka: 37 36 0
Naziv:

Kosmate druge zavarovalno-tehnične rezervacije

Priloga: V

Opredelitev:
Člen 26 Direktive Sveta 91/674/EGS.

Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), C.6(a) Direktive 91/674/EGS. Navesti je treba podrobno razčlenitev te
spremenljivke.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmate druge zavarovalno-tehnične rezervacije se uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupaj kosmate zavarovalnotehnične rezervacije (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Oznaka: 37 37 0
Naziv:

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje

Priloga: V
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Opredelitev:
Člen 31 Direktive Sveta 91/674/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), D.(a) Direktive 91/674/EGS.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, se
uporabljajo pri izračunu spremenljivke Skupaj kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 +
37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0).
Oznaka: 37 41 0
Naziv:

Obveznosti za posojila

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), G.III Direktive 91/674/EGS. Ta spremenljivka zajema konvertibilna posojila.
Oznaka: 37 42 0
Naziv:

Obveznosti do kreditnih institucij

Priloga: V

Opredelitev:
Nekateri podatki iz člena 8 in naslednjih členov Direktive Sveta 78/660/EGS.
Opomba:
Za načrt bilance stanja: člen 6 (Obveznosti), G.IV Direktive 91/674/EGS.
Oznaka: 39 10 0
Naziv:

Število odprtih pogodb na koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za vse individualne pogodbe
o življenjskem zavarovanju in za naslednje izdelke: nepovezane storitve življenjskega zavarovanja in CPA 65.12.1,
65.12.4 in 65.12.5.

Priloga: V

Opredelitev:
Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednim zavarovanjem je tukaj vključeno za vse
individualne pogodbe o življenjskem zavarovanju in za naslednje izdelke: nepovezane storitve življenjskega zavarovanja in
CPA 65.12.1, 65.12.4 in 65.12.5.
Opomba:
Upoštevajo se le pogodbe, ki so ob koncu obračunskega leta še vedno aktivne. Tukaj navedeni podatki v zvezi
z individualnimi pogodbami o življenjskem zavarovanju ustrezajo vsebini spremenljivke 12 11 3.
Oznaka: 39 20 0
Naziv:

Število zavarovanih oseb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za vse kolektivne pogodbe
življenjskega zavarovanja in za naslednji izdelek: CPA 65.12.1

Priloga: V
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Opredelitev:
Tu se navede število zavarovanih oseb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za vse kolektivne pogodbe
življenjskega zavarovanja in za naslednjo podkategorijo razvrstitve izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in
pokojninskih skladov: 65.12.1.

Opomba:
Upoštevajo se le osebe, katerih pogodbe so ob koncu obračunskega leta še vedno aktivne. Tukaj navedeni podatki v zvezi
s kolektivnimi pogodbami o življenjskem zavarovanju ustrezajo vsebini spremenljivke 12 11 4.
Oznaka: 39 30 0
Naziv:

Število zavarovanih vozil ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za naslednji izdelek: 65.12.2.

Priloga: V

Opredelitev:
Tukaj se navede število zavarovanih vozil ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za naslednjo
podkategorijo razvrstitve izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in pokojninskih skladov: 65.12.2.

Opomba:
Upoštevajo se le vozila, ki so ob koncu obračunskega leta še vedno vključena v aktivne pogodbe. Upoštevajo se vsa vozila,
tudi če so vključena v kolektivne pogodbe.
Oznaka: 39 40 0
Naziv:

Kosmata zavarovana vsota ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za naslednja izdelka:
nepovezane storitve življenjskega zavarovanja in zavarovanja s kapitalizacijo.

Priloga: V

Opredelitev:
Kosmata zavarovana vsota ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli se vključi za naslednja izdelka:
nepovezane storitve življenjskega zavarovanja in zavarovanja s kapitalizacijo.

Opomba:
Upoštevajo se le vsote v zvezi s pogodbami, ki so ob koncu obračunskega leta še vedno aktivne. Pri rentnih pogodbah se
uporabijo državne protivrednosti za zavarovano vsoto.
Oznaka: 39 50 0
Naziv:

Število škodnih zahtevkov, nastalih v obračunskem letu v zvezi z neposrednimi posli, za naslednji
izdelek: CPA 65.12.2

Priloga: V

Opredelitev:
Skupno število škodnih zahtevkov, nastalih v obračunskem letu v zvezi z neposrednimi posli, se navede za naslednjo
podkategorijo razvrstitve izdelkov po dejavnostih za storitve zavarovanja in pokojninskih skladov: 65.12.2.

Opomba:
Sklicevanje na člen 44 Direktive Sveta 92/49/EGS. Upošteva se število vseh dogodkov, ki so se zgodili in bili javljeni med
obračunskim letom ter dajejo pravico do škodnega zahtevka (sem ne spada ocenjena škoda, ki se je zgodila, vendar ni bila
prijavljena).
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Oznaka: 42 11 0
Naziv:

Prihodki iz obresti in podobni prihodki

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje:
(1)

ves prihodek od denarnih sredstev in sredstev pri centralni banki, zakladne menice in drugi vrednostni papirji, ki
izpolnjujejo pogoje za refinanciranje pri centralnih bankah, naložbe v kreditne institucije, posojila in predujmi
strankam, dolžniški vrednostni papirji, vključno z vrednostnimi papirji s stalnim donosom, ki se izračunajo. Ti
prihodki vključujejo tudi prihodke, ki izhajajo iz časovne porazdelitve diskonta na sredstva, pridobljena za znesek, ki
je manjši, in obveznosti, dogovorjene za znesek, ki je večji, pri čemer se vsota plača ob dospelosti;

(2)

prihodke in odhodke, ki izvirajo iz izvedenih finančnih instrumentov, porazdeljenih na dejansko trajanje pogodbe in
po naravi podobnih obrestim.
Sklicevanje na člen 27(1) in člen 28(B)(1) Direktive 86/635/EGS (1). Sklicevanje na odstavek 35 MRS 18,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003 (obresti in podobni prihodki), ter odstavek 20 MSRP 7,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006 (2).

Opomba:

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka se uporablja pri izračunu Vrednosti proizvodnje (spremenljivka 12 12 0).
Oznaka: 42 11 1
Naziv:

Prihodki od obresti in podobni prihodki od vrednostnih papirjev s stalnim donosom

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje:
(1)

vse prihodke od vrednostnih papirjev s stalnim donosom. Ti prihodki vključujejo tudi prihodke, ki izhajajo iz časovne
porazdelitve diskonta na sredstva, pridobljena za znesek, ki je manjši, in obveznosti, dogovorjene za znesek, ki je večji,
pri čemer se vsota plača ob dospelosti;

(2)

prihodke in odhodke, ki izvirajo iz izvedenih finančnih instrumentov, porazdeljenih na dejansko trajanje pogodbe in
po naravi podobnih obrestim.

Opomba:

Sklicevanje na člen 27(1) in člen 28(B)(1) Direktive 86/635/EGS. Ta postavka se v zahtevah za razkritje
v MRS 18, vključenih v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003, ter v odstavku 20 MSRP 7, kot je vključen
v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006, ne navaja ločeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 42 11 0.
Oznaka: 42 12 0
Naziv:

Odhodki za obresti in podobni odhodki

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje:
(1)

(1)
(2)

vse odhodke, ki izhajajo iz zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam, zneskov, dolgovanih strankam, dolgov,
dokazljivih s potrdili, ter podrejenih obveznosti, ki se izračunajo. Ti odhodki vključujejo tudi odhodke, ki izhajajo iz
časovne porazdelitve premije na sredstva, pridobljena za znesek, ki je višji, in obveznosti, dogovorjene za znesek, ki je
nižji, pri čemer se vsota plača ob dospelosti;
UL L 372, 31.12.1986, str. 1.
UL L 24, 27.1.2006, str. 1.
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(2)

prihodke in odhodke, ki izvirajo iz izvedenih finančnih instrumentov, porazdeljenih na dejansko trajanje pogodbe in
po naravi podobnih obrestim.

Opomba:

Sklicevanje na člen 27(2) in člen 28(A)(1) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 35 MRS 18,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003, ter odstavek 20 MSRP 7, vključen v Uredbo Komisije (ES)
št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka se uporablja pri izračunu Vrednosti proizvodnje (spremenljivka 12 12 0).
Oznaka: 42 12 1
Naziv:

Odhodki za obresti in podobni odhodki v zvezi z izdanimi dolžniškimi vrednostnimi papirji

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje:
(1)

vse odhodke, ki izhajajo iz izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se izračunajo. Ti odhodki vključujejo tudi
odhodke, ki izhajajo iz časovne porazdelitve premije na sredstva, pridobljena za znesek, ki je višji, in obveznosti,
dogovorjene za znesek, ki je nižji, pri čemer se vsota plača ob dospelosti. Dolžniški vrednostni papirji zajemajo
prenosljive dolžniške vrednostne papirje, vključno z vrednostnimi papirji s stalnim donosom, ki jih izdajajo kreditne
institucije, vrednostni papirji z obrestno mero, ki niha v skladu s posebnimi faktorji, na primer obrestno mero na
medbančnem trgu ali evrotrgu, pa se prav tako obravnavajo kot dolžniški vrednostni papirji;

(2)

prihodke in odhodke, ki izvirajo iz izvedenih finančnih instrumentov, porazdeljenih na dejansko trajanje pogodbe in
po naravi podobnih obrestim.

Opomba:

Sklicevanje na člen 4(3)(a) (Obveznosti) Direktive 86/635/EGS. Ta postavka se v zahtevah za razkritje
v MRS 18, vključenih v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003, ter v odstavku 20 MSRP 7, kot je vključen
v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006, ne navaja ločeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka je sestavni del spremenljivke 42 12 0.
Oznaka: 42 13 0
Naziv:

Prihodki od vrednostnih papirjev

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje vse dividende in druge prihodke od vrednostnih papirjev s spremenljivim donosom, deleža
v kapitalu in delnic v odvisnih podjetjih. Prihodki od delnic v investicijskih družbah se prav tako vključijo v to postavko. Za
kreditne institucije, ki uporabljajo izkaz poslovnega izida iz MSRP 7, se spremenljivka lahko omeji le na prihodek od
dividend. O takem dogodku je treba obvestiti Eurostat.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(3)(a), (3)(b) in (3)(c) kot celoto ter člen 28(B)(2a), (2)(b) in (2)(c) kot celoto iz Direktive
86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 35 MRS 18, vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003, ter
odstavek 20(a) MSRP 7, vključen v Uredbo Komisije št. 108/2006.

Oznaka: 42 13 1
Naziv:

Prihodki od delnic in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivim donosom

Priloga: VI
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Opredelitev:

Ta spremenljivka zajema vse dividende in druge prihodke od delnic ter drugih vrednostnih papirjev s spremenljivim
donosom razen prihodkov od deležev v kapitalu in delnic v odvisnih podjetjih. Za kreditne institucije, ki uporabljajo izkaz
poslovnega izida iz MRS 30, se spremenljivka lahko omeji le na prihodek od dividend. O takem dogodku je treba obvestiti
Eurostat.

Opomba:

Sklicevanje na člen 27(3)(a) in člen 28(B)(2)(a) Direktive 86/635/EGS. Ta postavka se v zahtevah za razkritje
v MSRP 7, vključenih v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006, ne navaja ločeno.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka je del spremenljivke 42 13 0 in se uporablja pri izračunu Vrednosti proizvodnje (spremenljivka 12 12 0).

Oznaka: 42 14 0
Naziv:

Prihodki od provizij

Priloga: VI

Opredelitev:
Prihodki od provizij vključujejo prihodek v zvezi z vsemi storitvami, zagotovljenimi tretjim strankam, zlasti:
—

provizije za jamstva, upravljanje posojil v imenu drugih posojilodajalcev in transakcije z vrednostnimi papirji v imenu
tretje stranke,

—

provizije in druge odhodke ter prihodke v zvezi s plačilnim prometom, stroške vodenja računa ter provizije za
skrbništvo in upravljanje vrednostnih papirjev,

—

provizije za devizne transakcije ter za prodajo in odkup kovancev in plemenitih kovin v imenu tretje stranke,

—

provizije, obračunane za posredniške storitve v zvezi z varčevalnimi in zavarovalnimi pogodbami ter posojili.

Opomba:

Sklicevanje na člen 27(4) in člen 28(B)(3) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 20 MSRP 7,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka se uporablja pri izračunu Vrednosti proizvodnje (spremenljivka 12 12 0).

Oznaka: 42 15 0
Naziv:

Odhodki za provizije

Priloga: VI

Opredelitev:
Odhodki za provizije vključujejo odhodke za storitve, ki jih opravijo tretje stranke, zlasti:
—

provizije za jamstva, upravljanje posojil v imenu drugih posojilodajalcev in transakcije z vrednostnimi papirji v imenu
tretje stranke,

—

provizije in druge odhodke ter prihodke v zvezi s plačilnim prometom, stroške vodenja računa ter provizije za
skrbništvo in upravljanje vrednostnih papirjev,
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—

provizije za devizne transakcije ter za prodajo in odkup kovancev in plemenitih kovin v imenu tretje stranke,

—

provizije, obračunane za posredniške storitve v zvezi z varčevalnimi in zavarovalnimi pogodbami ter posojili.

Opomba:

Sklicevanje na člen 27(5) in člen 28(A)(2) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 20 MSRP 7,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka se uporablja pri izračunu Skupne nabave blaga in storitev (spremenljivka 13 11 0).
Oznaka: 42 20 0
Naziv:

Čisti dobiček ali čista izguba iz finančnih poslov

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje:
1.

čisti dobiček ali izgubo iz transakcij z vrednostnimi papirji, ki niso stalna finančna sredstva, skupaj s popravki
vrednosti in ponovnimi popravki vrednosti teh vrednostnih papirjev ob upoštevanju razlike, ki izvira iz uporabe
člena 36(2) Direktive 86/635, če se ta uporabi; vendar se v tistih državah članicah, v katerih se izvaja možnost iz
člena 37 Direktive 86/635, ti čisti dobički ali izgube in popravki ter ponovni popravki vrednosti vključijo le, če se
nanašajo na vrednostne papirje, vključene v trgovalni portfelj. Popravki ter ponovni popravki vrednosti, ki izhajajo iz
uporabe MRS 32 in MRS 29, vključeni v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003, se prav tako vključijo;

2.

čisti dobiček ali izgubo iz dejavnosti v tujih valutah razen prihodkov in odhodkov, ki izvirajo iz vključenih terminskih
pogodb, porazdeljenih na dejansko trajanje pogodbe in po naravi podobnih obrestim;

3.

čiste dobičke in izgube iz drugih nakupnih in prodajnih poslov, ki vključujejo finančne instrumente, skupaj
s plemenitimi kovinami.

Opomba:

Sklicevanje na člen 27(6) in člen 28(A)(3) ali (B)(4) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 20 (a) MSRP 7, vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka se uporablja pri izračunu Vrednosti proizvodnje (spremenljivka 12 12 0).
Oznaka: 42 31 0
Naziv:

Drugi poslovni prihodki

Priloga: VI

Opredelitev:
Prihodki iz poslovanja, ki niso prikazani drugje. Vse izredne prihodke je treba izključiti iz te postavke.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(7) in člen 28(B)(7) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 86 MRS 1, vključen
v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003 (Drugi prihodki).

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka se uporablja pri izračunu Vrednosti proizvodnje (spremenljivka 12 12 0).
Oznaka: 42 32 0
Naziv:

Splošni upravni stroški

Priloga: VI
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Opredelitev:

Ta spremenljivka je vsota „Stroškov dela“ (spremenljivka 13 31 0) in „Drugih upravnih stroškov“ (spremenljivka 42 32 2).
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(8)(a) in (8)(b) kot celota ter člen 28(A)(4)(a) in (4)(b) kot celota Direktive 86/635/EGS.
Ni sklicevanja na odstavek 20 MSRP 7, vključen v Uredbo Komisije št. 108/2006.

Oznaka: 42 32 2
Naziv:

Drugi upravni stroški

Priloga: VI

Opredelitev:
Drugi upravni stroški, ki niso vključeni v spremenljivko 13 31 0.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(8)(b) in člen 28(A)(4)(b) Direktive 86/635/EGS. Ni sklicevanja na odstavek 20 MSRP 7,
vključen v Uredbo Komisije št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka se uporablja pri izračunu Skupne nabave blaga in storitev (spremenljivka 13 11 0) in Splošnih upravnih
stroškov (spremenljivka 42 32 0).
Oznaka: 42 33 0
Naziv:

Drugi poslovni odhodki

Priloga: VI

Opredelitev:
Poslovni odhodki, ki niso prikazani drugje. Vse davke in izredne stroške je treba izključiti iz te postavke.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(10) in člen 28(A)(6) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 91 MRS 1,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Ta spremenljivka se uporablja pri izračunu Skupne nabave blaga in storitev (spremenljivka 13 11 0).
Oznaka: 42 35 0
Naziv:

Popravki vrednosti in ponovni popravki vrednosti glede posojil, predujmov in rezervacij za možne obveznosti in
prevzete finančne obveze

Priloga: VI

Opredelitev:
1.

Ta postavka na eni strani vključuje stroške za popravke vrednosti v zvezi s posojili, predujmi in rezervacijami za
možne obveznosti in prevzete finančne obveze, ki se navedejo v zunajbilančnih postavkah, ter na drugi strani
prihodke iz povračil odpisanih posojil, predujmov in zneskov, odpisanih glede na prejšnje popravke vrednosti, ter
rezervacij.

2.

V tistih državah članicah, v katerih se izvaja možnost iz člena 37 Direktive 86/635, ta postavka vključuje tudi čisti
dobiček ali izgubo iz transakcij z vrednostnimi papirji, vključenimi v dolžniške vrednostne papirje, in delnice, ki niso
stalna finančna sredstva niti vključena v trgovalni portfelj, skupaj s popravki vrednosti in ponovnimi popravki
vrednosti teh vrednostnih papirjev ob upoštevanju razlike, ki izvira iz uporabe člena 36(2) Direktive 86/635, če se ta
uporabi.
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3.

Lahko se medsebojno izravnajo odhodki in prihodki, zajeti v teh postavkah, tako da se prikaže le čista postavka
(prihodek ali odhodek).

Opomba:

Sklicevanje na člen 27(11) in (12) ter člen 28(A)(7) in (B)(5) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na
odstavek 84 MRS 37, vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003 (Rezervacije za možne obveznosti in
prevzete finančne obveze).

Oznaka: 42 36 0
Naziv:

Drugi popravki vrednosti in ponovni popravki vrednosti

Priloga: VI

Opredelitev:
1.

Te spremenljivke na eni strani vključujejo stroške za prilagoditev vrednosti v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji,
vključno z vrednostnimi papirji s stalnim donosom, in delnicami ter na drugi strani vse zneske, odpisane glede na
prejšnje popravke vrednosti, če se odhodki in prihodki nanašajo na prenosljive vrednostne papirje, ki so stalna
finančna sredstva, deleži v kapitalu in delnice v odvisnih podjetjih.

2.

Lahko se medsebojno izravnajo odhodki in prihodki, zajeti v teh postavkah, tako da se prikaže le čista postavka
(prihodek ali odhodek).

Opomba:

Sklicevanje na člen 27(9), (13) in (14) ter člen 28(A)(5), (A)(8) in (B)(6) Direktive 86/635/EGS. Ta postavka se
v zahtevah za razkritje v MRS 30, vključenih v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003, ne navaja ločeno.

Oznaka: 42 40 0
Naziv:

Dobiček ali izguba iz rednih dejavnosti

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka je opredeljena v členu 22 in naslednjih členih Direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih
računovodskih izkazih nekaterih oblik podjetij, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe. Standardi MRS/MSRP ne dovoljujejo
ločenega navajanja izrednih rezultatov o računovodskih izkazih podjetij. Za države, v katerih se standardi MRS/MSRP
uporabljajo za posamezne računovodske izkaze kreditnih institucij, se ta spremenljivka ne more več prenesti.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(15) in (16) ter člen 28(A)(9), (A)(10) in (B)(8) Direktive 86/635/EGS. Ta postavka se
v zahtevah za razkritje v MSRP 7, vključenih v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006, ne navaja ločeno.

Oznaka: 42 50 0
Naziv:

Izredni dobiček ali izguba

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka je opredeljena v členu 22 in naslednjih členih Direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih
računovodskih izkazih nekaterih oblik podjetij, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe. Standardi MRS/MSRP ne dovoljujejo
ločenega navajanja izrednih rezultatov o računovodskih izkazih podjetij. Za države, v katerih se standardi MRS/MSRP
uporabljajo za posamezne računovodske izkaze kreditnih institucij, se ta spremenljivka ne more več prenesti.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(19) ter člen 28(A)(13) in (B)(10) Direktive 86/635/EGS. Ta postavka se v zahtevah za
razkritje v MSRP 7, vključenih v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006, ne navaja ločeno.

Oznaka: 42 51 0
Naziv:

Vsi davki (davek na dobiček ali izgubo iz rednih dejavnosti, davek na izredni dobiček ali izgubo, drugi davki)

Priloga: VI
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Opredelitev:

Ta spremenljivka je opredeljena v členu 22 in naslednjih členih Direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih
računovodskih izkazih nekaterih oblik podjetij, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(15), (20) in (22) ter člen 28(A)(9), (A)(12) in (A)(14) Direktive 86/635/EGS.
Sklicevanje na odstavek 81 (e) MRS 1, vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003.

Oznaka:

42 60 0

Naziv:

Dobiček ali izguba v finančnem letu

Priloga:

VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka je opredeljena v členu 22 in naslednjih členih Direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih
računovodskih izkazih nekaterih oblik podjetij, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(23) ter člen 28(A)(15) in (B)(11) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 81 (f) MRS 1, vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003.

Oznaka: 43 11 0
Naziv:

Posojila in predujmi strankam

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje vse vrste sredstev v obliki terjatev do domačih in tujih strank, razen kreditnih institucij in ne glede
na njihove dejanske oznake.
Opomba:

Edina izjema so posojila in predujmi, ki jih predstavljajo dolžniški vrednostni papirji ali kateri koli drugi
vrednostni papirji. Opomba: Sklicevanje na člen 4(4) (Sredstva) in člen 16 (Sredstva – Postavka 4)
Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 8 MSRP 7, vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006.

Oznaka: 43 21 0
Naziv:

Obveznosti do strank

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje vse zneske, dolgovane upnikom, ki niso kreditne institucije, ne glede na njihove dejanske oznake.
Edina izjema so obveznosti, ki jih predstavljajo dolžniški vrednostni papirji ali kateri koli drugi vrednostni papirji.
Opomba:

Sklicevanje na člen 4(2)(a) in (2)(b) kot celota (Obveznosti) ter člen 19 (Obveznosti: Postavka 2) Direktive 86/
635/EGS. Sklicevanje na odstavek 8 MSRP 7, vključen v Uredbo Komisije št. 108/2006.

Oznaka: 43 29 0
Naziv:

Celoten kapital in rezerve

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje Vpisani kapital in rezerve. Vpisani kapital vključuje vse zneske ne glede na njihove dejanske
oznake, ki se v skladu s pravno obliko zadevne institucije po nacionalni zakonodaji štejejo za lastniški kapital, ki ga vpišejo
delničarji ali drugi imetniki. Rezerve obsegajo vse vrste rezerv, naštetih v členu 9 Direktive 78/660/EGS v postavki A.IV
Obveznosti, kakor je tam opredeljeno. Države članice lahko po potrebi predpišejo tudi druge vrste rezerv za kreditne
institucije, katerih pravne oblike niso zajete v Direktivi 78/660/EGS.
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Opomba:

Sklicevanje na člen 4(7), (9), (10), (11), (12), (13) in (14) (Obveznosti) ter (16) (Sredstva) kot celota iz
Direktive 86/635/EGS. Ta postavka se v zahtevah za razkritje v MSRP 7, vključenih v Uredbo Komisije
št. 108/2006, ne navaja ločeno.

Oznaka: 43 30 0
Naziv:

Bilančna vsota

Priloga: VI

Opredelitev:
Ta spremenljivka je sestavljena iz vsote postavk 1 do 15 iz aktivne strani bilance stanja ali vsote postavk 1 do 14 iz pasivne
strani bilance stanja, kot je vključeno v člen 4 Direktive 86/635. Na splošno je bilančna vsota enaka vsoti vseh postavk iz
aktivne strani bilance stanja ali vsote vseh postavk iz pasivne strani bilance stanja.
Opomba:

Sklicevanje na člen 4 Direktive 86/635/EGS. Ta postavka se v zahtevah za razkritje v MSRP 7, vključenih
v Uredbo Komisije št. 108/2006, ne navaja ločeno.

Oznaka: 43 31 0
Naziv:

Bilančna vsota, razčlenjena glede na sedež matičnega podjetja

Priloga: VI

Opredelitev:
Bilančna vsota (glej spremenljivko 43 30 0) je razčlenjena glede na sedež matičnega podjetja.
V skladu z razčlenitvijo spremenljivke 11 11 4 je treba bilančno vsoto razdeliti na del, ki je povezan s kreditnimi
institucijami pod domačim nadzorom, in del, ki je povezan s kreditnimi institucijami pod tujim nadzorom. Matično podjetje
se vpiše kot končna nadzorna institucionalna enota iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 716/2007.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Bilančna vsota, razčlenjena glede na sedež matičnega podjetja, je nadaljnja členitev bilančne vsote (43 30 0).
Oznaka: 43 32 0
Naziv:

Bilančna vsota, razčlenjena glede na pravni status

Priloga: VI

Opredelitev:
Bilančna vsota (glej spremenljivko 43 30 0) je glede na pravni status razčlenjena, kakor sledi: delniške družbe, zadružna
podjetja, javnopravna podjetja, podružnice matičnih podjetij s sedežem v državah izven EGP, drugo.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Bilančna vsota, razčlenjena glede na pravni status, je nadaljnja členitev bilančne vsote (43 30 0).
Oznaka: 44 11 0
Naziv:

Prihodki iz obresti in podobni prihodki, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA

Priloga: VI

Opredelitev:
Prihodki iz obresti in podobni prihodki so opredeljeni kot:
(1)

vsi prihodki od vrednostnih papirjev s stalnim donosom, ki se izračunajo. Ti prihodki vključujejo tudi prihodke, ki
izhajajo iz časovne porazdelitve diskonta na sredstva, pridobljena za znesek, ki je manjši, in obveznosti, dogovorjene
za znesek, ki je večji, pri čemer se vsota plača ob dospelosti;
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(2)

prihodki in odhodki, ki izvirajo iz izvedenih finančnih instrumentov, porazdeljenih na dejansko trajanje pogodbe in
po naravi podobnih obrestim.

Razčlenitev glede na izdelke temelji na razvrščanju izdelkov v skladu z dejavnostmi na področju storitev finančnega
posredništva in pomožnih storitev, povezanih s finančnim posredništvom. Spremenljivko je treba na ustrezni ravni
razčleniti glede na (pod)kategorije CPA.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(1) in člen 28(B)(1) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 20 MSRP 7,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Prihodki iz obresti in podobni prihodki, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA, so nadaljnja členitev Prihodkov iz obresti
in podobnih prihodkov (42 11 0).
Oznaka: 44 12 0
Naziv:

Odhodki za obresti in podobni odhodki, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA

Priloga: VI
Opredelitev:
Odhodki za obresti in podobni odhodki so opredeljeni kot:
(1)

vsi odhodki, ki izhajajo iz zneskov, dolgovanih kreditnim institucijam, zneskov, dolgovanih strankam, dolgov,
dokazljivih s potrdili, ter podrejenih obveznosti, ki se izračunajo. Ti odhodki vključujejo tudi odhodke, ki izhajajo iz
časovne porazdelitve premije na sredstva, pridobljena za znesek, ki je višji, in obveznosti, dogovorjene za znesek, ki je
nižji, pri čemer se vsota plača ob dospelosti;

(2)

prihodki in odhodki, ki izvirajo iz izvedenih finančnih instrumentov, porazdeljenih na dejansko trajanje pogodbe in
po naravi podobnih obrestim.

Razčlenitev glede na izdelke temelji na razvrščanju izdelkov v skladu z dejavnostmi na področju storitev finančnega
posredništva in pomožnih storitev, povezanih s finančnim posredništvom. Spremenljivko je treba na ustrezni ravni
razčleniti glede na (pod)kategorije CPA.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(2) in člen 28(A)(1) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 20 MSRP 7,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
„Odhodki za obresti in podobni odhodki, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA“, so nadaljnja členitev „Odhodkov za
obresti in podobnih odhodkov“ (42 12 0).
Oznaka: 44 13 0
Naziv:

Prihodki od provizij, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA

Priloga: VI
Opredelitev:
Prihodki od provizij vključujejo prihodek v zvezi z vsemi storitvami, zagotovljenimi tretjim strankam. Razčlenitev glede na
izdelke temelji na razvrščanju izdelkov v skladu z dejavnostmi na področju storitev finančnega posredništva in pomožnih
storitev, povezanih s finančnim posredništvom. Spremenljivko je treba na ustrezni ravni razčleniti glede na (pod)kategorije CPA.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(4) in člen 28(B)(3) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 20 MSRP 7,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Prihodki od provizij, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA, so nadaljnja členitev Prihodkov od provizij (42 14 0).
Oznaka: 44 14 0
Naziv:

Odhodki za provizije, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA

Priloga: VI
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Opredelitev:

Odhodki za provizije so opredeljeni v členu 31 Direktive 86/635/EGS. Razčlenitev glede na izdelke temelji na razvrščanju
izdelkov v skladu z dejavnostmi na področju storitev finančnega posredništva in pomožnih storitev, povezanih s finančnim
posredništvom. Spremenljivko je treba na ustrezni ravni razčleniti glede na (pod)kategorije CPA.
Opomba:

Sklicevanje na člen 27(5) in člen 28(A)(2) Direktive 86/635/EGS. Sklicevanje na odstavek 20 MSRP 7,
vključen v Uredbo Komisije (ES) št. 108/2006.

Povezava z drugimi spremenljivkami:
Odhodki za provizije, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA, so nadaljnja členitev Odhodkov za provizije (42 15 0).
Oznaka: 45 11 0
Naziv:

Geografska razčlenitev skupnega števila podružnic znotraj EGP

Priloga: VI

Opredelitev:
„Podružnica“ je opredeljena v členu 1 Direktive Sveta 89/646/EGS z dne 15. decembra 1989 in je podrobneje določena
v Sporočilu Komisije o svobodi opravljanja storitev in javnemu interesu iz Druge bančne Direktive (95/C 291/06).
Opomba:

S stališča države članice gostiteljice je treba skupno število podružnic EGP razčleniti glede na vsako
posamezno drugo članico EGP.

Oznaka: 45 21 0
Naziv:

Geografska razčlenitev prihodkov od obresti in podobnih prihodkov

Priloga: VI

Opredelitev:
Prihodki iz obresti in podobni prihodki (glej spremenljivko 42 11 0), ki jih v državi gostiteljici obračunajo podružnice
s sedežem v vsaki posamezni drugi državi EGP.
Oznaka: 45 22 0
Naziv:

Geografska razčlenitev bilančne vsote

Priloga: VI

Opredelitev:
Bilančna vsota (glej spremenljivko 43 30 0) podružnic, ustanovljenih v državi gostiteljici s sedežem v vsaki posamezni drugi
državi EGP.
Oznaka: 45 31 0
Naziv:

Geografska razčlenitev prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov, pridobljenih na podlagi svobode opravljanja
storitev (v drugih državah EGP)

Priloga: VI

Opredelitev:
Prihodki iz obresti in podobni prihodki (glej spremenljivko 42 11 0), ki jih na podlagi svobode opravljanja storitev
obračunajo kreditne institucije, pooblaščene v matični državi članici, v vsaki posamezni drugi državi EGP.
Oznaka: 45 41 0
Naziv:

Geografska razčlenitev prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov, pridobljenih iz poslovanja podružnic
(v državah zunaj EGP)

Priloga: VI
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Opredelitev:
Prihodki iz obresti in podobni prihodki (glej spremenljivko 42 11 0), ki jih podružnice kreditnih institucij, pooblaščene
v matični državi članici, obračunajo v državah zunaj EGP.
Uporabljati je treba naslednjo razčlenitev: Švica, ZDA, Japonska, tretje države (tujina).
Oznaka: 45 42 0
Naziv:

Geografska razčlenitev prihodkov iz obresti in podobnih prihodkov na podlagi svobode opravljanja storitev
(v državah zunaj EGP)

Priloga: VI

Opredelitev:
Prihodki iz obresti in podobni prihodki (glej spremenljivko 42 11 0), ki jih na podlagi svobode opravljanja storitev kreditne
institucije, pooblaščene v matični državi članici, obračunajo v državah zunaj EGP.
Uporabljati je treba naslednjo razčlenitev: Švica, ZDA, Japonska, tretje države (tujina).
Oznaka: 47 11 0
Naziv:

Število računov, razčlenjeno glede na (pod)kategorije CPA

Priloga: VI

Opredelitev:
Tu je vključeno število računov pri kreditnih institucijah ob koncu obračunskega leta. Razčlenitev glede na izdelke temelji na
razvrščanju izdelkov v skladu z dejavnostmi na področju storitev finančnega posredništva in pomožnih storitev, povezanih
s finančnim posredništvom. Število računov je povezano s (pod)kategorijami CPA na ustrezni ravni.
Oznaka: 47 12 0
Naziv:

Število kreditov in predujmov strankam, razčlenjeno glede na (pod)kategorije CPA

Priloga: VI

Opredelitev:
Tu je vključeno število posojil in predujmov strankam ob koncu obračunskega leta. Razčlenitev glede na izdelke temelji na
razvrščanju izdelkov v skladu z dejavnostmi na področju storitev finančnega posredništva in pomožnih storitev, povezanih
s finančnim posredništvom. Število posojil in predujmov strankam je povezano s (pod)kategorijami CPA na ustrezni ravni.
Oznaka: 47 13 0
Naziv:

Število bankomatov v lasti kreditnih institucij

Priloga: VI

Opredelitev:
Izraz „bankomat“ vključuje različne oblike naprav za zagotavljanje elektronskih bančnih storitev, npr. naprave za dvigovanje
depozitov (naprave za izplačevanje gotovine), opravljanje plačilnega prometa in poizvedb v zvezi s transakcijami, menjavo
valut, polnjenje večnamenskih kartic itd.
Oznaka: 48 00 1
Naziv:

Terjatve pokojninskih prispevkov članov

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse terjatve pokojninskih prispevkov članov, ki po pokojninskih pogodbah zapadejo med
finančnim letom, vključno z vsemi obveznimi prispevki, drugimi rednimi prispevki in prostovoljnimi dodatnimi prispevki.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Terjatve pokojninskih prispevkov članov (48 00 1) se uporablja pri izračunu spremenljivke Prihodki od
prodaje (12 11 0).
Oznaka: 48 00 2
Naziv:

Terjatve pokojninskih prispevkov od delodajalcev

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse terjatve pokojninskih prispevkov delodajalcev, ki po pokojninskih pogodbah zapadejo med
finančnim letom, vključno z vsemi obveznimi prispevki, drugimi rednimi prispevki in prostovoljnimi dodatnimi prispevki.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Terjatve pokojninskih prispevkov delodajalcev (48 00 2) se uporablja pri izračunu spremenljivke Prihodki od
prodaje (12 11 0).
Oznaka: 48 00 3
Naziv:

Vhodni transferji

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse vhodne transferje. Navedeni transferji se ponavadi sprejmejo od drugih pokojninskih skladov
ali zavarovalnic. Kadar delojemalec zamenja delodajalca, ima pogosto možnost prenesti zneske pokojninskih pravic, ki jih je
uveljavil pri pokojninskem skladu ali sistemu zavarovanja prejšnjega delodajalca, na pokojninski sklad novega delodajalca.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Vhodni transferji (48 00 3) se uporablja pri izračunu spremenljivke Prihodki od prodaje (12 11 0).
Oznaka: 48 00 4
Naziv:

Drugi pokojninski prispevki

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse druge pokojninske prispevke, ki po pokojninskih pogodbah zapadejo med finančnim letom
(npr. prispevki centralnih ali lokalnih državnih oblasti, posameznikov in združenj).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Drugi pokojninski prispevki (48 00 4) se uporablja pri izračunu spremenljivke Prihodki od prodaje (12 11 0).
Oznaka: 48 00 5
Naziv:

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi pravicami

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse pokojninske prispevke v pokojninske načrte z določenimi pravicami, ki po pokojninskih
pogodbah zapadejo med finančnim letom, vključno z vsemi rednimi, prostovoljnimi in drugimi prispevki.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi pravicami (48 00 5) se uporablja pri izračunu
spremenljivke Prihodki od prodaje (12 11 0).
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Oznaka: 48 00 6
Naziv:

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse pokojninske prispevke v pokojninske načrte z določenimi prispevki, ki po pokojninskih
pogodbah zapadejo med finančnim letom, vključno z vsemi rednimi, prostovoljnimi in drugimi prispevki.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki (48 00 6) se uporablja pri izračunu
spremenljivke Prihodki od prodaje (12 11 0).
Oznaka: 48 00 7
Naziv:

Pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske načrte

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse pokojninske prispevke v kombinirane pokojninske načrte, ki po pokojninskih pogodbah
zapadejo med finančnim letom, vključno z vsemi rednimi, prostovoljnimi in drugimi prispevki.
Opomba:

Kombinirani pokojninski načrti so načrti, ki vsebujejo elemente pokojninskih načrtov z določenimi pravicami
in elemente pokojninskih načrtov z določenimi prispevki.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske načrte (48 00 7) se uporablja pri izračunu spremenljivke
Prihodki od prodaje (12 11 0).
Oznaka: 48 01 0
Naziv:

Prihodki od naložb (PF)

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema prihodek od naložb, prihodke zaradi ponovnih popravkov vrednosti naložb ter prihodek od
realiziranega in nerealiziranega dobička in izgube iz kapitala. Vključuje terjatve najemnin, prihodek od obresti, dividende ter
realizirani in nerealizirani dobiček in izgubo iz kapitala.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Prihodki od naložb (PF) (48 01 0) vključuje spremenljivko Dobiček in izguba iz kapitala (48 01 1).
Oznaka: 48 01 1
Naziv:

Dobiček in izguba iz kapitala

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema prihodek od realiziranega in nerealiziranega dobička in izgube iz kapitala, ki se prenese skozi izkaz
poslovnega izida. Dobiček in izguba iz kapitala izhajata iz razlike med vrednotenjem naložb na začetku obračunskega
obdobja (ali ob nakupu, če je izvršen pozneje) in njihovim vrednotenjem ob koncu obračunskega obdobja (ali ob prodaji, če
je izvršena prej).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Dobiček in izguba iz kapitala (48 01 1) se uporablja pri izračunu spremenljivke Prihodki od naložb (PF)
(48 01 0).
Oznaka: 48 02 1
Naziv:

Terjatve za zavarovalne odškodnine

Priloga: VII
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Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema škodne terjatve zavarovalnic ali pozavarovalnic, povezane z odstopanjem tveganj.
Oznaka: 48 02 2
Naziv:

Drugi prihodki (PF)

Priloga: VII
Opredelitev:
Drugi prihodki zajemajo vse druge prihodke pokojninskih skladov, brez pokojninskih prispevkov in prihodkov od naložb
pokojninskih skladov, kot so prihodek od provizij in drugi prihodki.
Oznaka: 48 03 0
Naziv:

Skupni izdatki za pokojnine

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse vrste izdatkov za člane pokojninskega načrta in njihove vzdrževane družinske člane, izhodne
transferje itd. Sem sodijo tudi izdatki, povezani s tveganji, ki se odstopijo zavarovalnicam.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Skupni izdatki za pokojnine (48 03 0) se izračunajo, kot sledi:
Periodična plačila pokojnin (48 03 1)
+

Plačila pokojnin v enkratnem znesku (48 03 2)

+

Izhodni transferji (48 03 3).

Oznaka: 48 03 1
Naziv:

Periodična plačila pokojnin

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vsa plačila pokojnin redne narave (tj. renta).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Periodična plačila pokojnin (48 03 1) se uporablja pri izračunu spremenljivke Skupni izdatki za pokojnine
(48 03 0).
Oznaka: 48 03 2
Naziv:

Plačila pokojnin v enkratnem znesku

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vsa plačila pokojnin, ki se opravijo v enkratnem znesku.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Plačila pokojnin v enkratnem znesku (48 03 2) se uporablja pri izračunu spremenljivke Skupni izdatki za
pokojnine (48 03 0).
Oznaka: 48 03 3
Naziv:

Izhodni transferji

Priloga: VII
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Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse izhodne transferje (ponavadi znesek pokojninskih pravic, ki se prenese na druge pokojninske
sklade ali zavarovalnice ob menjavi delodajalca in posledično sodi v pokojninski sklad ali pokojninski načrt novega
delodajalca).

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Izhodni transferji (48 03 3) se uporablja pri izračunu spremenljivke Skupni izdatki za pokojnine (48 03 0).
Oznaka: 48 04 0
Naziv:

Sprememba čistih tehničnih rezervacij (rezerve)

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse vrste sprememb zavarovalno-tehničnih rezervacij brez pozavarovanja. Sem so vključeni vhodni
in izhodni transferji zavarovalno-tehničnih rezervacij med pokojninskimi skladi.
Oznaka: 48 05 0
Naziv:

Plačljive zavarovalne premije

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema skupno vrednost plačljivih zavarovalnih premij za vse vrste tveganj, ki se prenesejo na zavarovalnice ali pozavarovalnice.
Oznaka: 48 06 0
Naziv:

Skupni odhodki pri poslovanju

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje vse stroške, ki nastanejo pri zbiranju pokojninskih prispevkov, upravljanju premoženja,
opravljanju plačil pokojnin in provizij, druge zunanje odhodke za blago in storitve ter stroške dela.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Skupni odhodki pri poslovanju (48 06 0) se izračunajo, kot sledi:
Stroški dela (13 31 0)
+

Skupna nabava blaga in storitev (13 11 0).

Oznaka: 48 07 0
Naziv:

Vsi davki

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka vključuje vse neposredne plačljive davke (npr. na prihodke od naložb itd.) pokojninskih skladov, ki niso
povezani z zunanjimi odhodki za blago in storitve ali stroški dela.
Oznaka: 48 08 0
Naziv:

Prihodki od prodaje neavtonomnih pokojninskih skladov

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse pokojninske prispevke, ki so vezani na pokojninske pogodbe in se v finančnem letu vložijo
v knjigovodske rezervacije.
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Oznaka: 48 10 0
Naziv:

Skupne naložbe pokojninskih skladov

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka je vsota naslednjih spremenljivk: Zemljišča in zgradbe (PF) (48 11 0) + Naložbe v povezanih družbah in
deleži v kapitalu (PF) (48 12 0) + Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom (48 13 0) + Deleži
v naložbah v podjetjih za skupno vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (48 14 0) + Dolžniški vrednostni papirji in drugi
vrednostni papirji s stalnim donosom (48 15 0) + Deleži v investicijskih skladih (48 16 0) + Posojila, zajamčena
s hipotekami, in druga posojila, ki niso zajeta drugje (48 17 0) + Druge naložbe (48 18 0).
Oznaka: 48 10 1
Naziv:

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse naložbe v sponzorska podjetja, kot so delnice sponzorskih podjetij, dolžniški vrednostni
papirji, ki jih izdajo sponzorska podjetja, in posojila, ki jih ta podjetja sprejmejo, itd. Sponzorska podjetja so delodajalci, ki
v pokojninski sklad plačujejo prispevke za svoje zaposlene.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“ je sestavni del spremenljivke Skupne naložbe pokojninskih skladov
(48 10 0).
Oznaka: 48 10 4
Naziv:

Skupne naložbe po tržni vrednosti

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema Skupne naložbe (tj. vsota spremenljivk Zemljišča in zgradbe (PF) (48 11 0) + Naložbe v povezanih
družbah in deleži v kapitalu (PF) (48 12 0) + Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom (48 13 0) +
Deleži v naložbah v podjetjih za skupno vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (48 14 0) + Dolžniški vrednostni papirji
in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom (48 15 0) + Deleži v investicijskih skladih (48 16 0) + Posojila, zajamčena
s hipotekami, in druga posojila, ki niso zajeta drugje (48 17 0) + Druge naložbe (48 18 0)) po tržni vrednosti.
Opomba:

Spremenljivko Skupne naložbe po tržni vrednosti (48 10 4) je treba navesti le, če spremenljivka Skupne
naložbe pokojninskih skladov (48 10 0) ni navedena po tržni vrednosti.

Oznaka: 48 11 0
Naziv:

Zemljišča in zgradbe (PF)

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vsa zemljišča in zgradbe v lasti pokojninskega sklada.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Zemljišča in zgradbe (PF) (48 11 0) se uporablja pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe pokojninskih
skladov (48 10 0).
Oznaka: 48 12 0
Naziv:

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF)

Priloga: VII
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Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema deleže v povezanih družbah, dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo povezane družbe, in
posojila, ki jih te družbe sprejmejo, deleže v kapitalu in dolžniške vrednostne papirje, ki jih izdajo družbe, in posojila, ki jih
sprejmejo te družbe, s katerimi je pokojninski sklad povezan prek deleža v kapitalu. Izvzete so naložbe iz postavke 48 10 1.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF) (48 12 0) se uporablja pri izračunu spremenljivke
Skupne naložbe pokojninskih skladov (48 10 0).
Oznaka: 48 13 0
Naziv:

Delnice in drugi vrednostni papirji z spremenljivo donosnostjo

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse vrste delnic, ki kotirajo na borzi, in delnic, ki ne kotirajo na borzi, ter druge vrednostne papirje
s spremenljivim donosom, razen tistih, ki so vključeni v postavki 48 12 0 in 48 14 0.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom (48 13 0) se uporablja pri izračunu
spremenljivke Skupne naložbe pokojninskih skladov (48 10 0) in temelji na:
Delnicah, s katerimi se trguje na organiziranem trgu (48 13 1)
+

Delnicah, s katerimi se ne trguje javno (48 13 3)

+

Drugih vrednostnih papirjih s spremenljivo donosnostjo (48 13 4).

Oznaka: 48 13 1
Naziv:

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse delnice, ki kotirajo na borzi.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu (48 13 1), je sestavni del spremenljivke Delnice in drugi
vrednostni papirji s spremenljivim donosom (48 13 0).
Oznaka: 48 13 2
Naziv:

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, specializiranem za mala in srednja podjetja

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse delnice, ki kotirajo na organiziranih trgih, specializiranih za inovativne, hitro rastoče družbe ter
mala in srednja podjetja. Ti trgi so znani tudi kot trgi malih in srednjih podjetij ali vzporedni trgi. Ti trgi zagotavljajo
možnost učinkovitega in konkurenčnega trgovanja z vrednostnimi papirji malih in srednjih podjetij, ki kotirajo na borzi.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, specializiranem za mala in srednja podjetja (48 13 2) je
sestavni del spremenljivke Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu (48 13 1).
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Oznaka: 48 13 3
Naziv:

Delnice, s katerimi se ne trguje javno

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse delnice, s katerimi se ne trguje na borzi.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Delnice, s katerimi se ne trguje javno (48 13 3) je sestavni del spremenljivke Delnice in drugi vrednostni
papirji s spremenljivim donosom (48 13 0).
Oznaka: 48 13 4
Naziv:

Drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse druge vrednostne papirje s spremenljivim donosom, ki niso prikazani drugje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom (48 13 4) je sestavni del spremenljivke Delnice in drugi
vrednostni papirji s spremenljivim donosom (48 13 0).
Oznaka: 48 14 0
Naziv:

Deleži v naložbah v podjetjih za skupno vlaganje v prenosljive vrednostne papirje

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse vrste deležev v naložbah v podjetjih za skupno vlaganje v prenosljive vrednostne papirje, kakor
je opredeljeno v Direktivi Sveta 85/611/EGS (1). Tu so vključeni tudi odprti skladi in podobna podjetja za skupno vlaganje.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Deleži v naložbah v podjetjih za skupno vlaganje v prenosljive vrednostne papirje (48 14 0) se uporablja pri
izračunu spremenljivke Skupne naložbe pokojninskih skladov (48 10 0).
Oznaka: 48 15 0
Naziv:

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema prenosljive dolžniške vrednostne papirje in druge vrednostne papirje s stalnim donosom, ki jih
izdajajo kreditne institucije, druga podjetja ali javni organi, z izjemo tistih iz postavke 48 12 0. Vrednostni papirji z obrestno
mero, ki niha v skladu s posebnimi dejavniki, na primer obrestno mero na medbančnem trgu ali evrotrgu, se prav tako
obravnavajo kakor dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom (48 15 0) se uporablja pri
izračunu spremenljivke Skupne naložbe pokojninskih skladov (48 10 0) in temelji na:
Dolžniških vrednostnih papirjih in drugih vrednostnih papirjih s stalnim donosom, ki jih izdajajo javne uprave (48 15 1)
+
(1)

Drugih dolžniških vrednostnih papirjih in drugih vrednostnih papirjih s fiksno donosnostjo (48 15 2).
UL L 375, 31.12.1985, str. 3.
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Oznaka: 48 15 1
Naziv:

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom, ki jih izdajajo javne uprave

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema dolžniške vrednostne papirje in druge vrednostne papirje s stalnim donosom, ki jih izdajajo ali
zavarujejo centralne ali lokalne državne oblasti in javne uprave.
Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom, ki jih izdajajo javne uprave
(48 15 1), se uporablja pri izračunu spremenljivke Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim
donosom (48 15 0).
Oznaka: 48 15 2
Naziv:

Drugi dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse druge dolžniške vrednostne papirje in druge vrednostne papirje s stalnim donosom (npr. podjetniške obveznice).
Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Drugi dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom (48 15 2) se uporablja pri
izračunu spremenljivke Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom (48 15 0).
Oznaka: 48 16 0
Naziv:

Delež v investicijskih skladih (PF)

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema delnice v lasti podjetja v skupnih naložbah več podjetij ali pokojninskih skladov, katerih upravljanje
je poverjeno enemu od teh podjetij ali neodvisnim upravljavcem skladov.
Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Deleži v investicijskih skladih (PF) (48 16 0) se uporablja pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe
pokojninskih skladov (48 10 0).
Oznaka: 48 17 0
Naziv:

Posojila, zajamčena s hipoteko, in druga posojila, ki niso zajeta drugje

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse vrste posojil pokojninskih skladov, zajamčenih ali nezajamčenih s hipotekami.
Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Posojila, zajamčena s hipotekami, in druga posojila, ki niso zajeta drugje (48 17 0), se uporablja pri izračunu
spremenljivke Skupne naložbe pokojninskih skladov (48 10 0).
Oznaka: 48 18 0
Naziv:

Druge naložbe

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse druge naložbe, ki niso sestavni del prejšnjih naložbenih postavk, kot so depoziti pri kreditnih
institucijah, gotovina, druge kratkoročne naložbe, izvedeni finančni instrumenti ali druge naložbe.
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Povezava z drugimi spremenljivkami

Spremenljivka Druge naložbe (48 18 0) se uporablja pri izračunu spremenljivke Skupne naložbe pokojninskih skladov
(48 10 0).
Oznaka: 48 20 0
Naziv:

Druga sredstva

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vsa druga sredstva, ki niso prikazana pod naložbami.
Oznaka: 48 30 0
Naziv:

Kapital in rezerve

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema kapital in rezerve, kot so lastniški kapital, rezerve ali druga enakovredna sredstva, ki niso uradno
namenjena upravičencem do pokojnin.
Oznaka: 48 40 0
Naziv:

Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (PF)

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema čiste zavarovalno-tehnične rezervacije brez pozavarovanja, namenjene upravičencem do pokojnin.
Te zavarovalno-tehnične rezervacije se običajno vrednotijo po aktuarskih načelih.
Oznaka: 48 50 0
Naziv:

Druge obveznosti

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse druge obveznosti, ki niso zabeležene pod kapitalom in rezervami ali čistimi zavarovalnotehničnimi rezervacijami.
Oznaka: 48 61 0
Naziv:

Geografska razčlenitev prihodkov od prodaje

Priloga: VII
Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema vse pokojninske prispevke, kakor so opredeljeni v spremenljivki „Prihodki od prodaje“ (12 11 0), ki
zapadejo v finančnem letu; to so, na primer, vsi obvezni prispevki, drugi redni prispevki, prostovoljni dodatni prispevki,
drugi prispevki, razčlenjeni na naslednje države: matična država, (druge) države EU, druge države EGP, ZDA in Kanada,
Japonska in ostala tujina.
Opomba:

Merilo za porazdelitev prihodkov od prodaje upošteva stalno prebivališče prispevajočega člana.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Geografska razčlenitev prihodkov od prodaje je nadaljnja členitev spremenljivke Prihodki od prodaje
(12 11 0).
Oznaka: 48 62 0
Naziv:

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom, razčlenjeni glede na lokacijo

Priloga: VII
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Opredelitev:

Ta spremenljivka zajema delnice in druge vrednostne papirje s spremenljivim donosom, kakor so opredeljeni v spremenljivki
Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom (48 13 0), razčlenjeni glede na lokacijo. Upoštevajo se
naslednja področja: matična država, (druge) države EU, druge države EGP, ZDA in Kanada, Japonska in ostala tujina.
Opomba:

Lokacija delnice se ujema s krajem, v katerem je podjetje, ki delnico izdaja, registrirano.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom, razčlenjeni glede na lokacijo (48 62 0), je
nadaljnja členitev spremenljivke Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom (48 13 0).
Oznaka: 48 63 0
Naziv:

Skupne naložbe, razčlenjene glede na lokacijo

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema skupne naložbe, opredeljene v spremenljivki Skupne naložbe pokojninskih skladov (48 10 0),
razčlenjene glede na lokacijo. Upoštevajo se naslednja področja: matična država, (druge) države EU, druge države EGP, ZDA
in Kanada, Japonska in ostala tujina.
Opomba:

Lokacija zemljišč in zgradb je opredeljena s področjem, kjer so ta sredstva. Naložbe v naložbene sklade so
porazdeljene glede na informacije, ki jih priskrbijo naložbeni skladi. Naložbe v vrednostne papirje s stalnim
donosom so porazdeljene glede na pravno ustanovitev izdajatelja. Lokacija delnice se ujema s krajem,
v katerem je podjetje, ki delnico izdaja, registrirano.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Skupne naložbe, razčlenjene glede na lokacijo (48 63 0), je nadaljnja členitev spremenljivke Skupne naložbe
pokojninskih skladov (48 10 0).
Oznaka: 48 64 0
Naziv:

Skupne naložbe, razčlenjene na euro in neeuro elemente

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema skupne naložbe, opredeljene v spremenljivki Skupne naložbe pokojninskih skladov (48 10 0),
razčlenjene glede na valute. Upošteva se naslednja razčlenitev po valutah: euro, druge valute.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Skupne naložbe, razčlenjene na euro in neeuro elemente (48 64 0), je nadaljnja členitev spremenljivke
Skupne naložbe pokojninskih skladov (48 10 0).
Oznaka: 48 70 0
Naziv:

Število članov

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema skupno število članov, katerih pokojninske načrte – kakor so opredeljeni v spremenljivki Število
pokojninskih načrtov (11 61 0) – upravljajo pokojninski skladi. V to je vključeno število aktivnih članov, nekdanjih članov in
upokojenih oseb. Prešteje se število članov ob koncu referenčnega obdobja.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Število članov (48 70 0) se izračuna, kot sledi:
Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami (48 70 1)
+

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki (48 70 2)

+

Število članov kombiniranih pokojninskih načrtov (48 70 3)

ali
Število aktivnih članov (48 70 4)
+

Število nekdanjih članov (48 70 5)

+

Število upokojenih oseb (48 70 6).

Oznaka: 48 70 1
Naziv:

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema skupno število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami. Tu je vključeno število
aktivnih članov, nekdanjih članov in upokojenih oseb.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami (48 70 1) se uporablja pri izračunu
spremenljivke Število članov (48 70 0).
Oznaka: 48 70 2
Naziv:

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema skupno število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki. Tu je vključeno število
aktivnih članov, nekdanjih članov in upokojenih oseb.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki (48 70 2) se uporablja pri izračunu
spremenljivke Število članov (48 70 0).
Oznaka: 48 70 3
Naziv:

Število članov kombiniranih pokojninskih načrtov

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema skupno število članov kombiniranih pokojninskih načrtov. Tu je vključeno število aktivnih članov,
nekdanjih članov in upokojenih oseb.
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Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Število članov kombiniranih pokojninskih načrtov (48 70 3) se uporablja pri izračunu spremenljivke Število
članov (48 70 0).
Oznaka: 48 70 4
Naziv:

Število aktivnih članov

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema število članov, ki aktivno prispevajo v pokojninski načrt.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Število aktivnih članov (48 70 4) se uporablja pri izračunu spremenljivke Število članov (48 70 0).
Oznaka: 48 70 5
Naziv:

Število nekdanjih članov

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema število članov, ki so opustili pokojninski načrt, vendar ohranjajo nekdanje pravice.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Število nekdanjih članov (48 70 5) se uporablja pri izračunu spremenljivke Število članov (48 70 0).
Oznaka: 48 70 6
Naziv:

Število upokojenih oseb

Priloga: VII

Opredelitev:
Ta spremenljivka zajema število oseb, ki prejemajo pokojnino.

Povezava z drugimi spremenljivkami
Spremenljivka Število upokojenih oseb (48 70 6) se uporablja pri izračunu spremenljivke Število članov (48 70 0).
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PRILOGA II

TEHNIČNI FORMAT ZA PRENOS STRUKTURNE STATISTIKE PODJETIJ

1.

OBLIKA PODATKOV
Za učinkovito obdelavo podatkov je bistvena standardizacija strukture podatkovnih zapisov. Je nujna stopnja pri
zagotavljanju podatkov v skladu s standardi izmenjave, ki jih je določila Komisija (Eurostat).

Podatki se pošljejo kot serije zapisov, ki večinoma opisujejo značilnosti podatkov (država, leto, gospodarska dejavnost
itd.). Sam podatek je številka, ki se lahko poveže z oznakami in razlagalnimi opombami, primernimi za dodajanje
razlag k podatkom, ki dajejo uporabnikom dodatne informacije na primer v zvezi z večjimi spremembami iz leta
v leto.

Zaupni podatki morajo biti poslani z resnično vrednostjo, zapisano v polju vrednosti, in označeni z oznako, ki
označuje naravo zaupnega podatka in se doda zapisu. Komisija (Eurostat) bo zagotovila dodatne smernice o pravilni
uporabi zaupnih oznak, ki jih upoštevajo ponudniki podatkov, da se omogoči pravilna uporaba pravil o zaupnosti pri
razširjanju agregatov Evropske skupnosti. Države članice zagotovijo vse ravni seštevka razčlenitev, kot je določeno
v uredbi Komisije, ki vključuje serije podatkov, katere je treba zagotoviti. Poleg tega morajo podatki imeti vse oznake
sekundarne zaupnosti v skladu s pravili v zvezi z zaupnostjo, ki veljajo na nacionalni ravni.

Za posamezno serijo podatkov se zagotovi ena datoteka. Uporabijo se standardna imena datotek, kot jih določi
Komisija (Eurostat). Komisija (Eurostat) bo zagotovila podrobno dokumentacijo, povezano s seznamom teh oznak, in
bo predložila dodatne smernice v zvezi s formatom za prenos.

Države članice zagotovijo izpolnjene nize za vse serije podatkov, ki jih je treba zagotoviti, vključno z zapisi za vse
podatke, ki jih zahteva Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 295/2008 in niso na voljo, tj. za podatke, ki jih država
članica ne zbira. V polju vrednosti se označi z oznako „na“. Zagotovijo tudi izpolnjene nize, ko se pošljejo revidirani
ali popravljeni podatki. Podatki za dejavnosti/pojave, ki v državi članici ne obstajajo, se označijo v zapisu z ničlo
(oznaka „0“ v polju vrednosti). Oznaka „0“ v polju vrednosti se lahko uporabi tudi za dejavnosti, ki obstajajo, vendar je
o njih na voljo le malo podatkov, njihov seštevek pa je po zaokrožitvi enak nič. Denarni podatki morajo biti izraženi
v tisočih nacionalne valute (euri za države euroobmočja). Države, ki pristopajo k euroobmočju, poročajo o denarnih
podatkih v eurih za strukturno statistiko podjetij, ki se preneha uporabljati v letu pristopa.

Podatki, ki ne spoštujejo določb o tehničnem formatu, določenem v tej uredbi, se bodo šteli, kot da niso bili poslani.

2.

OZNAKA PODATKOVNEGA NIZA
Naslednje oznake podatkovnih nizov se bodo uporabile pri poročanju o strukturni statistiki podjetij:

Vrste serij

Storitve
Letna statistika podjetij za storitve

Naziv

Oznaka podatkovnega niza

1A

RSBSSERV_1A1_A

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih zaposlenosti za storitve

1B

RSBSSERV_1B1_A

Letna regionalna statistika za storitve

1C

RSBSSERV_1C1_A

Letna statistika podjetij za centralno banko

1D

RSBSSERV_1D1_A

Letna statistika podjetij za posebne agregate dejavnosti

1E

RSBSSERV_1E1_A

Predhodni rezultati za storitve

1P

RSBSSERV_1P1_A

Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1 za storitve (referenčno
leto 2008)

1Z

RSBSSERV_1Z1_A

2A

RSBSIND_2A1_A

Industrija
Letna statistika podjetij za industrijo
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Vrste serij
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Naziv

Oznaka podatkovnega niza

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih zaposlenosti za industrijo

2B

RSBSIND_2B1_A

Letna regionalna statistika za industrijo

2C

RSBSIND_2C1_A

Letna statistika EED za industrijo

2D

RSBSIND_2D1_A

Večletna statistika nematerialnih naložb za industrijo

2E

RSBSIND_2E1_3

Večletna statistika podizvajalcev za industrijo

2F

RSBSIND_2F1_3

Večletna statistika o razčlenitvi prihodkov od prodaje za industrijo

2G

RSBSIND_2G1_5

Letna statistika podjetij o izdatkih za varstvo okolja, razčlenjenih po
okoljskih področjih za industrijo

2H

RSBSIND_2H1_A

Letna statistika podjetij o izdatkih za varstvo okolja, razčlenjenih po
velikostnih razredih za industrijo

2I

RSBSIND_2I1_A

Večletna statistika podjetij o izdatkih za varstvo okolja, razčlenjenih po
okoljskih področjih za industrijo

2J

RSBSIND_2J1_3

Večletna statistika podjetij o izdatkih za varstvo okolja, razčlenjenih po
velikostnih razredih za industrijo

2K

RSBSIND_2K1_3

Predhodni rezultati za industrijo

2P

RSBSIND_2P1_A

Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1 za industrijo (referenčno
leto 2008)

2Z

RSBSIND_2Z1_A

Letna statistika podjetij za trgovino

3A

RSBSTRAD_3A1_A

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih zaposlenosti za trgovino

3B

RSBSTRAD_3B1_A

Letna regionalna statistika za trgovino

3C

RSBSTRAD_3C1_A

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih prihodkov od prodaje za
trgovino

3D

RSBSTRAD_3D1_A

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti
izdelka za trgovino na debelo in drobno z motornimi vozili in motornimi
kolesi ter popravila motornih vozil in motornih koles

3E

RSBSTRAD_3E1_5

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti
izdelka za trgovino na debelo

3F

RSBSTRAD_3F1_5

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti
izdelka za trgovino na drobno

3G

RSBSTRAD_3G1_5

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti
dejavnosti za trgovino na debelo in drobno z motornimi vozili in motornimi
kolesi ter popravila motornih vozil in motornih koles

3H

RSBSTRAD_3H1_5

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti
dejavnosti za trgovino na debelo

3I

RSBSTRAD_3I1_5

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti
dejavnosti in številu prodajaln za trgovino na drobno

3J

RSBSTRAD_3J1_5

Večletna regionalna statistika za trgovino

3K

RSBSTRAD_3K1_5

Predhodni rezultati za trgovino

3P

RSBSTRAD_3P1_A

Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1 za trgovino (referenčno
leto 2008)

3Z

RSBSTRAD_3Z1_A

Letna statistika podjetij za gradbeništvo

4A

RSBSCON_4A1_A

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih za gradbeništvo

4B

RSBSCON_4B1_A

Letna regionalna statistika za gradbeništvo

4C

RSBSCON_4C1_A

Trgovina

Gradbeništvo
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Naziv

Oznaka podatkovnega niza

Letna statistika EED za gradbeništvo

4D

RSBSCON_4D1_A

Večletna statistika nematerialnih naložb za gradbeništvo

4E

RSBSCON_4E1_3

Večletna statistika podizvajalcev za gradbeništvo

4F

RSBSCON_4F1_3

Večletna razčlenitev prihodkov od prodaje za gradbeništvo

4G

RSBSCON_4G1_3

Večletna statistika podizvajalcev po velikostnih razredih za gradbeništvo

4H

RSBSCON_4H1_3

Predhodni rezultati za gradbeništvo

4P

RSBSCON_4P1_A

Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1 za gradbeništvo (referenčno
leto 2008)

4Z

RSBSCON_4Z1_A

Letna statistika podjetij za zavarovalniške storitve

5A

RSBSINS_5A1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po pravni obliki, za zavarovalniške
storitve

5B

RSBSINS_5B1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na državo sedeža matičnega
podjetja, za zavarovalniške storitve

5C

RSBSINS_5C1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih obračunanih
kosmatih zavarovalnih premij, za zavarovalniške storitve

5D

RSBSINS_5D1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih kosmatih
zavarovalno-tehničnih rezervacij, za zavarovalniške storitve

5E

RSBSINS_5E1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po izdelkih, za zavarovalniške storitve

5F

RSBSINS_5F1_A

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi, vključno s tretjimi
državami, za zavarovalniške storitve

5G

RSBSINS_5G1_A

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi po državah članicah, za
zavarovalniške storitve

5H

RSBSINS_5H1_A

Letna statistika podjetij za kreditne institucije

6A

RSBSCI_6A1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po pravni obliki, za kreditne institucije

6B

RSBSCI_6B1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na državo sedeža matičnega
podjetja, za kreditne institucije

6C

RSBSCI_6C1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na kategorijo kreditnih institucij

6D

RSBSCI_6D1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih, za kreditne
institucije

6E

RSBSCI_6E1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po izdelkih, za kreditne institucije

6F

RSBSCI_6F1_A

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi za vsako posamezno državo
članico EGP, za kreditne institucije

6G

RSBSCI_6G1_A

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi v državah nečlanicah EGP,
za kreditne institucije

6H

RSBSCI_6H1_A

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi za vsako posamezno državo
članico EU in druge države za kreditne institucije

6I

RSBSCI_6I1_A

Letna regionalna statistika za kreditne institucije

6J

RSBSCI_6J1_A

Letna statistika podjetij za avtonomne pokojninske sklade

7A

RSBSPF_7A1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih naložb, za
avtonomne pokojninske sklade

7B

RSBSPF_7B1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih članov, za
avtonomne pokojninske sklade

7C

RSBSPF_7C1_A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po valutah, za avtonomne pokojninske
sklade

7D

RSBSPF_7D1_A

Zavarovalniške storitve

Kreditne institucije

Pokojninski skladi
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Vrste serij

Naziv

Oznaka podatkovnega niza

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi za avtonomne pokojninske
sklade

7E

RSBSPF_7E1_A

Letna statistika podjetij o neavtonomnih pokojninskih skladih

7F

RSBSPF_7F1_A

Poslovne storitve
Letna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, oddelek 62, skupine
58.2, 63.1, 73.1 in oddelek 78, razčlenjena po vrsti izdelkov

8A

RSBSBS_8A1_A

Letna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, oddelek 62, skupine
58.2, 63.1, 73.1 in oddelek 78, razčlenjena po sedežu stranke

8B

RSBSBS_8B1_A

Dvoletna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in
70.2, razčlenjena po vrsti izdelkov

8C

RSBSBS_8C1_2

Dvoletna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in
70.2, razčlenjena po sedežu stranke

8D

RSBSBS_8D1_2

Dvoletna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in
71.2, razčlenjena po vrsti izdelkov

8E

RSBSBS_8E1_2

Dvoletna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in
71.2, razčlenjena po sedežu stranke

8F

RSBSBS_8F1_2

9A

RSBSBD_9A1_A

Letna demografska statistika, razčlenjena glede na velikostne razrede
zaposlenih

9B

RSBSBD_9B1_A

Letni predhodni rezultati za prenehanje poslovanja podjetij, razčlenjeni glede
na pravno obliko

9C

RSBSBD_9C1_A

Letni predhodni rezultati za prenehanje poslovanja podjetij, razčlenjeni glede
na velikostne razrede zaposlenih

9D

RSBSBD_9D1_A

Demografija podjetij
Letna demografska statistika, razčlenjena glede na pravno obliko

3.

31.3.2009

STRUKTURA ZAPISA
Za vsak zapis je treba prenesti vsa polja, tudi če so prazna.

Področje

1

Serija

Vrsta in
velikost

AN2
N4

Vrednosti

1A, 1B, 2C, 3A, 4A, 4B, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A itd. Alfanumerična oznaka
serij (glej odstavek 4.1).

2

Leto

3

Teritorialna enota

AN2..4

Referenčno leto, zapisano s štirimi številkami, npr. 2008.

4

Velikostni razred

AN..2

5

Gospodarska dejavnost AN1..13

Oznaka NACE Rev. 2 in posebni agregati dejavnosti (glej odstavek 4.4).

6

Spremenljivka

N5

Oznaka spremenljivke. Oznake, določene v prenovi uredbe o strukturni
statistiki podjetij, imajo 5 znakov (glej odstavek 4.5).

7

Vrednost podatka

AN1..12

Numerična vrednost podatkov (negativne vrednosti imajo spredaj znak
za minus), izražene kot celo število brez decimalk. „na“ je treba uporabiti,
kadar podatki niso poslani, ker niso na voljo (glej odstavek 4.6).

8

Oznaka kakovosti

AN..1

R: revidirani podatki, P: začasni podatki, W: podatki nizke kakovosti, ki se
uporabljajo za izračun seštevkov za Skupnost, vendar jih ni mogoče
razširjati na nacionalni ravni, E: ocenjena vrednost (glej odstavek 4.7).

9

Oznaka zaupnosti

AN..1

A, B, C, D, F, H: navaja, da je podatek zaupen, in razlog za zaupnost
A: premalo podjetij,
B: prevladujejo podatki enega podjetja,
C: prevladujejo podatki dveh podjetij,
D: sekundarni zaupni podatki za varstvo podatkov, označenih
z A, B, C, F ali H,
F: podatki so zaupni pri uporabi pravila p %,
H: podatki, ki se ne objavijo na nacionalni ravni, ker se štejejo za
občutljive informacije, ali zaradi varstva podatkov, ki jih ne zahteva
Uredba (ES) št. 716/2007 (ročno obdelani nezanesljivi podatki).
Prazno polje označuje nezaupen podatek (glej odstavek 4.8).

Ustreza oznaki države za nacionalne serije ali kodi NUTS regije za
regionalne serije (glej odstavek 4.2).
Oznaka za velikostni razred (glej odstavek 4.3).
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Vrednosti

10

Prevlada/delež največje
enote

N..3

Numerična vrednost, manjša ali enaka 100. To označuje, kolikšen je
odstotek, s katerim eno ali dve podjetji prevladujeta nad podatkom in je
zaradi tega zaupen. Vrednost je zaokrožena na najbližje celo število: npr.
90,3 postane 90; 94,50 postane 95. Za podatke, ki niso zaupni, ostane
polje prazno. To polje se uporabi le, če so se oznake zaupnosti B, C ali
F uporabile v prejšnjem polju. Če se uporablja oznaka C v polju 9, lahko
ponudnik podatkov to polje uporabi za zagotovitev prevladujočega
deleža dveh največjih podjetij ali deleža največjega podjetja. V zadnjem
primeru se izpolni tudi polje 11.

11

Delež druge največje
enote

N..3

Numerična vrednost, manjša ali enaka 100. To polje je prazno za
podatke, ki niso zaupni, in zaupne podatke z oznakami A, D in H v polju
9; to polje mora vključevati delež drugega največjega podjetja, če se
oznaka F uporabi v polju 9. Če se oznaki B in C uporabita v polju 9, je to
polje neobvezno.

12

Enota vrednosti podatka

AN3..4

Polje z oznakami za navedbo uporabljenih enot (glej odstavek 4.9).

13

Razčlenitev izdelkov

AN..7

Ustreza oznaki CPA + razširitvi CPA (se uporablja le pri trgovini,
zavarovalniških storitvah, kreditnih institucijah in poslovnih storitvah)
(glej odstavek 4.10).

14

Velikostni razredi prihodka od prodaje

N..2

Oznake za velikostne razrede prihodka od prodaje (se uporablja le pri
trgovini (glej odstavek 4.11).

15

Razčlenitev po okoljskih področjih

AN.. 4

Oznaka za okoljska področja (se uporablja le pri industriji) (glej odstavek 4.12)

16

Geografska razčlenitev

AN..5

Oznaka za geografsko razčlenitev partnerskih držav (se uporablja le pri
zavarovalniških storitvah, kreditnih institucijah in pokojninskih skladih)
(glej odstavek 4.13).

17

Sedež matičnega
podjetja

AN..4

Oznaka za državo, v kateri je sedež partnerskega podjetja (se uporablja le
pri zavarovalniških storitvah in kreditnih institucijah (glej odstavek 4.14).

18

Pravna oblika

AN..4

Oznaka za pravni status podjetja (se uporablja le pri zavarovalniških
storitvah, kreditnih institucijah in demografiji podjetij) (glej odstavek 4.15).

19

Vrsta zavarovalnice ali
zavarovanja (glej
seznam spodaj)

20

Kategorija

AN.04

Oznaka za kategorijo kreditnih institucij (se uporablja le pri kreditnih
institucijah) (glej odstavek 4.17).

21

Razčlenitev valut

AN..5

Oznaka za valuto (se uporablja le pri pokojninskih skladih) (glej odstavek
4.18).

22

Sedež stranke

AN..5

Oznaka za stalno prebivališče stranke (se uporablja le pri poslovnih
storitvah) (glej odstavek 4.19).

23

Prebivalstvo

AN..3

Črkovna oznaka, ki ji sledita zadnji dve števki izhodiščnega leta (se
uporablja le pri demografiji podjetij) (glej odstavek 4.20).

24

Opomba pod črto

N..1

AN..250

Oznaka za vrsto zavarovalnice ali zavarovanja (se uporablja le pri
zavarovalnicah) (glej odstavek 4.16).

Poljubna opomba o podatkih, ki jih je mogoče objaviti kot metodološke
opombe/dodatne razlage za boljše razumevanje predloženih podatkov.

Opomba: AN = alfanumerična oznaka (npr. AN..5 – alfanumerična oznaka do 5 postavk, vendar so lahko polja tudi prazna, AN1..5 –
alfanumerična oznaka z najmanj eno postavko in največ 5 postavkami, AN1 – alfanumerična oznaka z natančno eno postavko);
N = numerična oznaka (npr. N1 – numerična oznaka z natančno eno postavko).

4.

OPIS POLJ
Oznake, vključene v opis polj, se lahko spremenijo, ko bo na voljo standardni seznam oznak za referenčne zbirke
podatkov. Organi poročanja bodo prejeli spremenjene sezname oznak vsaj dva meseca pred rokom za prenos
podatkov. Seznami oznak določajo le oznake, ki se morajo uporabiti za prenos podatkov, spremembe pa nikakor ne
morejo zvišati ravni podrobnosti, ki jih zahteva Uredba Komisije, v skladu s katero je treba serije podatkov oblikovati
za strukturno statistiko podjetij.

4.1. Serija
Vrste serij

Oznaka

Storitve
Letna statistika podjetij za storitve

1A

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih zaposlenosti za storitve

1B
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Oznaka

Letna regionalna statistika za storitve

1C

Letna statistika podjetij za centralno banko

1D

Letna statistika podjetij za posebne agregate dejavnosti

1E

Predhodni rezultati za storitve

1P

Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1 za storitve (referenčno leto 2008)

1Z

Industrija
Letna statistika podjetij za industrijo

2A

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih zaposlenosti za industrijo

2B

Letna regionalna statistika za industrijo

2C

Letna statistika EED za industrijo

2D

Večletna statistika nematerialnih naložb za industrijo

2E

Večletna statistika podizvajalcev za industrijo

2F

Večletna statistika o razčlenitvi prihodkov od prodaje za industrijo

2G

Letna statistika podjetij o izdatkih za varstvo okolja, razčlenjenih po okoljskih področjih za industrijo

2H

Letna statistika podjetij o izdatkih za varstvo okolja, razčlenjenih po velikostnih razredih za industrijo

2I

Večletna statistika podjetij o izdatkih za varstvo okolja, razčlenjenih po okoljskih področjih za industrijo

2J

Večletna statistika podjetij o izdatkih za varstvo okolja, razčlenjenih po velikostnih razredih za industrijo

2K

Predhodni rezultati za industrijo

2P

Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1 za industrijo (referenčno leto 2008)

2Z

Trgovina
Letna statistika podjetij za trgovino

3A

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih zaposlenosti za trgovino

3B

Letna regionalna statistika za trgovino

3C

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih prihodkov od prodaje za trgovino

3D

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti izdelka za trgovino na debelo in
drobno z motornimi vozili in motornimi kolesi ter popravila motornih vozil in motornih koles

3E

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti izdelka za trgovino na debelo

3F

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti izdelka za trgovino na drobno

3G

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti dejavnosti za trgovino na debelo in
drobno z motornimi vozili in motornimi kolesi ter popravila motornih vozil in motornih koles

3H

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti dejavnosti za trgovino na debelo

3I

Večletna regionalna statistika za trgovino

3K

Večletna statistika podjetij – razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti dejavnosti in številu prodajaln za
trgovino na drobno

3J

Predhodni rezultati za trgovino

3P

Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1 za trgovino (referenčno leto 2008)

3Z

Gradbeništvo
Letna statistika podjetij za gradbeništvo

4A

Letna statistika podjetij po velikostnih razredih za gradbeništvo

4B

Letna regionalna statistika za gradbeništvo

4C
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Oznaka

Letna statistika EED za gradbeništvo

4D

Večletna statistika nematerialnih naložb za gradbeništvo

4E

Večletna statistika podizvajalcev za gradbeništvo

4F

Večletna razčlenitev prihodkov od prodaje za gradbeništvo

4G

Večletna statistika podizvajalcev po velikostnih razredih za gradbeništvo

4H

Predhodni rezultati za gradbeništvo

4P

Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1 za gradbeništvo (referenčno leto 2008)

4Z

Zavarovalniške storitve
Letna statistika podjetij za zavarovalniške storitve

5A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po pravni obliki, za zavarovalniške storitve

5B

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na državo sedeža matičnega podjetja, za zavarovalniške storitve

5C

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih obračunanih kosmatih zavarovalnih premij,
za zavarovalniške storitve

5D

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij, za
zavarovalniške storitve

5E

Letna statistika podjetij, razčlenjena po izdelkih, za zavarovalniške storitve

5F

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi, vključno s tretjimi državami, za zavarovalniške storitve

5G

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi po državah članicah, za zavarovalniške storitve

5H

Kreditne institucije
Letna statistika podjetij za kreditne institucije

6A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po pravni obliki, za kreditne institucije

6B

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na državo sedeža matičnega podjetja, za kreditne institucije

6C

Letna statistika podjetij, razčlenjena glede na kategorijo kreditnih institucij

6D

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih, za kreditne institucije

6E

Letna statistika podjetij, razčlenjena po izdelkih, za kreditne institucije

6F

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi za vsako posamezno državo članico EGP, za kreditne
institucije

6G

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi v državah nečlanicah EGP, za kreditne institucije

6H

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi za vsako posamezno državo članico EU in druge države
za kreditne institucije

6I

Letna regionalna statistika za kreditne institucije

6J

Pokojninski skladi
Letna statistika podjetij za avtonomne pokojninske sklade

7A

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih naložb, za avtonomne pokojninske sklade

7B

Letna statistika podjetij, razčlenjena po velikostnih razredih članov, za avtonomne pokojninske sklade

7C

Letna statistika podjetij, razčlenjena po valutah, za avtonomne pokojninske sklade

7D

Letna statistika podjetij po geografski razčlenitvi za avtonomne pokojninske sklade

7E

Letna statistika podjetij o neavtonomnih pokojninskih skladih

7F

Poslovne storitve
Letna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1, 73.1 in oddelek 78,
razčlenjena po vrsti izdelkov

8A

Letna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1, 73.1 in oddelek 78,
razčlenjena po sedežu stranke

8B

Dvoletna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2, razčlenjena po vrsti
izdelkov

8C
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Vrste serij

Oznaka

Dvoletna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2, razčlenjena po sedežu
stranke

8D

Dvoletna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2, razčlenjena po vrsti
izdelkov

8E

Dvoletna statistika podjetij za dejavnosti NACE Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2, razčlenjena po sedežu
stranke

8F

Demografija podjetij
Letna demografska statistika, razčlenjena glede na pravno obliko

9A

Letna demografska statistika, razčlenjena glede na velikostne razrede zaposlenih

9B

Letni predhodni rezultati za prenehanje poslovanja podjetij, razčlenjeni glede na pravno obliko

9C

Letni predhodni rezultati za prenehanje poslovanja podjetij, razčlenjeni glede na velikostne razrede
zaposlenih

9D

4.2. Teritorialna enota
Ta oznaka ustreza državi za nacionalne serije ali regiji za regionalne serije (serije 1C, 2C, 3C, 3H, 4C in 6H). Temelji na
šifri NUTS. Za regije se dva znaka dodata dvema znakoma za države v primeru Priloge I do IV in en znak v primeru
Priloge VI (države članice morajo regionalne podatke poslati v skladu s klasifikacijo NUTS, ki velja takrat, ko se prenos
podatkov zahteva z Uredbo 295/2008; revizije podatkov glede prejšnjega referenčnega leta morajo uporabiti
klasifikacijo NUTS, ki velja v času zakonitega roka za prenos).
Država

Oznaka

Belgija

BE

Bolgarija

BG

Češka republika

CZ

Danska

DK

Nemčija

DE

Estonija

EE

Grčija

GR

Španija

ES

France

FR

Irska

IE

Italija

IT

Ciper

CY

Latvija

LV

Litva

LT

Luksemburg

LU

Madžarska

HU

Malta

MT

Nizozemska

NL

Avstrija

AT

Portugalska

PT

Poljska

PL

Romunija

RO

Slovenija

SI

Slovaška

SK

Finska

FI

Švedska

SE

Združeno kraljestvo

UK

Islandija

IS

Lihtenštajn

LI

Norveška

NO

Švica

CH
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4.3. Velikostni razredi
Vsak velikostni razrede ustreza vsakemu eni oznaki. Večina serij zajema vse velikostne kategorije, zato je treba
uporabiti oznako 30 za podatke iz Priloge I do IV. V drugih prilogah je polje lahko prazno. Za velikostne razrede,
izražene v milijonih EUR, države zunaj euroobmočja uporabljajo stopnjo pretvorbe, ki jo za referenčno leto objavi
Eurostat v tabeli deviznih tečajev EUR/ECU – letni podatki.

Priloge I do IV: Velikostni razredi za število zaposlenih oseb

Oznaka

0–1

01

0–9

02

2–9

03

10–19

04

20–49

05

50–249

06

250+

07

0–49

10

20+

20

Skupaj

30

Priloga V: Velikostni razred glede na obračunane kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije (v mio EUR)
0–49

01

50–500

02

501–2 500

03

2 501–5 000

04

5 001–10 000

05

10 000+

06

Skupaj

30

Priloga V: Velikostni razred glede na obračunane kosmate zavarovalne premije(v mio EUR)
0–4

11

5–50

12

51–250

13

251–500

14

501–1 000

15

1 000+

16

Skupaj

30
Priloga VI: Velikostni razred bilančne vsote (v mio EUR)

0–99

01

100–999

02

1 000–9 999

03

10 000–99 999

04

99 999+

05

Skupaj

30
Priloga VII: Velikostni razred naložb (v mio EUR)

0–49

01

50–500

02

501–2 500

03

2 501–5 000

04

5 000+

05

Skupaj

30
Priloga VII: Velikostni razredi članov (enota)

1–49

11

50–100

12

101–1 000

13
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Priloge I do IV: Velikostni razredi za število zaposlenih oseb

Oznaka

1 001–10 000

14

10 001–100 000

15

100 000+

16

Skupaj

30
Priloga IX: Velikostni razred za število zaposlenih oseb

0

01

1–4

02

5–9

03

10+

04

Skupaj

30

4.4. Gospodarska dejavnost
To polje se uporablja za postavko NACE.

a)

NACE Rev. 2
Podatke je treba predložiti za raven dejavnosti, razčlenjeno glede na Uredbo 295/2008, kot tudi za višje ravni
seštevanja oznak NACE Rev. 2. Naslednji seznam je namenjen določitvi oznak, ki se morajo uporabiti za prenos
podatkov, in nikakor ne more zvišati ravni podrobnosti in ali posebnih agregatov, ki se zahtevajo v skladu
z navedeno uredbo.

Naslov gospodarske dejavnosti – NACE Rev. 2

Posebni agregati
Skupaj IKT

Oznaka

ICT_T

Proizvodnja IKT

ICT_M

Visokotehnološka proizvodnja

HIT

Srednje-visokotehnološka proizvodnja

MHT

Srednje-nizkotehnološka proizvodnja

MLT

Nizkotehnološka proizvodnja

LOT

Storitve IKT

ICT_S

Obveščanje

INF

Visokotehnološke storitve

HITS

Tržne storitve s poudarkom na znanju

KWNMS

Računalniške storitve

CRA

Celotno gospodarstvo brez NACE Rev. 2, oddelek K

B_TO_N_X_K

Celotno gospodarstvo brez dejavnosti holdingov NACE Rev. 2642 (Priloga IX)

B_TO_N_X_K642

Industrija (Priloga IX)

B_TO_E

Rudarstvo; Oskrba z električno energijo, plinom in paro; Oskrba z vodo; ravnanje
z odplakami in odpadki ter; saniranje okolja (Priloga IX)

B_D_E

Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih izdelkov (Priloga IX)

C10_TO_C12

Proizvodnja tekstila in oblačil (Priloga IX)

C13_C14

Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja; tiskarstvo in razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa (Priloga IX)

C17_C18

Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, razen strojev in opreme (Priloga IX)

C24_C25

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, proizvodnja
električne opreme (Priloga IX)

C26_C27

Proizvodnja motornih vozil, prikolic, polprikolic in drugih vozil (Priloga IX)

C29_C30
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Oznaka

Proizvodnja pohištva in druga proizvodnja (Priloga IX)

C31_C32

Storitve gospodarstva brez dejavnosti holdingov NACE Rev. 2642 (Priloga IX)

G_TO_N_X_K642

Finančne in zavarovalniške dejavnosti brez dejavnosti holdingov (NACE
Rev. 2642)

K_X_K642

Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov brez dejavnosti holdingov

K64_X_K642

Poslovne storitve s poudarkom na znanju (Priloga IX)

KIBS

Trgovina na debelo IKT (Priloga IX)

ICTW

Zavarovalniške storitve
Kompozitno zavarovanje

K651

Kreditne institucije
Vse kreditne institucije

K64CRED

Pokojninski skladi
Neavtonomni pokojninski skladi
Neavtonomni pokojninski skladi: Vsi oddelki B–N

b)

B_TO_N

NACE Rev. 1.1
Nekatere podatke za letno statistiko podjetij v prilogah I do IV je treba za referenčno leto 2008 predložiti
v skladu z NACE Rev. 1.1. Za podatke o demografiji podjetij so potrebni podrobni podatki, kot zahteva
oddelek 9 Priloge IX, ki jih je treba predložiti za referenčna leta 2004–2007, pri čemer se uporabi klasifikacija
NACE Rev. 1.1. Podatke je treba predložiti za raven dejavnosti, razčlenjeno glede na Uredbo 295/2008, kot tudi
za višje ravni seštevanja oznak NACE Rev. 1.1.
Naslov gospodarske dejavnosti – NACE Rev. 1.1 –

Oznaka

Posebni agregati
„Hoteli“ in „Kampi ter druge nastanitve za krajši čas“

55A

„Restavracije“ in „Bari“ ter „Menze, priprava in dostava hrane“

55B

„Drug kopenski promet“ brez „Cestnega tovornega prometa“

602A

Cestni tovorni promet

60 24

„Pomožne prometne dejavnosti“ brez „Dejavnosti potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti“

63A

„Dajanje avtomobilov v najem“ in „dajanje drugih vozil v najem“

71A

„Pravne dejavnosti“ in „Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje“ in „Podjetniško in poslovno svetovanje“ ter „Upravljanje holdingov“

741A

„Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje“ ter „Tehnično preskušanje
in analiziranje“

74A

Gospodarstvo brez dejavnosti holdingov NACE Rev. 1.1 74.15 (Priloga IX)

C_TO_K

Industrija (Priloga IX)

C_TO_E

Rudarstvo; Oskrba z električno energijo, plinom in vodo (Priloga IX)

C_E

Proizvodnja IKT (30 + 313 + 32 + 332 + 333) (Priloga IX)

ICTM

DL brez 30 + 313 + 32 + 332 + 333 (Priloga IX)

DLA

Storitve gospodarstva brez dejavnosti holdingov NACE Rev. 1.1 74.15 (Priloga IX)

G_TO_K

Trgovina na debelo IKT (5143 + 5184 + 5186) (Priloga IX)

ICTW

Druga trgovina na debelo (oddelek 51 razen za 5143 + 5184 + 5186) (Priloga IX)

OTHW
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Naslov gospodarske dejavnosti – NACE Rev. 1.1 –

Oznaka

Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; Trgovina na drobno z rabljenim
blagom (Priloga IX)

52A

Nepremičnine, izposoja in poslovne dejavnosti brez dejavnosti holdingov NACE
Rev. 1.1 74.15 (Priloga IX)

KB

Dajanje strojev in opreme brez delavcev ter blaga za osebno in gospodinjsko rabo v najem
brez NACE Rev. 1.1 7133 Dajanja računalnikov in drugih pisarniških naprav in opreme
v najem (Priloga IX)

71B

Druge poslovne dejavnosti brez upravljanja holdingov NACE Rev. 1.1 74.15 (Priloga IX)

74B

Strokovne storitve (741 brez 7415 + 742 + 743 + 744 + 7481 + 7485) (Priloga IX)

74P

Operativne storitve (745 + 746 + 747 + 7482 +7486 + 7487) (Priloga IX)

74E

Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško in poslovno svetovanje; matična podjetja
brez dejavnosti holdingov NACE Rev. 1.1 74.15 (Priloga IX)

741A

Skupaj sektor IKT (ICTM+ICTS) (Priloga IX)

ICTA

Storitve IKT (ICTW + 42 + 7133 + 72) (Priloga IX)

ICTS

Poslovne storitve s poudarkom na znanju (72 + strokovne storitve (74P)) (Priloga IX)

KIBS

4.5. Spremenljivka
Naslov spremenljivke

Oznaka

Priloga

Število podjetij

11 11 0

I, II, III, IV, V, VI, VII

Število podjetij, razčlenjeno glede na pravni status

11 11 1

V, VI

Število podjetij, razčlenjeno po velikostnem razredu obračunanih
kosmatih zavarovalnih premij

11 11 2

V

Število podjetij, razčlenjenih po velikostnem razredu kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij

11 11 3

V

Število podjetij, razčlenjenih po sedežu matičnega podjetja

11 11 4

VI

Število podjetij, razčlenjeno po državah, v katerih imajo matična podjetja
svoj sedež

11 11 5

V

Število podjetij, razčlenjeno glede na velikostne razrede bilančne vsote

11 11 6

VI

Število podjetij, razčlenjeno glede na kategorijo kreditnih institucij

11 11 7

VI

Število podjetij, razčlenjeno glede na velikost naložb

11 11 8

VII

Število podjetij, razčlenjeno po velikostnih razredih članov

11 11 9

VII

Število podjetij z neavtonomnim pokojninskim skladom

11 15 0

VII

Število lokalnih enot

11 21 0

I, II, III, IV, VI

Število enot enovrstne dejavnosti

11 31 0

II, IV

Skupno število in sedež podružnic v drugih državah

11 41 0

V

Skupno število podružnic, razčlenjeno po krajih v državah nečlanicah EGP

11 41 1

VI

Skupno število finančno odvisnih družb, razčlenjenih glede na kraj
v drugih državah

11 51 0

VI

Število pokojninskih načrtov

11 61 0

VII

Populacija aktivnih podjetij v letu t

11 91 0

IX

Število novonastalih podjetij v letu t

11 92 0

IX

Število podjetij, ki so prenehala delovati v letu t

11 93 0

IX

Število novonastalih podjetij v letu t-1, ki so preživela do leta t

11 94 1

IX

Število novonastalih podjetij v letu t-2, ki so preživela do leta t

11 94 2

IX

Število novonastalih podjetij v letu t-3, ki so preživela do leta t

11 94 3

IX

Število novonastalih podjetij v letu t-4, ki so preživela do leta t

11 94 4

IX

Število novonastalih podjetij v letu t-5, ki so preživela do leta t

11 94 5

IX
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Oznaka

Priloga

Prihodki od prodaje

12 11 0

I, II, III, IV, V, VII, VIII

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije

12 11 1

V

Obračunane kosmate sprejete pozavarovalne premije

12 11 2

V

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije iz individualnih polic

12 11 3

V

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije iz kolektivnih
pogodb

12 11 4

V

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki se plačujejo
v obrokih

12 11 5

V

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, ki se plačajo
v enkratnem znesku

12 11 6

V

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb brez bonusa

12 11 7

V

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz zavarovalnih pogodb z bonusom

12 11 8

V

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, premije iz pogodb, pri
katerih tveganje naložbe nosi zavarovanec

12 11 9

V

Vrednost proizvodnje

12 12 0

I, II, III, IV, VI, VII

Bruto trgovska marža

12 13 0

II, III, IV

Dodana vrednost v osnovnih cenah

12 14 0

VI, VII

Dodana vrednost v stroških faktorjev

12 15 0

I, II, III, IV, VI, VII

Bruto poslovni presežek

12 17 0

I, II, III, IV

Celotna vrednost nabavljenega blaga in storitev

13 11 0

I, II, III, IV, VI, VII

Nabava blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni
obliki

13 12 0

I, II, III, IV

Plačila za najem delovne sile

13 13 1

I, II, III, IV

Sprememba zalog blaga in storitev

13 21 0

III

Sprememba zalog blaga in storitev, kupljenih za nadaljnjo prodajo
v nespremenjeni obliki

13 21 1

III

Spremembe zalog končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje

13 21 3

II, IV

Stroški dela

13 31 0

I, II, III, IV, V, VI, VII

Plače

13 32 0

I, II, III, IV

Stroški socialnega zavarovanja

13 33 0

I, II, III, IV

Plačila za dolgoročni in poslovni najem blaga

13 41 1

II, IV

Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva

15 11 0

I, II, III, IV, VI, VII

Bruto investicije v zemljišča

15 12 0

II, III, IV

Bruto investicije v obstoječe zgradbe in objekte

15 13 0

II, III, IV

Bruto investicije v gradnjo in adaptacijo objektov

15 14 0

II, III, IV

Bruto investicije v stroje in opremo

15 15 0

II, III, IV

Prodaja opredmetenega investicijskega blaga

15 21 0

II, III, IV

Bruto vlaganje v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne
pravice

15 42 0

II

Investicije v kupljeno programsko opremo

15 44 1

II, IV

Število oseb, ki delajo

16 11 0

I, II, III, IV, V, VI, VII

Število oseb, ki delajo, razčlenjeno po kategorijah kreditnih institucij

16 11 1

VI

Število žensk, ki delajo

16 11 2

VI
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Oznaka

Priloga

Število neplačanih oseb, ki delajo

16 12 0

I, II, III, IV, VI

Število zaposlenih

16 13 0

I, II, III, IV, VI

Število zaposlenih žensk

16 13 6

VI

Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

16 14 0

I, II, III, IV, VI

Število opravljenih ur zaposlenih

16 15 0

II, IV

Število oseb, ki delajo v populaciji aktivnih podjetij v letu t

16 91 0

IX

Število zaposlenih v populaciji aktivnih podjetij v letu t

16 91 1

IX

Število oseb, ki delajo v populaciji novonastalih podjetij v letu t

16 92 0

IX

Število zaposlenih v populaciji novonastalih podjetij v letu t

16 92 1

IX

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so prenehala delovati v letu t

16 93 0

IX

Število zaposlenih v populaciji podjetij, ki so prenehala delovati v letu t

16 93 1

IX

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala v t-1 in preživela
do t

16 94 1

IX

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala v t-2 in preživela
do t

16 94 2

IX

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala v t-3 in preživela
do t

16 94 3

IX

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala v t-4 in preživela
do t

16 94 4

IX

Število oseb, ki delajo v populaciji podjetij, ki so nastala v t-5 in preživela
do t

16 94 5

IX

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so
nastala v t-1 in preživela do t

16 95 1

IX

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so
nastala v t-2 in preživela do t

16 95 2

IX

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so
nastala v t-3 in preživela do t

16 95 3

IX

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so
nastala v t-4 in preživela do t

16 95 4

IX

Število oseb, ki so delale v letu nastanka podjetja v populaciji podjetij, ki so
nastala v t-5 in preživela do t

16 95 5

IX

Število prodajaln

17 32 0

III

Prodajni prostor

17 33 1

III

Prihodki od prodaje iz kmetijstva, gozdarstva, ribištva in industrijskih
dejavnosti

18 10 0

III

Prihodki od prodaje iz glavne dejavnosti na trimestni ravni NACE Rev. 2

18 11 0

II, IV

Prihodki od prodaje od industrijskih dejavnosti

18 12 0

II

—

Prihodki od prodaje od industrijskih dejavnosti brez gradbeništva

18 12 1

IV

—

Prihodki od prodaje od gradbene dejavnosti

18 12 2

IV

Prihodki od prodaje od storitvenih dejavnosti

18 15 0

II, III, IV

Prihodki od prodaje od trgovskih dejavnosti (nabave, prodaje in
posredništva)

18 16 0

II, III, IV

Členitev prihodkov od prodaje po izdelku (po področju G CPA)

18 21 0

III
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—

Prihodki od prodaje od gradnje stavb

18 31 0

IV

—

Prihodki od prodaje od nizke gradnje

18 32 0

IV

Nabava energetskih proizvodov (v vrednosti)

20 11 0

II, IV

Naložbe v opremo in čistilne naprave ter posebni dodatki proti
onesnaževanju (večinoma oprema za prečiščevanje in nevtralizacijo
odpadnih snovi pri proizvodnji)

21 11 0

II

Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana
tehnologija“)

21 12 0

II

Skupni tekoči izdatki za varstvo okolja

21 14 0

II

Plačila podizvajalcem

23 11 0

II, IV

Prihodki iz podizvajalskih pogodb

23 12 0

IV

Sprememba kosmatih prenosnih premij

32 11 2

V

Obračunane kosmate zavarovalne premije, razčlenjene po pravnem
statusu

32 11 4

V

Obračunane kosmate direktne zavarovalne premije, razčlenjene po
državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež

32 11 5

V

Obračunane kosmate premije sprejetih pozavarovanj, razčlenjene po
državah, v katerih imajo matična podjetja svoj sedež

32 11 6

V

Razporejeni donos naložb, prenesen iz nezavarovalno-tehničnega izida

32 12 0

V

Obračunani kosmati zneski škod

32 13 1

V

Obračunani kosmati zneski škod, nastalih v tekočem obračunskem letu

32 13 2

V

Sprememba kosmatih škodnih rezervacij

32 13 4

V

Kosmati obratovalni stroški

32 14 0

V

Sprememba v izravnalnih rezervacijah

32 15 0

V

Druge kosmate postavke v zavarovalno-tehničnem izidu

32 16 0

V

Drugi čisti zavarovalni prihodki

32 16 1

V

Spremembe v drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacijah

32 16 2

V

Čisti odhodki za bonuse in popuste

32 16 3

V

Drugi čisti zavarovalni odhodki

32 16 4

V

Kosmati zavarovalno-tehnični izid (vmesni seštevek I)

32 17 0

V

Bilanca pozavarovanja

32 18 0

V

Pozavarovalni delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij

32 18 1

V

Pozavarovateljev delež obračunanih kosmatih zavarovalnih premij,
razčlenjenih glede na sedež matičnega podjetja

32 18 2

V

Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni delež

32 18 3

V

Pozavarovalni delež v obračunanih kosmatih zneskih škod

32 18 5

V

Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni delež

32 18 6

V

Prihodki od pozavarovalnih provizij in deležev v kapitalu

32 18 7

V

Pozavarovalni delež pri bruto zneskih drugih postavk v zavarovalnotehničnem izidu

32 18 8

V

Čisti zavarovalno-tehnični izid (vmesni seštevek II)

32 19 0

V
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Priloga

Prihodki od naložb

32 22 0

V

Nerealizirani dobički od naložb

32 23 0

V

Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij

32 25 0

V

Odhodki naložb

32 27 0

V

Nerealizirane izgube iz naložb

32 28 0

V

Razporejeni donos naložb, prenesen v nezavarovalno-tehnični izid

32 29 0

V

Sprememba pozavarovalnega deleža pri matematičnih rezervacijah

32 33 4

V

Prihodki od naložb

32 42 0

V

Razporejeni donos naložb, prenesen iz nezavarovalno-tehničnega izida

32 43 0

V

Odhodki naložb

32 44 0

V

Razporejeni donos naložb, prenesen v nezavarovalno-tehnični izid
neživljenjskega zavarovanja

32 45 0

V

Drugi prihodki

32 46 0

V

Drugi odhodki, vključno s popravki vrednosti

32 47 0

V

Dobiček ali izguba iz rednih dejavnosti

32 48 0

V

Izredni dobiček ali izguba

32 49 0

V

Vsi davki

32 50 0

V

Dobiček ali izguba v finančnem letu

32 51 0

V

Provizije za celotno zavarovalno poslovanje

32 61 1

V

Provizije za neposredno zavarovanje

32 61 2

V

Zunanji stroški za blago in storitve

32 61 4

V

Zunanji in notranji stroški likvidacije škodnih zahtevkov

32 61 5

V

Stroški pridobivanja

32 61 6

V

Upravni stroški

32 61 7

V

Drugi kosmati zavarovalno-tehnični odhodki

32 61 8

V

Odhodki za upravljanje naložb

32 61 9

V

Prihodki iz deležev v kapitalu

32 71 1

V

Prihodki od zemljišč in zgradb

32 71 3

V

Prihodki iz drugih naložb

32 71 4

V

Ponovno prilagajanje vrednosti naložb

32 71 5

V

Dobički pri odtujitvah naložb

32 71 6

V

Odhodki za upravljanje naložb, vključno z obrestmi

32 72 1

V

Popravki vrednosti naložb

32 72 2

V

Izgube pri odtujitvah naložb

32 72 3

V

Obračunane kosmate premije pri direktnem zavarovanju po izdelkih (na
podlagi CPA)

33 11 1

V

Pozavarovalni delež v obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih
premijah po izdelkih (na podlagi CPA)

33 12 1

V

Kosmati odhodki za škode, direktno zavarovanje po izdelku (na podlagi CPA)

33 13 1

V

Kosmati obratovalni stroški, neposredni posli po izdelku (na podlagi CPA)

33 14 1

V
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Pozavarovalna bilanca, neposredni posli po izdelku (na podlagi CPA)

33 15 1

V

Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih direktnih zavarovalnih premij

34 11 0

V

Splošna geografska razčlenitev kosmatih premij sprejetih pozavarovanj,
obračunanih zavarovalnih premij

34 12 0

V

Geografska razčlenitev pozavarovalnega deleža obračunanih kosmatih
zavarovalnih premij

34 13 0

V

Obračunane Kosmate direktne zavarovalne premije po izdelku (na podlagi CPA) in po državah članicah, geografska razčlenitev zavarovalnega
poslovanja glede na pravico ustanovitve podjetja

34 31 1

V

Obračunane kosmate neposredne zavarovalne premije po izdelku (na
podlagi CPA) in po državah članicah, geografska razčlenitev zavarovalnega
poslovanja glede na pravico opravljanja storitev

34 32 1

V

Zemljišča in zgradbe

36 11 0

V

Zemljišča in zgradbe za dejavnosti zavarovalnic

36 11 1

V

Zemljišče in zgradbe (sedanja vrednost)

36 11 2

V

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu

36 12 0

V

Delnice v povezanih družbah in deleži v kapitalu

36 12 1

V

Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana povezanim družbam in
družbam, v katerih ima zavarovalnica deleže v kapitalu

36 12 2

V

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (sedanja vrednost)

36 12 3

V

Druge finančne naložbe

36 13 0

V

Delnice ter vrednostni papirji s spremenljivim donosom in deleži
v naložbenih skladih

36 13 1

V

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

36 13 2

V

Deleži v investicijskih skladih

36 13 3

V

Posojila, zajamčena s hipotekami

36 13 4

V

Druga posojila

36 13 5

V

Drugo (vključno s pologi pri kreditnih institucijah)

36 13 6

V

Druge finančne naložbe (sedanja vrednost)

36 13 8

V

Depoziti pri cedentih

36 14 0

V

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno
tveganje

36 20 0

V

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno
tveganje – zemljišča in zgradbe

36 21 0

V

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno
tveganje – druge finančne naložbe

36 22 0

V

Bilančna vsota

36 30 0

V

Celoten kapital in rezerve

37 10 0

V

Celoten kapital in rezerve, razčlenjeno po pravnem statusu

37 10 1

V

Vpisani delniški kapital ali enakovredna sredstva

37 11 0

V

Izračun deleža premij, revalorizacijske rezerve, rezerve

37 12 0

V

Podrejene obveznosti

37 20 0

V
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Oznaka

Priloga

Skupaj čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

37 30 1

V

Kosmate prenosne premije

37 31 0

V

Kosmate matematične rezervacije

37 32 0

V

Kosmate škodne rezervacije

37 33 0

V

Kosmate škodne rezervacije za neposredne posle

37 33 1

V

Kosmate škodne rezervacije za neposredne posle po izdelku

37 33 3

V

Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

37 34 0

V

Izravnalne rezervacije

37 35 0

V

Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije

37 36 0

V

Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzamejo naložbeno tveganje

37 37 0

V

Obveznosti za posojila

37 41 0

V

Najeta dolgoročna posojila

37 42 0

V

Število odprtih pogodb na koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za vse pogodbe za življenjsko zavarovanje in za naslednje
izdelke: nepovezane storitve življenjskega zavarovanja in CPA 65.12.1,
65.12.4 in 65.12.5

39 10 0

V

Število zavarovanih oseb na koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za vse skupine pogodb za življenjsko zavarovanje in za
naslednji izdelek: CPA 65.12.1

39 20 0

V

Število zavarovanih vozil na koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za naslednji izdelek: CPA 65.12.2

39 30 0

V

Kosmata zavarovana vsota ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli za naslednja izdelka: nepovezane storitve življenjskega
zavarovanja in zavarovanja s kapitalizacijo

39 40 0

V

Število škodnih zahtevkov, nastalih v obračunskem letu v zvezi
z neposrednimi posli za naslednji izdelek: CPA 65.12.2

39 50 0

V

Prihodki od obresti in podobni prihodki

42 11 0

VI

Prihodki od obresti in podobni prihodki od vrednostnih papirjev s stalnim
donosom

421 11

VI

Odhodki za obresti in podobni odhodki

42 12 0

VI

Odhodki za obresti in podobni odhodki v zvezi z izdanimi dolžniškimi
vrednostnimi papirji

42 12 1

VI

Prihodki od vrednostnih papirjev

42 13 0

VI

Prihodki od delnic in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivim
donosom

42 13 1

VI

Prihodki od provizij

42 14 0

VI

Odhodki za provizije

42 15 0

VI

Čisti dobiček ali čista izguba iz finančnih poslov

42 20 0

VI

Drugi poslovni prihodki

42 31 0

VI

Splošni upravni stroški

42 32 0

VI

Drugi upravni odhodki

42 32 2

VI

Drugi poslovni odhodki

42 33 0

VI

Popravki vrednosti in ponovni popravki vrednosti glede posojil,
predujmov in rezervacij za možne obveznosti in prevzete finančne obveze

42 35 0

VI
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Drugi popravki vrednosti in ponovni popravki vrednosti

42 36 0

VI

Dobiček ali izguba iz rednih dejavnosti

42 40 0

VI

Izredni dobiček ali izguba

42 50 0

VI

Vsi davki (davek na dobiček ali izgubo iz rednih dejavnosti, davek na
izredni dobiček ali izgubo, drugi davki)

42 51 0

VI

Dobiček ali izguba v finančnem letu

42 60 0

VI

Posojila in predujmi strankam

43 11 0

VI

Obveznosti do strank

43 21 0

VI

Skupaj kapital in rezerve

43 29 0

VI

Bilančna vsota

43 30 0

VI

Bilančna vsota, razčlenjena glede na sedež matičnega podjetja

43 31 0

VI

Bilančna vsota, razčlenjena glede na pravni status

43 32 0

VI

Prihodki iz obresti in podobni prihodki, razčlenjeni glede na (pod)
kategorije CPA

44 11 0

VI

Odhodki za obresti in podobni odhodki, razčlenjeni glede na (pod)
kategorije CPA

44 12 0

VI

Prihodki od provizij, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA

44 13 0

VI

Odhodki za provizije, razčlenjeni glede na (pod)kategorije CPA

44 14 0

VI

Geografska razčlenitev skupnega števila podružnic znotraj EGP

45 11 0

VI

Geografska razčlenitev prihodkov od obresti in podobnih prihodkov

45 21 0

VI

Geografska razčlenitev bilančne vsote

45 22 0

VI

Geografska razčlenitev prihodkov od obresti in podobnih prihodkov,
pridobljenih s svobodnim opravljanjem storitev (v drugih državah EGP)

45 31 0

VI

Geografska razčlenitev prihodkov od obresti in podobnih prihodkov,
pridobljenih iz poslovanja podružnic (v državah nečlanicah EGP)

45 41 0

VI

Geografska razčlenitev prihodkov od obresti in podobnih prihodkov,
pridobljenih s svobodnim opravljanjem storitev (v državah nečlanicah EGP)

45 42 0

VI

Število računov, razčlenjeno glede na (pod)kategorije CPA

47 11 0

VI

Število posojil in predujmov strankam, razčlenjeno glede na (pod)
kategorije CPA

47 12 0

VI

Število bankomatov v lasti kreditnih institucij

47 13 0

VI

Terjatve pokojninskih prispevkov članov

48 00 1

VII

Terjatve pokojninskih prispevkov delodajalcev

48 00 2

VII

Vhodni transferji

48 00 3

VII

Drugi pokojninski prispevki

48 00 4

VII

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi pravicami

48 00 5

VII

Pokojninski prispevki v pokojninske načrte z določenimi prispevki

48 00 6

VII

Pokojninski prispevki v kombinirane pokojninske sisteme

48 00 7

VII

Prihodki od naložb (PF)

48 01 0

VII

Dobiček in izguba iz kapitala

48 01 1

VII

Terjatve za zavarovalne odškodnine

48 02 1

VII

Drugi prihodki (PF)

48 02 2

VII

Celotni izdatki za pokojnine

48 03 0

VII

Periodična plačila pokojnin

48 03 1

VII
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Plačila pokojnin v enkratnem znesku

48 03 2

VII

Izhodni transferji

48 03 3

VII

Sprememba čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (rezerve)

48 04 0

VII

Plačljive zavarovalne premije

48 05 0

VII

Celotni poslovni odhodki

48 06 0

VII

Vsi davki

48 07 0

VII

Prihodki od prodaje neavtonomnih pokojninskih skladov

48 08 0

VII

Skupne naložbe pokojninskih skladov

48 10 0

VII

Skupne naložbe v „sponzorsko podjetje“

48 10 1

VII

Skupne naložbe po tržni vrednosti

48 10 4

VII

Zemljišče in zgradbe (PF)

48 11 0

VII

Naložbe v povezanih družbah in deleži v kapitalu (PF)

48 12 0

VII

Delnice in drugi vrednostni papirji z različno donosnostjo

48 13 0

VII

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

48 13 1

VII

Delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
specializiranem za mala in srednje velika podjetja

48 13 2

VII

Nejavno trženje delnic

48 13 3

VII

Drugi vrednostni papirji z različno donosnostjo

48 13 4

VII

Enote v podjetjih za skupno naložbo v prenosljive vrednostne papirje

48 14 0

VII

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

48 15 0

VII

Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim
donosom, ki jih izdajajo javne uprave

48 15 1

VII

Drugi dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s fiksno
donosnostjo

48 15 2

VII

Delež v investicijskih skladih (PF)

48 16 0

VII

Posojila, zavarovana s hipoteko, in druga posojila, ki niso vsebovana
drugje

48 17 0

VII

Druge naložbe

48 18 0

VII

Druga sredstva

48 20 0

VII

Kapital in rezerve

48 30 0

VII

Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije (PF)

48 40 0

VII

Druge obveznosti

48 50 0

VII

Geografska razčlenitev prihodkov od prodaje

48 61 0

VII

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom, razčlenjeni
glede na lokacijo

48 62 0

VII

Skupne naložbe, razčlenjene glede na lokacijo

48 63 0

VII

Skupne naložbe, razčlenjene na euro in neeuro elemente

48 64 0

VII

Število članov

48 70 0

VII

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi pravicami

48 70 1

VII

Število članov pokojninskih načrtov z določenimi prispevki

48 70 2

VII

Število članov kombiniranih pokojninskih načrtov

48 70 3

VII

Število aktivnih članov

48 70 4

VII

Število nekdanjih članov

48 70 5

VII

Število upokojenih oseb

48 70 6

VII
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4.6. Vrednost podatka
Zaradi natančnosti opredelitve narave podatkov je treba razločevati naslednje posebne primere:
—

podatki, enaki nič (označeni z „0“): le dejanske ničelne vrednosti (pojav ni obstoječa ali zaokrožena vrednost
obstoječega pojava);

—

podatki niso na voljo (označeni z „na“): to so podatki, ki jih v državi članici niso zbrali. Le v izjemnih primerih
se dopusti, da podatki niso na voljo (odstopanja, vključena v Prilogo IV k tej uredbi in v primeru Uredbe št. 295/
2008, ki izvzema države članice, ki predstavljajo manj kot 1 % celote Skupnosti (pravilo enega odstotka)).

4.7. Oznaka kakovosti
Vrsta podatkov

Revidirani podatki

Oznaka

R

Začasni podatki

P

Premalo zanesljivi podatki, ki se uporabljajo za izračun seštevkov za Skupnost, vendar jih ni mogoče
razširjati na nacionalni ravni

W

Ocena (le za Prilogo IX)

E

Revidirani podatki se nanašajo na podatke, ki so poslani drugič (ali večkrat) in so popravki podatkov, ki jih je
predhodno poslal pripravljavec podatkov. Ta zagotovi popolne nize podatkov za serije, v katerih so bili nekateri
podatki revidirani. Hkrati je treba predložiti opis razlogov za popravke. Oznaka, ki označuje začasen podatek, se lahko
uporabi za navedbo možnosti popravka poslanega podatka. Uporaba te oznake je za nekatere primere omejena.
Eurostat bo to oznako črtal takoj, ko bodo poslani podatki za naslednje referenčno leto, razen če država članica prijavi
revizijo že objavljenih podatkov.

4.8. Zaupnost
Države članice se prosi, da z uporabo oznak, navedenih spodaj, jasno označijo zaupne podatke. Navesti morajo vse
sekundarne zaupne odseke in tudi podatke, ki so prvotno zaupni na višjih ravneh seštevanja dejavnosti ali velikostnega
razreda glede na nacionalna pravila o zaupnosti.

Razlog za zaupnost

Oznaka

Premalo podjetij

A

Prevladujejo podatki enega podjetja

B

Prevladujejo podatki dveh podjetij

C

Sekundarni zaupni podatki za varstvo podatkov, označenih z A, B, C, F ali H

D

Podatki so zaupni pri uporabi pravila p %

F

Podatki, ki se ne objavijo na nacionalni ravni, ker se štejejo za občutljive informacije, ali zaradi varstva
podatkov, ki jih ne zahteva Uredba (ES) št. 295/2008 (ročno obdelani nezanesljivi podatki)

H

4.9. Enote vrednosti podatka
Denarni podatki morajo biti izraženi v tisočih nacionalne valute (euri za države euroobmočja), za priloge I do IV
ter VIII. Za priloge V, VI in VII se morajo denarni podatki izraziti v milijonih nacionalne valute (euri za države
euroobmočja). Države, ki pristopajo k euroobmočju, poročajo o denarnih podatkih v eurih za strukturno statistiko
podjetij, ki se preneha uporabljati v letu pristopa. Državam članicam, ki navajajo zelo majhne vrednosti pri prilogah V, VI in VII, se dovoli, da podatke predložijo v tisočih eurov ali v tisočih nacionalne valute.
V tem polju države članice opredelijo, katere enote se uporabijo za vrednosti podatkov, uporabljene pri prenosu
podatkov.

Enote

Oznaka

Enote

UNIT

V tisočih

10 00
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Enote

Oznaka

V milijonih

MIO

Nacionalna valuta v tisočih

KNC

Nacionalna valuta v milijonih

MNC

V tisočih eurih

KEUR

V milijonih eurih

MEUR

4.10. Razčlenitev izdelkov

To polje se uporablja le v prilogah III, V, VI in VIII. V drugih prilogah je polje lahko prazno.

Podrobne podatke glede razčlenitve izdelkov, ki jo je treba zagotoviti, je mogoče najti v Prilogi I k Uredbi Komisije
št. 295/2008 o serijah podatkov, ki jih je treba zagotoviti. Naslednji seznam je namenjen določitvi oznak, ki se morajo
uporabiti za prenos podatkov, in nikakor ne more zvišati ravni podrobnosti in ali razčlenitve izdelkov, ki se zahteva
v skladu z navedeno uredbo.
Izdelki

Trgovina
Trgovina na debelo in drobno ter popravila motornih vozil in motornih koles razen 452
(vzdrževanje in popravila motornih vozil) in 454 (prodaja, vzdrževanje in popravila motornih
koles ter delov in opreme zanje)

Oznaka

45A

Trgovina na debelo z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

45 11 1

Specializirana trgovina na drobno z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

45 11 2

Druga trgovina na drobno z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

45 11 3

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

45 11 4

Trgovina na debelo z drugimi motornimi vozili

45 19 1

Specializirana trgovina na drobno z drugimi motornimi vozili

45 19 2

Druga trgovina na drobno z drugimi motornimi vozili

45 19 3

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z drugimi motornimi vozili

45 19 4

Trgovina z deli in opremo za motorna vozila

45 3

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

45 31 1

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z deli in opremo za motorna vozila

45 31 2

Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

45 32 1

Druga trgovina na drobno z deli in opremo za motorna vozila

45 32 2

Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje

45 40 1

Specializirana trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje

45 40 2

Druga trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje

45 40 3

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje

45 40 4

Storitve trgovine na debelo, razen z motornimi vozili in motornimi kolesi

46

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z osnovnimi kmetijskimi proizvodi, živimi
živalmi, tekstilnimi surovinami in polizdelki

46 11

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z gorivi, rudami, kovinami in industrijskimi
kemikalijami

46 12

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z lesom in gradbenim materialom

46 13

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi s stroji, industrijsko opremo, ladjami in letali

46 14

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi s pohištvom, gospodinjskimi potrebščinami,
okovjem in kovinskimi izdelki

46 15

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi s tekstilom, oblačili, krznom, obutvijo in
usnjenimi izdelki

46 16

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi s hrano, pijačami in tobačnimi izdelki

46 17

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z drugimi posebnimi izdelki

46 18

Trgovina na debelo proti plačilu ali po pogodbi z raznovrstnimi izdelki

46 19
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Izdelki

Oznaka

Trgovina na debelo z žiti, nepredelanim tobakom, semeni in krmo

46 21

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

46 22

Trgovina na debelo z živimi živalmi

46 23

Trgovina na debelo s kožami in usnjem

46 24

Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami

46 31

Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

46 32

Trgovina na debelo z mlekom in mlečnimi proizvodi, jajci ter jedilnimi olji in maščobami

46 33

Trgovina na debelo s pijačami

46 34

Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki

46 35

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado in sladkornimi izdelki

46 36

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom in začimbami

46 37

Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci

46 38

Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki

46 39

Trgovina na debelo s tekstilom

46 41

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

46 42

Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami

46 43

Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino in čistili

46 44

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

46 45

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki

46 46

Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili

46 47

Trgovina na debelo z urami in nakitom

46 48

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

46 49

Trgovina na debelo z računalniško opremo

46 51

Trgovina na debelo z elektronsko in telekomunikacijsko opremo in deli

46 52

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki in opremo

46 61

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji

46 62

Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji

46 63

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo

46 64

Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom

46 65

Trgovina na debelo z drugimi pisarniškimi stroji in opremo

46 66

Trgovina na debelo z drugimi stroji in opremo

46 69

Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter podobnimi izdelki

46 71

Trgovina na debelo s kovinami in rudami

46 72

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

46 73

Trgovina na debelo s kovinskimi izdelki, orodjem, instalacijskim materialom in napravami za
ogrevanje

46 74

Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki

46 75

Trgovina na debelo z drugimi vmesnimi izdelki

46 76

Trgovina na debelo z odpadki in ostanki

46 77

Nespecializirana trgovina na debelo

46 90

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili in motornimi kolesi

47

Trgovina na drobno s sadjem, vrtninami, mesom, ribami, pekovskimi in mlečnimi proizvodi ter
jajci

47 00 1
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Trgovina na drobno s svežim sadjem in vrtninami

47 00 11

Trgovina na drobno s predelanim sadjem in vrtninami

47 00 12

Trgovina na drobno z mesom

47 00 13

Trgovina na drobno z mesnimi izdelki

47 00 14

Trgovina na drobno z ribami, raki in mehkužci

47 00 15

Trgovina na drobno s pekovskimi izdelki

47 00 16

Trgovina na drobno s sladkornimi izdelki

47 00 17

Trgovina na debelo z mlečnimi proizvodi

47 00 18

Trgovina na drobno z jajci

47 00 19

Trgovina na drobno z drugimi živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47 00 2

Trgovina na drobno z alkoholnimi pijačami

47 00 25

Trgovina na drobno z drugimi pijačami

47 00 26

Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki

47 00 27

Trgovina na drobno z opremo IKT

47 00 3

Trgovina na drobno z gradbenim materialom in strojno opremo

47 00 4

Trgovina na drobno z gospodinjskimi predmeti

47 00 5

Trgovina na drobno s tekstilom

47 00 51

Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami

47 00 54

Trgovina na drobno z izdelki za kulturo in šport

47 00 6

Trgovina na drobno z oblačili, farmacevtskimi, medicinskimi in toaletnimi izdelki, cvetjem,
rastlinami, hišnimi živalmi in hrano za hišne živali

47 00 7

Storitve trgovine na drobno z oblačili

47 00 71

Trgovina na drobno z obutvijo

47 00 72

Trgovina na drobno z usnjenimi izdelki in potovalno galanterijo

47 00 73

Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki

47 00 74

Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki

47 00 75

Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47 00 76

Trgovina na drobno z motornimi gorivi in drugimi novimi izdelki, d. n.

47 00 8

Trgovina na drobno z motornimi gorivi

47 00 81

Storitve trgovine skupaj

SKUPAJ

Zavarovalniške storitve
Skupaj storitve življenjskega zavarovanja

65 11 _65 12 1

Nepovezane storitve življenjskega zavarovanja

65 11 0a

Povezane storitve življenjskega zavarovanja

65 11 0b

Storitve tontin

65 11 0c

Storitve zavarovanja s kapitalizacijo

65 11 0d

Druge storitve življenjskega zavarovanja

65 11 0e

Storitve kolektivnega pokojninskega zavarovanja

65 11 0f

Skupaj storitve neživljenjskega zavarovanja

65 12

Storitve nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja

65 12 1

Storitve zavarovanja motornih vozil

65 12 2
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Storitve zavarovanja motornih vozil, odgovornost tretjih oseb

65 12 21

Storitve zavarovanja motornih vozil, drugi razredi

65 12 29

Storitve pomorskega, letalskega in transportnega zavarovanja

65 12 3

Storitve zavarovanja proti požaru in drugi materialni škodi

65 12 4

Storitve zavarovanja splošne odgovornosti

65 12 5

Storitve kreditnega in poroštvenega zavarovanja

65 12 6

Zavarovanje pravne zaščite in različnih finančnih izgub

65 12 7

Druga zavarovanja, razen življenjskega

65 12 9

Vse zavarovalniške storitve

SKUPAJ

Kreditne institucije
Depozitne storitve za podjetja in institucionalne deponente

64 19 11

Depozitne storitve za druge deponente

64 19 12

Storitve odobritve medindustrijskih kreditov denarnih institucij

64 19 21

Storitve odobritve potrošniških kreditov denarnih institucij

64 19 22

Storitve stanovanjskih hipotekarnih kreditov denarnih institucij

64 19 23

Storitve odobritve nestanovanjskih hipotekarnih kreditov denarnih institucij

64 19 24

Storitve odobritve komercialnih nehipotekarnih kreditov denarnih institucij

64 19 25

Storitve kreditnih kartic denarnih institucij

64 19 26

Druge storitve odobritve kreditov denarnih institucij

64 19 29

Drugo denarno posredništvo, d. n.

64 19 30

Storitve finančnega zakupa

64 91 10

Storitve odobritve medindustrijskih kreditov, razen kreditiranja denarnih institucij

64 92 11

Storitve odobritve potrošniških kreditov, razen kreditiranja denarnih institucij

64 92 12

Storitve odobritve stanovanjskih hipotekarnih kreditov, razen kreditiranja denarnih institucij

64 92 13

Storitve odobritve nestanovanjskih hipotekarnih kreditov, razen kreditov denarnih institucij

64 92 14

Storitve odobritve komercialnih nehipotekarnih kreditov, razen kreditov denarnih institucij

64 92 15

Storitve kreditnih kartic, razen storitev denarnih institucij

64 92 16

Druge storitve odobritve kreditov, razen kreditiranja denarnih institucij, d. n.

64 92 19

Druge finančne storitve, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.

64 99 1

Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

66 12

Druge storitve, povezane s finančnimi storitvami, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov

66 19

Vrednotenje tveganja in škode

66 21

Storitve zavarovalniških agentov

66 22

Druge storitve, povezane z zavarovalništvom in pokojninskimi skladi

66 29

Upravljanje skladov

66 30

Vse storitve kreditnih institucij

SKUPAJ

Poslovne storitve
Izdajanje računalniških iger

58 21

Drugo izdajanje programske opreme

58 29

L 86/142

SL

Uradni list Evropske unije

Izdelki

31.3.2009

Oznaka

Paketi sistemske programske opreme; paketi uporabniške programske opreme

58 29A

Prenosi programske opreme; spletna programska oprema

58 29B

Licenčne storitve za uporabo programske opreme

58 29 5

Storitve računalniškega programiranja

62 01

Svetovanje o računalniških napravah in programih

62 02

Storitve upravljanja računalniških naprav

62 03

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane storitve

62 09

Obdelava podatkov, shranjevanje in s tem povezane storitve

63 11

Vsebina spletnih portalov

63 12

Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah

69 10 11

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju gospodarskega prava

69 10 12

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju delovnega prava

69 10 13

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju civilnega prava

69 10 14

Pravne storitve glede patentov, avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine

69 10 15

Notarske storitve

69 10 16

Arbitražne in poravnalne storitve

69 10 17

Pravne storitve pri dražbah

69 10 18

Druge pravne storitve

69 10 19

Storitve finančne revizije

69 20 1

Računovodske storitve

69 20 2

Storitve revizije računovodstva; priprava računovodskih izkazov; knjigovodske storitve

69 20 2A

Storitve plačilnih listov

69 20 24

Druge računovodske storitve

69 20 29

Storitve davčnega svetovanja

69 20 3

Nesolventnost in storitve prisilne poravnave

69 20 4

Storitve stikov z javnostjo in komuniciranja

70 21 1

Podjetniško in drugo svetovanje pri upravljanju

70 22 1

Strateško svetovanje pri upravljanju

70 22 11

Svetovanje pri finančnem poslovanju (razen davka za pravne osebe)

70 22 12

Svetovanje pri upravljanju trženja

70 22 13

Svetovanje pri upravljanju človeških virov

70 22 14

Svetovanje pri upravljanju proizvodnje

70 22 15

Svetovanje na področju dobavne verige in drugo svetovanje pri upravljanju

70 22 16

Storitve upravljanja poslovnega procesa

70 22 17

Druge storitve upravljanja projektov, razen upravljanja gradbenih projektov

70 22 2

Druge storitve poslovnega svetovanja

70 22 3

Blagovne znamke in franšize

70 22 4

Načrti in risbe za arhitekturne namene

71 11 1
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Arhitekturne storitve za stavbe

71 11 2

Arhitekturne storitve za stanovanjske in nestanovanjske stavbe

71 11 2A

Arhitekturne storitve zgodovinske obnove

71 11 23

Arhitekturno svetovanje

71 11 24

Urbanistično načrtovanje in načrtovanje rabe stavbnih zemljišč

71 11 3

Krajinske arhitekturne storitve in arhitekturno svetovanje

71 11 4

Inženirske storitve

71 12 1

Inženirsko svetovanje

71 12 11

Inženirske storitve za stavbe

71 12 12

Inženirske storitve za energetske projekte

71 12 13

Inženirske storitve za transportne projekte

71 12 14

Inženirske storitve za projekte ravnanja z nevarnimi ali nenevarnimi odpadki

71 12 15

Inženirske storitve za vodne objekte, objekte za ravnanje z odplakami in drenažne objekte

71 12 16

Inženirske storitve za industrijske in proizvodne objekte

71 12 17

Inženirske storitve za telekomunikacijske projekte in projekte v zvezi z oddajanjem programov

71 12 18

Inženirske storitve za druge projekte

71 12 19

Upravljanje projektov za gradnjo

71 12 2

Geološke, geofizikalne in s tem povezane svetovalne storitve

71 12 3

Storitve tehničnega preskušanja in analiziranja

71 20 1

Preskušanje sestave in čistosti ter analiziranje

71 20 11

Preskušanje in analiziranje fizikalnih lastnosti

71 20 12

Storitve preskušanja in analiziranja integriranih mehanskih in električnih sistemov

71 20 13

Storitve tehničnega preskušanja vozil za cestni prevoz

71 20 14

Drugo tehnično preskušanje in analiziranje

71 20 19

Storitve oglaševalskih agencij

73 11 1

Celostne storitve oglaševanja

73 11 11

Neposredno trženje in pošiljanje komercialnih obvestil

73 11 12

Zasnova oglaševanja in razvoj koncepta

73 11 13

Druge storitve oglaševanja

73 11 19

Prodaja oglaševalskega prostora ali časa proti plačilu ali po pogodbi

73 12 1

Prodaja oglaševalskega prostora proti plačilu ali po pogodbi v tiskanih medijih

73 12 11

Prodaja oglaševalskega prostora ali časa na TV/radiu proti plačilu ali po pogodbi

73 12 12

Prodaja oglaševalskega prostora ali časa v internetu proti plačilu ali po pogodbi

73 12 13

Prodaja oglaševanja prireditev

73 12 14

Druga prodaja oglaševalskega prostora ali časa proti plačilu ali po pogodbi

73 12 19

Tržne raziskave in podobne storitve

73 20 1

Storitve tržnega raziskovanja: kvalitativne storitve

73 20 11

Storitve tržnega raziskovanja: kvantitativne ad hoc raziskave

73 20 12

Storitve tržnega raziskovanja: kvantitativne stalne in redne raziskave

73 20 13

Storitve tržnega raziskovanja, razen raziskav; druge storitve tržnega raziskovanja

73 20 1A
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Raziskovanje javnega mnenja

73 20 2

Storitve agencij za zaposlovanje

78 10 1

Storitve iskanja vodilnih kadrov

78 10 11

Storitve trajnega zaposlovanja, razen iskanja vodilnih kadrov

78 10 12

Storitve agencij za začasno zaposlovanje

78 20 1

Storitve agencij za začasno zaposlovanje pri zagotavljanju osebja na področju računalništva in
telekomunikacij

78 20 11

Storitve agencij za začasno zaposlovanje pri zagotavljanju osebja na področju drugih pisarniških
del

78 20 12

Storitve agencij za začasno zaposlovanje pri zagotavljanju osebja na področju trgovine

78 20 13

Storitve agencij za začasno zaposlovanje pri zagotavljanju osebja na področju transporta,
skladiščenja, logistike ali industrijskih delavcev

78 20 14

Storitve agencij za začasno zaposlovanje pri zagotavljanju osebja na področju hotelov in
restavracij

78 20 15

Storitve agencij za začasno zaposlovanje pri zagotavljanju osebja na področju zdravstva

78 20 16

Storitve agencij za začasno zaposlovanje pri zagotavljanju osebja na drugih področjih

78 20 19

Druge storitve na področju človeških virov

78 30 1

Popravila in vzdrževanje računalnikov ter zunanje opreme

95 11

Nadaljnja prodaja

NADALJNJA
PRODAJA

Drugi izdelki, d. n.

OTH

Skupaj

SKUPAJ

4.11. Velikostni razredi prihodka od prodaje
Velikostni razredi se merijo v milijonih eurov. Uporabljajo se le za podatke iz Priloge III. V drugih prilogah je to polje
lahko prazno.
Velikostni razred prihodka od prodaje

Oznaka

0–1

01

1–2

02

2–5

03

5–10

04

10–20

05

20–50

06

50–200

07

200+

08

Skupaj

30

4.12. Razčlenitev po okoljskih področjih
To polje se uporablja le za Prilogo II. V drugih prilogah je to polje lahko prazno.
Razčlenitev po okoljskih področjih

Oznaka

Varstvo zunanjega zraka in podnebja

ED01

Ravnanje z odpadno vodo

ED02

Ravnanje z odpadki

ED03

Druge dejavnosti varstva okolja

ED09

Skupaj

ED30

4.13. Geografska razčlenitev
To polje se uporablja le v prilogah V, VI in VII. V drugih prilogah je to polje lahko prazno.
Države in skupine držav

Oznaka

Belgique/België/Belgija

BEL

България/Bolgarija

BLG
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Čèská republika/Češka republika

CZE

Danmark/Danska

DNK

Deutschland/Nemčija

DEU

Eesti/Estonija

EST

Eλλάδα/Grčija

GRC

España/Španija

ESP

France/Francija

FRA

Ireland/Irska

IRL

Italia/Italija

ITA

Κύπρος/Ciper

CYP

Latvija/Latvija

LVA

Lietuva/Litva

LTU

Luxembourg/Luksemburg

LUX

Magyarország/Madžarska

HUN

Malta/Malta

MLT

Nederland/Nizozemska

NLD

Österreich/Avstrija

AUT

Polska/Poljska

POL

Portugal/Portugalska

PRT

România/Romunija

ROM

Slovenija

SVN

Slovensko/Slovaška

SVK

Suomi/Finska

FIN

Sverige/Švedska

SWE

United Kingdom/Združeno kraljestvo

GBR

Island/Islandija

ISL

Liechtenstein/Lihtenštajn

LIE

Norge/Norveška

NOR

Schweiz/Suisse/Svizzera/Švica

CHE

USA/ZDA (za prilogi V in VI)

USA

USA and Canada/ZDA in Kanada (le za Prilogo VII)
Japan/Japonska
V državi članici, v kateri je sedež

US_CA
JPN
MSHO

V drugih državah članicah

OMS

V drugih državah evropskega gospodarskega prostora (EGP)

OEEA

V drugih tretjih državah (tujina)

THCO

Skupaj Evropska unija

EU

Skupaj Evropski gospodarski prostor

EEA

Skupaj države nečlanice EGP

TTHCO

Skupaj svet

SKUPAJ
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4.14. Sedež matičnega podjetja
To polje se uporablja le v prilogah V in VI. V drugih prilogah je to polje lahko prazno.

Država, v kateri je sedež matičnega podjetja

Oznaka

Matično podjetje v domači državi članici

RE01

Matično podjetje v drugi državi

RE02

Skupaj

RE30

4.15. Pravna oblika
To polje se uporablja le v prilogah V, VI in IX. V drugih prilogah je to polje lahko prazno.

Pravni status

Oznaka

Za priloge V in VI
Delniške družbe

LS01

Vzajemne zavarovalnice (samo za Prilogo V)/Zadruge (samo za Prilogo VI)

LS02

Javnopravna podjetja (le za Prilogo VI)

LS03

Podružnice podjetij s sedežem v državah, ki niso iz EGP

LS04

Drugo

LS05

Skupaj

LS30

Za Prilogo IX
V osebni lasti in brez omejitve osebne odgovornosti

SP

Zasebne delniške družbe ali delniške družbe, ki kotirajo na borzi, z omejeno odgovornostjo za lastniške
delnice

LL

Partnerstva v osebni lasti z omejeno ali neomejeno odgovornostjo Vključene so tudi oblike z drugih
ravni, na primer zadruge, združenja itd.

PA

Vse navedene pravne oblike

TT

4.16. Vrsta zavarovalnega podjetja ali zavarovalništva
To polje se uporablja le v Prilogi V. V ostalih prilogah je to polje lahko prazno.

Vrsta zavarovalnega podjetja ali zavarovalništva

Oznaka

Zavarovalnice za življenjsko zavarovanje

1

Zavarovalnice za neživljenjsko zavarovanje

2

Univerzalne zavarovalnice

3

Pozavarovalnice

4

Življenjsko zavarovanje univerzalnih zavarovalnic

5

Neživljenjsko zavarovanje univerzalnih zavarovalnic (vključno s sprejetim poslom)

6

Skupaj

T

4.17. Kategorija
To polje se uporablja le za Prilogo VI. V drugih prilogah je to polje lahko prazno.

Kategorija kreditnih institucij

Oznaka

Pooblaščene banke

CA01

Specializirane kreditne institucije

CA02

Druge kreditne institucije

CA03

Skupaj

CA30
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4.18. Razčlenitev valut
To polje se uporablja le za Prilogo VII. V drugih prilogah je to polje lahko prazno.
Razčlenitev valut

Oznaka

EURO

EURO

Drugo

OTH

Skupaj

SKUPAJ

4.19. Stalno prebivališče stranke
To polje se uporablja le za Prilogo VIII. V drugih prilogah je to polje lahko prazno.
Stalno prebivališče stranke

Oznaka

Rezident

M21

Nerezident

M22

Nerezident znotraj EU

M221

Nerezident zunaj EU

M222

Skupaj

SKUPAJ

4.20. Populacija
To polje se uporablja le za Prilogo IX. V drugih prilogah je to polje lahko prazno.
Populacija

Oznaka

Dejavna podjetja

NXX

Novonastala podjetja

RXX

Podjetja, ki so prenehala delovati

DXX

XX se nanaša na zadnji dve števki izhodiščnega leta, npr. R08 se nanaša na populacijo novonastalih podjetij.

5.

DODATNA DOKUMENTACIJA
Države članice zagotovijo potrebne informacije za dokumentacijo revizij podatkov in sprememb v metodologiji. Ko se
revidirani podatki pošljejo, država navede, ali je to pomembno za zaupnost. Obliko zapisa za take informacije določi
Eurostat.
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PRILOGA III
DVOJNO POROČANJE V NACE REV. 1.1

1.

Naslednje serije podatkov se z uporabo NACE Rev. 1.1. predložijo za referenčno leto 2008:

Serija 1Z
Ime serije

1Z: Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1

Zajete dejavnosti

NACE Rev. 1.1, področja H, I in K

Karakteristike

11
12
12
12
13
13
13
13
13
15
16
16

Razčlenitev po dejavnosti

NACE Rev. 1.1
PODROČJE H

11
11
12
15
11
12
31
32
33
11
11
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Število podjetij
Prihodki od prodaje
Vrednost proizvodnje
Dodana vrednost v stroških faktorjev
Celotna vrednost nabavljenega blaga in storitev
Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki
Stroški dela
Plače
Stroški socialnega zavarovanja
Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva
Število oseb, ki delajo
Število zaposlenih
Hoteli in restavracije

55.1+55.2

„Hoteli“ in „Kampi ter druge nastanitve za krajši čas“

55.3+55.4+55.5
PODROČJE I

„Restavracije“ in „Bari“ ter „Menze, priprava in dostava
hrane“
Promet, skladiščenje in povezave

60

Kopenski transport; cevovodni transport

60.1

Železniški promet

60.2

Drug kopenski promet

60.21+60.22+60.23
60.24

„Drug kopenski promet“ brez „Cestnega tovornega
prometa“
Cestni tovorni promet

60.3

Cevovodni transport

61

TVodni promet

61.1

Pomorski promet

61.2

Promet po rekah, jezerih, prekopih

62

Zračni promet

63

64

Podporne in pomožne transportne dejavnosti; dejavnosti potovalnih agencij
„Pomožne prometne dejavnosti“ brez „Dejavnosti
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti“
„Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti“
Pošta in telekomunikacije

64.1

Poštna in kurirska dejavnost

64.11

Dejavnosti javne pošte

64.12

Kurirska dejavnost, razen javne pošte

64.2

Telekomunikacije

PODORČJE K

Nepremičnine, najem in poslovne storitve

70

Poslovanje z nepremičninami

71

71.3

Dajanje strojev in opreme brez delavcev ter blaga za
osebno in gospodinjsko rabo v najem
„Dajanje avtomobilov v najem“ in „dajanje drugih vozil
v najem“
Dajanje drugih strojev in opreme v najem

71.4

Izposojanje izdelkov za široko rabo

72

Računalniško povezane dejavnosti

73

Raziskovanje in razvoj

74

Druge poslovne dejavnosti

63.1+63.2+63.4
63.3

71.1+71.2

31.3.2009

31.3.2009

Uradni list Evropske unije

SL

74.1

74.11+74.12+74.14
+74.15
74.13
74.2+74.3

Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; tržne raziskave in
raziskave javnega mnenja; podjetniško in poslovno
svetovanje; dejavnost holdingov
„Pravne dejavnosti“ in „Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje“ in „Podjetniško in poslovno svetovanje“ ter „Upravljanje holdingov“
Tržne raziskave in raziskave javnega mnenja

74.4

„Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično
svetovanje“ ter „Tehnično preskušanje in analiziranje“
Oglaševanje

74.5

Dejavnost zaposlovanja in posredovanja delovne sile

74.6

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

74.7

Čiščenje objektov in opreme

74.8

Raznovrstne poslovne dejavnosti

Serija 2Z

Ime serije

2Z: Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1

Zajete dejavnosti

NACE Rev. 1.1, področja C do E

Karakteristike

11
12
12
12
13
13
13
13
13
15
16
16

Razčlenitev po dejavnosti

NACE
NACE
NACE
NACE

11
11
12
15
11
12
31
32
33
11
11
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Število podjetij
Prihodki od prodaje
Vrednost proizvodnje
Dodana vrednost v stroških faktorjev
Celotna vrednost nabavljenega blaga in storitev
Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki
Stroški dela
Plače
Stroški socialnega zavarovanja
Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva
Število oseb, ki delajo
Število zaposlenih

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

1.1,
1.1,
1.1,
1.1,

štirimestna raven (razred)
trimestna raven (skupine)
dvomestna raven (oddelki)
podpodročja in področja

Serija 3Z

Ime serije

3Z: Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1

Zajete dejavnosti

NACE Rev. 1.1, področje G

Karakteristike

11
12
12
12
13
13
13
13
13
15
16
16

Razčlenitev po dejavnosti

NACE
NACE
NACE
NACE

11
11
12
15
11
12
31
32
33
11
11
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Število podjetij
Prihodki od prodaje
Vrednost proizvodnje
Dodana vrednost v stroških faktorjev
Celotna vrednost nabavljenega blaga in storitev
Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki
Stroški dela
Plače
Stroški socialnega zavarovanja
Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva
Število oseb, ki delajo
Število zaposlenih

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

1.1,
1.1,
1.1,
1.1,

štirimestna raven (razred)
trimestna raven (skupine)
dvomestna raven (oddelki)
podpodročja in področja

L 86/149

L 86/150

Uradni list Evropske unije

SL

Serija 4Z

2.

Ime serije

4Z: Letna statistika podjetij glede na NACE Rev. 1.1

Zajete dejavnosti

NACE Rev. 1.1, področje F

Karakteristike

11
12
12
12
13
13
13
13
13
15
16
16

Razčlenitev po dejavnosti

NACE
NACE
NACE
NACE

11
11
12
15
11
12
31
32
33
11
11
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Število podjetij
Prihodki od prodaje
Vrednost proizvodnje
Dodana vrednost v stroških faktorjev
Celotna vrednost nabavljenega blaga in storitev
Nabava blaga in storitev za nadaljnjo prodajo v nespremenjeni obliki
Stroški dela
Plače
Stroški socialnega zavarovanja
Bruto naložbe v opredmetena osnovna sredstva
Število oseb, ki delajo
Število zaposlenih

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

1.1,
1.1,
1.1,
1.1,

štirimestna raven (razred)
trimestna raven (skupine)
dvomestna raven (oddelki)
podpodročja in področja

Dokončni rezultati v skladu z NACE Rev. 1.1. se pošljejo v 24 mesecih od zaključka koledarskega leta referenčnega
obdobja.

31.3.2009

31.3.2009

PRILOGA IV

ODSTOPANJA

SL

Oddelek I: Odstopanja v zvezi z določbami iz Priloge I
DANSKA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog
Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja
NACE Rev. 2, skupina 64.1, kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 in NACE Rev. 2,
oddelek 65

se ne uporablja
NACE Rev. 2, skupina 64.1, kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 in NACE Rev. 2,
oddelek 65

se ne uporablja
NACE Rev. 2, skupina 64.1, kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 in NACE Rev. 2,
oddelek 65

NEMČIJA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Delno odstopanje

Delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, razred 65.12 in skupina 65.3

NACE Rev. 2, skupina 64.1, kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 in NACE Rev. 2,
oddelek 65

2008: 18 + 15 za NACE Rev. 2, Oddelek I
2009: 18 + 3 za NACE Rev. 2, Področje I
NACE Rev. 2, skupina 64.1, kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 in NACE Rev. 2,
oddelek 65

Uradni list Evropske unije

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

GRČIJA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, razred 64.19 in kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92

NACE Rev. 2, razredi 64.19 in kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 ter NACE Rev. 2,
oddelek 65

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

L 86/151

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

brez odstopanja

delno odstopanje

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

L 86/152

FRANCIJA

brez odstopanja

2008: 10 + 24 za
kreditne institucije
12 + 24 za NACE
2009: 10 + 12 za
kreditne institucije
12 + 12 za NACE

NACE Rev. 2, skupina 64.1 in
NACE Rev. 2, razred 64.92 ter
Rev. 2, oddelek 65
NACE Rev. 2, skupina 64.1 in
NACE Rev. 2, razred 64.92 ter
Rev. 2, oddelek 65

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, področje H do J in L do N ter
oddelek 95

SL

Potreben je dodatni odlog

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

18 + 12 za NACE Rev. 2, področja H do J in L do
N ter oddelek 95

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, razredi 64.19 in kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 ter NACE Rev. 2,
oddelek 65

NACE Rev. 2, razredi 64.19 in kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 ter NACE Rev. 2,
oddelek 65

NACE Rev. 2, razredi 64.19 in kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 ter NACE Rev. 2,
oddelek 65

Uradni list Evropske unije

IRSKA

ITALIJA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

skupini 65.1 in 65.2 NACE Rev. 2

NACE Rev. 2, razredi 64.19 in kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 ter NACE Rev. 2,
skupini 65.1 in 65.2

NACE Rev. 2, skupini 65.1 in 65.2

31.3.2009

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

brez odstopanja

delno odstopanje
se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, skupina 64.1, kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 in NACE Rev. 2,
oddelek 65

brez odstopanja

SL

Potreben je dodatni odlog

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

31.3.2009

LUKSEMBURG

MALTA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

10 + 9 za NACE Rev. 2, skupina 64.1 in kreditne
institucije NACE Rev. 2, razred 64.92 ter
12 + 9 za NACE Rev. 2, oddelek 65
18 + 9 za NACE Rev. 2, področja H do J in L do
N ter oddelek 95

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

NACE Rev. 2, področja H do N in oddelek 95

NACE Rev. 2, področja H do N in oddelek 95

Uradni list Evropske unije

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

POLJSKA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, oddelek 65

NACE Rev. 2, oddelek 65

NACE Rev. 2, oddelek 65

ŠVEDSKA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

brez odstopanja

delno odstopanje

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

delno odstopanje

L 86/153

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, razred 64.19, kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92 ter NACE Rev. 2,
oddelek 65

NACE Rev. 2, oddelek 65

L 86/154

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

SL

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 12170
Bruto poslovni presežek

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

brez odstopanja

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, skupina 64.1 in kreditne institucije
NACE Rev. 2, razred 64.92

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

brez odstopanja

BELGIJA
Letna statistika podjetij 2008 spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

18 + 3

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2 38

Manjkajoči velikostni razredi

se ne uporablja

Uradni list Evropske unije

Oddelek II: Odstopanja v zvezi z določbami Priloge II

BOLGARIJA
Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja
Manjkajoče dejavnosti
Manjkajoči velikostni razredi

31.3.2009

Potreben je dodatni odlog

popolno odstopanje

Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

31.3.2009

DANSKA

popolno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

SL

Manjkajoče dejavnosti
Manjkajoči velikostni razredi

NEMČIJA
Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

18 + 9 za NACE Rev. 2, področji D in E

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

Manjkajoči velikostni razredi

se ne uporablja

GRČIJA

Uradni list Evropske unije

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

Manjkajoči velikostni razredi

0 do 9 zaposlenih

FRANCIJA
Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

L 86/155

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Manjkajoči velikostni razredi

0 do 49 zaposlenih
razen:
NACE Rev. 2., oddelki 10, 11 in 12

L 86/156

Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

SL

IRSKA
Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

popolno odstopanje

Potreben je dodatni odlog
Manjkajoče dejavnosti
Manjkajoči velikostni razredi

LUKSEMBURG
Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

popolno odstopanje

Uradni list Evropske unije

Opomba: V skladu z določbami oddelka 4(3) in oddelka 4(4) Priloge II k Uredbi Sveta št. 2008/97 informacij, potrebnih za zbiranje statističnih podatkov v zvezi s karakteristikami 21 11 0, 21 12 0 in 21 14 0, ni treba zbirati, če skupni znesek
prihodkov od prodaje ali število oseb, zaposlenih v oddelku NACE Rev. 1, področja C do E, v državi članici predstavlja manj kot 1 % skupne vrednosti v Skupnosti.

Potreben je dodatni odlog
Manjkajoče dejavnosti
Manjkajoči velikostni razredi
Opomba: V skladu z določbami oddelka 4(3) in oddelka 4(4) Priloge II k Uredbi Sveta št. 2008/97 informacij, potrebnih za zbiranje statističnih podatkov v zvezi s karakteristikami 21 11 0, 21 12 0 in 21 14 0, ni treba zbirati, če skupni znesek
prihodkov od prodaje ali število oseb, zaposlenih v oddelku NACE Rev. 1, področja C do E, v državi članici predstavlja manj kot 1 % skupne vrednosti v Skupnosti.

SLOVENIJA
Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

18 + 6

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2.36

Manjkajoči velikostni razredi

Vsa področja dejavnosti 0 do 19 zaposlenih in vsi velikostni razredi za dejavnost NACE 36

31.3.2009

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008 Spremenljivka 21 12 0
Naložbe v naprave in objekte, povezane s čistejšo tehnologijo („integrirana tehnologija“)

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja
se ne uporablja

Manjkajoči velikostni razredi

0 do 19 zaposlenih

SL

Manjkajoče dejavnosti

31.3.2009

SLOVAŠKA

Oddelek III: Odstopanja v zvezi z določbami iz Priloge III
NEMČIJA

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

2008: 18 + 15 za NACE Rev. 2, Področje G
2009: 18 + 3 za NACE Rev. 2, Področje G
se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

Uradni list Evropske unije

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

FRANCIJA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

popolno odstopanje

Potreben je dodatni odlog
Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja
NACE Rev. 2, področje G

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

brez odstopanja

MALTA
Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 13131
Plačila za najem delovne sile

Letna statistika podjetij 2008–2009 Spremenljivka 16140
Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

NACE Rev. 2, področje G

NACE Rev. 2, področje G
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Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja
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Oddelek IV: Odstopanja v zvezi z določbami iz Priloge VIII
BELGIJA

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

za leto 2008: 18 + 8
za leto 2009: 18 + 4
za leto 2010: 18 + 2

za leto 2008: 18 + 8
za leto 2010: 18 + 2

za leto 2009: 18 + 4
za leto 2011: 18 + 2

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem izdelku

za 2008–2009:
Za NACE REV. 2, oddelek 62 ter skupini 58.2 in
63.1
58.29.1 + 58.29.2
58.29.3 + 58.29.4
za NACE Rev. 2, oddelek 78
78.20.11
78.20.12
78.20.13
78.20.14
78.20.15
78.20.16
78.20.19

za leto 2008:
za NACE Rev. 2, skupina 69.1

za leto 2009:
za NACE Rev. 2 razred 71.12

69.10.11
69.10.12
69.10.13
69.10.14
69.10.15

71.12.11
71.12.12
71.12.13
71.12.14
71.12.15
71.12.16
71.12.17
71.12.18
71.12.19

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem sedežu stranke

se ne uporablja

Uradni list Evropske unije

Dvoletna statistika podjetij 2008–201 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

SL

Letna statistika podjetij 2008–2010 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

ESTONIJA
Letna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

popolno odstopanje

Dvoletna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti
NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

popolno odstopanje

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

2009: popolno odstopanje
2011: brez odstopanja

Potreben je dodatni odlog

Razčlenitev po manjkajočem izdelku
Razčlenitev po manjkajočem sedežu stranke

31.3.2009

Manjkajoče dejavnosti

Letna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

popolno odstopanje

Dvoletna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti
NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

popolno odstopanje

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

31.3.2009

FRANCIJA

2009: popolno odstopanje
2011: brez odstopanja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem izdelku

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem sedežu stranke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

SL

Potreben je dodatni odlog

LUKSEMBURG

Dvoletna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti
NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem izdelku

skupaj

skupaj

skupaj

Razčlenitev po manjkajočem sedežu stranke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Uradni list Evropske unije

Letna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

MALTA
Letna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

Dvoletna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti
NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

18 + 6

18 + 6

18 + 6

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem izdelku

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem sedežu stranke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja
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Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Letna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

Dvoletna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti
NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni odlog

18 + 3

18 + 3

18 +3

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem izdelku

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem sedežu stranke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

SL

Manjkajoče dejavnosti
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AVSTRIJA

POLJSKA

Dvoletna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti
NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

brez odstopanja

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

za leto 2008:
NACE REV. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in
73.1 ter oddelek 78

za leto 2008:
NACE REV. 2, skupini 69.2 in 70.2

se ne uporablja

Za leto 2008:
NACE Rev. 2, skupina 69.1
69.10.17
69.10.18
69.10.19

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem izdelku

Razčlenitev po manjkajočem sedežu stranke

za leto 2008:
Za NACE REV. 2, oddelek 62 ter skupini 58.2 in
63.1

Uradni list Evropske unije

Letna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

FINSKA
Letna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

Dvoletna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti
NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

za leto 2008: popolno odstopanje
za leto 2009–2010: brez odstopanja

za leto 2008: popolno odstopanje
za leto 2010: brez odstopanja

brez odstopanja

Potreben je dodatni odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

31.3.2009

Popolno ali delno odstopanje ali brez odstopanja

Dvoletna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti
NACE Rev. 2, skupine 69.1, 69.2 in 70.2

Dvoletna statistika podjetij 2009–2011 Za dejavnosti NACE
Rev. 2, skupine 73.2, 71.1 in 71.2

Razčlenitev po manjkajočem izdelku

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Razčlenitev po manjkajočem sedežu stranke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

31.3.2009

Letna statistika podjetij 2008–2010 za dejavnosti NACE
Rev. 2, oddelek 62, skupine 58.2, 63.1 in 73.1 ter oddelek 78

SL

Oddelek V: Odstopanja v zvezi z določbami iz Priloge IX
BELGIJA

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

Referenčno
leto 2004

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

popolno odstopanje

popolno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

brez odstopanja

brez odstopanja

18 + 6
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
11 93 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1

18 + 6
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
11 93 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
11 94 1
16 94 1
16 95 1

18 + 3
za spremenljivke:
11 94 1
16 94 1
16 95 1
11 94 2
16 94 2
16 95 2

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

11
11
11
16
16
16
16
16
16

11
11
11
16
16
16
16
16
16
11
16
16

11
16
16
11
16
16

11
16
16
11
16
16

11
16
16
11
16
16

11
16
16
11
16
16

11 94 5
16 94 5
16 95 5

0
0
0
0
1
0
1
0
1

91
92
93
91
91
92
92
93
93
94
94
95

0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1

94
94
95
94
94
95

1
1
1
2
2
2

94
94
95
94
94
95

2
2
2
3
3
3

94
94
95
94
94
95

3
3
3
4
4
4

94
94
95
94
94
95

4
4
4
5
5
5
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Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

91
92
93
91
91
92
92
93
93

Referenčno leto 2012

Uradni list Evropske unije

Potreben je dodatni
odlog

Referenčno
leto 2011

Referenčno
leto 2004

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni
odlog

18 + 6
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
11 93 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
11 94 1
16 94 1
16 95 1
11 94 2
16 94 2
16 95 2
11 94 3
16 94 3
16 95 3

18 + 6
za spremenljivke:
11 94 1
16 94 1
16 95 1
11 94 2
16 94 2
16 95 2
11 94 3
16 94 3
16 95 3
11 94 4
16 94 4
16 95 4

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

se ne uporablja

se ne uporablja

brez odstopanja

brez odstopanja

Referenčno
leto 2009

brez odstopanja

Referenčno
leto 2010

brez odstopanja

Referenčno
leto 2011

brez odstopanja

Referenčno leto 2012

brez odstopanja

Uradni list Evropske unije

Referenčno
leto 2008

brez odstopanja

Referenčno
leto 2006

SL

Referenčno
leto 2007

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

Referenčno
leto 2005
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DANSKA

NEMČIJA

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

brez odstopanja

Referenčno
leto 2005

brez odstopanja

Referenčno
leto 2006

brez odstopanja

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

delno odstopanje

delno odstopanje

Referenčno
leto 2009

brez odstopanja

Referenčno
leto 2010

brez odstopanja

Referenčno
leto 2011

brez odstopanja

Referenčno leto 2012

brez odstopanja

31.3.2009

Referenčno
leto 2004

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Potreben je dodatni
odlog

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

Referenčno leto 2012

18 + 9

31.3.2009

Referenčno
leto 2004

za spremenljivke:
11 91 0

SL

11 92 0
11 93 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
11 94 1

Uradni list Evropske unije

16 94 1
16 95 1
11 94 2
16 94 2
16 95 2
11 94 3
16 94 3
16 95 3
Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

GRČIJA
Referenčno
leto 2004

brez odstopanja

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Referenčno leto 2012

delno odstopanje
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Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

Potreben je dodatni
odlog

06/2009 + 6
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
11 93 0
11 94 1
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
16 94 1
16 95 1

06/2009 + 6
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
11 93 0
11 94 1
11 94 2
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
16 94 1
16 94 2
16 95 1
16 95 2

18 + 18
za spremenljivke:
11 94 1
11 94 2
11 94 3
11 94 4
16 94 1
16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 95 1
16 95 2
16 95 3
16 95 4

18 + 18
za spremenljivke:
11 94 1
11 94 2
11 94 3
16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 2
16 95 3
16 95 4
16 95 5

18 + 12
za spremenljivke:
11 94 3
11 94 4
11 94 5
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 3
16 95 4
16 95 5

18 + 12
za spremenljivke:
11 94 4
11 94 5
16 94 4
16 94 5
16 95 4
16 95 5

18 + 6
za spremenljivke:
11 94 5
16 94 5
16 95 5

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

se ne uporablja

se ne uporablja

06/2009 + 18
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
11 93 0
11 94 1
11 94 2
11 94 3
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
16 94 1
16 94 2
16 94 3
16 95 1
16 95 2
16 95 3
se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Referenčno leto 2012
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Referenčno
leto 2004

SL
Uradni list Evropske unije

IRSKA
Referenčno
leto 2004

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

popolno odstopanje

popolno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni
odlog

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

NACE Rev. 1.1,
področje J –
NACE Rev. 2,
področje K: vsi
velikostni razredi
druge dejavnosti
0–9 zaposlenih

NACE Rev. 1.1,
področje J –
NACE Rev. 2,
področje K: vsi
velikostni razredi
druge dejavnosti
0–9 zaposlenih

NACE Rev. 1.1,
področje J –
NACE Rev. 2,
področje K: vsi
velikostni razredi
druge dejavnosti
0–9 zaposlenih

NACE Rev. 1.1,
področje J –
NACE Rev. 2,
področje K: vsi
velikostni razredi
druge dejavnosti
0–9 zaposlenih

NACE Rev. 1.1,
področje J –
NACE Rev. 2,
področje K: vsi
velikostni razredi
druge dejavnosti
0–9 zaposlenih

NACE Rev. 1.1,
področje J –
NACE Rev. 2,
področje K: vsi
velikostni razredi
druge dejavnosti
0–9 zaposlenih

NACE Rev. 1.1,
področje J – NACE
Rev. 2, področje
K: vsi velikostni
razredi
druge dejavnosti 0–
9 zaposlenih

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

11 91 0

11 91 0

11 94 1

11 94 2

11 94 3

11 94 4

11 94 5

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

Referenčno leto 2012

31.3.2009

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

Referenčno leto 2012

11 92 0

11 94 2

11 94 3

11 94 4

11 94 5

16 94 5

11 93 0

11 93 0

16 94 1

16 94 2

16 94 3

16 94 4

16 95 5

16 91 0

11 94 1

16 94 2

16 94 3

16 94 4

16 94 5

16 91 1

16 91 0

16 95 1

16 95 2

16 95 3

16 95 4

16 92 0

16 91 1

16 95 2

16 95 3

16 95 4

16 95 5

16 92 1

16 92 0

16 93 0

16 92 1

16 93 1

16 93 0

SL

11 92 0

31.3.2009

Referenčno
leto 2004

16 93 1
16 94 1
16 95 1
Manjkajoče spremenljivke

11 94 2

11 94 3

11 94 4

11 94 5

11 94 2

11 94 3

11 94 4

11 95 5

16 94 5

16 94 1

16 94 2

16 94 3

16 94 4

16 95 5

16 94 2

16 94 3

16 94 4

16 94 5

16 95 1

16 95 2

16 95 3

16 95 4

16 95 2

16 95 3

16 95 4

16 95 5

NACE Rev. 1.1 in
NACE Rev. 2,
dvomestna raven
in nižje

NACE Rev. 1.1 in
NACE Rev. 2,
dvomestna raven
in nižje

NACE Rev. 1.1 in
NACE Rev. 2,
dvomestna raven
in nižje

NACE Rev. 1.1 in
NACE Rev. 2,
dvomestna raven
in nižje

NACE Rev. 1.1 in
NACE Rev. 2,
dvomestna raven
in nižje

NACE Rev. 1.1 in
NACE Rev. 2,
dvomestna raven
in nižje

NACE Rev. 1.1 in
NACE Rev. 2, dvomestna raven in
nižje

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

Referenčno leto 2012

Uradni list Evropske unije

Razčlenitev po
manjkajoči dejavnosti

11 94 1

CIPER
Referenčno
leto 2004

delno odstopanje

Potreben je dodatni
odlog

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

11 93 0
16 93 0
16 93 1

brez odstopanja

Referenčno
leto 2006

brez odstopanja

Referenčno
leto 2007

brez odstopanja

Referenčno
leto 2008

brez odstopanja

brez odstopanja

brez odstopanja

brez odstopanja

brez odstopanja

L 86/165

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2004

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

brez odstopanja

Referenčno
leto 2005

brez odstopanja

Referenčno
leto 2006

brez odstopanja

Referenčno
leto 2007

delno odstopanje

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

se ne uporablja

brez odstopanja

Referenčno
leto 2010

brez odstopanja

Referenčno
leto 2011

brez odstopanja

Referenčno leto 2012

brez odstopanja

Uradni list Evropske unije

18 + 6
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
11 93 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
11 94 1
16 94 1
16 95 1
11 94 2
16 94 2
16 95 2
11 94 3
16 94 3
16 95 3

brez odstopanja

Referenčno
leto 2009

SL

Potreben je dodatni
odlog

Referenčno
leto 2008

L 86/166

LUKSEMBURG

MADŽARSKA
Referenčno
leto 2004

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

brez odstopanja

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

delno odstopanje

delno odstopanje

18 + 6
za spremenljivke:
11 93 0
16 93 0
16 93 1

18 + 6
za spremenljivke:
11 93 0
16 93 0
16 93 1

Referenčno
leto 2008

brez odstopanja

Referenčno
leto 2009

brez odstopanja

Referenčno
leto 2010

brez odstopanja

Referenčno
leto 2011

brez odstopanja

Referenčno leto 2012

brez odstopanja

31.3.2009

Potreben je dodatni
odlog

brez odstopanja

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

Referenčno leto 2012

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

31.3.2009

Referenčno
leto 2004

SL

MALTA
Referenčno
leto 2004

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni
odlog

18 + 6
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
11 93 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
11 94 1
16 94 1
16 95 1
11 94 2
16 94 2
16 95 2
11 94 3
16 94 3
16 95 3

18 + 6
za spremenljivke:
11 94 1
16 94 1
16 95 1
11 94 2
16 94 2
16 95 2
11 94 3
16 94 3
16 95 3
11 94 4
16 94 4
16 95 4

18 + 6
za spremenljivke:
11 94 2
16 94 2
16 95 2
11 94 3
16 94 3
16 95 3
11 94 4
16 94 4
16 95 4
11 94 5
16 94 5
16 95 5

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

brez odstopanja

brez odstopanja

Referenčno
leto 2006

brez odstopanja

Referenčno
leto 2010

brez odstopanja

Referenčno
leto 2011

brez odstopanja

Referenčno leto 2012

brez odstopanja

Uradni list Evropske unije

Referenčno
leto 2007

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

Referenčno
leto 2005

ROMUNIJA
Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Referenčno leto 2012

brez odstopanja

L 86/167

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

Referenčno
leto 2004

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

Ni podatkov
o samostojnih
podjetnikih

Ni podatkov
o samostojnih
podjetnikih

Ni podatkov
o samostojnih
podjetnikih

Ni podatkov
o samostojnih
podjetnikih

Ni podatkov
o samostojnih
podjetnikih

Ni podatkov
o samostojnih
podjetnikih

Ni podatkov
o samostojnih
podjetnikih

Ni podatkov
o samostojnih
podjetnikih

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

za spremenljivke

11 91 0

11 91 0

11 91 0

11 94 1

11 94 2

11 94 3

11 94 4

11 94 5

11 92 0

11 92 0

11 92 0

16 94 1

16 94 2

16 94 3

16 94 4

16 94 5

11 93 0

11 93 0

11 93 0

16 95 1

16 95 2

16 95 3

16 95 4

16 95 5

16 91 0

16 91 0

16 91 0

11 94 2

11 94 3

11 94 4

11 94 5

16 91 1

16 91 1

16 91 1

16 94 2

16 94 3

16 94 4

16 94 5

16 92 0

16 92 0

16 92 0

16 95 2

16 95 3

16 95 4

16 95 5

16 92 1

16 92 1

16 92 1

11 94 3

11 94 4

11 94 5

16 93 0

16 93 0

16 93 0

16 94 3

16 94 4

16 94 5

16 93 1

16 93 1

16 93 1

16 95 3

16 95 4

16 95 5

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

se ne uporablja

se ne uporablja

Opomba o RO: podatki o s.p. bodo manjkali v podatkih o preživetju v seriji 9B => podatki o preživetju se morajo ponovno vzpostaviti od leta 2007 naprej.

SLOVENIJA
Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Popolno ali delno
odstopanje ali brez
odstopanja

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

delno odstopanje

Potreben je dodatni
odlog

06/2010 + 8
podatki v NACE
Rev. 2
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1

06/2010 + 8
podatki v NACE
Rev. 2
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1

06/2010 + 8
podatki v NACE
Rev. 2
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1

06/2010 + 8
podatki v NACE
Rev. 2
za spremenljivke:
11 91 0
11 92 0
16 91 0
16 91 1
16 92 0
16 92 1

06/2010 + 8
podatki v NACE
Rev. 2
za spremenljivke:
11 94 1
16 94 1
16 95 1
11 94 2
16 94 2
16 95 2
11 94 3
16 94 3
16 95 3
11 94 4
16 94 4
16 95 4

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

Referenčno leto 2012

31.3.2009

Referenčno
leto 2004

Uradni list Evropske unije

se ne uporablja

SL

Potreben je dodatni
odlog

Referenčno leto 2012
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Referenčno
leto 2004

Referenčno
leto 2005

Referenčno
leto 2006

Referenčno
leto 2007

Referenčno
leto 2008

Referenčno
leto 2009

Referenčno
leto 2010

Referenčno
leto 2011

Referenčno leto 2012

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

Manjkajoče spremenljivke

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

se ne uporablja

SL

Manjkajoče dejavnosti/velikostni razredi

31.3.2009

Referenčno
leto 2004

Opomba o SI: podatki o obdobju 2004–2007 NACE Rev. 2 se zahtevajo le za podatke iz leta 2008, tj. dne 30. junija 2010 => odstopanje pomeni odlog do februarja 2011.
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