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COBISS3/Elektronski viri

OPIS POSAMEZNIH IZPISOV

C.3.1

E-PS-01: Plačila računov – po
skladih/vrstah stroškov

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so
znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom
DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec
popust).
Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z
odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust).
Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da
sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah
(zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v
tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih
val.).
Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija
razvrstitve:


vrsta stroška – najprej se izpišejo podatki ločeno po vrstah stroškov, na
koncu pa še zbirni podatki za vse vrste stroškov skupaj



v okviru vrste stroška se upošteva valuta – najprej se izpišejo podatki
za prejšnjo domačo valuto, zatem za aktualno domačo valuto in
nazadnje še za tuje valute

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.
Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih
so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.
Podatki v tabeli za vse vrste stroškov v stolpcu znesek so primerljivi tudi z
zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če smo plačevali še
avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati še podatke iz
poročil E-PS-03 in E-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko
v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa
od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.
Opozorilo:
Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.
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C.3.2

E-PS-02: Plačila računov z odbitkom
vstopnega DDV – po skladih/vrstah
stroškov

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila računov. Prikazani so
znesek plačanih računov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom
DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega
DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in znesek popusta (stolpec popust).
Znesek plačanih računov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to,
ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne
(brez odbit. vstop. DDV).
Za plačila računov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih računov z
odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust).
Znesek plačanih računov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da
sta najprej prikazana zneska vseh plačanih računov in popustov v tujih valutah
(zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih računov in popustov v
tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih
val.).
Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija
razvrstitve:


vrsta stroška – najprej se izpišejo podatki ločeno po vrstah stroškov, na
koncu pa še zbirni podatki za vse vrste stroškov skupaj



v okviru vrste stroška se upošteva valuta – najprej se izpišejo podatki
za prejšnjo domačo valuto, zatem za aktualno domačo valuto in
nazadnje še za tuje valute

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.
Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih
so bili plačani računi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.
Podatki v tabeli za vse vrste stroškov v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) so
primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. Če
smo plačevali še avanse in posredne stroške, moramo pri primerjavi upoštevati
še podatke iz poročil E-PS-04 in E-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju
zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za
malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.
Opozorilo:
Poročilo ne upošteva zneska za koriščenje preplačila v računu po skladih.

Dodatek C.3-2
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E-PS-03: Plačila avansov – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so
znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom
DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV) in znesek popusta (stolpec
popust).
Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z
odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust).
Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da
sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah
(zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v
tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih
val.).
Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija
razvrstitve:


izbrani avansi – najprej se izpišejo podatki za vse plačane avanse,
zatem pa samo za tiste avanse, ki še niso bili porabljeni za plačila
računov



v okviru izbranih avansov se upošteva še valuta – najprej se izpišejo
podatki za prejšnjo domačo valuto, zatem za aktualno domačo valuto in
nazadnje še za tuje valute

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.
Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih
so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.
Podatki v tabeli za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila
računov), so v stolpcu znesek primerljivi tudi z zneskom, ki se vodi v skladih in
je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven zneska za plačila
avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za plačila posrednih
stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še podatke iz
poročil E-PS-01 in E-PS-05. Zaradi zaokroževanja pri računanju zneskov lahko
v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za malenkost odstopa
od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.
Opozorilo:
Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov
pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste
sklade.
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C.3.4

E-PS-04: Plačila avansov z odbitkom
vstopnega DDV – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila avansov. Prikazani so
znesek plačanih avansov z odštetim zneskom popusta in prištetim zneskom
DDV (stolpec znesek), znesek DDV (stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega
DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in znesek popusta (stolpec popust).
Znesek plačanih avansov in znesek DDV sta razvrščena vodoravno glede na to,
ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z odbit. vstop. DDV) ali ne
(brez odbit. vstop. DDV).
Za plačila avansov v tujih valutah sta prikazana znesek plačanih avansov z
odštetim zneskom popusta (stolpec znesek) in znesek popusta (stolpec popust).
Znesek plačanih avansov in znesek popusta sta razvrščena vodoravno, tako da
sta najprej prikazana zneska vseh plačanih avansov in popustov v tujih valutah
(zneski v tujih valutah), zatem pa še zneska plačanih avansov in popustov v
tujih valutah, ki nista preračunana v domačo valuto (neprerač. zneski v tujih
val.).
Podatki se izpišejo v več tabelah, pri čemer se upoštevata dva kriterija
razvrstitve:


izbrani avansi – najprej se izpišejo podatki za vse plačane avanse,
zatem pa samo za tiste avanse, ki še niso bili porabljeni za plačila
računov



v okviru izbranih avansov se upošteva valuta – najprej se izpišejo
podatki za prejšnjo domačo valuto, zatem za aktualno domačo valuto in
nazadnje še za tuje valute

Če podatki ne obstajajo, se tabela v poročilu ne izpiše.
Podatki so v tabelah navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih
so bili plačani avansi. Sledijo zbirni podatki za vse sklade skupaj.
Zadnji tabeli sledi legenda.
Podatki v tabeli za neporabljene avanse (avansi še niso bili porabljeni za plačila
računov), so v stolpcu znesek (z odbit. vstop. DDV) primerljivi tudi z zneskom,
ki se vodi v skladih in je porabljen za plačila. V tem znesku v skladu so zraven
zneska za plačila avansov prišteti tudi zneski za plačila računov in zneski za
plačila posrednih stroškov nabave. Zato je treba pri tej primerjavi upoštevati še
podatke iz poročil E-PS-02 in E-PS-06. Zaradi zaokroževanja pri računanju
zneskov lahko v nekaterih primerih znesek v poročilu o porabi sredstev za
malenkost odstopa od zneska, ki se vodi v skladu in je bil porabljen za plačila.
Opozorilo:
Če želimo, da so podatki o porabi sredstev za plačila avansov in računov
pravilni, je treba pri plačilu avansa in kasneje pri plačilu računa uporabiti iste
sklade.

Dodatek C.3-4
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E-PS-05: Plačila posrednih stroškov
nabave – po skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov
nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih
posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV
(stolpec DDV) in zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).
Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so
bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade
skupaj.
Tabeli sledi legenda.
Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni
stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje
posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred
spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis E-PS-05. Po
nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov
nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra.
Opozorilo:
Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi
sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu
posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo.

C.3.6

E-PS-06: Plačila posrednih stroškov
nabave z odbitkom vstopnega DDV – po
skladih

Poročilo vključuje podatke o porabi sredstev za plačila posrednih stroškov
nabave. Prikazani so vrsta posrednega stroška (stolpec vrsta), znesek plačanih
posrednih stroškov s prištetim zneskom DDV (stolpec znesek), znesek DDV
(stolpec DDV), odbitni znesek vstopnega DDV (stolpec odbit. vstop. DDV) in
zneski v tujih valutah (stolpec zneski v tujih val.).
Znesek plačanih posrednih stroškov nabave in znesek DDV sta razvrščena
vodoravno glede na to, ali je odbitni znesek vstopnega DDV upoštevan (z
odbit. vstop. DDV) ali ne (brez odbit. vstop. DDV).
Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak skladov, iz katerih so
bili plačani posredni stroški nabave. Sledijo zbirni podatki za vse sklade
skupaj.
Tabeli sledi legenda.
Glede na nastavitev v inicializacijski datoteki knjižnice se lahko posredni
stroški nabave beležijo v skladu z oznako PSN, namenjenem za spremljanje
posrednih stroškov, ali pa v prvem uporabljenem skladu v računu. Pred
spremembo nastavitve parametra moramo obvezno pripraviti izpis E-PS-06. Po
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nastavitvi parametra lahko pripravljamo poročila o plačilih posrednih stroškov
nabave samo od datuma, ko smo spremenili nastavitev parametra.
Opozorilo:
Posredni stroški, vpisani pri avansih, niso vključeni v poročilo o porabi
sredstev za plačila posrednih stroškov. Pri avansih je namreč pri vnosu
posrednih stroškov možno vnesti le izravnavo.

C.3.7

E-PS-07: Preplačila – po dobaviteljih

Poročilo vključuje podatke o preplačilih v domači valuti in tujih valutah pri
dobaviteljih v nabavi. Prikazani so oznaka in ime dobavitelja ter zneska
preplačil v domači valuti in v tujih valutah.
Podatki so v tabeli navpično razvrščeni po abecedi oznak dobaviteljev, ki imajo
zabeležen znesek preplačila.

Dodatek C.3-6
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