
Priloga 2 : Kontni načrt JZS 

RAZRED  0  –  DOLGOROČNA  SREDSTVA  IN  DOLGOROČNE
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

00 – Neopredmetena sredstva in dolgoro čne aktivne časovne razmejitve

       000 – Računalniški programi
       001 – Druge dolgoročne premoženjske pravice
       002 – Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva
       003 – Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
       004 – Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo
       005 – Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
       006 – Odloženi stroški razvijanja
       008 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja
       009 – Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev

01 – Nepremi čnine

       010 – Zemljišča

                 0100 – Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti
                 0101 – Zemljišča, vrednotena po modelu prevrednotenja
                 0102 – Oslabitev vrednosti zemljišč

       011 – Zgradbe

                 0110 – Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti
                 0111 – Zgradbe, vrednotene po modelu prevrednotenja

       014 – Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi

       015 – Popravek vrednosti zgradb

                 0150 – Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja
                 0152 – Oslabitev vrednosti zgradb
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02 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

       020 – Oprema

                 0200 – Oprema, vrednotena po modelu nabavne vrednosti
                 0201 – Oprema, vrednotena po modelu prevrednotenja
       021 – Drobni inventar

       022 – Druga opredmetena osnovna sredstva

                 0220 – Umetniška  dela in drugi  predmeti  kulturne  oziroma  zgodovinske
                             vrednosti, ki se ne amortizirajo
                 0221 – Ostala  opredmetena  osnovna  sredstva  (tudi biološka sredstva)

       024 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi
       
       026 – Popravek in oslabitev vrednosti opreme

                 0260 – Popravek vrednosti opreme zaradi amortiziranja
                 0262 – Oslabitev vrednosti opreme

       027 – Popravek vrednosti drobnega inventarja

       028 – Popravek vrednosti ostalih opredmetenih osnovnih sredstev

                 0280 – Popravek  vrednosti ostalih opredmetenih osnovnih sredstev
zaradi   
                             amortiziranja
                 0281 – Oslabitev vrednosti ostalih opredmetenih osnovnih sredstev

04 – Naložbene nepremi čnine

       041 – Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti
       042 – Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu  poštene vrednosti
       043 – Popravek  vrednosti  naložbenih  nepremičnin  zaradi  amortiziranja
       049 – Oslabitev vrednosti naložbenih nepremičnin
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06 – Dolgoro čne finan čne naložbe

       060 – Dolgoročni dani depoziti
       061 – Dolgoročna dana posojila

       062 – Naložbe v delnice, deleže in druge naložbe (investicijski skladi)

                 0620 – Naložbe v  delnice in deleže  po nabavni  vredn. prek vira sredstev
                 0621 – Naložbe v delnice in deleže po pošteni  vrednosti prek  poslovnega
                             izida
                 0622 – Naložbe v delnice in deleže po pošteni vrednosti prek vira sredstev

       065 – Druge dolgoročne finančne naložbe (vrednostni papirji in kupljene terjatve)
       066 – Oslabitev vrednosti dolgoročnih danih terjatev
       067 – Oslabitev vrednosti dolgoročnih danih posojil

       068 – Oslabitev vrednosti  delnic, deležev in  drugih naložb  (investicijski skladi)
       069 – Oslabitev drugih dolgoročnih finančnih naložb  

08 – Dolgoro čne poslovne terjatve

       080 – Dolgoročni blagovni krediti

       081 – Dolgoročni dani predujmi

                0810 – Dolgoročni  dani  predujmi za  opredmetena  osnovna  sredstva  in
                              neopredmetena sredstva
                  0811 – Dolgoročni dani predujmi za naložbene nepremičnine
                  0812 – Drugi dolgoročno dani predujmi

       082 – Dolgoročne dane varščine
       083 – Dolgoročne terjatve iz finančnega najema
       084 – Ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja
       089 – Oslabitev vrednosti drugih dolgoročnih terjatev

09 – Odložene terjatve za davek
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       090 – Odložene terjatve iz odbitnih začasnih razlik
       091 – Odložene  terjatve iz neizrabljenih davčnih  izgub, prenesenih v  naslednja
                 davčna obdobja
       092 – Odložene  terjatve iz davčnih dobropisov, prenesenih v  naslednja  davčna
                 obdobja

RAZRED  1  –  KRATKORO ČNA  SREDSTVA  RAZEN  ZALOG,
KRATKOROČNE NALOŽBE IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

10 – Denarna sredstva v blagajni

       100 – Denarna sredstva v blagajni
       101 – Devizna sredstva v blagajni
       102 – Izdani čeki ( odbitna postavka )
       103 – Prejeti čeki
       104 – Netvegani, takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji
       109 – Denar na poti

11 – Denarna sredstva na ra čunih

       110 – Denarna  sredstva na  vpogled  na računih  pri  bankah in  drugih finančnih
                 institucijah
       111 – Kratkoročni depoziti na odpoklic
       112 – Devizna  sredstva na  vpogled  na računih  pri  bankah in  drugih finančnih
                 institucijah
       113 – Kratkoročni devizni depoziti na odpoklic
       114 – Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene
       115 – Devizna sredstva na  posebnih računih oziroma za posebne namene

12 – Kratkoro čne terjatve do kupcev (razen do članov društva)

       120 – Kratkoročne terjatve do kupcev

4



       121 – Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem
       129 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev

13  –  Kratkoro čne  terjatve  do  članov  društva  (razen  finan čnih  naložb,
povezanih s finan čnimi prihodki)

       130 – Članarina
       131 – Terjatve za prodano blago in storitve
       132 – Kratkoročne terjatve iz poslovanja za račun članov
       133 – Druge terjatve do članov
       139 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do članov 

14 – Kratkoro čne terjatve iz poslovanja za tuj ra čun

       140 – Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje
       141 – Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun
       149 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev iz poslovanja za tuj račun

16 – Druge kratkoro čne terjatve iz poslovanja (razen do članov)

       160 – Kratkoročni dani predujmi

                 1600 – Kratkoročni  dani  predujmi  za opredmetena  osnovna  sredstva  in
                             neopredmetena sredstva
                 1601 – Kratkoročni dani predujmi za naložbene nepremičnine
                 1602 – Kratkoročni dani predujmi za zaloge materiala, blaga in  
                             neopravljene storitve
                 1603 – Drugi kratkoročni dani predujmi

       161 – Kratkoročne dane varščine
       162 – Terjatve za vstopni DDV
       163 – Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij
       164 – Prejete menice ( za poplačilo poslovnih terjatev )
       165 – Ostale kratkoročne terjatve
       169 – Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev iz poslovanja

17 – Kratkoro čne terjatve, povezane s finan čnimi prihodki
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       170 – Kratkoročne terjatve za obresti
       171 – Kratkoročne terjatve iz naslova dividend in drugih delež v dobičku
       172 – Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki
       179 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev, povezanih s finančnimi prihodki

18 – Kratkoro čne finan čne naložbe

       183 – Kratkoročna dana posojila
       184 – Kratkoročni depoziti pri bankah in drugih finančnih institucijah 

       185 – Naložbe v delnice, deleže in druge naložbe

                 1851 – Naložbe v delnice, deleže in druge naložbe po nabavni vrednosti
                             prek vira sredstev
                 1852 – Naložbe v delnice, deleže in druge naložbe po pošteni vrednosti
                             prek poslovnega izida
                 1853 – Naložbe v delnice, deleže in druge naložbe po pošteni vrednosti
                             prek vira sredstev

       188 – Druge   kratkoročne   finančne   naložbe  (vrednostni  papirji  in   kupljene
                 terjatve, tudi menice za zavarovanje posojil)

       189 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb

                 1890 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih danih depozitov
                 1891 – Oslabitev vrednosti kratkoročnih danih posojil
                 1892 – Oslabitev vrednosti delnic in deležev
                 1893 – Oslabitev drugih kratkoročnih finančnih naložb

19 – Aktivne časovne razmejitve

       190 – Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki
       191 – Kratkoročno nezaračunani prihodki
       192 – Vrednotnice
       199 – DDV od prejetih predujmov

RAZRED  2  –  KRATKORO ČNE  OBVEZNOSTI  (DOLGOVI)  IN
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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21 – Kratkoro čne obveznosti, vklju čene v skupino za odtujitve
 
       210 – Kratkoročne obveznosti, vključene v skupino za odtujitev

22 – Kratkoro čne obveznosti do dobaviteljev (razen do članov)

       220 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
       221 – Kratkoročni blagovni krediti, prejeti od drugih
       225 – Kratkoročne obveznosti za nezaračunane blago in storitve

23 – Kratkoro čne obveznosti  do članov (razen finan čnih obveznosti  in
obveznosti, povezanih s finan čnimi prihodki)

       230 – Obveznosti za povračila stroškov

       231 – Obveznosti  za  kosmate  prejemke  po  pogodbah  o  delu  in  iz  drugih
                 podobnih razmerij

                 2310 – Obveznosti  za   čiste prejemke  po  pogodbah  o delu in  iz  drugih
                             pogodbenih razmerij
                 2311 – Obveznosti za dajatve po pogodbah o delu in iz drugih pogodbenih
                             razmerij, ki bremenijo prevzemnika dela

       232 – Obveznosti za nagrade
       233 – Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za račun članov
       238 – Druge kratkoročne obveznosti 
       239 – Nezaračunane kratkoročne obveznosti

24 – Kratkoro čne obveznosti iz poslovanja za tuj ra čun (razen za ra čun
članov)

       240 – Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje
       241 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun

25 – Kratkoro čne obveznosti do zaposlencev

       250 – Obveznosti za vračunane in neobračunane  kosmate  plače in nadomestila
                 plač
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       251 – Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač
       253 – Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač
       254 – Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač
       255 – Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja
       256 – Obveznosti za prispevke iz  drugih prejemkov iz  delovnega razmerja, ki
se    
                 ne obračunavajo skupaj s plačami
       257 – Obveznosti za  davek iz  drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne
                 obračunavajo skupaj s plačami

26 – Druge kratkoro čne poslovne obveznosti (razen do članov)

       260 – Kratkoročni prejeti predujmi
       261 – Kratkoročne prejete varščine
       262 – Obveznosti za obračunani DDV
       263 – Druge  kratkoročne  obveznosti  za  obračunane  dajatve  v  breme
društva
       264 – Obveznosti na podlagi odtegljajev od plač in nadomestil plač zaposlencem

       265 – Obveznosti  za  kosmate prejemke po  podjemnih  pogodbah  in  iz  drugih
                 podobnih razmerij

                 2650 – Obveznosti za čiste  prejemke po podjemnih pogodbah in  iz
drugih
                             podobnih razmerij
                 2651 – Obveznosti   za   dajatve  po   podjemnih   pogodbah   in  iz  drugih
                             podobnih razmerij, ki bremenijo prevzemnika dela

       267 – Kratkoročne   obveznosti   za    izdane   menice   (za   poplačilo  poslovnih
                 obveznosti)
       268 – Obveznosti za povračila stroškov
       269 – Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja

27 – Kratkoro čne obveznosti, povezane s finan čnimi odhodki

       270 – Kratkoročne obveznosti za obresti
       271 – Druge kratkoročne obveznosti, povezane s finančnimi odhodki

28 – Kratkoro čne finan čne obveznosti
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       280 – Kratkoročna posojila, prejeta od članov
       282 – Kratkoročna posojila, prejeta od bank
       283 – Druga kratkoročna prejeta posojila
       286 – Kratkoročne   obveznosti   za   izdane   vrednostnice   (tudi   menice   za 
                 zavarovanje posojil)

29 – Kratkoro čne pasivne časovne razmejitve

       290 – Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki
       291 – Kratkoročno odloženi prihodki
       295 – DDV od danih predujmov

RAZRED 3 – ZALOGE

31 – Zaloge materiala

       310 – Zaloge materiala v skladišču
       311 – Zaloge materiala v dodelavi, predelavi in na poti
       313 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže v skladišču
       318 – Odmiki od cen zalog materiala
       319 – Odmiki od cen drobnega inventarja in embalaže

32 – Zaloge blaga

       320 – Blago v lastnem skladišču
       321 – Blago na poti in v tujem skladišču
       322 – Odmiki od cen zalog blaga
       323 – Blago v prodajalni
       324 – DDV, vračunan v zalogah blaga
       329 – Vračunana razlika v cenah zalog blaga

33 – Zaloge proizvodov in nedokon čane proizvodnje
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       330 – Nedokončana proizvodnja
       331 – Nedokončane storitve
       333 – Proizvodi v skladišču
       334 – Proizvodi v dodelavi in predelavi
       335 – Odmiki od cen zalog proizvodov
       336 – Proizvodi v lastni prodajalni
       337 – Vračunani DDV od proizvodov v prodajalni
       339 – Vračunana razlika v cenah proizvodov v prodajalni

35 – Nekratkoro čna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

       350 – Opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji
       351 – Naložbene nepremičnine, namenjene prodaji
       352 – Druga nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji

RAZRED 4 – STROŠKI IN ODHODKI

40 – Stroški materiala, blaga in materiala

       400 – Stroški    materiala,  porabljenega   pri   opravljanju   storitev  in    izdelavi 
                 proizvodov
       401 – Stroški energije
       402 – Stroški   nadomestnih    delov   za    osnovna   sredstva   in   materiala   za
                 vzdrževanje osnovnih sredstev
       403 – Odpis drobnega inventarja in embalaže
       404 – Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
       405 – Drugi stroški materiala
       406 – Stroški prodanih zalog blaga in materiala
       407 – Stroški prodanih zalog proizvodov
       408 – Vrednost usredstvenih lastnih proizvodov
       409 – Rezervacije pri prodaji  blaga in proizvodov (za dana jamstva, za vrednost 
                 možnih zamenjav teh stvari in drugo)

41 – Stroški storitev

       410 –  Stroški    storitev   pravnih    oseb  in    zasebnikov,   namenjenih
opravljanju
                 dejavnosti društva
       411 – Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev
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       412 – Najemnine
       413 – Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
       414 – Povračila stroškov članom in drugim fizičnim osebam v zvezi z dejavnostjo
                 društva
       415 – Stroški  storitev  plačilnega  prometa  in  bančnih  storitev  ter  zavarovalne
                 premije
       416 – Stroški   storitev  fizičnih   oseb,  ki  ne  opravljajo  dejavnosti,  skupaj  z
                 dajatvami, ki bremenijo društvo
       418 – Rezervacija iz stroškov storitev po namenu (za dana jamstva za popravilo 
                 in drugo)
       419 – Stroški drugih storitev

42 – Stroški dela

       420 – Plače zaposlencev
       421 – Nadomestila plač zaposlencev
       422 – Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev
       423 – Regres za letni dopust, povračila stroškov in drugi prejemki zaposlencev iz
                 delovnega razmerja
       424 – Prispevki za  socialno varnost od plač, nadomestil  plač, bonitet, povračil
in 
                 drugih prejemkov zaposlencev, ki bremenijo delodajalca

       425 – Druge   dajatve  od   plač,  nadomestil   plač,  bonitet,  povračil  in  drugih 
                 prejemkov zaposlencev, ki bremenijo delodajalca
       428 – Rezervacija iz stroškov dela po namenu (jubilejne nagrade, odpravnine,…)

43 – Dotacije drugim pravnim osebam

       430 – Dotacije društvom
       431 – Dotacije zvezam društev
       438 – Dotacije ostalim pravnim osebam

44 – Amortizacija

       440 – Amortizacija neopredmetenih sredstev
       441 – Amortizacija zgradb
       442 – Amortizacija opreme
       443 – Amortizacija drobnega inventarja
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       444 – Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev
       445 – Amortizacija  naložbenih  nepremičnin , izmerjenih   po  nabavni  vrednosti
       449  –  Amortizacija  neopredmetenih  sredstev  in  opredmetenih  osnovnih
sredstev, 
                 za katera so  bili do 01.01.2007 obračunani stroški naložbenja (obračun in 
                 zmanjšanje)

45 – Prevrednoteni poslovni odhodki

       450 – Prevrednoteni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in
                 opredmetenimi osnovnimi sredstvi
       451 – Prevrednoteni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen 
                 finančnih naložb
       452 – Prevrednoteni poslovni odhodki v zvezi z naložbenimi nepremičninami

46 – Drugi odhodki iz dejavnosti

       460 – Drugi odhodki iz dejavnosti
       466 – Rezervacije iz drugih odhodkov iz dejavnosti po namenu

47 – Finančni odhodki

       470 – Finančni odhodki iz naslova obresti

                 4700 – Odhodki od finančnih obveznosti (od posojil, obveznic)
                 4701 – Odhodki od poslovnih obveznosti

       471 – Uskladitev dolgov in terjatev zaradi dogovora po pogodbi
       472 – Tečajne razlike

       473 – Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

                 4730 – Odhodki iz oslabitve finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo
                 4731 – Odhodki iz oslabitve posojil in obveznic
                 4732 – Odhodki iz drugih finančnih naložb po nabavni vrednosti

       474  –  Odhodki   iz   sredstev,  razporejenih  po   pošteni   vrednosti  prek
poslovnega 
                 izida
       475 – Finančni odhodki v zvezi z naložbenimi nepremičninami
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       479 – Drugi finančni odhodki

48 – Drugi odhodki

       480 – Odškodnine in denarne kazni
       481 – Druge neobičajne postavke
       482 – Takse, ki  se  ne  obračunavajo  od  drugih  vrst  stroškov, oziroma  jih  ne 
                 povečujejo
       483 – Druge   dajatve, razen  tistih, ki  so  stroški  dela  ali  pa  so  del   stroškov 
                 nabavne vrednosti materiala, storitev, blaga in osnovnih sredstev
       488 – Rezervacije za kočljive pogodbe
       489 – Ostali stroški, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah stroškov

49 – Prenos stroškov

       490 – Prenos stroškov v zaloge
       491 – Prenos stroškov neposredno v odhodke obračunskega obdobja

RAZRED 7 – PRIHODKI

70 – Prihodki od dejavnosti

       700 – Prihodki, prejeti od  članov (članarina, prostovoljni prispevki  in  podobno)
       701 – Dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
                 v Republiki Sloveniji
       702 – Dotacije  iz  drugih  javnih  fundacij  in  skladov (razčlenjene  po  dajalcih)
       703 – Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev (razčlenjene po dajalcih)
       704 – Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
       705 – Prispevki  uporabnikov  posebnih   socialnih   programov,  ki   jih   izvajajo 
                 invalidske organizacije
       
       709 – Drugi  prihodki  od    dejavnosti   (prihodki   iz   naložbenih  nepremičnin,   
          prevrednoteni poslovni prihodki in drugo)

73 – Finančni prihodki
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       730 – Finančni prihodki iz naslova obresti

                 7300 – Prihodki od finančnih naložb
                 7301 – Prihodki od poslovnih terjatev

       731 – Pozitivne tečajne razlike
       732 – Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku
       733 – Prihodki, nastali  pri  uskladitvi  terjatev  in  obveznosti  zaradi  dogovora v 
                 pogodbah
       734 – Prihodki od naložbenih nepremičnin
       735 – Prihodki od prodaje finančnih naložb
       736 – Prihodki od odpisa obveznosti za prejeta posojila
       737 – Prihodki  od  finančnih  naložb,  razporejenih   po  pošteni  vrednosti   prek
                 poslovnega izida
       738 – Prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih naložb
       739 – Drugi finančni prihodki

74 – Drugi prihodki

       742 – Prihodki za poravnavo izgub iz preteklih let
       743 – Prejete kazni in odškodnine
       749 – Ostali prihodki

75 – Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitv e

       750 – Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

79 – Prenos prihodkov

RAZRED 8 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA
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80 – Ugotovitev izida poslovanja

       800 – Odhodki

                 8000 – Stroški  prodanih  zalog  gotovih  izdelkov  v obračunskem obdobju
                 8001 – Drugi odhodki obračunskega obdobja
                 8002 – Presežek odhodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij,ki se pokrivajo
                             iz presežka prihodkov tekočega obračunskega obdobja

       801 – Prihodki

                 8010 – Prihodki obračunskega obdobja
                 8011 – Presežek  prihodkov  iz  prejšnjih  obračunskih  obdobij,  namenjen
                             pokritju izbranih stroškov tekočega obračunskega obdobja

       809 – Prenos razlike med prihodki in odhodki

81 – Presežek prihodkov

       810 – Presežek prihodkov

       819 – Razporeditev presežka prihodkov po namenih

                 8190 – Davek od dohodkov pravnih oseb
                 8191 – Prihodki (odhodki) iz naslova odloženega davka
                 8192 – Presežek prihodkov za rezervni sklad
                 8193 – Presežek prihodkov za …
                 8198 – Nerazporejeni presežek prihodkov

83 – Presežek odhodkov

       830 – Presežek odhodkov
       831 – Presežek  prihodkov  iz  prejšnjih  obračunskih  obdobij,  namenjen
pokritju
                 presežka odhodkov obračunskega obdobja
       839 – Prenos presežka odhodkov
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RAZRED 9 – LASTNI IN TUJI VIRI SREDSTEV

90 – Društveni sklad

       900 – Ustanovitvena vloga
       902 – Rezervni sklad
       903 – Sklad za …
       908 – Nerazporejeni presežek prihodkov
       909 – Nepokriti presežek odhodkov

91 – Presežek iz prevrednotenja

       910 – Presežek iz prevrednotenja zemljišč in zgradb
       911 – Presežek  iz    prevrednotenja   opreme  in  drugih  opredmetenih
osnovnih
                 sredstev
       912 – Presežek iz prevrednotenja naložbenih nepremičnin
       913 – Presežek iz prevrednotenja finančnih naložb
       914 – Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za odloženi davek

93 – Rezervacije in dolgoro čne pasivne časovne razmejitve

       930 – Rezervacije   iz  naslova  dolgoročno   vnaprej  vračunanih   stroškov  (po 
                 namenih v breme posameznih vrst stroškov oziroma odhodkov)
       935 – Prejete državne podpore, namenjene pridobivanju opredmetenih osnovnih
                 sredstev in neopredmetenih sredstev
       937 – Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve

97 – Dolgoro čne finan čne obveznosti

       970 – Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah
       971 – Dolgoročna posojila, dobljena pri drugih posojilodajalcih
       979 – Druge dolgoročne finančne obveznosti
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98 – Dolgoro čne poslovne obveznosti

       980 – Dolgoročni prejeti predujmi in varščine
       981 – Dolgoročni krediti, dobljeni od dobaviteljev (blagovni krediti)
       982 – Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema
       983 – Dolgoročne menične obveznosti
       985 – Obveznosti za odloženi davek
       989 – Druge dolgoročne poslovne obveznosti

99 – Zunaj bilan čni konti

       990 do 994 – Aktivni konti
       995 do 999 – Pasivni konti
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