
POJASNILA K IZKAZOM 

Bilanca stanja 
 
Pomembnejša postavka med sredstvi so denarna sredstva, med obveznostmi do virov sredstev pa 
kratkoročne obveznosti in društveni sklad. 
 
Izkaz poslovnega izida 
 
Društvo je v tem letu doseglo za 17,33 % več prihodkov v primerjavi z letom 2020. Večino prihodkov 
predstavljajo prejeta proračunska sredstva. Društvo v letu 2021 izkazuje 85,20% nepridobitne 
dejavnosti. 
 
Poslovno leto je društvo zaključilo s presežkom prihodkov.  
 

 
 
 
 
Računovodske usmeritve 
 
Postavke v računovodskih izkazih so vrednotene po načelu stalnosti. Upoštevano je načelo 
previdnosti, kar pomeni, da so do bilančnega dne upoštevani samo uresničeni dobički. Odhodki in 
prihodki so upoštevani po načelu nastanka poslovnega dogodka. Društvo vodi poslovne knjige po 
načelu dvostavnega knjigovodstva z upoštevanjem SRS 33 in po potrebi tudi splošnih standardov. 
Osnovna sredstva so ob nabavi vrednotena po izvirni nabavni vrednosti. Pri amortiziranju pa društvo 
uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja.  
 
 
 
 
 



ANALITIČNO POROČILO BRUTO BILANCE 
 
Stanje na transakcijskem računu ob začetku leta 2021 (1.1.2021) je bilo 33.148,49 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev v SLO društvo ob začetku leta 2021 izkazuje 848,60 EUR. 
Ostale obveznosti, ki so sestavljene iz obveznosti do prostovoljcev in obveznosti za materialne 
stroške je društvo ob začetku leta 2021 izkazovalo v višini 3.119,96 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev v tujini pa društvo ob začetku leta 2021 ni izkazalo. 
 
ODHODKI 
 
Društvo vrednoti vrednost osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. Amortizacijo pa vrednoti po 
predpisani vrednostih. 
 
Društvo je v letu 2021 izkazalo 30.759,88 EUR stroškov.  
 
 
Stroški materiala v višini 1.205 EUR 

- pomožni material, 
- drobni inventar,  
- stroški pisarniškega materiala in strokovni literature. 

 
Stroški storitev v višini 29.331,08 EUR 

- stroški storitev (zunanji izvajalci – programski), 
- stroški transportov, 
- stroški telefona in/ali interneta, 
- stroški vzdrževanja prostorov, 
- stroški vzdrževanja spletnih strani, 
- stroški najemov (prostorov, vozil in opreme), 
- potni stroški članov društva, 
- bančni stroški, 
- stroški računovodstva, 
- stroški reprezentance in reklame, 
- stroški avtorskih honorarjev (nagrade, prostovoljci, avtorske pravice), 
- stroški poštnine 

 
Stroški amortizacije v višini 134,94 EUR. 
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 88,86 EUR. 
 
PRIHODKI 
 
Društvo je v letu 2021 izkazalo 32.366,53 EUR prihodkov. 
 

- dotacije iz proračuna občine Ljubljana – 1.250 EUR, 
- dotacije iz državnih inštitucij – 25.799,00 EUR. 
- del dohodnine – 527,65 EUR. 
- lastni prihodki – 4.789,88 EUR. 

 
 
 
 
 



PRIMERJAVA Z LETOM 2020. 
 
Prihodki: 
 

     2020-2021 

  2021 % 2020 % 
Povečanje/ 
zmanjšanje 

Prihodki od kotizacij 105,00 0,32% 0,00 0,00% 105,00 

Prihodki od prefakturiranih stroškov 4.384,88 13,55% 5.033,80 18,81% -648,92 

Prihodki od tehnične pomoči 300,00 0,93% 452,06 1,69% -152,06 

Dotacije - del dohodnine 527,65 1,63% 273,11 1,02% 254,54 

Dotacije - občine 1.250,00 3,86% 1.250,00 4,67% 0,00 

Dotacije - državne inštitucije 25.799,00 79,71% 19.744,00 73,79% 6.055,00 

Avista obresti 0,00 0,00% 3,45 0,01% -3,45 

 32.366,53 100,00% 26.756,42 100,00% 5.610,11 

 
 
Odhodki: 
 

     2020-2021 

  2021 % 2020 % 
Povečanje/ 
zmanjšanje 

Stroški materiala 1.205,00 3,92% 9.101,31 34,73% -7.896,31 

Stroški storitev 29.331,08 95,35% 16.882,82 64,42% 12.448,26 

Amortizacija 134,94 0,44% 134,93 0,51% 0,01 

Stavbno zemljišče 88,86 0,29% 89,91 0,34% -1,05 

 30.759,88 100,00% 26.208,97 100,00% 4.550,91 

 
 
 
ZAKLJUČEK OB LETU 2021. 
 
Ob zaključku leta društvo na transakcijskem računu izkazuje saldo 40.543,36 EUR 
Društvo je poslovno leto zaključilo z presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.606,65 EUR.  
Zaradi opravljanja pridobitne dejavnosti ima društvo v za plačilo davka od dobička pravnih oseb v 
višini 51,78 EUR. 
Društveni sklad pa ob zaključku leta 2021 v višini 33.206,45 EUR.  
 
 

Pripravil, 
Aleš Sedušak, 

računovodja 


