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Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2009 
 
 
Društvo je s svojim registriranim poslovanjem začelo delovati z dnem 02.03.2009. V letu 2009 je 
Društvo opravljalo nepridobitno dejavnost v 100 % deležu v svojem poslovanju. V letu 2009 v Društvo 
vodi enostavno knjigovodstvo. 
 
V obdobju od 02.03.2009 do 31.12.2009 je Društvo v svojem poslovanju imelo: 
 
A. na strani prihodkov v skupni višini 2.086,71  EUR in sicer: 
 

- DONACIJ v višini 440,16 EUR in sicer iz strani donatorja D.S.U. d.o.o. Donacija se nanaša za 
najem poslovnih prostorov, ki jih društvo uporablja za svoje delovanje; 

- DOTACIJ iz naslova projektov v višini 1.365,87 EUR. Društvo je sicer prejelo dotacij v skupni 
višini 14.959,72 EUR, vendar pa je od tega zneska na pasivne časovne razmejitve prenesenih 
za 13.593,85 EUR sredstev, saj se bosta dva projekta realizirala v letu 2010. Vsled tega jih 
bomo med prihodke prepoznali v letu2010; 

- ČLANARINE v višini 280,00 EUR in 
- FINANČNIH PRIHODKOV v višini 0,68  EUR iz naslova obresti pozitivnega stanja na 

bančnem računu Društva, ki je odprto pri Banki Koper d.d. 
 
in 
 
 
B. na strani odhodkov v skupni višini 2.430,76 EUR: 
 

- STROŠKI MATERIALA v višini 98,49 EUR in se nanašajo predvsem na porabo pisarniškega 
materiala; 

- STROŠKI STORITEV v skupni višini 2.332,27 EUR od tega: 
a) projekt NGO v višini 1.331,50 EUR;  
b) stroški najemnih poslovnih prostorov, poštnih storitev, reprezentance in bančnih provizij v 

višini 1.000,77 EUR. 
 
 
Delež odhodkov je v izkazu poslovanja Društva večje od prihodkov za 344,05 EUR oziroma Društvo v 
svojem poslovnem izkazu na dan 31.12.2009 izkazuje Presežek odhodkov v višini 564,05 EUR. 
 
Na dan 31.12.2009 Društvo izkazuje za 2.076,15 EUR neplačanih obveznosti iz naslova storitev 
opravljenih v mesecu decembru 2009 in prav tako še neplačanih prihodkov v višini 440,16 EUR iz 
naslova donacij. Delež obveznosti in terjatev je bilo poravnanih v mesecu 2010. 
 
Stanje sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12.2009 je: 

a) 14.548.,94 EUR in 
b) 486,17 USD. 

 
 
 
 
Zapisala: Renata Jutriša 
 
Lesce, 26.02.2010 
 
 
 
 
 


