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Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2011

Društvo je s svojim registriranim poslovanjem začelo delovati z dnem 02.03.2009. V letu 2011 je
Društvo opravljalo nepridobitno dejavnost v 99 % deležu v svojem poslovanju.
V obdobju od 01.01.2011 do 31.12.2011 je Društvo v svojem poslovanju imelo:
A. na strani prihodkov v skupni višini 68.199 EUR in sicer:
-

DONACIJ v višini 1.828 EUR;
DOTACIJ iz naslova projektov v višini 65.308 EUR, dotacije za projekt NGO US Dept v višni
1.943 EUR ni pripoznan kot prihodek, saj se bo projekt vršil v letu 2012;
PRIHODKOV IZ DEJAVNOSTI – izdelava raziskav naročnikom v višini 937 EUR, kar je v
davčni bilanci pripoznano kot obdavčljivi prihodek;
ČLANARINE v višini 100 EUR in
FINANČNIH PRIHODKOV v višini 26 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 53.453 EUR:
-

-

STROŠKI MATERIALA v višini 1.333 EUR in se nanašajo predvsem na porabo pisarniškega
materiala;
STROŠKI STORITEV v skupni višini 43.915 EUR, ki se nanašajo predvsem na strošek
storitev sodelavcev na projektih;
STROŠKI DELA v višini 8.200 EUR, je strošek projekta ENIS, v katerem je zahteva po
zaposlitvi sodelavca. Redno, dodatno zaposlena za potrebne projekte je predsednica društva,
Simona Habič;
FINANČNI ODHOKI v višini 5 EUR predstavljajo odhodki tečajnih razlik.

Delež prihodkov je v izkazu poslovanja Društva večje od odhodkov za 14.746 EUR oziroma Društvo v
svojem poslovnem izkazu na dan 31.12.2011 izkazuje Presežek prihodkov v višini 14.746 EUR. Davek
od dohodkov pravnih oseb ni obračunan, saj za obdavčljivi del prihodkov na odhodki, društvo koristi
davčno olajšavo prenesenih davčnih izgub iz preteklih let.
Na dan 31.12.2011 Društvo izkazuje za 8.554 EUR neplačanih in nezapadlih obveznosti iz naslova
storitev opravljenih v mesecu decembru 2011, ki so bile poravnane v mesecu januarju 2012.
Stanje sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12.2011 je:
a) 905,36 EUR na bančnem računu za splošne zadeve,
b) 19.920,83 EUR na bančnem računu društva za potrebe projekta ENIS in
c) 1.991,67 USD v protivrednosti 1.539,28 EUR na deviznem računu društva.
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