DRUŠTVO INTEGRITETA - TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA
Povšetova ulica 37
1000 LJUBALJANA

Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2012

I.

V obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2012 je Društvo v svojem poslovanju imelo:

A. PRIHODKOV v skupni višini 64.203 EUR in sicer:
-

DOTACIJ iz naslova projektov v višini 63.348 EUR, med katerimi je največji projekt ENIS, ki
se je začel v letu 2010 in končal v letu 2012;
DONACIJ v višini 50 EUR;
PRIHODKOV IZ DEJAVNOSTI predstavlja izdelava raziskav naročnikom v višini 150 EUR,
kar je v davčni bilanci pripoznano kot obdavčljivi prihodek;
ČLANARINE v višini 560 EUR;
FINANČNIH PRIHODKOV v višini 14 EUR iz naslova obresti pozitivnega stanja na bančnih
računi Društva (2), ki sta odprta pri Banki Koper d.d.;
DRUGIH PRIHODKOV v višini 81 EUR

B. ODHODKOV v skupni višini 62.233 EUR in sicer:
-

STROŠKI MATERIALA v višini 368 EUR in se nanašajo predvsem na porabo pisarniškega
materiala in drugega drobnega materiala;
STROŠKI STORITEV v skupni višini 53.455 EUR, ki se nanašajo predvsem na strošek
storitev sodelavcev na projektih;
STROŠKI DELA v višini 8.400 EUR, je strošek projekta ENIS, v katerem je bila zahteva po
zaposlitvi sodelavca. Redno, kot dodatno zaposlena je bila do 31.10.2012 zaposlena
predsednica društva in
FINANČNI ODHODKI v višini 10 EUR predstavljajo odhodki tečajnih razlik in stotinske
izravnave.

Delež prihodkov je v izkazu poslovanja Društva večje od odhodkov za 1.970 EUR oziroma Društvo v
svojem poslovnem izkazu na dan 31.12.2012 izkazuje Presežek prihodkov v višini 1.970 EUR. Davek
od dohodkov pravnih oseb ni obračunan, saj je bil za obdavčljivi del prihodkov ustvarjen s
sorazmernim delom davčno priznanih odhodkov iz opravljanja dejavnosti. Celotni presežek prihodkov
nad odhodki se prenese na Društveni sklad.

II. Na bilančno presečni dan 31.12.2012 Društvo v svoji premoženjski bilanci izkazuje:

C. KRATKOROČNA SREDSTVA v skupni višini 10.450 EUR:
-

KRATKOROČNE TERJATVE v višini 1.250 EUR kratkoročnih terjatev do Transparency
International,
DENARNA SREDSTVA v skupni višini 9.200 EUR na dveh ločenih bančnih računih. Društvo
je zaradi ločenega vodenja projekta ENIS odpreti posebni račun, vendar ga po zaključku
projekta ne bo ukinilo, temveč ga bo uporabljalo še naprej za namene vodenje večjih
projektov.

D. OBVEZNOSTI DO SREDSTEV v skupni višini 10.450 EUR:
-

DRUŠTVENI SKLAD v višini – 1.086 EUR;
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI v višini 2.517 EUR, ki predstavljajo nepokrite obveznosti do
predsednice društva iz preteklih let, ki so ostale nepokrite zaradi pomanjkanja sredstev v
začetnem obdobju poslovanja Društva;
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI v višini 8.944 EUR, ki predstavljajo predvsem nezapadle
obveznosti do Transparency International iz naslova dokončanih projektov in
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE v višin 75 EUR, kjer so razmejeni prihodki projekta, ki se
je končal v januarju 2013 in bodo stroški tega projekta pripoznani v letu 2013 in bodo kriti iz te
bilančne postavke.
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