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Finančno poročilo o poslovanju društva v letu 2010
V letu 2010 je Društvo opravljalo nepridobitno dejavnost v 98 % deležu v svojem poslovanju.
V obdobju od 01.01.2010 do 31.12.2010 je Društvo v svojem poslovanju imelo:
A. na strani prihodkov v skupni višini 49.849 EUR in sicer:
-

-

DOTACIJ iz naslova projektov v višini 37.904 EUR. Društvo je sicer prejelo dotacij v skupni
višini 72.636 EUR, vendar pa je od tega zneska na pasivne časovne razmejitve prenesenih za
34.732 EUR sredstev, saj se bo projekt NIS začel dejansko realiziralti v letu 2011-2012. Vsled
tega jih bomo med prihodke prepoznali v letu 2011-2012;
DONACIJ v višini 10.282 EUR in iz strani različnih donatorjev;
ČLANARINE v višini 450 EUR;
DRUGI PRIHODKI iz dejavnosti v višini 1.200 EUR predstavljajo prihodke iz pridobitne
dejavnosti društva;
FINANČNIH PRIHODKOV v višini 13 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 51.688 EUR:
-

-

STROŠKI MATERIALA v višini 4.204 in se nanašajo predvsem na porabo materiala
potrebnega za izvedbo projektov (predvsem stroški pisarniškega materiala);
STROŠKI STORITEV v skupni višini 47.387 od tega:
a) stroški storitev storitev podizvajalcev projektov, telefona, interneta, poštnih storitev v
skupni višini 5.499 EUR;
b) stroki najemnin poslovnih prostorov (najemnina za poslovne prostore je donacija in je
prikazana tudi na strani prihodkov v višini 5.280 EUR), stroški najema opreme za izvedbo
projektov in stroški najetih prostorov v skupni višini 9.347 EUR;
c) povračila potnih stroškov članov in drugih, ki delujejo na projektih v društvu v skupni višini
4.436 EUR;
d) stroški bančnih provizij v v višini 226 EUR;
e) stroški dela izvajalcev in podizvajalcev na projektih v skupni višini 23.781 EUR;
f) stroški drugih storitev v skupni višini 4.098 EUR.
FINANČNI ODHODKI v višni 79 EUR predstavljajo predvsem tečajne razlike ob prilivih in
odlivih plačilnega prometa s tujino;
DRUGI ODHOKI v višini 18 EUR predstavljajo stroški taks

Delež odhodkov je v izkazu poslovanja Društva večje od prihodkov za 1.839 EUR oziroma Društvo v
svojem poslovnem izkazu na dan 31.12.2010 izkazuje Presežek odhodkov v višini 1.839 EUR.
Na dan 31.12.2010 Društvo izkazuje za 551 EUR neplačanih obveznosti iz naslova storitev opravljenih
v mesecu decembru 2010 in 3.216 EUR še neplačanih obveznosti do članov (predvsem iz naslova
potnih stroškov in neizplačanega honorarja za že izveden projekt).
Društvo na dan 31.12.2010 na bančnem računu izkazuje za 35.083 denarnih sredstev, ki so skoraj v
celoti v naprej plačani stroški projekta NIS, katerega realizacija bo v prihodnjih dveh letih in so prejeta
sredstva v bilanci pripoznana kot kratkoročne časovne razmejitve.
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