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1. Zaposlitve

V letu 2019 je bilo v društvu za polni ali več kot polovični delovni čas zaposlenih ob koncu
leta  5 oseb, povprečje zaposlitev v tem letu pa je 5,8. Za zaposlitev ene osebe je bila
pridobljena  subvencija  za  zaposlitev  v  okviru  programa  Spodbujanje  zaposlovanja  –
Zaposli.me  2017/2019  s  strani  Zavoda  RS  za  zaposlovanje,  zaposlitev  je  trajala  do
novembra 2019. Ena oseba se je na novo zaposlila februarja in nadaljuje z delom tudi v
letu 2020.

Zaposlitve so bile v večji meri in sorazmerno z opravljenim delom financirane iz razpisov,
delno pa krite iz lastnih sredstev.

Povprečna  plača  zaposlenega  je  znašala  951,30  €  (v  letu  2018 938,20  €),  srednja
vrednost mediana pa je znašala 942,00 € (kot v letu 2018).

Stroški dela so znašali v skupni vrednosti  94.138,07  €. 

2. Prihodki 

V  tekočem  letu  so  bili  realizirani  prihodki  v  višini  134.828,89  €.  Društvo  na  podlagi
prihodkov, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, ugotovi stroške porabljene za pridobitno
dejavnost,  ter  na  podlagi  tega  razmejuje  stroške  med  pridobitno  in  nepridobitno
dejavnostjo.  Prihodki  iz  naslova  pridobitne  dejavnosti  so  prihodki,  ki  imajo  lastnost
pridobitne dejavnosti. 

Pregled prihodkov:
• dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 76.496,31 €
• donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 24.311,56 €
• prihodki članarin in prispevkov članov 180€
• prihodki od prodaje storitev, proizvodov in blaga 33.833,42 €



• finančni prihodki 5,94 €
• drugi prihodki 1,66€

3. Odhodki

Odhodki iz dejavnosti v letu 2018 so znašali 124.187,20 €. Odhodki so narasli v primerjavi
z letom 2018 (97.772,29 €).  Razen višjih stroškov povezanih z dodatnimi zaposlitvami,
razrez odhodkov ne odstopa od lanskega.

Pregled odhodkov:
 stroški materiala 389,76 €
 stroški storitev 21.771,26 €
 stroški dela 94.138,07€
 odpisi vrednosti 546,04 €
 drugi stroški 412,43 €
 nabavna vrednost prodanega blaga 6.920,34€
 drugi odhodki: 1,85 €
 finančni odhodki 7,35 €

4. Bilančno stanje

V  davčni  bilanci  je  znesek  prihodkov  pridobitne  dejavnosti  33.833,42  €  (na  podlagi
Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti se za davčne namene med
pridobitne prihodke štejejo vsi prihodki razen namenskih javnih sredstev, donacij, članarin)
in  znesek  davčno  priznanih  odhodkov  pa  31.158,54  €,  tako  znaša  po  izračunu  delež
pridobitne dejavnost 25,09 %.

Presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu znaša 2.674,88 €.


