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I. Zaposlitve

V letu 2020 je bilo v društvu za polni ali več kot polovični delovni čas zaposlenih ob koncu
leta 6 oseb, povprečje zaposlitev v tem letu pa je 5,18. Ena oseba se je na novo zaposlila
junija in nadaljuje z delom tudi v letu 2021.

Zaposlitve so bile v manjši meri in sorazmerno z opravljenim delom financirane iz razpisov,
večinoma pa krite iz lastnih sredstev. Bruto plača v 2020 je znašala 1029 (povprečje) oz.
1063 (mediana) evrov. Razmerje med najnižjo, povprečno in najvišjo plačo je bilo 1 : 1,1 :
1,4. Povprečna plača vodje je znašala 1.212,87 €. Stroški dela so znašali v skupni vrednosti
85.936,46 €. 

II. Prihodki

V tekočem letu so bili realizirani prihodki v višini 87.673,79 €. 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 20.859,47 €
 dotacije iz drugih skladov in ustanov 1.250,00 €
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 donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 12.540,50 €
 prihodki članarin in prispevkov članov 120,00 €
 prihodki od prodaje storitev, proizvodov in blaga 52.898,03 €
 finančni prihodki 4,04 €
 drugi prihodki 1,75 €

III. Odhodki

Odhodki iz dejavnosti so znašali 108.751,45 €. Od prejšnjega leta so nižji predvsem zaradi 
sprememb pri zaposlitvah in porodniške odsotnosti, v drugih postavkah pa bistveno ne 
odstopajo.

Pregled odhodkov:
 stroški materiala 1.013,49 €
 stroški storitev 15.933,64€
 stroški dela 85.936,46 €
 odpisi vrednosti 746,04 €
 drugi stroški 495,65 €
 nabavna vrednost prodanega blaga 4.623,02 €
 finančni odhodki 3,15 €

IV. Bilančno stanje

V davčni bilanci je znesek prihodkov pridobitne dejavnosti 50.902,07 € (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  63.130,22  €,  tako  znaša  po  izračunu  delež  pridobitne
dejavnost 58,05 %.

Davčni presežek odhodkov nad prihodki v tekočem letu znaša -12.228,15 €.

Društvo ne izkazuje zunajbilančne evidence.

V. Okvirni finančni načrt za tekoče leto

Letos pričakujemo povečan obseg poslovanja, dodatne zaposlitve in nove projekte, tako da
bodo  prihodki  in  odhodki  narasli,  okvirni  proračun  pa  znaša  160.000,00  €.  Pri  virih
financiranja  ne  pričakujemo  bistvenih  sprememb,  v  absolutni  meri  pa  se  bo  povečal
prispevek tujih fundacij.
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