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I. Zaposlitve

V letu 2022 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 5,79. Dve osebi sta prenehali z delom, ena
oseba je prešla na polni delovni čas in zaposlili smo ukrajinsko begunko za delo na lastnem
projektu, kjer je društvo igralo vlogo posrednika in mentorja.

Zaposlitve so bile v manjši meri in sorazmerno z opravljenim delom financirane iz razpisov,
večinoma pa krite iz lastnih sredstev. Bruto plača v 2022 je znašala 1403 (povprečje) oz.
1345 (mediana) evrov. Razmerje med najnižjo, povprečno in najvišjo plačo je bilo 1 : 1,2 :
1,6. Povprečna plača vodje je znašala 1.469,68 €. Stroški dela so znašali v skupni vrednosti
132.622,31 €.

II. Prihodki

V tekočem letu so bili realizirani prihodki v višini 189.566,00 €. 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 91.367,91 €
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 dotacije iz drugih skladov in ustanov 1.578,71 €
 donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 17.271,60 €
 prihodki članarin in prispevkov članov 468,00 €
 prihodki od prodaje storitev, proizvodov in blaga 78.869,78 €
 finančni prihodki 0,00 €
 drugi prihodki 0,00 €

III. Odhodki

Odhodki iz dejavnosti so znašali 189.889,09 €. Od prejšnjega leta so višji predvsem zaradi 
večjega obsega dela in zunanjih storitev, v drugih postavkah pa bistveno ne odstopajo.

Pregled odhodkov:
 stroški materiala 1.237,57 €
 nabavna vrednost prodanega blaga 2.537,45 €
 stroški storitev 51.376,93 €
 stroški dela 132.622,31 €
 odpisi vrednosti 1.146,25 €
 drugi stroški 968,58 €
 finančni odhodki 0,00 €

IV. Bilančno stanje

V davčni bilanci je znesek prihodkov pridobitne dejavnosti 78.869,78 € (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).  Delež
pridobitne dejavnost tako znaša 41,61 %.

Davčni presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu znaša -324,27 €. 

Društvo ne izkazuje zunajbilančne evidence.

V. Dodatni podatki iz analize denarnega toka

Za razliko od računovodske bilance, nam spremljanje denarnega toka omogoča podrobnejši
in sprotni vpogled v poslovanje. 

Učinkovitost porabe sredstev na podlagi taistih podatkov je ocenjena v tem članku.

Delež tujih sredstev (prihodkov iz tujine): 49,3 %
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Nepridobitni javni prihodki
Nepridobitna JS občine € 0,00

Nepridobitna JS država € 3.244,75

Nepridobitna JS iz EU € 43.563,11

Nepridobitna JS izven EU € 6.660,98

Druga nepridobitna JS (FIHO, …) € 0,00

SKUPAJ € 53.468,84 
24,5 % vseh prihodkov

VI. Okvirni finančni načrt za tekoče leto

Letos  pričakujemo povečan  obseg  poslovanja,  vsaj  dve novi  zaposlitvi  in  vsaj  dva  nova
projekta, tako da bodo prihodki in odhodki po vsej verjetnosti narasli. Okvirni proračun znaša
250.000,00  €.  Pri  virih  financiranja  ne  pričakujemo  bistvenih  sprememb,  razpršenost  bo
ostala visoka, velik del pa bo spet odpadel na opravljanje tržnih storitev pri nas in v tujini.
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