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Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2018

V skladu z zakonom o društvih (Uradni list 64/2011) prilagamo pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 
2018:

1. Način materialnega in finančnega poslovanja določa statut SZVMŽ Ljubljana, ki med drugim določa, da društvo vodi 
temeljno knjigovodsko knjigo in blagajniško knjigo.

2. Društvo pri vodenju knjigovodstva uporablja določila standarda št. 33 (SRS 2016, Ur.l. 95/2015).

3. Društvo vodi knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva.

4. Društvo v knjigovodstvu ločeno prikazuje prihodke iz nepridobitne in iz pridobitne dejavnosti. Stroškov pa ne more 
prikazovati ločeno, ker so skupni za obe dejavnosti, zato se za razdelitev stroškov uporablja načelo sorazmernega 
deleža.

V letu 2018 je društvo imelo pridobitne prihodke iz naslednjih virov:

•	 prihodki od kotizacij za izobraževanja  20.357,83 €

•	 prihodki od tečajnih razlik (usd sponzorstvo)  85,26 €

•	 prihodki od sponzorstva (sponzorske pogodbe)  30.132,54 €

•	 skupaj  50.575,63 €  oz. 76,50 %

Nepridobitni prihodki so izvirali iz

•	 članarin članov društva  8.730,00 €

•	 donacij pravnih oseb  6.800,00 €

•	 obresti na poslovnem računu  8,06 €

•	 skupaj  15.538,06 €  oz. 23,50 %

5.  Presežki prihodkov nad odhodki se razporedijo v društveni sklad in uporabijo za osnovno dejavnost društva v  
  naslednjih obračunskih obdobjih oz. za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki, kadar tekoči prihodki ne  
  pokrivajo odhodkov iz redne dejavnosti.

V letu 2018 je imelo društvo presežek prihodkov nad odhodki nad prihodki v višini 15.032,70 €. Razlika je nastala, 
ker je društvo doseglo višje prihodke kot leto poprej, predvsem iz naslova sponzorskih prispevkov in donacij za 
njihovo dejavnost. Po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, ki se plačuje od pridobitne dejavnosti in je znašal 
1.102,73 €, je bil neto presežek prihodkov v višini 13.929,97 € razporejen v društveni sklad in se bo v naslednjih 
obdobjih porabil za delovanje društva v skladu z njegovimi pravili in usmeritvijo.

6.   Društvo ni zavezano reviziji poslovanja s strani zunanjih revizorjev.

7.   Društvo v letu 2018 ni spreminjalo računovodskih kategorij. Je pa bilo izvoljeno novo vodstvo – predsednik društva,  
  upravni odbor in drugi organi društva v skladu s statutom.

8.   Društvo je zavezanec za obračun davka na dodano vrednost. Izračunava odbitni delež.


