
      

 

                   FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 V »BESEDI« 

Poslovno leto 2020, ki ga je zaznamovala epidemija virusa COVID19,  je bilo nekoliko drugačno od predhodnih let , tudi za Društvo šola zdravja, saj se je 

vodstvo društva skupaj z ostalimi zaposlenimi trudilo zagotoviti obstoj društva in njenega članstva, še posebej pa se je trudilo, da se je starejša 

populacija prebivalstva še vedno razgibavala in ohranjalo svojo telesno aktivnost v zares težkih razmerah s katerimi smo se vsi soočali prvič, ko je bila 

naša država praktično v celoti zaprta in omejena na vsakem koraku.  Danes  nam  marsikatero Ministrstvo prizna, da je bilo naše društvo eno redkih, ki 

je obstalo, pa ne le obstalo, nadaljevalo je s svojo aktivnostjo, vendar na drugačen način. 

Dejstvo je da je društvo šola zdravja, kljub epidemiji, mnogokaterim težavam kot so prepovedi ter mnoge omejitve naše glavne dejavnosti »Jutranje 

telovadbe 1000 gibov na prostem«, slabi finančni likvidnosti med epidemijo, čakanju na delo zaposlenih skozi vse leto in drugim mnogim težavam 

navkljub, poslovalo uspešno, kajti tako zaposleni kot zunanji sodelavci smo se posluževali nove tehnologije imenovane »zoom« in drugih aplikacij in na 

ta način ostali v stiku s članstvom in zunanjim svetom. 

Vsled vseh novosti, ki se jih je vodstvo društva skozi vse leto pogumno posluževalo, so tudi računovodski izkazi pripravljeni nekoliko drugače, predvsem 

pa so pripravljeni z željo, da bi bili vsakemu članu predstavljeni na prijazen , predvsem pa na  razumen način. 

Poslovni izkazi kot so izkaz uspeha in bilanca stanja na dan 31.12.2020, ki služijo za statistične namene države , so bile dne 30.03.2020 oddane na Ajpes, 

članom pa smo pripravili podroben »Vrednostni prikaz prihodkov in odhodkov v letu 2020«, ki je v pravem pomenu besede - obrazložitev oddanih 

poslovnih izkazov za leto 2020, izdelan pa je v smislu razumevanja na preprost način – za naše članstvo. 

 

 PRIHODKI  v letu 2020:  

  

Prihodki od prodaje oglasnih storitev v časopisu             2.659,50  

Prihodki od prodaje trgovskega blaga           28.094,13  

Prihodki od dotacij iz proračuna - JAVNI RAZPISI           69.896,13  

Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb             2.084,00  

Prihodki iz naslova 0,5 dohodnine - v letu 2021 - 1%             2.116,28  

Prihodki z naslova subvencij  COVID19          19.066,42  

Prihodki iz  ČLANARIN          82.120,00  

Ostali drugi prihodki                259,79  

Prihodki spletna stran                         -    

SUMA PRIHODKI 2020:        206.296,25  

 

Kot je iz tabele prihodkov razvidno, so vsi prihodki v letu 2020 znašali 206.296,25 eur in v primerjavi z predhodnim letom 2019, ko so le-ti  znašali 

189.300,73 eur in so večji za 8,98 %.  Prihodki iz članarin so v letu 2020 znašali 82.120,00 eur, kar pomeni, da članarine predstavljajo 39,81 % vseh 

prihodkov. Vso ostali prihodki v višini 124.176,25 eur – predstavljajo 60,19 % vseh prihodkov in so ustvarjeni iz drugih virov, kot so javni razpisi, prodaja 

trgovskega blaga, subvencije COVID19 in jih je društvo uspelo pridobiti z veliko truda zaposlenih. 

 

 

 

 



    
KRITJE IZ JAVNIH 

RAZPISOV 

KRITJE  IZ 
OSTALIH 

PRIHODKOV 
RAZEN 

ČLANARINE 

KRITJE 
SUBVENCIJE 

COVID 19 
KRITJE IZ 

ČLANARINE 

SUMA ODHODKI 2020:    205.538,05       67.086,58     35.651,05      19.066,42    82.120,00   

STROŠKI SKUPIN - PROSTOVOLJCEV:      32.979,23      10.651,90           864,45                     -      20.286,88   

PROMOCIJA DRUŠTVA:      16.797,87         6.091,88       5.718,58                     -          4.987,41   

ORGANI DRUŠTVA: (Občni zbor, UO, NO, IK)         3.984,45                      -                      -                      -         3.984,45   

STROŠEK ZAPOSLENIH:      96.703,94       39.809,42       1.501,15     19.066,42     35.888,95  

STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA:      26.885,00                     -       26.885,00                     -                      -     

STROŠKI PISARNE:      11.975,15         3.577,44                    -                      -          8.397,71   

RAZNE DRUGE STORITVE:      16.212,41         6.955,94           681,87                     -          8.574,60   

 

Kot prikazuje tabela odhodkov v letu 2020, pa so odhodki v letu 2020 znašali v skupni višini 205.538,05 eur in so 

v primerjavi s preteklim letom 2019 ko so odhodki znašali 188.634,49 eur , večji za 8,96 %.  Najbolj pa veseli 

dejstvo, da se % kritja stroškov iz članarine iz leta v leto zmanjšuje, saj je v letu 2020 iz naslova članarin kritih 

39,95 % , vsi ostali stroški pa so kritih iz drugih virov v višini 60,05 %. 

Odhodki v letu 2020 v skupni višini 205.538,05 eur -  so kriti iz naslednji virov: 

- 67.086,58 eur – kritje iz javnih razpisov 

- 35.561,05 eur – iz vseh ostalih prihodkov razen iz članarine 

- 19.066,42 eur – iz subvencij COVID19 

- 82.120,00 eur – iz članarine 

Odhodki v letu 2020 v skupni višini 205.538,05 eur -  so sestavljeni iz naslednjih sklopov odhodkov: 

- Stroški skupin in prostovoljcev – 32.979,23 eur – kritje iz članarine 20.286,88 eur oz. 61,51 % stroška 

- Stroški promocije društva – 16.797,87 eur – kritje iz članarine 4.987,41 eur oz. 29,69 %  stroška 

- Stroški organov društva – 3.984,45 eur – kritje iz članarine 3.984,45 oz. 100 %  stroška 

- Stroški zaposlenih – 96.703,94 eur  - kritje iz članarine 35.888,95 eur oz. 37,11 % stroška 

- Stroški promocijskega blaga – 26.885,00 eur – dejavnost NI krita iz članarine 

- Stroški pisarne – 11.975,15 eur  - kritje iz članarine 8.397,71 eur oz. 70,13 % stroška 

- Razne druge storitve – 16.212,41 eur – kritje iz članarine 8.574,60 eur oz. 52,89 % stroška 

Iz navedenega je razvidno, da je članarina namenjena za delovanje in uresničevanje interesov društva,  ki 

omogoča napredek ter večjo prepoznavnost društva in njegovega delovanja . 

Večji del  odhodkov v višini (60,05%)  je krit iz drugih virov financiranja .Del plač zaposlenih, ki je krit iz članarine 

se nanaša na dela zaposlenih povezanih z članstvom in z njimi povezanimi stroški. 

Za lažje razumevanje same strukture posameznih sklopov stroškov prilagamo še tabelo »Vrednostni prikaz 

prihodkov in odhodkov v letu 2020«, ki prikazuje vrsto stroška in vir njegovega kritja. 

 

  

Za konec pa še rezultat poslovanja Društva šola zdravja in sicer; 

Društvo je v letu 2020 poslovalo s pozitivno razliko v višini 758,20 in po poplačilu davka od dohodka pravnih oseb 

v višini 147,18 eur, ustvarilo čisti dobiček iz poslovanja v višini 611,02, ki pa se prenese na društveni sklad, ki na 

dan 31.12.2020 znaša 2.789,99 eur. 

 

Finančno poročilo pripravila dne, 20.05.2021 

Brigita Grubič 


