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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

Pojasnilo glede ureditve materialnega in finančnega poslovanja 

Ustanova Fundacija BiT Planota materialno in finančno poslovanje ureja s svojimi pravili v katerih je 

navedeno, da se materialno in finančno poslovanje ustanove vodi po pravilniku o računovodstvu v 

skladu z računovodskimi standardi. Ustanova uporablja svoj pravilnik o računovodstvu, s katerim je 

natančneje urejeno materialno in finančno poslovanje. 

Pojasnilo glede uporabe slovenskih računovodskih standardov 

Ustanova pri materialnem in finančnem poslovanju uporablja slovenski računovodski standard SRS 34 

in 35 po potrebi pa tudi splošne računovodske standarde pri tem pa se upošteva Zakon o ustanovah 

(ZU) ter drugi veljavni zakoni, uredbe in predpisi. 

Pojasnilo glede načina vodenja knjig 

Ustanova vodi knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Glavno knjigo in vse pomožne knjige 

vodi v elektronski obliki, ki jih je možno kadarkoli izpisati in pregledati. 

Pojasnilo glede ločenega vodenja knjig za prejeta in porabljena namenska 

sredstva 

Ustanova vodi ločene knjige za namenska javna sredstva na način, da vknjižbe deli po stroškovnih 

mestih, ki so razdeljena na tista, ki pokrivajo javna sredstva in tista, ki pokrivajo lastno dejavnost. 

Ustanova opravlja lastno dejavnost za pokrivanje stroškov, ki so neupravičeni na projektih (bančne 

storitve, obresti za kredite). 

Pojasnilo glede računovodskih usmeritev 

 

I. Sredstva in Obveznosti do virov sredstev 

Premoženje ustanove predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu pri banki. 

Ustanova nima terjatev do ustanovitelja. 

Ustanova nima opredmetenih osnovnih sredstev umetniška dela in druge predmete kulturne oziroma 

zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo in nima izgube ali dobička pri odtujitvi teh sredstev. 

Osnovna sredstva se vodijo po neodpisani vrednosti in so v lasti Ustanove. Amortizacijo se 

obračunava po metodi enakomerne časovne amortizacije. Amortizacijske stopnje so bile uporabljene 

v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). ustanova nima v lasti umetniških 

del in drugih sredstev, ki se ne amortizirajo. 
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Ustanova ima terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve za projekte- terjatve do financerjev. Ustanova 

nima terjatev do ustanovitelja. 

Ustanova nima zalog blaga. 

 

Kratkoročni dolgovi do dobaviteljev še niso zapadli. Ustanova redno poravnava svoje obveznosti. 

II. Prihodki in odhodki 
Ustanova kot sodila socialnega podjetja za razmejitev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti 

do njihovih virov dejavnosti socialnega podjetja , od prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do 

njihovih virov drugih dejavnosti uporablja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju 

posamezne vrste dejavnosti. 

 

Kot prihodke dejavnosti socialnega podjetja šteje računovodstvo za NVO in gostovanje spletnih strani 

NVO ter druge prihodke ustvarjene na trgu. 

 

Ustanova je v letu 2021 dosegala prihodke: 

iz lastne dejavnosti za opravljanje storitev v višini 9.673,67€ 

finančni prihodki 1,69€ 

donacije iz 0,05% dohodnine: 1.670,69€ 

drugi prihodki- državna podpora zaradi COVID: 181,50€ 

drugi prihodki-oprostitev plačila prispevkov; starejši delavci: 718,84€ 

 namenska sredstva za izvajanje projektov:  

Regionalno stičišče NVO Planota: 94.412,45€ 

Usposabljanje na delovnem mestu: 1.464,00€ 
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V skladu s 27. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), da pri določanju davčne 

osnove zavezanca iz 9. člena tega zakona se prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter 

dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove. Izračunavamo sorazmerni 

deleža pridobitnih odhodkov: 

Vrsta prihodka oz. odhodka Skupaj 
Dejavnost 
so.p.(pridobitna) Nepridobitna 

Prihodki leta 108.122,74 9.673,67 98.449,07 

Prihodki od prodaj proizvodov in storitev 9.673,67 9.673,67   

Prihodki iz sredstev javnih financ 96.776,79 0 96.776,79 

Finančni prihodki 1,59 0 1,59 

Donacije pravnih oseb 0,00 0 0 

Donacije iz 0,1% dohodnine 1.670,69 0 1.670,69 

ključ za delitev stroškov    8,95% 91,05% 

Odhodki leta 107.536,39 9.621,21 97.915,18 

Materialni stroški 1.718,67 153,77 1.564,90 

Storitve 11.674,94 1.044,55 10.630,39 

Stroški dela 92.345,53 8.262,09 84.083,44 

Reprezentanca 71,00 6,35 64,65 

Stroški obresti  153,80 13,76 140,04 

Amortizacija 1.572,45 140,69 1.431,76 

Razlika med davčno priznanimi prihodki in 
odhodki 55,64 55,64 533,89 

POKRIVANJE IZGUBE 27,82 27,82 0 

davčna osnova 27,82 27,82 0 

DAVEK 5,29 5,29 0 

ČISTI PRESEŽEK 581,06 47,17 533,89 

 

Ustanova je v letu 2021 imela presežek prihodkov nad odhodki v višini 581,06€. Presežek prihodkov 

nad odhodki ostane kot nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki za morebitna prihodnja 

pokrivanja presežkov odhodkov. 

V ustanovi je bilo na dan 31.12.2021 štirje redno zaposleni za 40 urni delovni čas. Povprečno je bilo 

3,09 zaposlenih. 

 

 

Grgarske Ravne, 3.2.2022 

 

 


