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P O J A S N I L A   K   R A Č U N O V O D S K I M   I Z K A Z O M   Z A  L E T O  2 0 17

Športna zveza Nova Gorica (v nadaljevanju zveza) posluje v skladu z Zakonom o društvih in  

SRS 33 - računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Zveza vodi poslovne knjige po 

sistemu dvostavnega knjigovodstva. Zveza je izvajala v poslovnem letu 2017 samo nepridobitno 

dejavnost in ni identificirana za namene DDV.

1) Pojasnilo k bilanci stanja

Konto 04 - nabava drobnega inventarja znaša  skupaj 232,60 eur.

Konto 05 - popravek vrednosti drobnega inventarja znaša skupaj 232,60 eur.

Konto 11 - denarna sredstva na računu so v vrednosti 10.096,00 eur.

Konto 12 - kratkoročne terjatve do kupcev v vrednosti 2.370,00 eur.

Konto 16 - druge kratkoročne terjatve v vrednosti 8.900,00 eur.

Konto 22 - kratkoročne obveznost do dobaviteljev znašajo v vrednosti 1.009,15 eur.

Konto 25 - Kratkoročne obveznosti za plače v vrednosti 893,20 eur.

Konto 26 - Obveznost do državnih in drugih institucij v vrednosti 22,27 eur.

Konto 93 - nerazporejeni presežek prihodkov v vrednosti 11.278,52 eur. 

2) Pojasnilo k izkazu poslovnega izida

Tabela št.1: Odhodki poslovanja v eur

Stroški materiala in blaga 3.738,87

Stroški storitev 13.082,99

Stroški dela 11.167,12

Drugi stroški 7.705,00

Skupaj stroški iz nepridobitne dejavnosti 35.693,98

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Športne zveze Nova Gorica, 2017.

3) Pojasnila o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogi

neplačila

Na dan 31.12.2017 je stanje terjatev do kupcev za leto 2017  2.370,00 eur.

Neplačane terjatve so izdani račun za december 2017, z valuto december 2017

in valuto februar 2018.



4) Podatki o odprtih obveznostih do dobaviteljev na dan 31.12.2017

Na dan 31.12.2017 je stanje obveznosti do dobaviteljev v državi 1.009,15 eur.

Neplačani računi dobaviteljem so redni računi z durom v novembru in decembru 2017 ter valuto

december 2017 do februar 2018. Naknadno prejet neplačan račun dobavitelju v januarju 2018, 

z durom v juniju 2017 in valuto v juliju 2017.

3) Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

Amortizacija se obračunava na podlagi enakomerne časovne razmejitve v skladu z ocenjeno dobo 

koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev; stopnje rednega odpisa opredmetenih osnovnih sredstev

so določene in objavljene v Uradnem listu RS. Opredmetena osnovna sredstva, katerega posamična 

nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 evrov izkazuje zveza 

skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti 

po obračunih dobaviteljev ne presegajo tolarske vrednosti 100 evrov zveza razporedi med material.

Tabela št.2: Prihodki poslovanja v eur

Prihodki od prodaje na trgu 25.712,90

Prihodki članarine 990,00

Donacija-fizične osebe 212,23

Prihodki proračun-dotacije 8.900,00

Skupaj prihodki iz nepridobitne dejavnosti 35.815,13

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Športne zveze Nova Gorica, 2017.

Tabela št.3: Ugotovitev poslovnega izida v eur

Skupaj prihodki 35.815,13

Skupaj odhodki 35.693,98

Skupaj presežek prihodkov 121,15

Vir: Podatki iz informacijskega sistem Športne zveze Nova Gorica, 2017.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša za leto 2017  121,15 eur. Obveznost za davek od dohodkov

pravnih oseb znaša za poslovno leto 2017 57,62 eur. Po knjiženju davka od dohovkov pravnih oseb

znaša presežek prihodkov nad odhodki 63,53 eur.

Na podskupini 93 - nerazporejeni presežek prihodkov iz preteklih let  v vrednosti 11.214,99 eur se poveča 

za presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2017. Društveni sklad se v poslovnem letu 2017 

poveča za 63,53 eur. Skupaj nerazporejeni presežek prihodkov znaša 11.278,52 eur.
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