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1. OSNOVNI PODATKI IN UVODNA POJASNILA

ZZBNS- ZSDMSBZTS,Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5138493000
Davčna številka: 64578119
Ident. št. za DDV: S164578119
Zastopnik: Ažman Monika, predsednica
Izvršna direktorica: Anita Prelec

Povprečno število zaposlenih za leto 2019 na podlagi delovnih ur: 13,70 (2018: 12,25).
Število zaposlenih na 31.12.2019: 15, število zaposlenih na 31.12.2018: 16 (podatki vključujejo
tudi odsotne zaradi bolezni, porod niške).

Finance in analitične poslovne knjige se vodijo: na sedežu zveze društev.
Glavno knjigo vodi: družba Unija, računovodska hiša d.o.o. iz Brezovice pri Ljubljani

Letno poročilo je izdelano za obdobje 1.1. do 31.12.2019.
Temeljna podlaga za spremljanje finančnega in materialnega poslovanja Zbornice-Zveze je
Zakon o društvih in Slovenski računovodski standardi 2016.

Opis skladnosti s Slovenskimi računovodskimi standardi (10. točka Okvira SRS:
Računovodski izkazi za leto 2019 so sestavljeni v skladu z vsemi zahtevami Slovenskih
računovodskih standardov 2016 (Uradni list RS,št. 95/15, 74/16, 23/17, 57/18 in 81/18) in
posebnega standarda SRS 33, ki predpisuje posebnosti računovodskega izkazovanja za
društva.
Pri vrednotenju ekonomskih kategorij v poslovnih knjigah in letnem poročilu so prav tako
upoštevane računovodske smernice iz Pravilnika o računovodstvu Zbornice-Zveze.

Zbornica-Zveza je po 27. členu Zakona o društvih (ZDru-1) zavezana k reviziji računovodskih
izkazov. Poročilo revizijske družbe je sestavni del letnega poročila. Zakonsko predpisano
revizijo je opravila hiša: Resni, revizija in svetovanje, d.o.o., Parmova 45, 1000 Ljubljana.

Kot določata 5. odstavek 26. člena in 27. člen Zakona o društvih ter točka 33.1 SRS2016 je
letno poročilo Zbornice-Zveze za leto 2019 sestavljeno iz:

a) letnega računovodskega poročila:
- bilanca stanja,
- izkaz poslovnega izida
- pojasnila k izkazom,

b) poročilo o poslovanju društva - glej prilogo,
c) poročilo neodvisnega revizorja - glej prilogo.
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2. LETNO RAČUNOVODSKO POROČILO

2.1. Računovodski izkazi
Pri evidentiranju poslovnih dogodkov in pri pripravi računovodskih izkazov smo upoštevali
temeljni računovodski predpostavki upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje
časovne neomejenosti delovanja. Bilanca stanja je prilagojena prikazovanju po SRS 20, izkaz
poslovnega izida je sestavljen po stopenjski različici I (SRS 21), oba izkaza pa sta dopolnjena z
zahtevami SRS 33.
Zneski v računovodskih izkazih so izkazani v evrih s centi.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2018
SREDSTVA 1.162.833,91 1.256.162,63
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 763.565,42 801.748,99
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE 3.327,19 13.935,60
ČASOVNE RAZMEJITVE

1. Neopredmetena sredstva 3.327,19 13.935,60
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 760.238,23 787.813,39

1. Zemljišča in zgradbe 712.479,26 735.213,22
2. Oprema 47.758,97 52.600,17

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 366.006,78 423.940,71
II. ZALOGE 11.751,38 4.337,98
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 175.920,43 135.302,95
V. DENARNA SREDSTVA 178.334,97 284.299,78
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 33.261,71 30.472,93

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.162.833,91 1.256.162,63
A. SKLAD 653.617,25 680.652,71
I. DRUŠTVENI SKLAD 653.617,25 680.652,71
II. REVALORIZACDSKE REZERVE 0,00 0,00
III. REZERVE NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO PV 0,00 0,00
B. REZERVACDE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČR 0,00 0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 228.571,24 297.142,72
1. Dolgoročne finančne obveznosti 228.571,24 297.142,72
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 267.887,28 258.511,78
II. Kratkoročne finančne obveznosti 68.571,48 68.571,48
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 199.315,80 189.940,30
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 74.561,82 87.436,95
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 124.753,98 102.503,35
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 12.758,14 19.855,42
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IZKAZ POSLOVNEGAIZIDA za obdobje od 01.01. do 31.12.2019

2019 2018
1. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 777.585,99 714.884,43
2. SPREMEMBAVREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 8.319,30 -8.514,04
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 0,00 0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 1.401.389,48 1.247.469,89
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.577.010,05 1.394.074,02
a) Stroškiporabljenegamateriala 83.850,47 65.018,95
b) Stroškistoritev 1.493.159,58 1.329.055,07
6. STROŠKI DELA 562.352,30 448.801,86
a) Stroškiplač 416.183,35 341.492,32
b) Stroškisocialnihzavarovanj 71.718,46 61.147,26
c) Drugistroškidela 74.450,49 46.162,28
7. ODPISI VREDNOSTI 62.957,71 73.290,07
a) Amortizacija 59.106,41 73.133,81
b) Prevrednotovalniposlovniodhodkipri osnovnihsredstvih 0,00 156,26
c) Prevrednotovalniposlovniodhodki pri obratnih sredstvih 3.851,30 0,00
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 7.852,62 8.591,63
a) Rezervacije 0,00 0,00
b) Drugi stroški 7.852,62 8.591,63
9. FINANČNI PRIHODKI 149,63 33,68
10. FINANČNI ODHODKI 4.304,72 5.187,47
a) Finančniodhodki iz finančnih naložb 0,00 0,00
b) Finančniodhodki iz finančnihobveznosti 4.281,08 5.174,65
c) Finančniodhodki iz poslovnihobveznosti 23,64 12,82
11. DRUGI PRIHODKI 3,50 5,12
12. DRUGI ODHODKI 5,77 4,30
13. DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0,00 0,00
14. CISTI PRESEZEK PRIHODKOV OBRACUN. 0,00 23.929,73
OBDOBJA
15. CISTI PRESEZEKODHODKOV OBRACUN. 27.035,46 0,00
OBDOBJA
16. KRITJE ODHODKOV OBRAVNAVANEGA 27.035,46 15.265,26
OBRAČUNSKEGAOBDOBJA IZ ČISTEGA PRESEŽKA
PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH
OBDOBIJ
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2.2. Pojasnila k izkazom

V poslovnem letu 2019 so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in metode kot v
preteklem letu.

2.2.1. Splošne računovodske usmeritve in pojasnila k posameznim postavkam v bilanci
stanja

I SREDSTVA I

Dolgoročna sredstva: Model nabavne vrednosti. Med dolgoročnimi sredstvi
izkazujemo neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva, ki jih merimo po modelu nabavne vrednosti.
Amortiziramo jih po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja.

Neopredmetena sredstva: Predstavljajo licence za uporabo računalniških programov
(3.327,19 €).
Nove investicije so v letu 2019 znašale 1.750,00 €.

Opredmetena osnovna sredstva:
Nepremičnine: 712.479,26 €. Nove investicije: 3.184,40 €
(znesek se nanaša na gradbena in obrtniška dela za prenovo
čajne kuhinje).
Oprema: 47.758,97 €. Nove investicije: 15.988,44 € (od tega
5.307,11 pohištvo čajne kuhinje in prostora za čiščenje in
računalniška/elektronska oprema 10.681,33 €, ostalo druga
drobna oprema).
Pri nepremičnini je določena preostala vrednost (etažna
lastnina) skladno s pravilnikom o računovodstvu, t.], v višini 10 %
nabavne vrednosti nepremičnine. Nepremičnine so financirane s
kreditom Sparkasse, kredit zavarovan s hipoteko (refinanciranje
v 2018). Znesek odprtih obveznosti na dan 31.12.2019:
297.142,72 e, iztek 2.4.2024.
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev, ki so
namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih
koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje
učinkovitosti sredstev, se pripoznajo kot odhodki, kadar se
pojavijo (stroški storitev, delno stroški porabljenega materiala za
vzdrževanje).

Zaloge: Izdani priročniki, priporočila, kodeksi in druge izdane publikacije,
namenjene prodaji. V letu 2019 smo ponatisnili Program
pripravništva in izdali Negovaine diagnoze. Zaloge so vrednotene
po modelu nabavne vrednosti (neposredni stroški izdaje
publikacij). Usklajene s popisom. Izdaja drugih publikacij (Utrip,
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Obzornik zdravstvene nege...) je izkazana kot odhodek v
obdobju, na katerega se odhodki nanašajo oz. v obdobju, v
katerem so pri poznani prihodki zanje (naročnine, subvencija
ARRSje v letu 2019 znašala 8.051,67 €).

Kratkoročne poslovne terjatve: Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo
v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ki temeljijo na že nastalih
in dokumentiranih poslovnih dogodkih, ob predpostavki, da
bodo poplača ne.
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev so največja postavka
kratkoročnih poslovnih terjatev. Gre za odprte zapadle in
nezapadle terjatve na dan 31.12.2019 (zapadle več kot leto dni
so 100 % oslabljene), vključujejo tudi zahtevke do države za
izvedena javna pooblastila.
Terjatve do kupcev na 31.12.2019 znašajo 172.341,62 € (2018:
125.491,34 €).
Druge terjatve so: terjatve za predujme 2.470,84 €, terjatve za
davke in refundacije 975,06 €, terjatve za obresti in druge 132,91
€.

Denarna sredstva: So denarna sredstva na vpogled na računih pri bankah NLB in
Sparkasse v Sloveniji.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve:
Predstavljajo kratkoročno odložene stroške v višini 4.703,40 €,
kratkoročno nezaračunane prihodke 28.468,20 € in aktivne
časovne razmejitve od DDV iz prejetih predujmov 90,11 €.

I OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV I

Društveni sklad: Je lastni vir financiranja zveze društev. Zajema:
- ustanovitvene vloge 157.291,01 €,
- namenski sklad (sklad za izobraževanje) 156.482,27 € ter
-nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki 339.843,97€.
Prihodki, kateri so bili ob izdelavi zaključnega računa že
razporejeni na sklad za izobraževanje, izhajajo iz 5% pobrane
članarine v koledarskem letu 2019. Ta delež se je v letu 2019 v
celoti pripisal skladu za izobraževanje - to je 98.325,83 €, v letu
2019 evidentirano zmanjšanje sklada pa je 87.315,61€.

Finančne obveznosti: Znašajo 297.142,72 €, od tega dolgoročne finančne obveznosti
228.571,24 € in kratkoročne (t.j. odprte in zapadle do
31.12.2020) 68.571,48 € (stanje glavnice brez obresti, slednje se
obračunavajo in plačujejo mesečno, znesek dolga za obresti na
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[ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
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31.12.2019 znaša 329,00 €). Finančne obveznosti izvirajo iz
financiranja lastnih nepremičnin, katerih nabava je financirana z
bančnim kreditom Banka Sparkasse d.d.

Kratkoročne poslovne obveznosti: Obveznosti se poravnavajo redno in v valutnem roku,
dolgoročnih poslovnih obveznosti ni. Kratkoročne poslovne
obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo 199.315,80 €, od tega:
obveznosti do dobaviteljev 74.561,82 €,
obveznosti do članov in drugih za še neizplačane nagrade,
avtorskem, podjemne, mandatne in druge pogodbe, sejnine in
pripadajoče dajatve za te dohodke v višini 59.221,90 €,
obveznosti do regijskih društev za članarine 236,07 €,
kratkoročne obveznosti iz naslova plač 62.563,53 €,
kratkoročni prejeti predujmi 1.337,60€,
obveznosti za obračunani DDV 1.065,88€ in
obveznosti za obresti 329,00 €.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve: se nanašajo na:
- vnaprej vračunani stroški - stroškov revizije 1.900 €,
- vnaprej vračunani stroški izplačil iz sklada za
izobraževanje po že izdanih sklepih komisije 10.858,14 €.

2.2.2. Splošne računovodske usmeritve in pojasnila k posameznim postavkam v izkazu
poslovnega izida

Uspešnost poslovanja izkazuje temeljni računovodski izkaz - izkaz poslovnega izida.
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso
uresničeni že ob nastanku.
Čisti prihodki iz prodaje so prodajne vrednosti proizvodov (publikacij) ter opravljenih storitev
v obračunskem obdobju (npr. iz izobraževanja, oglaševanja, izvedenih nalog javnih pooblastil),
zmanjšanih za vse dane popuste. Kupcem zaračunani DDV se ne šteje kot prihodek iz prodaje,
ampak kot kratkoročna obveznost do države. Prihodki se merijo na osnovi prodajnih cen,
navedenih na izdanih računih, zahtevkih in drugih listinah. Drugi poslovni prihodki so tisti
prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki (članarine, subvencije, dotacije in druga prejeta
javna sredstva, prevrednotovalni poslovni prihodki in drugi).
Finančni prihodki se priznavajo ob obračunu ne glede na prejemke in se nanašajo na pri banki
deponirana sredstva in eventualno zaračunane zamudne obresti, tečajne razlike in podobno.
Poslovni odhodki se pri poznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v vrednosti zalog publikacij,
ostali poslovni odhodki pa ob svojem nastanku in ob upoštevanju temeljnih računovodskih
predpostavk. Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so povezana
z njimi.
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Kratek pregled uspešnosti poslovanja:
2019 2018 Ind.'19/18

Poslovni prihodki 2.187.294,77 1.953.840,28 111,9
- od tega čisti prihodki iz prodaje in spr.vr.zalog 764.672,65 706.370,39 108,3
- od tega drugi poslovni prihodki 1.422.622,12 1.247.469,89 114,0
Poslovni odhodki 2.210.172,68 1.924.757,58 114,8
- od tega stroški materiala in storitev 1.577.010,05 1.394.074,02 113,1
- od tega stroški dela 562.352,30 448.801,86 125,3
- od tega amortizacija in drugi stroški 70.810,33 81.881,70 86,S
Presežek poslovnih prihodkov(+)/odhodkov(-) -22.877,91 29.082,70 -78,7
Finančni in drugi prihodki 153,13 38,8 394,7
Finančni in drugi odhodki 4.310,68 5.191,77 83,0
Presežek prihodkov(+}/odhodkov(-} -4.157,55 23.929,73 -17,4
Davek od dohodkov pravnih oseb O O

Čisti presežek prihodkov(+)/odhodkov(-) -27.035,46 23.929,73 -113,0

I 2.2.2.1 PRIHODKI I
Poslovni prihodki so prihodki iz izvajanja dejavnosti in prodaje (kotizacij, oglaševanja, naročnin
na periodiko in kupnine za publikacije in drugi prihodki iz opravljenih storitev) in drugi poslovni
prihodki, kot so prihodki iz članarin, donacij, javnih pooblastil, državnih podpor,
prevrednotovalni poslovni prihodki in drugi poslovni prihodki.
Glavni vir prihodkov in s tem virov financiranja lastne dejavnosti zveze društev so prihodki iz
članarin, kotizacij in oglaševanja.

Pregled prihodkov iz dejavnosti (brez spremembe vrednosti zalog publikacij):

konto naziv Vrednost 2019 Vrednost 2018 Vrednost 2017

7601,76010 članarine 1.085.309,24 990.675,22 924.406,48
7605,7680 prejete dotacije, donacije 54.900,24 32.993,77 31.332,16

76001,76002 kotizacije 485.246,35 461.973,77 455.168,03
76003 prodaja Obzornika zdravstvene nege 19.480,59 20.764,81 22.399,55
76004 razstavni prostori in reklama, oglasi 234.828,54 205.920,14 203.902,22
76005 prodaja priročnikov 25.117,17 18.530,49 16.890,54

76006-76009 prihodki od drugih storitev 12.913,34 7.695,22 7.638,87

7602 prihodki izjavnih pooblastil 261.180,00 222.782,90 154.210,00
769 ostali prihodki od dejavnosti 0,00 1.018,00 1.231,20

76 PRIHODKIIZDEJAVNOSTI 2.178.975,47 1.962.354,32 1.817.179,05
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Struktura Struktura Struktura Indeks Indeks
konto naziv 2019 v % 2018 v % 2017 v % 2019/2018 2018/2017

7601,76010 članarine 49,6 50,5 50,9 109,6 107,2
7605,7680 prejete dotacije, donacije 2,5 1,7 1,7 166,4 105,3

76001,76002 kotizacije 22,2 23,5 25,0 105,0 101,5
76003 prodaja Obzornikazdravstv.nege 0,9 1,1 1,2 93,8 92,7
76004 razst. prostori in reklama, oglasi 10,7 10,5 11,2 114,0 101,0
76005 prodaja priročnikov 1,1 0,9 0,9 135,5 109,7

76006-76009 prihodki od drugih storitev 0,6 0,4 0,4 167,8 100,7

7602 prihodki od javnih pooblastil 11,9 11,4 8,5 117,2 144,5
769 ostali prihodki od dejavnosti 0,0 0,1 0,1 0,0 82,7

76 PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI 100 100 100 111,0 108,0

2019 2018 2019 2018
Skupaj Skupaj Pridobitni Pridobitni

Prihodki od dejavnosti 2.178.975,47 1.962.354,32 777.585,99 714.884,43
dotacije iz proračunskih in dr.javnih
sredstev 269.231,67 222.782,90 0,00 0,00
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 43.304,55 22.243,70 0,00 0,00
članarine in prispevki članov 1.085.309,24 990.675,22 0,00 0,00
prihodki od prodaje proizvodov in storitev 777.585,99 714.884,43 777.585,99 714.884,43
ostali prihodki od dejavnosti 3.544,02 11.768,07 0,00 0,00

Čisti prihodki iz prodaje: Se nanašajo na prodajo storitev in publikacij. To so:
Prihodki iz kotizacij 485.246,35 € (5% rast glede na predhodno
leto, predstavljajo 22,2 % prihodkov iz dejavnosti).
Prihodki iz oglaševanja 234.828,54 (14% rast glede na
predhodno leto, predstavljajo 10,7 % prihodkov iz dejavnosti).
Prodaja Obzornika zdravstvene nege (19.480,59 € oz. 6,2 %
manj kot predhodno leto) ter prodaja ostalih publikacij t.j.
kodeksov, smernic, priročnikov (25.117,17 € oz. 35,5 % več kot
predhodno leto).
Prihodki iz prodaje drugih storitev 12.913,34€ (76% rast) se
nanašajo na prihodke iz ponovne izdaje odločb, potrdil,
potrjevanja izobraževalnih programov ter iz drugih
prefakturiranih storitev.
Sprememba vrednosti zalog 8.319,30 € se nanaša na povečanje
zalog zaradi novih izdaj, ki še niso bile prodane, zato so
usredstveni kot zaloga proizvodov.

Vsi zgoraj našteti so prihodki iz pridobitne dejavnosti.
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Drugi poslovni prihodki: Prihodki iz članarin 1.085.309,24€ (rast 9,60 % glede na leto
2018).
Prihodki iz izvajanja javnih pooblastil 261.180,00 € (rast 17,2 %
je posledica sklenitve nove pogodbe in s tem povečanja obsega
izvedenih storitev).
Prejete donacije pravnih in fizičnih oseb 43.304,55 € ter
prihodki iz prejetih subvencij za zaposlovanje težje zaposljivih
oseb 3.544,02 € ter subvencije ARRS za Obzornik 8.051,67 €.

Članarine, donacije in dotacije se obravnavajo kot nepridobitni
prihodki.

Finančni prihodki: Znašajo 149,63 € (leto 2018: 33,68 €). So prihodki iz obresti
pozitivnega stanja in vlog pri bankah ter obračunane pozitivne
tečajne razlike iz poslovnih terjatev in obveznosti.

Drugi prihodki: Znašajo 3,50 € (pozitivne evrske izravnave).

I 2.2.2.2 ODHODKI I
Stroški in odhodki Zbornice-Zveze so v letu 2019 znašali 2.214.483,36 evrov in so v primerjavi
z letom poprej višji za 14,74 % oziroma 284.534,01 evrov.

Vsi stroški so vodeni po stroškovnih mestih, nekateri tudi po projektih. Izvajamo mesečno
poročanje za notranje uporabnike računovodskih poročil (direktorica in predsednica, upravni
odbor, nadzorni odbor, sekcije). Vsa stroškovna mesta oziroma vse sekcije so prejele poslovna
poročila za posamezno stroškovno mesto v obliki izkaza poslovnega izida, teh področnih
poročil v letnem računovodskem poročilu za zunanje uporabnike računovodskih izkazov ne
navajamo.

Sestava posameznih vrst odhodkov iz izkaza poslovnega izida:
K N . Znesek € Struktura Znesek € Struktura Indeks

onto aziv 2019 v % 2018 v % 2019/2018

40 STR.MAT. IN PROIZVODOV 83.850,47 3,8 65.018,95 3,37 128,96

41 STROŠKISTORITEV 1.493.159,58 67,4 1.329.055,07 68,86 112,35

47 STROŠKIDELA 562.352,30 25,4 448.801,86 23,25 125,30

4880 DONACIJEDRUGIM 5.250,00 0,2 4.900,00 0,25 107,14

43 AMORTIZACIJA 59.106,41 2,7 73.133,81 3,79 80,82

72 PREVREDN.POSL.ODHODKI 3.8S1,30 0,2 156,26 0,01 2.464,67

74 FINANČNI ODHODKI 4.304,72 0,2 5.187,47 0,27 82,98

48 br.488, 75 DRUGI STROŠKIIN ODHODKI 2.608,39 0,1 3.695,93 0,19 70,57

4,70-75 STROŠKIIN ODHODKI 2.214.483,17 100 1.929.949,35 100 114,74
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Drugi poslovni prihodki: Prihodki iz članarin 1.085.309,24€ (rast 9,60 % glede na leto
2018).
Prihodki iz izvajanja javnih pooblastil 261.180,00 € (rast 17,2 %
je posledica sklenitve nove pogodbe in s tem povečanja obsega
izvedenih storitev).
Prejete donacije pravnih in fizičnih oseb 43.304,55 € ter
prihodki iz prejetih subvencij za zaposlovanje težje zaposljivih
oseb 3.544,02 € ter subvencije ARRS za Obzornik 8.051,67 €.

Članarine, donacije in dotacije se obravnavajo kot nepridobitni
prihodki.

Finančni prihodki: Znašajo 149,63 € (leto 2018: 33,68 €). So prihodki iz obresti
pozitivnega stanja in vlog pri bankah ter obračunane pozitivne
tečajne razlike iz poslovnih terjatev in obveznosti.

Drugi prihodki: Znašajo 3,50 € (pozitivne evrske izravnave).

[ 2.2.2.2 ODHODKI

Stroški in odhodki Zbornice-Zveze so v letu 2019 znašali 2.214.483,36 evrov in so v primerjavi
z letom poprej višji za 14,74 % oziroma 284.534,01 evrov.

Vsi stroški so vodeni po stroškovnih mestih, nekateri tudi po projektih. Izvajamo mesečno
poročanje za notranje uporabnike računovodskih poročil (direktorica in predsednica, upravni
odbor, nadzorni odbor, sekcije). Vsa stroškovna mesta oziroma vse sekcije so prejele poslovna
poročila za posamezno stroškovno mesto v obliki izkaza poslovnega izida, teh področnih
poročil v letnem računovodskem poročilu za zunanje uporabnike računovodskih izkazov ne
navajamo.

Sestava posameznih vrst odhodkov iz izkaza poslovnega izida:

Konto Naziv
Znesek€ Struktura Znesek€ Struktura Indeks

2019 v% 2018 v% 2019/2018

40 STR.MAT. IN PROIZVODOV 83.850,47 3,8 65.018,95 3,37 128,96

41 STROŠKISTORITEV 1.493.1S9,58 67,4 1.329.055,07 68,86 112,35

47 STROŠKIDELA 562.352,30 25,4 448.801,86 23,25 125,30

4880 DONACIJEDRUGIM 5.250,00 0,2 4.900,00 0,25 107,14

43 AMORTIZACIJA 59.106,41 2,7 73.133,81 3,79 80,82

72 PREVREDN.POSL.ODHODKI 3.851,30 0,2 156,26 0,01 2.464,67

74 FINANČNI ODHODKI 4.304,72 0,2 5.187,47 0,27 82,98

48 br.488, 75 DRUGI STROŠKIIN ODHODKI 2.608,39 0,1 3.695,93 0,19 70,57

4,70-75 STROŠKIIN ODHODKI 2.214.483,17 100 1.929.949,35 100 114,74
-
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Stroški materiala in storitev:
konto Naziv konta Znesek € Struktura Znesek € Struktura Indeks

2019 v % 2018 v % 2019/2018

402 STROŠKIENERGIJE 3.090,22 3,7 2.889,85 4,4 106,9

404 ODPIS DROBNEGA INVENTARJA 702,01 0,8 2.764,56 4,3 25,4

406 STR.PISARN.MAT.IN LITERATURE 38.338,94 45,7 29.793,30 45,8 128,7

407 DRUGI STROŠKIMATERIALA 41.719,30 49,8 29.571,24 45,5 141,1

40 STROŠKIMATERIALA 83.850,47 100 65.018,95 100 129,0

410 STROŠKISTORITEVPODlZVAJALCEV 419.779,16 28,1 384.509,01 28,9 c 109,2

412 STROŠKIVZDRŽEVANJA 29.178,50 2,0 42.091,36 3,2 c 69,3

413 STROŠKINAJEMNIN 18.364,29 1,2 11.558,59 0,9 ( 158,9

414 POVRAČiLA POTNIH STROŠKOVZAP. 18.173,31 1,2 6.508,59 0,5 e 279,2

415 BANČ. STORITVETER ZAVAROVANJA 9.804,37 0,7 8.808,82 0,7 ( 111,3

416 STROŠKIINTELEKTUALNIHSTORITEV 142.415,24 9,5 116.415,24 8,8 c 122,3

417 STROŠKIREPREZENTANCE 28.114,47 1,9 18.193,24 1,4 ( 154,5

418 STROŠKISTORITEVFIZiČNIH OSEB 620.291,11 41,5 558.501,60 42,0 c 111,1

419 DRUGI STROŠKISTORITEV 207.039,13 13,9 182.468,62 13,7 c 113,5

41 STROŠKISTORITEV SKUPAJ 1.493.159,58 100 1.329.055,07 100 112,3

Stroški materiala: 83.850,47 € (6,9 % rast glede na 2018). Se nanašajo na
porabljeno energije, drobni inventar, pisarniški material,
strokovno literaturo in porabo drugega materiala. Porast
stroškov se nanaša na porabo drugega materiala (zlati znaki,
potrošni material za čiščenje/higieno, poraba materiala sekcij).

Stroški storitev: 1.493.159,58 € (12,3 % rast glede na 2018 oziroma rast za
164.104,51 €).

Stroški podizvajalcev: 419.779,16€ (9,2 % rast glede na 2018). Na kontu 410 se zbirajo
stroški storitev povezani z uresničevanjem namena dejavnosti
Zbornice-Zveze: stroški organiziranja seminarjev, ki v letu 2019
znašajo 244.290,50 € (2018: 225.904,31 €), stroški urejanja
plakatov, panojev, promocijskega materiala, brošur, oblikovanja
in tiska teh materialov, ti stroški so v letu 2019 znašali -
175.488,66 € (2018: 158.604,70 €).

Stroški intelektualnih in osebnih storitev:
142.415,24€ (22,3 % rast glede na 2018). Na kontih skupine 416
se zbirajo predvsem splošni stroški delovanja Zbornice-Zveze,
kot so na primer: stroški lektoriranja in prevajanja so znašali
11.331,69 evrov, stroški revizije 4.002,66 evrov, stroški
računovodskih storitev 64.984,27 evrov, stroški drugih storitev
62.096,62 evrov.
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Stroški materiala in storitev:

konto Naziv konta Znesek€ Struktura Znesek€ Struktura Indeks I

2019 v% 2018 v% 2019/2018

402 STROŠKIENERGIJE 3.090,22 3,7 2.889,85 4,4 106,9 !

404 ODPIS DROBNEGA INVENTARJA 702,01 0,8 2.764,56 4,3 25,4

406 STR.PISARN.MAT. IN LITERATURE 38.338,94 45,7 29.793,30 45,8 128,7

407 DRUGI STROŠKIMATERIALA 41.719,30 49,8 29.571,24 45,5 141,1

40 STROŠKIMATERIALA 83.850,47 100 65.018,95 100 129,0

410 STROŠKISTORITEVPODlZVAJALCEV 419.779,16 28,1 384.509,01 28,9 c 109,2

412 STROŠKIVZDRŽEVANJA 29.178,50 2,0 42.091,36 3,2( 69,3

413 STROŠKINAJEMNIN 18.364,29 1,2 11.558,59 0,9 ( 158,9

414 POVRAČiLA POTNIH STROŠKOVZAP. 18.173,31 1,2 6.508,59 0,5( 279,2

415 BANČ. STORITVETER ZAVAROVANJA 9.804,37 0,7 8.808,82 0,7 ( 111,3

416 STROŠKIINTELEKTUALNIHSTORITEV 142.415,24 9,5 116.415,24 8,8 ( 122,3

417 STROŠKIREPREZENTANCE 28.114,47 1,9 18.193,24 1,4 ( 154,5

418 STROŠKISTORITEVFIZiČNIH OSEB 620.291,11 41,5 558.501,60 42,0 c 111,1

419 DRUGI STROŠKISTORITEV 207.039,13 13,9 182.468,62 13,7€ 113,5

41 STROŠKISTORITEV SKUPAJ 1.493.159,58 100 1.329.055,07 100 112,3
-- -- - - -- - ----:......-'-

Stroški materiala: 83.850,47 € (6,9 % rast glede na 2018). Se nanašajo na
porabljeno energije, drobni inventar, pisarniški material,
strokovno literaturo in porabo drugega materiala. Porast
stroškov se nanaša na porabo drugega materiala (zlati znaki,
potrošni material za čiščenje/higieno, poraba materiala sekcij).

Stroški storitev: 1.493.159,58 € (12,3 % rast glede na 2018 oziroma rast za
164.104,51 €).

Stroški podizvajalcev: 419.779,16€ (9,2 % rast glede na 2018). Na kontu 410 se zbirajo
stroški storitev povezani z uresničevanjem namena dejavnosti
Zbornice-Zveze: stroški organiziranja seminarjev, ki v letu 2019
znašajo 244.290,50 € (2018: 225.904,31 €), stroški urejanja
plakatov, panojev, promocijskega materiala, brošur, oblikovanja
in tiska teh materialov, ti stroški so v letu 2019 znašali -
175.488,66 € (2018: 158.604,70 €).

Stroški intelektualnih in osebnih storitev:
142.415,24€ (22,3 % rast glede na 2018). Na kontih skupine 416
se zbirajo predvsem splošni stroški delovanja Zbornice-Zveze,
kot so na primer: stroški lektoriranja in prevajanja so znašali
11.331,69 evrov, stroški revizije 4.002,66 evrov, stroški
računovodskih storitev 64.984,27 evrov, stroški drugih storitev
62.096,62 evrov.
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Stroški storitev fizičnih oseb: 620.291,11€ (11,1 % rast glede na 2018).
Na kontu 418 so zbrani stroški sejnin, nadzornega odbora,
avtorskih, mandatnih in podjemnih pogodb. Znesek vključuje
tudi porabo za vloge članov iz sklada za izobraževanje 87.315,61
evrov.

Drugi stroški storitev: 207.039,13 € (13,5 % rast glede na 2018).
Na kontu skupine 419 se zbirajo drugi stroški, kot so na primer:
poštne storitve 85.350,42 evrov, mednarodne članarine
23.397,13 evrov, stroški študentskega servisa 15.933,44 evrov,
stroški prenove spletne strani in internetne storitve 13.572,97
evrov, obratovalni stroški 16.317,05 evrov, stroški kotizacij za
zaposlene 1.316,25 evrov, stroški telefona 8.126,20 evrov ...

Stroški dela: Znašajo 562.352,30 € (leto 2018: 448.801,86€, porast 25,3 %).
Sestavljajo jih stroški za plače, dajatve na plače, regres za letni
dopust, jubilejne nagrade, povračila stroškov prehrane in
prevoza ter stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Stroški amortizacije: Znašajo 59.106,41€ (leto 2018: 73.133,81 €, padec 19,8 %). So
posledica obrabe in uporabe neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev. Stroški so obračunani po
metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Prevrednotovalni poslovni odhodki: Znašajo 3.851,30 €, od tega 905,90 € za zaloge in
2.945,40 € za dane predujme. Slabitve terjatev do kupcev v letu
2019 niso bile opravljene.

Finančni odhodki: Znašajo 4.304,72 € (leto 2018: 5.187,47 €). Sestavljajo jih stroški
posojila pri Banki Sparkasse (4.281,08 €) ter stroški drugih
obresti (22,17 €) ter odhodki iz negativnih tečajnih razlik 1,47€.

Drugi odhodki: Znašajo 5,77 € (negativne evrske izravnave).

Čisti presežek odhodkov: Znaša 27.035,46 € in se krije iz društvenega sklada.

3. ODOBRITEV IN SPREJEM LETNEGA POROČILA

Letno poročilo za leto 2019 - odobritev upravni odbor dne 9.3.2020.
Letno poročilo za leto 2019 - pregled in potrditev nadzornega odbora dne 10.3.2020. --'..
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Stroški storitev fizičnih oseb: 620.291,11€ (11,1 % rast glede na 2018).
Na kontu 418 so zbrani stroški sejnin, nadzornega odbora,
avtorskih, mandatnih in podjemnih pogodb. Znesek vključuje
tudi porabo za vloge članov iz sklada za izobraževanje 87.315,61
evrov.

Drugi stroški storitev: 207.039,13 € (13,5 % rast glede na 2018).
Na kontu skupine 419 se zbirajo drugi stroški, kot so na primer:
poštne storitve 85.350,42 evrov, mednarodne članarine
23.397,13 evrov, stroški študentskega servisa 15.933,44 evrov,
stroški prenove spletne strani in internetne storitve 13.572,97
evrov, obratovalni stroški 16.317,05 evrov, stroški kotizacij za
zaposlene 1.316,25 evrov, stroški telefona 8.126,20 evrov ...

Stroški dela: Znašajo 562.352,30 € (leto 2018: 448.801,86€, porast 25,3 %).
Sestavljajo jih stroški za plače, dajatve na plače, regres za letni
dopust, jubilejne nagrade, povračila stroškov prehrane in
prevoza ter stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Stroški amortizacije: Znašajo 59.106,41€ (leto 2018: 73.133,81 €, padec 19,8 %). So
posledica obrabe in uporabe neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev. Stroški so obračunani po
metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Prevrednotovalni poslovni odhodki: Znašajo 3.851,30 €, od tega 905,90 € za zaloge in
2.945,40 € za dane predujme. Slabitve terjatev do kupcev v letu
2019 niso bile opravljene.

Finančni odhodki: Znašajo 4.304,72 € (leto 2018: 5.187,47 €). Sestavljajo jih stroški
posojila pri Banki Sparkasse (4.281,08 €) ter stroški drugih
obresti (22,17 €) ter odhodki iz negativnih tečajnih razlik 1,47€.

Drugi odhodki: Znašajo 5,77 € (negativne evrske izravnave).

Čisti presežek odhodkov: Znaša 27.035,46 € in se krije iz društvenega sklada.

3. ODOBRITEV IN SPREJEM LETNEGA POROČILA

Letno poročilo za leto 2019 - odobritev upravni odbor dne 9.3.2020.
Letno poročilo za leto 2019 - pregled in potrditev nadzornega odbora dne 10.3.2020.
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