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RAČUNOVODSKO POROČILO
Temeljne računovodske predpostavke so časovna neomejenost poslovanja, dosledna
stanovitnost in upoštevanje nastanka dogodka.
Računovodske usmeritve: Zveza društev upokojencev Slovenije neposredno uporablja
določila standardov in Pravilnika o vodenju računovodstva.
Letna poročila o poslovanju: Zveza društev upokojencev Slovenije sestavi na koncu
obračunskega obdobja bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, kakor določajo SRS 2016
(SRS 33).
Vodenje poslovnih knjig: Zveza društev upokojencev Slovenije vodi poslovne knjige na
način, ki omogoča izkazovanje podatkov potrebnih za sestavo letnih poročil in z letnim
popisom. Poslovne knjige vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Programska
oprema za vodenje poslovnih knjig in obračune plač ter dohodkov iz drugega
pogodbenega razmerja je last Računovodskega servisa, Mojca Adam Derganc s.p., s
katerim ima Zveza društev upokojencev Slovenije sklenjeno pogodbo o vodenju
računovodstva.
Poslovna dokumentacija je razporejena po časovnem zaporedju in se nahaja na sedežu
Zveze društev upokojencev Slovenije.
Dogodki po datumu bilance stanja
Po datumu bilance stanja se niso pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na računovodske
izkaze poslovnega leta 2021.
Datum odobritve letnega poročila:
Glede na to, da je ZDUS v letu 2021 zaradi epidemiološke situacije posloval
negativno ter ustvaril presežek odhodkov nad prihodki, ni zavezan k zakonski reviziji v
skladu z Zakonom o društvih, zato se je vodstvo odločilo, da ne bo revidiralo letnih
izkazov. Upravni odbor je poročilo obravnaval in potrdil na korespondenčen način dne
18.2.2022 do 20.2.2022 in 11.3.2022 do 14.3.2022, Nadzorni odbor je obravnaval in
potrdil letno poročilo 2021 dne 16.3.2022, Zbor članov pa je letno poročilo obravnaval
in sprejel 23.3.2022.

PROJEKTI ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV
Osnovna dejavnost Zveze društev upokojencev Slovenije je nepridobitna, poleg tega pa
se ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki pa v celotnem delovanju zavzema majhen
delež.
Svojo dejavnost vodi ločeno po naslednjih stroškovnih mestih:


ZDUS

Stroškovno mesto 01: Program Starejši za višjo kakovost življenja doma - Starejši
za starejše
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Stroškovno mesto 02: Vzajemni posmrtninski sklad
Stroškovno mesto 03: Dnevi medgeneracijskega sožitja
Stroškovno mesto 04: Program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti
Stroškovno mesto 05: Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije
Stroškovno mesto 07: Nabava in prodaja tiskovin (članske izkaznice, kartoteke itd.)
Stroškovno mesto 33: Projekt Starejši pešci varni v prometu
Stroškovno mesto 34: Projekt Podajmo roko ljudem z demenco
Stroškovno mesto 35: Projekt Vinyl Warriors
Stroškovno mesto 36: Projekt Šport za vključevanje starejših

Posamezne posredne stroške, kot so najemnina, elektrika, ogrevanje, telefon itd. je ZDUS
v letu 2021 delila med nekatere stroškovne nosilce in sicer med stroškovno mesto 1, 2, in
5.
Znotraj stroškovnih mest vodi ZDUS stroške in prihodke še po stroškovnih mestih na
drugem nivoju oziroma po projektih ter na tretjem nivoju na nepridobitno in pridobitno
dejavnost.
Vse številske vrednosti v tem poročilu so v evrih.

POJASNILA BILANCE STANJA na dan 31.12.2021
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Med neopredmetena sredstva sodi programska oprema, ki se vrednoti po nabavni
vrednosti, zmanjšana za obračunano enakomerno časovno amortizacijo. ZDUS poseduje
programsko opremo na sedežu, na Kebetovi ulici 9 v Ljubljani. Nabavna vrednost
programske opreme znaša 5.139,49 EUR, odpisana vrednost je 4.492,48 EUR, tako da
znaša knjigovodska vrednost neopredmetenih sredstev 229,55 EUR. Neopredmetena
sredstva se amortizirajo po 20 % stopnji. Na 31.12.2021 nima ZDUS nobenih obveznosti
za neopredmetena sredstva.
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so pohištvo, pisarniška, računalniška in druga tehnična
oprema. Vrednotijo se po nabavni vrednosti, zmanjšani za obračunano enakomerno
časovno amortizacijo. ZDUS poseduje opremo na sedežu, na Kebetovi ulici 9 v Ljubljani,
nekaj opreme pa je na domu članov.
Nabavna vrednost opreme na sedežu ZDUS, na Kebetovi ulici 9 in na domovih članov
znaša 65.860,50 EUR, odpisana vrednost je 55.886,92 EUR, tako da je knjigovodska
vrednost opreme 9.973,58 EUR.
Vsa oprema se amortizira po predpisanih stopnjah: 10-20 %. Računalniška oprema se
amortizira po 25 % in 50 %.

ZDUS
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Na 31.12.2021 nima ZDUS za opredmetena osnovna sredstva. ZDUS nima zastavljenega
nobenega opredmetenega osnovnega sredstva.
Tabela 1 Preglednica gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Zneski v EUR
Neopredmetena
osnovna sredstva

Opredmetena
osnovna sredstva

Skupaj

5.139,49
417,46
4.722,03

75.887,77
2.316,20
12.343,47
65.860,50

81.027,26
2.316,20
12.760,93
70.582,53

Popravek vrednosti
Stanje 31. decembra 2020
Amortizacija
Zmanjšanje
Stanje 31. Decembra 2021

4.826,46
83,48
417,46
4.492,48

63.687,31
4.244,90
12.045,29
55.886,92

68.513,77
4.328,38
12.462,75
60.379,40

Neodpisana vrednost
Stanje 31. decembra 2020
Stanje 31. decembra 2021

313,03
229,55

12.200,46
9.973,58

12.513,49
10.203,13

Nabavna vrednost
Stanje 31. decembra 2020
Povečanje v letu 2021
Zmanjšanje
Stanje 31. decembra 2021

Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe so pripoznane po nabavni vrednosti in jih sestavljajo
naslednje naložbe:





Naložba v Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola v vrednosti 1.264.075,78 EUR; delež
naložbe je 100%.
Naložba v delnice Delavske hranilnice d.d. v vrednosti 36.885,33 EUR.
Naložba v Zavod Vzajemnost v vrednosti 2.044,73 EUR; delež naložbe je 49 %.
Naložba v Zavod Modri Živko v vrednosti 100,00 EUR; delež naložbe je 100 %.

Popravki vrednosti dolgoročnih finančnih naložb zaradi oslabitve niso bili potrebni.

Kratkoročna sredstva
Denarna sredstva



ZDUS

Denarna sredstva v blagajni v znesku 46,17 EUR
Denarna sredstva na transakcijskih računih v skupnem znesku 233.219,62 EUR, od
tega na e-obrestnem računu pri Sberbanki v višini 80.281,55 EUR.
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Na transakcijskih računih pri bankah ni dogovorjenih samodejnih zadolžitev.
Zaloge
Zaloge obsegajo zaloge trgovskega blaga, to je kupljenih članskih izkaznic, kartotek in
drugih tiskovin, ki se z eno besedo imenujejo tiskovine ter zaloge letakov za DMS 2022.
Vrednost zaloge ob koncu leta 2021 znaša 2.590,70 EUR. Zaloge se pripoznavajo po
nabavnih cenah in razknjižujejo po metodi zaporednih cen. Zaloge niso zastavljene.
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo skupno 67.263,84 EUR ter predstavljajo le
terjatve do domačih kupcev. Zapadle terjatve predstavljajo terjatve do DU za neplačane
račune pri prodaji trgovskega blaga (tiskovin). Nezapadle terjatve pa so poleg terjatev za
prodano blago in storitev še terjatve do drugih pogodbenih partnerjev, ki so običajno
poravnane v roku.
Druge kratkoročne poslovne terjatve
Druge kratkoročne poslovne terjatve so sestavljene iz:
 Terjatve do društev upokojencev za članarino za leto 2021 v višini 256,50 EUR.
 Terjatve za dane kratkoročne predujme v višini 432,56 EUR.
 Terjatve za vstopni DDV v višini 1.472,28 EUR.
 Terjatve do JŠRIPS RS za subvencijo za preseganje kvote za november in
december 2021 v višini 409,70 EUR.
 Terjatve do ZZZS za refundacijo plač za december 2021 v višini 134,31 EUR.
 Terjatve do Erste Card d.o.o. za provizijo po cobrand pogodbi v višini 383,65 EUR.
 Ostale kratkoročne terjatve v višini 361,13 EUR.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so naslednje:
 kratkoročno odloženi stroški za zavarovanje, podaljšanje domene, antivirusno
zaščito itd. v skupnem znesku 2.542,68 EUR.
 Kratkoročno nezaračunani prihodki za obresti sklada VPS v višini 100,12 EUR.

Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in prejeti predujmi
Obveznosti do dobaviteljev znašajo 42.499,03 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so iz
naslova najemnine, elektrike in ostalih posrednih in neposrednih stroškov, ki zapadejo v
plačilo v januarju 2022. Kratkoročni prejeti predujmi znašajo skupno 11.966,56 EUR in
predstavljajo prejete predujme financerjev za EU projekte.
Kratkoročne obveznosti za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja in dajatve

ZDUS
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Obveznosti se nanašajo na dohodek za vodenje poslovnega subjekta, na dohodek po
mandatni pogodbi, avtorske honorarje, nagrade in darila manjših vrednosti za december
2021 z izplačilom v januarju 2022. Skupni znesek teh obveznosti, vključno z dajatvami
znaša 4.560,08 EUR.
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev in obveznost za dajatve iz plač in na plače
Nanašajo se na čiste decembrske plače in dodatke ter davke in prispevke, z izplačilom v
januarju 2022. Skupni znesek znaša 11.989,98 EUR.
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Zajemajo obveznost za obračunani DDV za 4. četrtletje leta 2021 v znesku 9.008,00 EUR
in obveznost iz poslovanja za tuj račun do konzorcijskega partnerja v projektu Digitalno
vključeni, ki se je začel 1.1.2022 v višini 11.800,15 EUR.
Kratkoročne obveznosti do članov
Tukaj so zajete obveznosti do članov za povračilo potnih in materialnih stroškov v višini
950,08 EUR in do DU za dotacije in donacije v skupni višini 112.044,28 EUR.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Znašajo 809,89 EUR, kar predstavlja pogodbena sredstva za leto 2022 za EU projekte v
višini 598,78 EUR in donacijo od podjetja Lidl za leto 2022.

Lastni in tuji viri sredstev
Društveni sklad
Društveni sklad ima skupno vrednost 1.417.104,18 EUR in ga sestavljajo:
 Ustanovna vloga
616.036,32 EUR
 Ustanovna vloga v Zavod Vzajemnost
2.044,73 EUR
 Ustanovna vloga v Delfin Hotel ZDUS d.o.o. Izola
869.704,56 EUR
 Nerazporejeni presežek odhodkov leta 2020
81.373,00 EUR
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Znašajo 17.512,09 EUR in predstavljajo prejeto subvencijo pri pridobivanju opredmetenih
osnovnih sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
Slovenije v znesku 253,20 EUR in rezervacijo iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih
stroškov za tožbo MZU Ljubljana proti ZDUS v višini 17.258,89 EUR, ki je bila oblikovana
v skupni višini 19.000,00 EUR, a je bilo v letu 2021 za stroške omenjene tožbe porabljenih
699,36 EUR.

ZDUS
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Izvenbilanca – Vzajemni posmrtninski sklad (VPS)
Aktivni izvenbilančni konti




Fiduciarni račun sklada VPS
Bonus račun pri Sparkasse d.d.
Kratkoročni depozit pri Delavski hranilnici d.d.

Skupaj

282.038,95 EUR
237.643,67 EUR
350.000,00 EUR

869.682,60 EUR

Pasivni izvenbilančni konti
Gibanje sklada Vzajemna samopomoč:
 Začetno stanje sklada na dan 1.1.2021
 Članarino je vplačalo 39.729 članov
 Izplačane posmrtnine

915.984,66 EUR
462.840,09 EUR
509.142,15 EUR

Končno stanje sklada na dan 31.12.2021

869.682,60 EUR

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 1.1. do 31.12.2021
Prihodki
Prihodki so za tržno dejavnost pripoznani po datumih opravljene storitve, za prihodke iz
dotacij in donacij pa po zahtevkih in sklenjenih pogodbah. Članarine za tekoče leto
pripoznavamo med prihodke po dejanskih prilivih, upoštevamo pa tudi vse prilive iz tega
naslova, ki so nakazani do 15.2. naslednjega koledarskega leta.
Prihodki od dejavnosti
Skupen znesek v EUR






ZDUS

Dotacije FIHO
Dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev (431.327,93 EUR):
- Ministrstvo za delo,družino in soc.z.
- Erasmus EU projekti

Dotacije iz drugih fundacij, skladov,
ustanov:

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

114.885,11

397.423,04
30.613,81

3.291,08
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Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
(4.834,64 EUR):
- Donacije pravnih oseb
- Donacije fizičnih oseb

4.338,89
495,75



Članarine in prispevki članov

79.366,30



Prihodki od prodaje trgovskega blaga
in storitev (100.037,80 EUR):
- Tiskovine idr.
- Oglaševanje in promocija
- Prihodki iz sponzoriranja
- Stanovanjska komisija
- Organizacija delavnic

2.682,64
66.118,18
33.298,25
26.933,81
1.004,92

2.682,64
66.118,18
33.298,25
26.933,81
1.004,92

11,02

11,02

760.462,80

130.048,82



Ostali prihodki iz dejavnosti
Prihodki od dejavnosti – SKUPAJ

Finančni prihodki



Skupen znesek v EUR

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Finančni prihodki:
- Udeležba v dobičku Hotel Delfin
- Dividenda Delavska hranilnica
- Obresti depozitov in TRR
- Cobrand pogodba Diners Club SLO

0,00
4.641,36
108,51
11.490,64

0,00
4.641,36
11.490,64

Finančni prihodki – SKUPAJ

16.240,51

16.240,51

Drugi prihodki
Skupen znesek v EUR



Drugi prihodki:
- Pozitivne evrske izravnave
- Ostali prihodki

1,52
32,06

Drugi prihodki – SKUPAJ

33,58

PRIHODKI – SKUPAJ
ZDUS

781.517,38

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

146.180,82
11

Odhodki
Odhodki so tako za tržno kot nepridobitno dejavnost pripoznani po datumih opravljene
storitve. Neposredni stroški pridobitne dejavnosti so med stroške pridobitne dejavnosti
razvrščeni po dejanskih zneskih, medtem ko so posredni stroški razvrščeni med stroške
pridobitne dejavnosti z upoštevanjem razmerja med prihodki, doseženimi z opravljanjem
pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti
društva v obračunskem obdobju. Razmerje v letu 2021 znaša 19% pridobitna in 81%
nepridobitna dejavnost.
Odhodki iz dejavnosti
Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga
Skupen znesek v EUR





Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Nabavna vrednost nabavljenega
materiala – tiskovine
Stroški energije
Drugi stroški materiala

1.691,01
7.416,34
20.037,42

1.691,01
1.292,06
280,61

Stroški porab. materiala – SKUPAJ

29.144,77

3.263,68

Stroški storitev
Skupen znesek v EUR












Stroški tiska in s tiskom povez.str.
Stroški tel. in poštnih storitev
Stroški vzdrževanja osnovnih sred. idr.
Stroški najemnin (poslov.prost. & idr.)
Stroški plačil. prometa, zavar. in taks
Stroški intelektualnih & osebnih storit.
Stroški reprezentance in oglaševanja
Stroški pogodbenega dela in nagrad
Potni stroški in NULS
Stroški drugih storitev
Stroški storitev – SKUPAJ

ZDUS

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

10.297,84
18.827,94
10.042,17
27.740,25
12.789,24
55.063,03
727,50
43.641,68
30.882,47
8.283,51

974,96
1.499,87
1.841,74
3.718,70
275,96
3.825,12
50,00
6.872,94
8,88
169,92

227.170,37

28.112,83
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Stroški dela
Skupen znesek v EUR



Stroški dela
Od tega stroški socialnega zavarovanja

148.069,55
17.966,97

Stroški dela – SKUPAJ

166.036,52

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Dotacije drugim pravnim osebam
Skupen znesek v EUR



Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Dotacije društvom upokojencev
in pokrajinskim zvezam DU-jev

359.237,82

26.133,36

Dotacije – SKUPAJ

359.237,82

26.133,36

Odpisi vrednosti
Skupen znesek v EUR



Odpisi vrednosti

- amortizacija

4.328,38



Prevrednotovalni poslovni odhodki

460,67

Odpisi – SKUPAJ

ZDUS

4.789,05

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

0,00
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Drugi odhodki iz dejavnosti
Skupen znesek v EUR



Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Drugi odhodki iz dejavnosti
(kolektivna članarina, članarine
EURAG, EUROCARERS, AGE,
nadomestilo za uporabo stavb.zemlj.,
ostali stroški)

1.638,00

110,45

Drugi odhodki iz dejavnosti – SKUPAJ

1.638,00

110,45

788.016,53

57.620,32

Odhodki iz dejavnosti – SKUPAJ
Finančni odhodki

Skupen znesek v EUR



Finančni odhodki

Finančni odhodki – SKUPAJ

Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

6,79

6,79

0,00

Drugi odhodki
Skupen znesek v EUR



Od tega iz
opravljanja
pridobitne
dejavnosti v
EUR

Drugi odhodki
(evrske izravnave)
Odhodki za donacije

4,58

0,00

310,00

0,00

Drugi odhodki – SKUPAJ

314,58

0,00



Davek od dohodkov (19%)
ODHODKI – SKUPAJ:
ZDUS

0,00
788.337,90

57.620,32
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DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
V obračunu davka iz dohodka pravnih oseb izkazujemo negativno davčno osnovo, saj
smo letos zaradi epidemiološke situacije ustvarili presežek odhodkov nad prihodki.
Iz naslova negativne davčne osnove ne pripoznavamo terjatev za odložene davke, ker
ocenjujemo da je verjetnost da bi v prihodnje dosegli pozitivno davčno osnovo iz naslova
pridobitne dejavnosti zanemarljiva.

SKLEPNA MISEL
Delovanje celotne Zveze društev upokojencev Slovenije je bilo zaradi epidemije Covid-19
v letu 2021 negativno. Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 6.820,52 EUR.
Delovanje Zveze društev upokojencev Slovenije, ki se poleg članarin sicer pokriva tudi iz
udeležbe v dobičku Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola, katera pa v letu 2021 ni bila
izplačana, je bilo tudi v letu 2021 okrnjeno. Zaradi epidemije Covid-19 se je izvajalo manj
aktivnosti.
Brez visokega deleža prostovoljnega dela, vloženega v delovanje ZDUS, bi bil presežek
odhodkov nedvomno višji.

Računovodsko poročilo pripravila:
Mojca Adam Derganc,
Računovodja pri ZDUS

Priloge:
1. Bilanca stanja na dan 31.12.2021
2. Izkaz poslovnega izida v obdobju 1.1. do 31.12.2021
3. Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

ZDUS
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