Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020
Ulica IX. korpusa 17
5280 Idrija

Finančno poročilo društva za mladinski razvoj Idrija 2020 v letu 2019
Društva Idrija 2020 je v letu 2019 vodilo poslovne knjige po SRS 33 in splošnih SRS ter po predpisih, ki
jih zahteva ostala zakonodaja. Društva Idrija 2020 je vodilo ločene evidence iz naslova pridobitne in
nepridobitne dejavnosti za potrebe FURSA in AJPESA.
Društvo ima zaposleno eno osebo in nima osnovnih sredstev. Zaloge vodi po metodi FIFO. Delo v
društvu temelji na prostovoljstvu, v letu 2019 je imelo pridobitno dejavnost v smeri promocije in
prodaje idrijske čipke, ter storitve v okviru projektov Zavoda za turizem Idrija s področja turizma.
Društvo je v letu 2019 uspešno delovalo na razpisih ter iz tega naslova pridobilo tudi sredstva za
izvajanje programa.
Odhodke društva smo v letu 2019 izračunali glede na procent pridobitnih prihodkov. Za leto 2019
znaša procent 38,08 % glede na pridobitne prihodke in 61,92 % glede na nepridobitne prihodke. V
letu 2019 je imelo društvo Idrija 2020 skupno prihodkov za 20.935,99 € od tega iz naslova pridobitne
dejavnosti za 7.971,98 € iz naslova nepridobitne dejavnosti pa za 12.964,01 €. Skupni odhodki
znašajo 26.174,92 €. Iz naslova pridobitne dejavnosti za 9.966,85 € iz naslova nepridobitne pa
16.208,07 €.
Skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša 5.238,93 €.
Presežek odhodkov nad prihodki pridobitnega dela znaša 1.994,87 €. Izvzeli smo 50% stroškov
reprezentance v višini 305,75 € kot davčno nepriznanih odhodkov. Presežek pridobitnih odhodkov
tako znaša 1.689,12 € in bo pokrit z presežki prihodkov v prihodnjih letih.
V letu 2019 se je vplačalo akontacijo DDPO v višini 80,92 €, za ta znesek je oblikovana terjatev za
davke.
Društvo ima na dan 31.12.2019 za 180,78 € terjatev do kupcev in terjatev za davek 80,82 €. Stanje na
TRR znaša 93.275,78 €.
Društvo ima na dan 31.12.2019 obveznosti do dobaviteljev v višini 1.322,89 € in obveznosti za plače v
višini 2.131,57€ in obveznost do članov 2.247,72 €. Stanje zalog znaša 798,11 €.
Društvo ima oblikovane dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova prejetih sredstev iz
domačih in mednarodnih razpisov v višini 106.118,16 €. Sredstva se bodo glede na porabo postopno
prenašala v prihodke v naslednjih dveh letih.
Društveni sklad znaša 45.747,25€ in predstavlja tekoči presežek odhodkov nad prihodki in pretekli
presežki prihodkov na odhodki.
Sredstva, s katerimi razpolaga društvo, bodo porabljena v skladu s temeljnim aktom društva in ne

bodo razdeljena med člane.
Poročila so bila sprejeta na rednem letnem zboru članov dne 16.3.2020.
Zapisal Tomaž Markič

PRILOGA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s SRS 33/2016, po Zakonu o društvih ZDRu-1,
zakonu o davčnem postopku ZDavP-2, Zakonu o dohodnini ZDoh-2, ZDDPO-2, pravilniku o
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti . Računovodske ocene in usmeritve se v letu
2018 niso spremenile in so vodene po SRS 33/2016

METODE VREDNOTENJA
1.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Društvo nima osnovnih sredstev
1.2 Zaloge
Društvo ima zaloge trgovskega blaga - spominki
1.3 Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne terjatve iz poslovanja so terjatve z rokom zapadlosti do enega leta. Za terjatve, za
katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane v dogovorjenem roku, se oblikujejo popravki
vrednosti. Za neizterljive terjatve se izvrši odpis. V letu 2019 ni bilo oblikovanih popravkov
terjatev ali odpisa, saj so vse terjatve z rokom zapadlosti do enega leta. Društvo nima terjatev do
tujine.
1.4 Denarna sredstva
Denarna sredstva se vodijo na TRR, ki je odprt pri Delavski hranilnici Ljubljana d.d.. Stanje je
bilo ob koncu leta popisano, knjigovodska stanja se ujemajo bančnimi izpiski.
1.5 Kapital
Kapital – društveni sklad sestavljajo: preneseni presežki prihodkov iz prejšnjih let, preneseni
presežki odhodkov nad prihodki prejšnjih let in presežek prihodkov tekočega leta.
1.6 Obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz poslovanja, ki zapadejo prej kot v
enem letu. Dolgoročnih obveznosti društvo nima. Društvo ima obveznosti do članov iz naslova
materialnih povračil plačila računov z gotovino
Društvo nima obveznosti do tujine.
1.7 aktivne in pasivne časovne razmejitve

Društvo ima oblikovane PČR – glede na stroške se postopno prenašajo v prihodke.

Vsebinsko poročilo Društva za mladinski razvoj Idrija 2020 v letu 2019

1. Prenove idrijskih rudarskih hiš
Društvo je zaključilo projekt Prenove idrijskih rudarskih hiš (PIRH), v okviru katerega je bil izveden
popis stavbnega fonda rudarskih hiš, izdan katalog Kako prenoviti idrijsko rudarsko hišo ter izdelan
načrt za prenovo 1 spomeniško zaščitene hiše. Društvo je s projektom Stavbna dediščina - priložnost
za inovacije izvedlo brezplačna arhitekturno-gradbeniška svetovanja 3 lastnikom rudarskih hiš in
pripravilo brošuro Kako financirati prenovo.
2. HeritageLab
Pripravljena so bila vsa potrebna gradiva (pogodbe, dogovori) in promocijski materiali za lansiranje
prvega cikla HeritageLaba.
3. Ustanovitev Zavoda ID20
Društvo Idrija 2020 je soustanovilo Zavod ID20, zavod za inovaciji v dediščini z namenom
raziskovanja, promocije in podpore organizacijam in posameznikom pri razvijanju inovacij v dediščini.
Dolgoročni cilj je, da društvo izvaja društvene aktivnosti, medtem ko Zavod ID20 mnoge izkušnje,
znanja in rešitve posreduje drugim partnerskim organizacijam.
4. Profesionalizacija NVO
Društvo je bilo v konzorciju z Mladinskim centrom Idrija in ZPM Idrija uspešno pri prijavi na Javni
razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, kar je društvu
omogočilo zaposlitev 1 osebe za polni delovni čas.
5. COMM.ON Heritage
Od novembra 2019 smo kot partnerji vključeni v Erasmus+ projekt Comm.on Heritage, ki v ospredje
postavlja kreiranje t. i. vodje dediščinske skupnosti. Skupaj s partnerji iz Italije, Portugalske, Grčije in
Malte bomo pregledali in obiskali dobre prakse, oblikovali priročnik z opisom nalog in dela takega
vodje, ustvarili GeoTrail za ranljive skupine ter raziskovali podjetniške ideje na področju kulturne
dediščine v okviru hackathona in posebnega priročnika na to temo.
Projekt se bo predvidoma zaključil novembra 2021.
6. The Idria Lace
Društvo je nadaljevalo z odprodajo zalog, ki so bile v letu 2015, 2016 in 2017 razvite v povezovalnem
projektu mladih oblikovalk in klekljaric ter skupnim razvojem in prodajo izdelkov. Projekt je zaključen,
postopno se odprodajajo le zaloge.
7. HeritageHack: Idrija

Društvo je v novembru 2019 prejelo nagrado European Heritage Days Stories Award, ki jo podeljujeta
Svet Evrope in Evropska komisija za zgledne primere življenja z dediščino. V letu 2020 bomo z
nagrado 10.000 EUR izvedli dogodek HeritageHack: Idrija, ki bo prvi tovrsten hackathon na svetu.
8. Inzaghi
V septembru smo v brezplačni najem dobili nove prostore v strojnici jaška Inzaghi ter se z
novembrom vanje vselili. Prostore smo prenovili (pleskanje, kitanje) ter jih na novo opremili. Zdaj
delujejo kot pisarna, coworking prostor, prostor za sestanke ter javne dogodke.
9. Razno
Naši člani so aktivno sodelovali in prispevali tudi k nekaterim projektom drugih iniciativ in društev:
Praznik idrijskih žlikrofov, Mladinski center Idrija …
Poročila so bila sprejeta na rednem letnem zboru članov dne 16.3.2020.

Zapisal: Matevž Straus, predsednik

