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1. POSLOVNO POROČILO
Osnovne informacije
Ime zavoda:

SKUP – skupnost privatnih zavodov

Pravnoorganizacijska oblika:

skupnost zavodov

Sedež zavoda:

Britof 469, 4000 Kranj

Matična številka:

3567591000

Davčna številka:

42209960

Ustanovitelj:

Inštitut Primus in Moneo, poslovni inštitut

Namen in cilji skupnosti zavodov
SKUP - Skupnost privatnih zavodov se je ustanovila z namenom:
1. povezovanja slovenskih zasebnih zavodov,
2. dvigu kakovosti delovanja, zagotavljanju primernega vrednotenja njihove
dejavnosti ter zagotavljanju podpore delovanju članov skupnosti,
3. zagotovitvi vključenosti članov skupnosti pri decentralizaciji in prenosu
storitev javnih zavodov in subjektov javnega prava na zasebni sektor,
4. pospeševanje raziskovalne dejavnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti
članov skupnosti namenjene razvoju storitvene in druge nepridobitne
dejavnosti ter socialne ekonomije,
5. sodelovanja v postopkih oblikovanja politik, predpisov in ukrepov na
lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju ter
predstavljanja interesov članov skupnosti v teh postopkih,
6. sodelovanja v socialnem dialogu na nivoju nevladnega sektorja, lokalnem,
regionalnem, državnem nivoju ter v okviru Evropske unije,
7. sodelovanja z drugimi domačimi in mednarodnimi mrežami nevladnih
organizacij ter organizacij socialne ekonomije,
8. sodelovanja z drugimi organizacijami, gospodarskimi subjekti, državnimi
organi in organi regionalnih in lokalnih skupnosti, institucijami ter
9. razvijanja spodbudnega okolja za delovanje zasebnih zavodov v Sloveniji,
vključujoč sprejetje potrebnih predpisov ter odpravo administrativnih ovir
za delovanje zasebnih zavodov.
Cilji delovanja skupnosti so:
1. povezanost in sodelovanje slovenskih zasebnih zavodov,
2. identificirane potrebe članov skupnosti ter zagotovljena
svetovanje in pomoč,
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podpora,

3. izdelana priporočila za vrednotenje dejavnosti članov skupnosti ter drugo
potrebno samo-reguliranje njihove dejavnosti,
4. kvaliteten prenos storitev javnih zavodov in subjektov javnega prava na
zasebne zavode,
5. dvig znanj, raziskovalne dejavnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti članov
skupnosti namenjene razvoju storitvene dejavnosti, druge nepridobitne
dejavnosti, socialne ekonomije ter prenos dobrih tujih praks v slovenski
prostor
6. uspešno sodelovanje članov skupnosti pri skupnem ugotavljanju potreb v
družbi, priprava strateških smernic za njihovo delovanje, zagotovljeni
mehanizmi za skupne priprave novih programov, projektov in dejavnosti
ter pri pomoč pri njihovem izvajanju in vrednotenju
7. zagotovljeno sodelovanje članov skupnosti v postopkih oblikovanja politik,
predpisov in ukrepov na lokalnem, regionalnem, državnem in
mednarodnem nivoju,
8. vzpostavljeni mehanizmi predstavljanja interesov članov skupnosti,
9. člani skupnosti vključeni v civilni, socialni dialog ter družbeno dogovarjanje
na lokalnem, regionalnem, državnem in nivoju Evropske unije,
10. druženje zaposlenih in sodelavcev zasebnih zavodov ter skrb za njihovo
zdravje ter počutje,
11. tvorno sodelovanje z drugimi sorodnimi domačimi in mednarodnimi
organizacijami ter razvito sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
organizacijami civilne družbe, državnimi institucijami, lokalno samoupravo,
gospodarskim sektorjem, mednarodnimi institucijami, mediji ter splošnimi
javnostmi,
12. spodbudno pravno, ekonomsko in politično okolje za delovanje zasebnih
zavodov v Sloveniji ter odpravljene administrativne ovire za delovanje
zasebnih zavodov, kakor tudi ter primerno okolje za delovanje primerljivih
organizacij v evropskem in svetovnem prostoru.

Organi skupnosti zavodov
Svet skupnosti
Svet skupnosti je pristojen za sprejemanje statuta skupnosti zavodov,
sprejemanje programov dela in razvoja skupnosti zavodov ter spremlja njihovo
izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo skupnosti, daje
ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter
opravlja druge naloge.
Strokovni svet skupnosti zavodov
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela skupnosti
zavodov, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu
ter opravlja druge strokovne naloge.
Direktor skupnosti zavodov
Direktor je poslovodni organ skupnosti zavodov in njegov strokovni vodja.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor
vodi in organizira delo in poslovanje skupnosti zavodov, predstavlja in zastopa
skupnost zavodov in je odgovoren za zakonitost dela skupnosti zavodov.
Direktor (od decembra 2013): Primož Šporar
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IZVEDENI PROGRAMI
V okviru dejavnosti smo nadaljevali razvoj spletne aplikacije Dobra borza in jo
promovirali v medijih, kakor tudi med vlagatelji in donatorji. V letu 2013 je
članstvo naraslo na (iz 45) na 54 članic.
Nadaljuje se razvoj trajnostnega bančništva. Oktobra 2013 so v Ljubljani
potekali 4. Dnevi socialne ekonomije, kjer je bil poudarek na financiranju
socialne ekonomije ter družbenih inovacij. SKUP je so-financiral izvedbo 2.
natečaja družbenih inovacij v letu 2012, kjer je sodelovalo 19 prijaviteljev.
Z delom je nadaljevala spletna trgovina Brez dobička (www.brezdobicka.si), kjer
je mogoče pilotno kupiti izdelke in storitve nevladnih organizacij, organizacij
socialne ekonomije in družbeno odgovornih podjetij.
SKUP je tudi v letu 2013 sodeloval pri projektu »Socialni inovatorji prihodnosti«,
kjer smo uspeli izdati priročnik o socialnem podjetništvu, izvajati svetovalno
dejavnost v okviru socialnega inkubatorja ter izvesti nekaj delavnic in
promocijskih dogodkov za socialne podjetnike.
Obenem je SKUP obveščal o naši dejavnosti preko spletnega portala www.skup.si
ter z elektronskim mesečnikom E-kup. Mesečnik se je pošiljal na približno 3.500
e-naslovov, spletno stran mesečno obišče približno 300 obiskovalcev.
Še naprej je sodelavec SKUP-a predstavnik nevladnih organizacij v Ekonomsko
socialnem odboru EU (EESO), o svojem delu pa redno poroča preko spletnega
portala in v novicah.
V letu 2013 smo aktivno sodelavali pri pripravi projektne dokumentacije na 5
razpisih.

II. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 2011

1. Pravne podlage in osnovna pojasnila
Računovodski izkazi SKUP-Skupnost privatnih zavodov (v nadaljevanju: SKUP) za
leto 2011 so bili izdelani v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št.
23/99 in 30/02-1253), s SRS 2006 in med njimi tudi s SRS 36-Računovodske
rešitve v nepridobitnih organizacijah-pravnih osebah zasebnega prava (Uradni
list RS, št. 118/05), ki so začeli veljati 01.01.2006 in z Navodilom o predložitvi
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letnih poročil nepridobitnih organizacij-pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list
RS, št. 7/08, 8/09 in 109/10).
SKUP vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in sicer obe
temeljni knjigi: glavno knjigo in dnevnik, pa tudi pomožno knjigo - knjigo
osnovnih sredstev. Ker v letu 2011 SKUP ni imel gotovinskega poslovanja, tudi ni
bil voden blagajniški dnevnik. Evidenco terjatev in obveznosti pa SKUP vodi v
glavni knjigi na saldakontih.
SKUP nima koncesije za opravljanje negospodarske javne službe, je pa v letu
2011 na podlagi izvedenih javnih razpisov prejel namenska sredstva iz državnega
proračuna, katerih namensko porabo vodi na posebnih stroškovnih mestih v
skladu s pogodbami dogovorjenimi upravičenimi stroški. Vse ostale prihodke in
stroške vodi v okviru stroškovnega mesta lastne pridobitne dejavnosti.
Pridobitno in nepridobitno dejavnost SKUP ugotavlja na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov za posamezno vrsto dejavnosti, ki jih vodi na ločenih
stroškovnih mestih.

2. Pojasnila k bilanci stanja
2.1. Oprema in nadomestni deli
SKUP je v letu 2011 za opravljanje svoje dejavnosti kupil računalnik in ga
ovrednotil po metodi nabavne vrednosti. Popravek vrednosti opreme je obračunal
z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja vod dohodka pravnih
oseb.

2.2. Denarna sredstva
SKUP je imel na svojem poslovnem računu na dan 31.12.2011 sredstva v višini
566,76 EUR, vezanih sredstev pa ni imel.

2.3. Kratkoročne terjatve do kupcev
Na dan 31.12.2011 je SKUP izkazoval neporavnano terjatev za sredstva iz
javnega razpisa za dva projekta v skupni višini 7.841,78 EUR.

2.4. Kratkoročno odloženi stroški
SKUP je konec leta 2011 kandidiral na javnem razpisu, na katerem je bil izbran,
vendar je do podpisa pogodbe prišlo šele v začetku leta 2012. Ker se je projekt
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začel izvajati že konec leta 2011, kar je bilo v razpisnih pogojih dovoljeno, so se
nastali stroški evidentirali na kratkoročno odloženih stroških in bodo v letu 2012
preneseni na stroške, ko bodo imeli kritje v namenskih prihodkih iz javnega
razpisa.

2.5. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Na dan 31.12.2011 je imel SKUP neporavnanih obveznosti do dobaviteljev v
višini 2.094,25 EUR, katerih večina je zapadla v plačilo šele v letu 2012, nekaj
manjših povračil stroškov pa je bilo povrnjenih v začetku leta 2012
.
2.6. Kratkoročne obveznosti iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb
Na dan 31.12.2011 je imel SKUP neporavnane obveznosti iz treh avtorskih
pogodb. Vse bodo poravnane v letu 2012, ko Skup imel razpoložljiva denarna
sredstva.

3. Pojasnila k izkazu poslovnega izida
3.1. Prihodki
Poslovni prihodki iz sredstev javnih financ so doseženi na podlagi javnega
razpisa in se črpajo iz državnega proračuna.
Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti so doseženi predvsem iz
naslova prihodkov od prodaje storitev.
Finančne prihodke je SKUP v letu 2011 realiziral v višini 158,34 EUR in se
nanašajo na obresti pozitivnega stanja sredstev na poslovnem računu, na
prejete donacije in druge prihodke.

3.2. Odhodki
Stroški materiala vsebujejo stroške raznega pisarniškega materiala,
potrebnega za delovanje SKUP-a, stroške električne energije in ogrevanja za
uporabo prostorov in druge stroške materiala.
Stroški storitev vsebujejo stroške računovodskih in drugih storitev, prevoznih
storitev, najemnin, bančnih storitev, stroške reprezentance, stroške podjemnih
in avtorskih pogodb, stroške telefonskih storitev idr..
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Stroški amortizacije osnovnih sredstev so obračunani z uporabo metode
enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj,
določenih v zakonu o davku od dohodka pravnih oseb. Pri davčnem obračunu
amortizacija drobnega inventarja ni upoštevana kot strošek, ker je bila v celoti
uporabljena že v letu 2010.
Finančni odhodki se nanašajo na stroške kratkoročnega likvidnostnega posojila
pri banki za financiranje projekta, pridobljenega v okviru javnega razpisa.

3.3. Poslovni izid
V letu 2011 je SKUP ustvaril pozitivni izid-presežek prihodkov nad odhodki- v
skupni višini 4.623,93 EUR, s katerim je pokril presežek odhodkov na prihodki iz
leta 2010 v višini 524,00 EUR, tako da znaša končni bilančni presežek
prihodkov nad odhodki 2011 4.100,00 EUR.
Priloge:
-

podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2011
podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju od 1.1. do 31.12.2011
izjava

Izdelava in prejetje letnega poročila za leto 2013

Poročilo je bilo izdelano v Kranju, dne 19. 2. 2014
Poročilo je bilo sprejeto na seji sveta dne 26.2.2014.

Primož Šporar, direktor
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