LETNO POROČILO
2017
Letno poročilo Ustanove za novo Pediatrično kliniko v Ljubljani

VSEBINA POROČILA
Kazalo
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Naš im podpornikom
USPEŠNO URESNIČEVANJE POSLANSTVA
V letu 2017 je Ustanova za novo Pediatrič no kliniko v Ljubljani za nakup naprav namenila 107118,36 EUR.
S temi sredstvi je kupila 5 naprav, med njimi videogastroskop, 4 ultrazvoč ne aparate in program za priklop
SonoSite M-Turbo ultrazvoka.
Jeseni 2017 smo prejeli nove proš nje za naprave, ki so nujno potrebne za zdravljenje otrok na kliniki.

ODZIVNA UPRAVA USTANOVE
Uprava ustanove je v letu 2017 imela 5 sej, in sicer: 16. 1., 22. 5., 24.8., 26. 9. in 16. 11. 2017. C6 lani uprave so
vseskozi aktivno sodelovali pri usmerjanju aktivnosti ustanove.

ODPRT IN TRANSPARENTEN NAČIN DELOVANJA
Ustanova ima spletno stran, ki je lansko leto belež ila 89.914 ogledov in aktiven Facebook profil, kjer ima
2700 sledilcev. Splet in elektronska poš ta ostaja najpomembnejš i komunikacijski kanal ustanove.
Ustanova svoja letna poroč ila objavlja na spletni strani kot tudi pravice darovalcev ustanovi in navaja vse
donatorje – pravne osebe na podstrani www.ustanovazapediatricno.si/donacije/donatorji/donatorji-2017/.

SVETLA PRIHODNOST
S profesionalnim pristopom bomo nadaljevali, saj ž elimo dolgoroč no s sodobnimi napravami omogoč iti ,
hitro, uč inkovito zdravljenje naš ih otrok.

mag. Marina Praprotnik, dr. med.
predsednica uprave
31. januar 2018
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Pravni temelji in upravljanje
Pravni temelji za poslovanje Ustanove za novo Pediatrič no kliniko v Ljubljani so:
• Zakon o ustanovah;
• Statut Ustanove;
• Sklepi uprave in Nadzornega sveta;
• Zakon o rač unovodstvu.
Ustanovo vodi in upravlja uprava, ki š teje 11 č lanic in č lanov in se redno sestaja oziroma komunicira po epoš ti. Vodenje ustanove je s 1. septembrom 2017 prevzela predsednica mag. Marina Praprotnik, dr. med, ki jo
v odsotnosti nadomeš ča namestnica Marijana Kanduti. Skupaj sestavljata sekretariat Ustanove.
Nadzorni svet je deloval v sestavi: prof. dr. Rajko Kenda, predsednik, Duš an Još ar, č lan in Nevenka Banovič ,
č lanica.

C6 lani uprave Ustanove :
Marina Praprotnik (predsednica uprave)

Simon Vrhunec

Anamarija Meglič

Franc Hoč evar

Marijana Kanduti

Roman Jakič

Tadej Battelino

Darinka Miklavč ič

Petra Bole

Danica Simš ič

Majda Oš tir

Vlasta Kovač ič Mež ek

Uprava Ustanove za novo Pediatrič no kliniko v Ljubljani je v letu 2017 imela pet sej. Vse seje so bile sklepč ne. .
Rač unovodske storitve je vodilo podjetje za finanč no-rač unovodsko, knjigovodsko in administrativnotehnič no svetovanje in izvajanje storitev Z6 urnal d.o.o. Ljubljana. Delo predsednice in č lanov Ustanove je
prostovoljno. Na seji v mesecu januarju je bil sprejet sklep, predaji aparatur Pediatrič ni kliniki. C6 lani Uprave
so razpravljali o dogodkih za pridobivanje sredstev v pomladanskih mesecih. . V mesecu marcu je bil uspeš no
izveden koncert harfist in harfistov s Konservatorija v Ljubljani.
Uprava je na seji v zač etku februarja potrdila poslovno in rač unovodsko poroč ilo 2016 Ustanove za novo
Pediatrič no kliniko v Ljubljani. Uprava je ocenila, da so, kljub zunanjim tež avam, zbrana sredstva zadostovala
za nakup najnujnejš ih aparatur za zdravljenje otrok. Poslovno in rač unovodsko poroč ilo je bilo posredovano
v pregled in potrditev nadzornemu odboru Ustanove za novo Pediatrič no kliniko v Ljubljani.
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Na seji Uprave, ki je bila v mesecu maju je tekla razprava o aparaturah, za potrebe zdravljenja bolnih otrok, za
katere se bodo zbirala sredstva v letu 2017. S tekom je bilo zbranih 12.908 €. Uprava je bila seznanjena z
izvedbo nateč aja š tudentov s Fakultete za dizajn, v projektu Kako Pediatrič no kliniko narediti prijazno
otrokom. Prav tako je na tej seji sprejela novo č lanico, tako da Uprava Ustanove za novo Pediatrič ni kliniko v
Ljubljani od maja 2017 š teje 12 č lanov.
Na seji v mesecu avgustu je Uprava potrdila nadaljevanje sodelovanja z zunanjim izvajalcem za opravljanje
nujnih administrativnih del, kar je nujno potrebno glede na količ ino nalog, ki se z leti poveč uje. Konec avgusta
je bila Uprava seznanjena z odstopom dr. Anamarije Meglič s funkcije predsednice, ker je prevzela funkcijo v.
d. strokovne direktorice Pediatrič ne klinike v Ljubljani. Uprava je zato na seji v septembru glasovala o novi
predsednici mag. Marini Praprotnik, ki je bila soglasno potrjena.
Na novembrski seji so bile Upravi predstavljene proš nje za nakup novih aparatur, ki jih posamezni oddelki na
Pediatrič ni kliniki nujno potrebujejo za uč inkovitejš e zdravljenje bolnih otrok. Uprava je sprejela sklep, da bo
predaja aparatur, in sicer dva ultrazvoka za KO za nefrologijo in ultrazvok za KO za endokrinologijo, diabetes
in presnovne bolezni predana Pediatrič ni kliniki v mesecu februarju 2018. Prav tako je Uprava sprejela sklep
o nadaljevanju zbiranja sredstev neznanih donatorjev.
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Poslovanje
ZAPOSLENOST
Ustanova za novo Pediatrič no kliniko v Ljubljani nima zaposlenih. Svoje poslanstvo opravlja izključ no
prostovoljno. C6 lani za svoje delo ne prejemajo plač ila. Za vodenje rač unovodstva najema rač unovodski servis
Z6 urnal d.o.o. Ljubljana. Pomoč pri zbiranju sredstev, oglaš evanju in administraciji pa opravlja pogodbena
sodelavka.

POSLOVNI REZULTAT
Vsi prihodki in odhodki so prikazani v prilogah.
Več ina prihodkov predstavljajo donacije, ki so namenjene za nabavo opreme za potrebe Pediatrič ne klinike.
Odhodki so vezani na nabavo omenjene opreme. Ustanova je nabavljeno opremo donirala uporabniku
Pediatrič ni kliniki Univerzitetnega klinič nega centra Ljubljana. Več v poglavju Poroč ilo o akcijah zbiranja
sredstev.

OCENA POSLOVNEGA REZULTATA
Glede na izjemno nizke stroš ke delovanja ocenjujemo poslovni rezultat kot zelo dober.
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Poroč ilo o nabavljenih napravah
Ustanova za novo Pediatrič no kliniko od vodstva klinike in Komisije za plan nabave vsako leto prejme seznam
naprav, ki jih Pediatrič na klinika potrebuje. Prizadevamo si, da ustrež emo ž eljam oddelkov in da v č im krajš em
č asu po prejemu donatorskih sredstev na transakcijski rač un Ustanove zagotovi opremo v skladu s seznamom
prioritet, ki je usklajen z vodstvom Ustanove in potrebami oddelkov, o katerih poroč ajo predstojniki.
V letu 2017 je bila UKC Ljubljana, Pediatrič ni kliniki donirana oprema v skupni vrednosti 85.175,56 evrov.

KOM
1x

NAPRAVA

Prejemnik

UZ aparat MyLab Seven eHD CrystaLine

KO za nefrologijo

UZ aparat MyLabGama US System

KO za endokrinologijo,
diabetes in presnovne
bolezni

20.837,92 €

KO za nefrologijo

24.583,09 €

1x
1x

MyLab Seven eHD / 2867

vrednost naprave
39.754,55 €

V letu 2017 je bila dobavljena tudi oprema na sedež Ustanove, za katero š e ni podpisanih donacijskih
pogodb z UKC Ljubljana v skupnem znesku 61.697,35 €:
KOM

NAPRAVA

Prejemnik

Priklop za Sonosite
1x

KO za endokrinologijo,
diabetes in presnovne
bolezni

1x

KO za gastroenterologijo,
hepatologijo in
nutricionistiko

EG-760Z Video gastroskop

1x
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UZ aparat Mindray TE7, konveksne sonde
C52s, linearne sonde L12-4s, fazne sonde P42s, mobilnega vozič ka z napajalnikom UMT400

vrednost naprave

3.160,41 €

34.269,31 €

Sprejemno triaž ni
oddelek
24.267,63 €

Poroč ilo o zbiranju sredstev
Vse leto je Ustanovo za novo Pediatrič no kliniko podpiralo podjetje Alpe Panon d.o.o., ki je tudi največ ji
donator Ustanove za novo Pediatrič no kliniko v Ljubljani.
Nagovarjali smo tudi druga podjetja po telefonu in po e-poš ti.
Najpomembnejš i donatorji med pravnimi osebami so:

McDONALD'S Slovenija (Alpe Panon d.o.o.)
Športno društvo Povodni mož
Zavarovalnica Triglav d.d.
MERCUR COMMERCE D.O.O. SEČOVLJE
SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O.
LASTINSKI PAK proizvodnja papirne embalaže d.o.o.
SAM automotive production GmbH
LASETI D.O.O. LJUBLJANA
Tabela 2 – Glavni donatorji 2017

Marca 2017 smo organizirali koncert Poletite, drobne ptice, na katerem smo zbirali sredstva za UZ aparat za
nefrologijo. Maja 2017 je S6 portno druš tvo Povodni mož organiziralo 1. dobrodelni tek Hop na Grad, na
katerem so zbirali sredstva za nov videogastroskop.

S prostovoljnimi prispevki in donacijami fizič nih in pravnih oseb smo v letu 2017 zbrali sredstva v viš ini
78.495,15 evrov, s prispevki obč anov, ki so namenili do 0,5 odstotkov dohodnine Ustanovi za novo
pediatrič no kliniko v Ljubljani v viš ini 28.277,73 evrov, Skupaj zbranih sredstev je bilo v viš ini 106.772,88
evrov. S prodajo umetniš kih slik smo pridobili 513,00 evrov.
Iz naslova obresti smo pridobili 0,26 evrov.
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Pojasnila k rač unovodskim izkazom
Izhodiš če, na katerem temelji Letno poroč ilo Ustanove za novo Pediatrič no kliniko v Ljubljani je Zakon o
rač unovodstvu. Ta se sklicuje na Slovenske rač unovodske standarde (2016), posebej na Slovenski
rač unovodski standard 34 – Rač unovodske reš itve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega
prava. Upoš tevan pa je tudi enotni kontni nač rt.

V skladu z 11. č lenom Zakona o rač unovodstvu so rač unovodski izkazi in poroč ilo o poslovanju ustanove
sestavljeni za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov so
izkazani na dan 31. december. Ugotavljamo prihodke, odhodke in presež ek ali primanjkljaj v obdobju od 1.
januarja do 31. decembra v izkazu prihodkov in odhodkov, ter rač unovodski izkazi vsebujejo podatke za
tekoč e in preteklo obrač unsko obdobje.

Poslovne knjige se vodi na nač in, ki omogoč a izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavljanje letne bilance
stanja in izkaza poslovnega izida. Poslovne knjige se vodijo po nač elu dvostavnega knjigovodstva.

Glede loč enega vodenja knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost, se evidentira prihodke glede
na vrsto dejavnosti ter izrač una sorazmerni delež , ki se nanaš a na pridobitno dejavnost. Ta izrač unani delež
pa se uporablja pri loč evanju stroš kov na pridobitni in nepridobitni del.

Pri predlož itvi letnega poroč ila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve se upoš teva
Navodilo o predlož itvi letnih in zaključ nih poroč il ter drugih podatkov poslovnih subjektov. Rok za oddajo
letnega poroč ila je do zadnjega dne meseca februarja tekoč ega leta za preteklo koledarsko leto.
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Bilanca stanja na dan 31.12.2017

Aktiva

Pasiva

Zaloge trgovskega blaga

61.697,35

0,00

Kratkoroč ne poslovne terjatve

0,00

0,00

Kratkoroč no odlož eni stroš ki

70,99

0,00

Denarna sredstva

14.452,59

0,00

Kratkoroč ne obveznosti do dobaviteljev

0,00

555,10

Kratkoroč ne poslovne obveznosti

0,00

4,29

Ustanovitveni vlož ek

0,00

121.551,47

Presež ek odhodkov preteklih let

0,00

-55.241,50

Presež ek prihodkov tekoč ega leta

0,00

9.351,57

SKUPAJ

76.220,93

76.220,93

Med zalogami trgovskega blaga je izkazana vrednost blaga po obrač unu dobavitelja. Gre za blago, ki ga je
oziroma bo Ustanova za novo pediatrič no kliniko v Ljubljani predala oz. donirala Univerzitetnemu klinič nemu
centru Ljubljana na podlagi donatorskih pogodb v letu 2018.
Kratkoroč ne aktivne č asovne razmejitve so kratkoroč no odlož eni stroš ki, ki se nanaš ajo na obdobje po izteku
obrač unskega obdobja, za katero je sestavljena bilanca stanja in znaš ajo 70,99 EUR (domena za leto 2018 in
kartici Abanke 2018).
Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem rač unu, ki je odprt pri Abanka Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana v viš ini 14.452,59 EUR.
Med poslovne obveznosti so zajete obveznosti do dobaviteljev v viš ini 555,10 EUR in druge kratkoroč ne
poslovne obveznosti v viš ini 4,29 EUR (akontacija davka od dohodkov pravnih oseb v viš ini 1,02 EUR in davek
od dohodkov pravnih oseb po ZR v viš ini 3,27 EUR).
Ustanovitveni vlož ek je 121.551,47 EUR in je glede na preteklo leto ostal nespremenjen.
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Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2017

Znesek
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŽB
- prihodki iz sredstev javnih financ

28.277,73
28.277,73

- drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služ b

0,00

- poveč anje vrednosti zalog proizvodov in nedokonč ane proizvodnje

0,00

- zmanjš anje vrednosti zalog proizvodov in nedokonč ane proizvodnje

0,00

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI
- poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti

79.008,15
79.008,15

- poveč anje vrednosti zalog proizvodov in nedokonč ane proizvodnje

0,00

- zmanjš anje vrednosti zalog proizvodov in nedokonč ane proizvodnje

0,00
0,26

FINANČNI PRIHODKI
0,00
DRUGI PRIHODKI
107.286,14
CELOTNI PRIHODKI
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Znesek
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

12.490,05

- nabavna vrednost prodanega blaga

0,00

- stroš ki materiala

0,00

- stroš ki storitev

12.490,05

STROŠKI DELA

0,00

- plač e in nadomestila plač

0,00

- prispevki za socialno varnost zaposlencev

0,00

- drugi stroš ki dela

0,00

AMORTIZACIJA

0,00

- amortizacija, nadomeš čena v breme dolgoroč nih rezervacij

0,00

- druga amortizacija

0,00

REZERVACIJE

0,00

DRUGI POSLOVNI ODHODKI
- PREVREDNOTOVALNI ODHODKI
- DRUGI STROS6 KI
FINANČNI ODHODKI

225,00
0,00
225,00
1,29

DRUGI ODHODKI

85.175,56

CELOTNI ODHODKI

97.891,90

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
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9.394,24
-42,67
9.351,57

Prihodki in odhodki so pripoznani po nač elu nastanka poslovnega dogodka in so evidentirani v obrač unsko
obdobje, na katero se nanaš ajo.
Med prihodki iz sredstev javnih financ so izkazani prihodki od donacij iz namenitve dela dohodnine v viš ini
28.277,73 EUR.
Med poslovnimi prihodki od opravljanja dejavnosti so izkazani prihodki od donacij pravnih in fizič nih oseb v
viš ini 78.495,15 EUR in prihodki od prodaje slik v viš ini 513,00 EUR (pridobitna dejavnost).
Med finanč nimi prihodki so izkazane obresti od sredstev na transakcijskem rač unu v viš ini 0,26 EUR.
Med stroš ke blaga, materiala in storitev so zajeti stroš ki storitev in sicer stroš ki plač ilnega in banč nega
prometa, zakup domene, rač unovodske storitve, tiskarske storitve, stroš ki objave, poš tne storitve in druge
storitve v viš ini 12.490,05 EUR.
Drugi stroš ki so plač ane takse v viš ini 225,00 EUR.
Drugi odhodki so odhodki za dane donacije Univerzitetnemu klinič nemu centru Ljubljana v viš ini 85.175,56
EUR.
Finanč ni odhodki so zamudne obresti v viš ini 1,29 EUR.
Ker so prihodki več ji od odhodkov je ugotovljen presež ek prihodkov obrač unskega obdobja in sicer v viš ini
9.394,24 EUR, od katerega je potrebno odš teti š e davek od dohodkov pravnih oseb v viš i ni 42,67 EUR. C6 isti
presež ek obrač unskega obdobja tako znaš a 9.351,57 EUR.

Ljubljana, 29. 1. 2018

Pojasnila k rač unovodskim izkazom pripravila:
Mojca Srebrnič
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