OBVESTILO DRUŠTVOM

Spoštovani!
Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2015. Po Zakonu o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011UPB2, ZDru-1) predložite AJPES letna poročila, in sicer:


društva, nezavezana k reviziji računovodskih izkazov, za javno objavo in za državno statistiko
do 31. marca 2016,



društva, zavezana k reviziji računovodskih izkazov (to so društva, pri katerih so prihodki oz.
odhodki v preteklem poslovnem letu presegli 1 milijon evrov), za državno statistiko do
31. marca 2016, revidirana letna poročila pa do 31. avgusta 2016.

Letno poročilo društva vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o
poslovanju društva.
Društva, nezavezana k reviziji računovodskih izkazov, lahko predložite letno poročilo za oba namena
hkrati, če AJPES predložite tudi podpisano IZJAVO o uporabi podatkov, ki je sestavni del obrazcev.
V skladu z ZDru-1 bo AJPES letno poročilo, predloženo za javno objavo, brezplačno objavil na svojem
spletnem portalu.
Način predložitve
Način predložitve letnih poročil je podrobneje določen v Navodilu o predložitvi letnih poročil društev (Ur.
list RS, št. 7/08, 8/09, 107/09 in 109/10).
Društva predložite letno poročilo izključno prek spletnega portala AJPES. Podatke lahko vnesete
neposredno v spletno aplikacijo ali pa jih uvozite kot XML datoteko. XML datoteko kreirate iz Excel
preglednice, objavljene na spletnem portalu. Društvom, ki ne razpolagate z ustrezno računalniško
opremo za oddajo podatkov, bodo pri vnosu podatkov v informacijski sistem AJPES iz vaših
papirnih obrazcev pomagali uslužbenci v prostorih pristojnih izpostav AJPES.
Predložitev letnega poročila lahko potrdite na dva načina:
 s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP)
ali
 z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe na Obvestilu za AJPES, izpisanim iz spletne
aplikacije, ki ga posredujte pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
POMEMBNO!
Letno poročilo lahko elektronsko podpiše zakoniti zastopnik, ki ima veljavno KDP evidentirano v Evidenci
digitalnih potrdil (EDP) ali od njega pooblaščena oseba, ki ima veljavno KDP in pooblastilo evidentirano v
sistemu Pooblastil AJPES.
V primeru, da imate veljavno KDP in niste zakoniti zastopnik ter nimate pooblastila za oddajo letnega
poročila na AJPES, je potrebno za elektronski podpis letnega poročila pripraviti pooblastilo v sistemu
Pooblastil. Podrobnejša navodila o elektronskem podpisovanju so objavljena na spletnem portalu AJPES
v rubriki OSTALE VSEBINE=>Elektronsko podpisovanje pod naslovom Elektronsko podpisovanje letnih
poročil.
Če v letu 2015 niste poslovali in hkrati ne izkazujete nobenega podatka v letnem poročilu, ga
morate AJPES kljub temu predložiti.
Podrobnejše informacije so vam na voljo v izpostavah AJPES in na spletni strani Letna poročila > Društva
> Predpisi.

