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POROČILO BLAGAJNIKA MUZEJSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA 
ZA LETO 2014 

 
 

A. Prihodki in odhodki  
 
Muzejsko društvo je v letu 2014 ustvarilo 27.880 evrov celotnih prihodkov, kar je 2 % več 
kot predhodno leto ali dober odstotek manj kot smo načrtovali. Dotacija občine je znašala 
17.087 evra oziroma za 4,7 % manj kot predhodno leto. Prodaja publikacij je bila v višini 
8.999 evra oziroma 21,5 % večja kot predhodno leto ali 12,5 % nad načrtovano. Članarine 
so bile pobrane v znesku 1.748 evrov, kar je 16 % več kot predhodno leto oziroma 13,5 
% pod planom.  
 
Odhodki so bili 27.779 evra oziroma 1,5 %  nižji kot v predhodnem letu  in enaki 
načrtovanim. Pri odhodkih je bilo stroškov porabljenega materiala 8.365 evra ali 5,9 % 
več kot predhodno leto. Stroški storitev  so bili 19.168 evra ali 5,7, % manj kot predhodno 
leto in 6,4 % nad načrtom. Vrednost zalog materiala in trgovskega blaga se je zmanjšala 
za 2.371 evra, kar gre na račun povečane prodaje v letu 2014. 
 
Dosežen je bil pozitivni rezultat,  to je presežek prihodkov nad odhodki v višini 101 evra. 
Iz presežka bomo plačali 36 evrov davka, razlika 65 evra gre v društveni sklad.  
 
B. Stanje denarnih sredstev 
 
Denarni tok v letu 2014 je bil pozitiven. Denarna sredstva na TRR so bila na dan 31.12. 
2014 3.396 evra, poleg tega je bilo pri banki vezanih 13.000 evrov. Terjatve do kupcev so 
znašale 514 evrov. Tako je znašal seštevek pozitivnih finančnih postavk na dan 31.12. 
2014 (stanje na TRR + vezana sredstva +  terjatve do kupcev) 16.910 evra. Na isti datum 
je imelo društvo 396 evrov kratkoročnih, nezapadlih obveznosti do dobaviteljev. 
Dolgoročnih obveznosti društvo nima. Društvo med letom ni imelo nobenih težav na 
področju finančnega poslovanja in je lahko iz tega vidika poslovalo normalno. Finančno 
stanje na dan 31. 12. 2014 zagotavlja normalno poslovanje v letu 2015, kar pomeni, da 
bomo lahko avansirali izdajo Loških razgledov do prejema sredstev iz občinskega 
proračuna. 
 
Finančno računovodske storitve je v skladu z medsebojnim dogovorom opravljala 
strokovna služba Loškega muzeja, s katerim smo sklenili nov dogovor in bodo stroški 
računovodskih storitev v bodoče nekoliko nižji. 
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