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Poročilo blagajnika Muzejskega društva Škofja Loka 
za leto 2015 

 
 
Prihodki in odhodki  
 
Muzejsko društvo je v letu 2015  ustvarilo 29.530 evrov celotnih prihodkov, kar je 6 
% več kot predhodno leto in  9 % več kot smo planirali. Dotacija občine je bila 17.154 
evra kar je približno toliko kot predhodno leto in 1 % več kot smo planirali. Prodaja 
publikacij je bila v višini 10.773 evra oziroma 20 % večja kot predhodno leto in 
četrtino več kot smo planirali. Članarine so bile pobrane v znesku 1.592 evra, kar je 9 
% manj kot predhodno leto oziroma 8 % pod planom. Pri tem je potrebno upoštevati, 
da je del članarin voden pod postavko prodane publikacije, ko se članarina plačuje 
skupaj z Loškimi razgledi, zato je postavka prodane publikacije tudi iz tega razloga 
nekoliko višja. 
 
Odhodki so bili 29.854 evra oziroma 8,4 %  višji kot v predhodnem letu  in 8 % nad 
planiranimi. Pri odhodkih je bilo stroškov porabljenega materiala 12.898 evra ali 54  
% več kot predhodno leto in 61 % nad planom. Stroški storitev  so bili 19.168 evra ali 
11,5 % pod lanskimi in 11 % pod planom. To pomeni, da se je struktura stroškov iz 
storitev prevesila v porabljeni material. 
 
Istočasno se zmanjšala vrednost zalog materiala in trgovskega blaga za 1.508 evra, 
kar gre na račun povečane prodaje v letu 2015. 
 
Ker so bili skupni odhodki v letu 2015 večji od skupnih prihodkov, je bila ustvarjena 
izguba – 324  evra. Iz tega razloga ne bo potrebno plačati davka od dohodka.  
 
 
Denarni tokovi 
 
Denarni tok v letu 2015 je bil uravnotežen in pri poslovanju ni bilo likvidnostnih težav. 
Denarna sredstva na TRR so bila na dan 31.12. 2015 3.301 evro, ali 25 evra več kot 
na dan 1.1.2015. Poleg tega je bilo vezanih 13.000 evrov pri Gorenjski banki. 
Terjatve do kupcev društva so konec leta znašale 401 evro oziroma 113 evrov manj 
kot v začetku leta. Tako je znašal seštevek pozitivnih finančnih postavk na dan 31.12. 
2015 (stanje na TRR + vezana sredstva +  terjatve kupcev) 16.702 evra. Na isti 
datum je imelo društvo 81 evra kratkoročnih, ne zapadlih obveznosti, kar je 315 
evrov manj kot v začetku leta. 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. 2015 



zagotavlja normalno poslovanje v letu 2016, kar pomeni, da bomo lahko avansirali 
stroške izdaje Loških razgledov do prejema sredstev iz proračunskih virov. 
 
Finančno računovodske storitve je v okviru medsebojnega dogovora opravljala 
strokovna služba Loškega muzeja. 
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