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Poročilo blagajnika Muzejskega društva Škofja Loka 

za leto 2017 
 
 
Prihodki in odhodki  
 
Muzejsko društvo Škofa Loka je v letu 2017 ustvarilo 26.989 evrov celotnih 
prihodkov, kar je 4,6 % več kot predhodno leto.  
Sofinanciranje s strani Občine je bilo 19.479 evrov kar je 6,7 % več kot predhodno 
leto, zaradi prijave društva na razpise Občine za kulturno dejavnost. Prihodki od 
prodaje publikacij so bili 6.120 evrov oziroma 1 % manj kot predhodno leto. Prihodki 
od članarin so znašali 1.390 evrov, kar je za 2% več kot predhodno leto.  
Celotni odhodki so bili 28.032 evrov oziroma 8,1% višji kot predhodno leto. Med 
odhodki je bilo stroškov storitev in porabljenega materiala 28.009 evrov, kar je 15 % 
več kot predhodno leto, zaradi sprememb pri knjiženju stroškov. Drugi odhodki so 
znašali 23 evrov. Oslabitve vrednosti zalog publikacij v letošnjem letu ni bilo. 
Celotni prihodki v letu 2017 so bili nižji od celotnih odhodkov tako, da je bil ustvarjen 
presežek odhodkov v višini 1043 evrov. Razlog je v stroških za proslavitev 80-
letnice delovanja društva in tiskanja knjige »Za našo stvar«. 
 
 
Stanje denarnih sredstev 
 
Denarni tok v letu 2017 je bil uravnotežen in pri poslovanju ni bilo likvidnostnih težav. 
Denarna sredstva na TRR so bila na dan 31. 12. 2017 4.093 evrov, ali 915 evrov 
manj kot na dan 31. 12. 2016. Poleg tega je bilo pri banki vezanih 15.000 evrov. 
Terjatve do kupcev so na ta datum znašale 425 evrov oziroma 988 evrov manj kot 
konec leta 2016. Tako je znašal seštevek pozitivnih finančnih postavk na dan 31.12. 
2016 (stanje na TRR + vezana sredstva +  terjatve do kupcev) 19.464 evrov v 
primerjavi z 21.367 evra na dan 31. 12. 2016, kar je 1.903 evre manj. Na isti datum je 
imelo društvo 833 evrov kratkoročnih, nezapadlih obveznosti, kar je 73 evrov več kot 
31.12.2016 (760 evrov).  
 
Dolgoročnih obveznosti društvo nima. Društvo med letom ni imelo nobenih težav 
na področju finančnega poslovanja in je lahko iz tega vidika normalno poslovalo. 
Finančno stanje na dan 31. 12. 2017 omogoča normalno poslovanje društva v letu 
2018. 
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