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SMD je v preteklem letu pri svojem poslovanju uporabljalo Zakon o društvih, Zakon o davku 

od dohodkov pravnih oseb, Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, 

Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS 45/05 z 

dopolnitvami), Statut SMD z dne 26. 1. 2009. Vodenje poslovnih knjig in sestavo letnega 

poročila je društvo opravilo v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 33 za društva. 

Poslovne knjige se vodijo na sedežu društva, po sistemu dvostavnega knjigovodstva. SMD ni 

zavezano k reviziji računovodskih izkazov.  

V Statutu SMD je opredeljeno njegovo financiranje, poraba presežka prihodkov, način 

pridobivanja in odtujevanja premičnega in nepremičnega premoženja, kot tudi določba o 

ločenem izkazovanju prihodkov pridobitne dejavnosti. Prihodki pridobitne dejavnosti se v 

knjigovodstvu ločeno spremljajo in so tudi jasno določljivi (tudi za potrebe davka od 

dohodka), odhodki pridobitne dejavnosti pa niso vedno konkretni, zato se za razmejevanje 

odhodkov uporablja sodilo razmerja med vsemi prihodki in pridobitnimi prihodki. Kot 

pridobitne prihodke se štejejo doplačila članov za ekskurzijo, za muzejske igre in za 

zborovanje muzealcev ter drugi prihodki (posek gozda), kar predstavlja skoraj 50 % vseh 

prihodkov. V skladu z upoštevanjem sodila razmerja je tako tudi pridobitnih odhodkov 49,60 

% vseh odhodkov. Glede na leto 2013 je drugih prihodkov iz pridobitne dejavnosti več – 

organizirana ekskurzija za člane je bila večdnevna, izreden prihodek pa je tudi prihodek od 

poseka gozda. To sta tudi poglavitna vzroka celotnih višjih prihodkov glede na preteklo leto 

za skoraj 50 % (članarina in odstopljena dohodnina sta se le nekoliko znižali, dotacija 

ministrstva pa za 17%). 

 

Za popis sredstev in obveznosti je bila imenovana popisna komisija, ki je popisala opremo in 

drobni inventar v Domu muzealcev ter zbornike društva, ki se spremljajo le evidenčno, ne kot 

zaloge trgovskega blaga.  

Poslovanje društva v letu 2014 je pregledal Nadzorni odbor. Predstavila sem prihodke in 

odhodke društva po poslovnem dogodku, večje zneske dodatno obrazložila,  ter predstavila 

tudi denarni tok poslovanja. Nadzorni odbor je imel nekaj vprašanj, na poslovanje pa ni imel 

pripomb. 

Disciplinski organ društva se v preteklem letu ni sestal. 

Občni zbor društva je letno poročilo SMD sprejelo na občnem zboru dne xxxxxxxx. 

 

 
Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, davek od dohodka pravnih oseb: 

Slovensko muzejsko društvo  ima v lasti nepremičnine - zemljišča v sedanji vrednosti 

21.249,00 € in (zgradbo Dom muzealcev), ki smo ji v glavni knjigi popravili vrednost na 

sedanjo vrednost po cenitvi (221.725,11 €). Prejšnja vrednost je bila daleč prenizka in ni 

odražala realnega stanja. Oprema in drobni inventar pa, kar je še v uporabi, sta v celoti 

odpisana.  

Kratkoročna sredstva sestavlja konto 11, kjer imamo denarna sredstva na računu, ki so se v 

preteklem letu zvišala (prodaja lesa). Neporavnani terjatvi sta bili plačani v januarju, naše 



obveznosti poravnavamo v rokih zapadlosti, neodprte so ostale le tiste, ki še niso zapadle v 

plačilo, poleg njih pa je odprta še obveznost plačila davka od dohodka pravnih oseb ter 

dajatve od podjemnih pogodb in avtorskega honorarja. 

Obveznosti do virov sredstev sestavlja društveni sklad v višini 249.222,98 € in druge  

kratkoročne poslovne obveznosti v znesku 2.156,96 € (računi in dajatve zapadli v plačilo v 

letu 2014). Društveni sklad se je glede na preteklo leto povečal zaradi višje vrednosti 

nepremičnin po cenitvi. 

 
Prihodki od dejavnosti vsebujejo članarine in druge prispevke članov (49 %) (za kotizacije, 

lasten prispevek za ekskurzijo, muzejske igre lani niso bile izvedene zaradi vremenskih 

razmer), dotacija iz proračunskega vira je dotacija Ministrstva za kulturo (26 %), donacija 

obsega zneske donirane dohodnine fizičnih oseb in prodaja lesa pa (25 %). 

  

Odhodki so sestavljeni iz stroškov materiala (5 %), stroškov storitev (94 %) in drugih 

odhodkov (1 %). Stroški materiala so stroški pisarniškega materiala, elektrike,  potrošnega 

materiala. Stroški storitev, ki zavzemajo glavnino vseh stroškov pa predstavljajo stroške 

muzeoforumov, regijskih izobraževanj, zborovanja muzealcev, ekskurzij, Valvasorjevih 

nagrad, izdanih publikacij, povračila stroškov članom, podjemne pogodbe in študentsko delo 

za računovodske storitve, urejanje spletne strani, urejanje arhiva za pretekla leta, mednarodno 

dejavnost, stroške Doma muzealcev, ki ostajajo kljub temu, da je dom zaprt. Drugi odhodki 

predstavljajo stavbno zemljišče in pristojbine za gozdne ceste za Dom muzealcev. V izkazu 

poslovnega izida beležimo presežek prihodkov  (3.723,53 €). Od presežka prihodkov 

odštejemo še po obrazcu davka od dohodka izračunano obveznost za davek in ostane čisti 

presežek prihodkov 3.397,12 €. 

Pod kolono zneski iz opravljanja pridobitne dejavnosti tekočega leta so vključeni prihodki 

tako kot v davek od dohodka pravnih oseb (Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 

dejavnosti): doplačila članov za izvajanje javne službe in drugi prihodki (kotizacija 

zborovanje, ekskurzija, prihodek od poseka lesa), članarine so prihodek nepridobitne 

dejavnosti. Kot sodilo razmejevanja med vsemi odhodki in pridobitnimi odhodki smo vzeli 

razmerje med vsemi prihodki in pridobitnimi prihodki. Tako skoraj 50 % vseh odhodkov 

predstavljajo pridobitni odhodki.  Tudi v tej koloni imamo presežek prihodkov.    

 

   

   

Darja Erman   

Računovodkinja SMD   

   

Radovljica, 1. 3. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


