
Folklorno društvo Kres 

Cankarjeva ulica 37 

8000 Novo mesto 

 

 

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 

 

Prihodki so bili sledeči: 

 

Članarina, prispevki članov       390,03 €  6,02% 

Dotacija MO NM za redno delo, projekti razpisi    3.970,00 €  61,26% 

Ostalo            0,98 €  0,02% 

Prihodki od nastopov    2.120,00 €  32,71% 

SKUPAJ    6.481,01 €   
 

Terme Krka 1.600,00 € 

 

Stroški v letu 2020 so bili: 

 

Osnovna sredstva v vrednosti do 100 EUR                                 112,50 €  1,81% 

Stroški strokovne literature                                               85,00 €  1,36% 

Stroški vzdrževanja noš       754,45 €  12,11% 

Stroški plačilnega prometa (vodenje računa)          84,00 €  1,35% 

Stroški plačilnega prometa (provizija)          29,93 €  0,48% 
Seminarji za vodje, člane društva                                       140,00 €  2,25% 

Reprezentanca                                                        1.292,45 €  20,74% 

Stroški prehrane (nastop, reprezentanca)       311,35 €  5,00% 

Stroški po avtorskih pogodbah (stroški avtorja)    1.050,00 €  16,85% 

Stroški po avtorskih pogodbah (prispevki, dohodnina)       529,12 €  8,49% 

Članarina ZLTS                                                             60,00 €  0,96% 

Investicije v osnovna sredstva (klobuki, blago)       923,05 €  14,81% 

Poslovno nepotrebni stroški                                             860,43 €  13,81% 

SKUPAJ    6.232,28 €   

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in članov znašajo 654,92 € (neplačani 

računi), kratkoročne terjatve do kupcev pa znašajo 100,00 € (neplačani 

izstavljeni računi). 

 

Na koncu leta je bilo stanje na poslovnem računu  11.693,41 €. 

 

Davek od dohodka pravnih oseb 

 

Amortizacija OS FD Kres je za leto 2020 upoštevana v višini  2.022,63 €. To 

raven odhodkov poveč a na 7.403,46 €. Leto 2020 je društvo zaključilo s 

presežkom odhodkov nad prihodki, ki so bili v višini  6.481,01 €. Torej z 

izgubo v višini  922,45 €. Po izločitvi deleža odhodkov (reprezentanca in 

poslovno nepotrebni stroški) in izračunu koeficienta pridobitne dejavnosti, pa 

društvo dosega davčni dobič ek v višini 562,97 €, ki ga bomo delno pokrili z 

davč nimi izgubami prejšnjih let ter olajšavami za investicije. Tako je osnova 

za davek od dohodka enaka 208,30 € in davč na obveznost v višini 39,58 €. 
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