V letu 2019 je imelo Planinsko društvo Radovljica
PRIHODKOV

500.787 EUR

ODHODKOV

478.552 EUR

OSTANEK

+ 22.235 EUR

Od tega je bilo v pridobitni dejavnosti (planinske koče) ustvarjeno: za 360.157 EUR prihodkov in za
282.177 EUR stroškov. Uprava in nepridobitne dejavnosti ( odseki) pa so ustvarili za 140.630 EUR
prihodkov in za 196.375 EUR stroškov.
Pridobitna dejavnost – koče (Kriški podi, Valvasor, Roblekov dom)
Koče ustvarjajo prihodke iz naslova: prodaje pijač, hrane, nočitev, prodaje trgovskega blaga in ostalih
storitev.
Tako je bilo v letu 2019 ustvarjenih vseh prihodkov: 360.157 EUR
 Kriški podi: 135.821 EUR
 Valvasor:
127.572 EUR
 Roblekov dom: 96.764 EUR

Poslovanje koče : med večjimi odhodki so (plačilo oskrbnikov, plačila preko študentskega servisa…)
kar znese: 117.861 EUR . Ostalo odhodki pa so: nabava hrane, pijače, amortizacija, potrošni material

Nepridobitna dejavnost – odseki, uprava
Odseki so: ŠPO, MO, AO, VO, TKO in markacisti. Večji del njihovega financiranja predstavljajo
pobrane članarine – te so znašale: 53.035 EUR (odseki)
 sredstva pridobivajo tudi s prejetimi donacijami, ( Občina, pravne osebe, fizične osebe)
- skupni znesek = 37.971,00 EUR, od tega je bilo s strani Občine Radovljica pridobljenih
za 34.072,00 EUR sredstev
 organizacije taborov, tečajev, tekmovanj:12.681,00 EUR

Uprava: Planinsko društvo se financira – ustvarja prihodke s pobranimi članarinami in donacijami.
V letu 2019 je bilo tako
pobrane članarine
odvedene na PZS

ostalo PD

19.414,00
11.978,00

7.436,00

VEČJI STROŠKI NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2019:








Nakup opreme-projekt Life (Kriški podi)…………… = 16.376,00
Mize in klopi (Valvasor)……………………………... = 1.500,00
Rezervoar za pitno vodo - 2x (Roblek)………………. = 6.682,00
Delovni pult (Krtiški podi)……………………………… = 322,00
Waboost ozon sistem (Kriški podi)…………………….=4.790,00
Goseničar Benassi ( Kriški podi)……………………….= 1.328,00
Hranilnik-rezervoar ( Kriški podi)………………………= 1.890,00

POKRIVANJE INVESTICIJSKIH STROŠKOV
PD Radovljica ima odprta dva kredita, katerih obveznosti se redno poravnavajo odplačuje. Za
nemoteno poslovanje pa ima odobren tudi limit na TRR.
Obveznosti: društvo tekoče poravnava obveznosti, obveznosti odprte na dan 31.12.2019 so bile
poravnane v letu 2020. Prav tako nima zapadlih terjatev do kupcev.

IZID DELA IN POSLOVANJA
Leto 2019 je društvo zaključilo s pozitivnim rezultatom.
V društvu kot celoti znaša razlika med prihodki in stroški

+ 22.235,00 EUR

- iz poslovanja pridobitne dejavnosti…………………………………. … + 47.980,00 €
- stroški uprave……………………………………………………………..- 46.117,00 €
- nepridobitna dejavnost - odseki ….. ..…………………………………… +20.372,00 € /

Pripravil računovodski servis

Kenda d.o.o., Radovljica,

Radovljica, 20. marec 2020

