FINANČNO POROČILO za leto 2020
Skupni prihodki društva v letu 2020 znašajo
skupni stroški
presežek prihodkov nad odhodki
- davek na dobiček
1.521,86 EUR
Čisti dobiček

408.576,49 EUR
386.695,77 EUR
21.880,72 EUR
20.358,86 EUR

V primerjavi z lanskim letom so prihodki nižji za 14% stroški pa 15 %,.
PRIDOBITNA DEJAVNOST – KOČE
Koče ustvarjajo prihodke iz naslova: prodaje pijač, hrane, nočitev, prodaje
trgovskega blaga in ostalih storitev ter najemnina.
Ustvarjeni prihodki v posamezni koči so:
Koča pod Bogatinom
Vodnikova koča
Koča na Uskovnici
Koča na Vojah

82.773,66
145.555,84
138.276,95
11.425,00

Skupaj koče

378.031,45 EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

NEPRIDOBITNA DEJAVNOST – članarina, obresti, bonus Zav. 4.637,28 EUR
DRUGI PRIHODKI - državna pomoč
Prihodki skupaj

25.907,76 EUR

408.576,49 EUR

Poslovanje koče:
med večjimi odhodki so stroški dela: 156.921,89 EUR in amortizacija v znesku
68.921,37 EUR, ostali odhodki so nabava hrane, pijače, gorivo, potrošni material,
transportni stroški, komunal. in druge storitve, tekoče invest.vzdrževanje OS,
zavarovalne premije
Skupaj je bilo v naših kočah 4434 nočitev, kar je 3325 nočitev (42 %) manj kot v
preteklem letu. Po posameznih kočah: v Vodnikovi koči 2459 oz. 2495 (50 %)
nočitev manj kot lani, 379 v koči na Uskovnici ali 291 (43 %) nočitev manj kot v

prejšnjem letu in v Koči pod Bogatinom pa 1596 oz. 539 (25 %) nočitev manj kot
v letu 2019. V vseh treh kočah je bilo vnovčenih 42.134,00 EUR turističnih bonov.

Stroški vzdrževalnih in investicijskih del po kočah:
Koča pod Bogatinom
nov točilni pult, parnokonvekcijska peč, stroj za pomivanje posode, hladilna omara,
regali s policami, pralni stroj, 2 kom toplozračni kolektor, plinska rampa,droben
inventar (tiskalnik, jogi, termometer,skodelice, odpirač, antena), razna vzdrževalna
dela
SKUPAJ 33.791,25 EUR

Vodnikov dom
pomivalni stroj, računalnik, DI ( jogiji, tiskalnik,glasb.stolp, akumulator, kozarci..),
razna vzdrževalna dela
SKUPAJ 7.880,60 EUR.

Koča na Uskovnici
zamrzovalna omara, pomivalni stroj 2 kom, drobni inventar (indukcijska plošča,
gsm, tiskalnik, roto kosilnica, termometer, razni kuh. pripomočki),
razna vzdrževalna dela
SKUPAJ 7.470,02 EUR
pridobivanje dokumentacije za gradb.dovoljenje - delno

10.346,38 EUR

Koča na Vojah
Energetska sanacija koče
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, komunalni prispevek zaradi
legalizacije koče, geodetske storitve, izdelava projektne dokumentacije – SKA,
deske macesen za streho, izdelava terase, balkona elektr.dela, par.ventilator
razna vzdrž.dela
SKUPAJ 48.237,75 EUR

Srednja vas, 29.3.2021

Pripravila: Majda Korošec

