
Podatki so v EUR

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

Mestni trg 17

1000 Ljubljana

Matična številka: 1207024000

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2014

2014 2013

SREDSTVA 14.965 25.302

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 0 951

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0

II. Opredmetena osnovna sredstva 0 951

III. Naložbene nepremičnine 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0

VI. Odložene terjatve za davek 0 0

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 14.965 24.351

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0

II. Zaloge 0 0

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 0 18.205

V. Denarna sredstva 14.965 6.146

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

 Zunajbilančna sredstva 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 14.965 25.302

A. SKLAD 2.652 0

I. Društveni sklad 2.652 0

II. Presežek iz prevrednotenja 0 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0

III. Odložene obveznosti za davek 0 0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 12.313 25.302
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2014 2013

I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 0 0

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 12.313 25.302

IV. Kratkoročni dolgovi do članov 0 0

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

 Zunajbilančne obveznosti 0 0
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Podatki so v EURPodatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2014

SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja

pridobitne dejavnosti

2014 2013 2014 2013

1. Prihodki od dejavnosti 80.309 100.138 0 0

a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji

0 0 0 0

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 27.791 55.101 0 0

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 0 0 0 0

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 9.000 26.832 0 0

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 0 0 0 0

e) članarine in prispevki članov 0 0 0 0

f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 0 0 0 0

g) ostali prihodki od dejavnosti 43.518 18.205 0 0

2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0

4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0

5. Donosi od dejavnosti 80.309 100.138 0 0

6. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 394 312 0 0

a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala in trgovskega blaga 394 312 0 0

b) Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga 0 0 0 0

c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga 0 0 0 0

7. Stroški storitev 70.905 105.234 0 0

8. Stroški dela 0 0 0 0

9. Dotacije drugim pravnim osebam 0 0 0 0

10. Odpisi vrednosti 951 0 0 0

11. Drugi odhodki iz dejavnosti 0 0 0 0

11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti 72.250 105.546 0 0

12. Finančni prihodki 0 0 0 0

13. Finančni odhodki 0 0 0 0

14. Drugi prihodki 1 0 0 0

15. Drugi odhodki 0 0 0 0

16. Davek od dohodkov 0 0 0 0
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SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja

pridobitne dejavnosti

2014 2013 2014 2013

17. Odloženi davki 0 0 0 0

18. Presežek prihodkov 8.060 0 0 0

19. Presežek odhodkov 0 5.408 0 0

20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

0 0 0 0

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR
V OBRAČUNSKEM OBDOBJU

0,00 0,00 0,00 0,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12 0 0
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Poročilo o poslovanju s pojasnili

Pojasnila računovodskih izkazov:
Pri računovodenju je društvo uporabljalo SRS 2006, zlasti 33, za rešitve, ki tam niso opredeljene, pa splošne
standarde. Poslovne knjige vodimo po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Prihodke društva sestavljajo članarine ter dotacije in donacije kot nepridobitni prihodek .
Stroške in odhodke razdeljujejomo med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo z uporabo deleža v prihodkih.

Pojasnila posameznih postavk BS:

- dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.
- društvo nima zalog proizvodov ali nedokončane proizvodnje
- društvo nima problematičnih neporavnanih terjatev - društvo ne zamuja s poravnavo svojih preteklih obveznosti -
denarna sredstva imamo na računu, posebna politika naložbenja ni izoblikovana.
Pojasnila glede notranjega finančnega nadzora:
Upravni odbor pred posameznimi izplačili le-ta odobri in preveri skladnost izplačila z dejavnostjo in delovanjem
društva. Vodenje poslovnih knjig je zaupano zunanjemu računovodskemu servisu. Poslovanje društva preverja tudi
nadzorni odbor. Na ta način se zagotavlja skladnost in pravilnost porabe presežka prihodkov in notranji finančni
nadzor v skladu s 94. členom Zakona o društvih.

Poročilo o delu društva v letu 2014

Komorni godalni orkester SF je nadaljeval z delom v letu 2014 v skladu s pogodbo o financiranju med Društvom

KGOSF in Ministrstvom za kulturo RS. V januarju 2014 je ansambel izvedel koncert v sodelovanju z dolgoletnim

partnerjem KGB Ljubljana. Koncert izvajamo kot kompenzacijo za celoletni najem prostorov KGBL za vaje in

snemanja, ki jih vsako leto opravi ansambel. Solisti so bili gojenci KGBL, ki so izvajali repertoarne skladbe za svoj

instrument s spremljavo godalnega orkestra. Na ta način ansambel sodeluje pri vzgoji mladih nadarjenih glasbenikov,
ki so že začrtali svojo pot med poklicne glasbenike. Koncert je bil kot običajno zelo dobro sprejet s strani gojencev,
staršev in vodstva šole, zato načrtujemo sodelovanje tudi v prihodnjih letih. Gojenci, njihovi starši ter profesorji so
naši stalni gostje v okviru abonmajskega cikla Sozvočje svetov, ki ga že 14 let uspešno prirejata in izvajata Narodna
galerija in društvo KGOSF. V ta namen KGB Ljubljana vsako leto kupi 15 abonmajev za profesorje in gojence

ustanove. Koncert ansambla v okviru Svetovnih glasbenih dnevov, ki je bil 12.3.2014 v Slovenski filharmoniji, potrjuje

dolgoletno zavezo in temeljno poslanstvo ansambla, ki skrbi za vzpodbujanje nastanka novih slovenskih glasbenih del

tako uveljavljenih slovenskih skladateljev kot tudi mladih avtorjev, ki si to pot utrjujejo. Koncert smo izvedli tudi z

namenom promocije nove zgoščenke, na katerih smo objavili studijske posnetke skladb, ki so nastale po naročilu
ansambla v obdobju 2009 – 2013. To so skladbe Per archi Lojzeta Lebiča, Chant Nine Šenk, Ad te Berislava Šipuša,
Tolmuni Nenada Firšta in Arkade Slavka Šuklarja. Zgoščenko smo izdali s finančno podporo zasebnega podjetja
Inotherm, saj strokovna komisijo za glasbo Ministrstva za kulturo izdaje, ki je bila predstavljena v okviru programa

ansambla, ni predlagala v sofinanciranje. Na zgoščenki sodelujeta dva solista: Andrej Petrač, solo violončelist
orkestra SF in Stefan Dohr, solo hornist orkestra Berlinske filharmonije. Koncert je neposredno prenašal Radio

Slovenije v okviru programa Ars. V mesecih junij in julij 2014 je ansambel gostoval v Celovcu, na Festivalu Ljubljana

in v Bohinju. V Celovcu smo izvedli koncert v sodelovanju s Slovenskim konzulatom v Celovcu. Koncert smo namenili

obeležitvi Dneva državnosti ter promocijskim aktivnostim Festivala Ljubljana. Izvedli smo skladbe LM Škerjanca, A.

Srebotnjaka, A. Kumarja in B. Ipavca. Kot solist je nastopil tenorist Gabriel Lipuš.. 3.7.2014 je ansambel s projektom

Ogenj in led (Fire&Ice) gostoval na Festivalu Ljubljana. Z gostoma Vlatkom Stefanovskim in Vaskom Atanasovskim je

na Kongresnem trgu pričaral nepozabno vzdušje klasične glasbe, jazza, etna in popa v odličnih izvirnih aranžmajih
balkanskih ritmov in melodij. Jubilejno 20 koncertno sezono smo sklenili 19.7.2014 v Bohinjski bistrici, kjer smo z

gostom Sretenom Krstićem in Vivaldijevimi Letnimi časi odprli festival Poletje v Bohinju. Komorni godalni orkester
SF je z delom nadaljeval konec avgusta, ko so stekle priprave na novo sezono. 7. oktobra 2014 je ansambel izvedel

koncert v Domu kulture Celje. Na program je v sodelovanju s koproducentom Zavod Celeia uvrstil dve repertoarni deli

za tovrstne ansamble (Serenada za godala P.I. Čajkovskega ter Koncert za violončelo v D – duru G. Tartinija) in novo
delo Vita Žuraja »Overhead«, ki je nastalo po naročilu ansambla, v celoti pa ga financira glasbena fundacija Ernst
von Siemens iz Muenchna. 21.10.2014 je ansambel gostoval na zaključnem koncertu Festivala Slowind z naslovom
»Proti morju«, kjer je izvedel skladbe japonskega skladatelja T. Takemitsuja: Towards the Sea, Nostalgia in Tree line.

Solist v skladbi Nostalgia je bil koncertni mojster ansambla, violinist Janez Podlesek. 15. decembra 2014 je Komorni
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godalni orkester Slovenske filharmonije gostoval v Kulturnem domu Nova Gorica, kjer je ponovno z velikim uspehom

izvedel skladbo Vita Žuraja »Overhead«, violinski koncert v A duru J. Haydna s solistom Črtomirjem Šiškovičom ter
Serenado za godala A. Dvoraka. Kritiški zapisi in recenzije koncertov so v prilogi. Poleg ciklusa “Slovenskim mestom”

je ansambel v letu 2014 izvedel še ciklus koncertov “Sozvočje svetov” v sodelovanju z Narodno galerijo, izdal dve
zgoščenki (“Bitka” in “20 let”), gostoval v Zagrebu in v Beogradu ter naročil in premierno izvedel novo slovensko
glasbeno delo (Overhead Vita Žuraja).

Kraj in datum: mag. Klemen Hvala, Ljubljana, 5.1.2015 umetniški vodja ansambla
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