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POROČILO FINANČNEGA POSLOVANJA ZA LETO 2017

Tudi leto 2017 je PLZS končala finančno uspešno. V koledarskem letu je zveza ustvarila 8.263,08 €
prihodkov in za 9.108,20 € odhodkov. Na tekočem računu PLZS je bilo dne 31. 12. 2017 1.016,75 €.
Največji delež prihodkov so v letu 2017 predstavljale prijavnine na državno prvenstvo in na tekmovanje
Ljubljana dviga, skupaj 3.800 €. Sponzorji so delovanje zveze in organizacijo tekmovanj skupno
prispevali 950 €, 790 € so prinesle letne registracije tekmovalcev in 400 € letne članarine društev. Zveza
je dobila tudi 260 €, kot plačilo za pomoč pri sojenju na medicinskih igrah v Mariboru v letu 2016.
Organizacija sodniškega tečaja je prinesla 120 €. Zveza je pridobila še 0,08 € obresti. Za promocijske
majice, trenirke, obeske in drug reklamni material je zveza skupno prejela 943 €.
Med prihodki so bila tudi plačila prijavnin na mednarodne tekme, v višini 1.680,00 €, ki so bile takoj
posredovane IPF in EPF v obliki odhodkov v isti višini.
Največje skupne odhodke je v letu 2017 predstavljala organizacija dveh tekem, skupno 2.767,29 €.
Letna članarina za mednarodni zvezi IPF in EPF je znašala 1.100,00 €. Za doping testiranja je zveza
namenila 897,71 €, za reprezentančne trenirke 839,82 € in za plačilo stroškov izdelave majic 288,53 €.
Zveza je v letu 2017 kupila lastno tehtnico in pripevala k izdelavi tekmovalnih platform, skupno za
323,35 €. 350 € je namenila kot sponzorsko pomoč tekmovalki Nuši Železnik. Med ostalimi stroški je še
308,74 € za računovodski program, 539,11 € plačila akontacije za davek na dohodek in za 13,65 €
provizij plačilnega prometa.
Promet zveze se iz leta v leto povečuje, glavni razlog za to je vedno večja aktivnost in organizacija
večjega števila dogodkov. Cilji za leto 2018 so pridobitev večjega št. sponzorjev in nadaljnja skrb za
finančno zdravje zveze. Zaradi povečanja denarnega prometa bomo v tem letu tudi zaprosili za zunanjo
pomoč pri računovodstvu.
Zveza nima dolgov.
Tadej Kovačič, član upravnega odbora

