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POROČILO FINANČNEGA POSLOVANJA ZA LETO 2018

V koledarskem letu 2018 je zveza ustvarila 9.395,10 € prihodkov (1.132,02 € več kot lani) in za 9.114,76
€ odhodkov (6,56 € več kot lani). Na tekočem računu PLZS je bilo dne 31. 12. 2018 1.297,09 €, kar je
280,34 € več kot lani, z manjkajočim prihodkom 2 računov, v skupni vrednosti 194,34 €, ki na ta dan še
nista bila plačana.
Redni letni prihodki v letu 2018 so znašali 980,00 € - sestavljajo jih članarine (400,00 €) ter registracijske
takse tekmovalcev (580,00 €). Ti prihodki so bili v letu 2017 nekoliko višji, znašali so 1.190,00 €. Izredne
letne dohodke sestavlja 490,38 € vrnjene akontacije in 600,00 € sponzorskih sredstev (Hiša Niša). Pri
tem je zveza opravila nekoliko slabše delo kot v letu 2017, ko je bilo skupno nabranih 950,00 €
sponzorskih sredstev. 800,00 € znašajo proti-dopinške takse in 3.040,00 € prijavnine na tekmovanja (ki
vključujejo tudi nakupe uradnih majic na državnem prvenstvu). Skupni prihodki proti-dopinških taks in
prijavnin na tekmovanja so bili občutno nižji kot v letu 2017, ko je zveza v lastni režiji organizirala dve
tekmovanji in skupno že samo od prijav nabrala 3.800 € prihodkov. Prihodki od prodaje ostalih majic
in obeskov so znašali 77,00 €, 207,00 € pa je bilo prihodkov od nakupov reprezentančnih trenirk za
spremljevalce na mednarodnih tekmovanjih. Skupno je bilo namensko pridobljenih 2.600,72 €
prihodkov za odprave na mednarodna tekmovanja, od tega so 1.177,04 € prispevali tekmovalci sami,
1.432,80 € pa sponzorji (Univerza v Mariboru, Biotehniška fakulteta, Občina Kidričevo, Andrejc d.o.o.
in TNG oprema). Ti prihodki so v letu 2017 znašali le 1.680,00 €, kar kaže na rast števila uspešnih
tekmovalcev in priložnost zveze, da se uveljavi tudi na mednarodnem nivoju. 140,00 € prihodkov je
bilo že pridobljenih za nastope v letu 2019. Organizacija sodniškega tečaja je prinesla 600,00 € , kar je
tudi precej več kot v letu 2017, ko je zveza iz tega naslova nabrala 120,00 € prihodkov. Omenjena rast
zopet kaže na aktivno delo z namenom pridobivanja izobraženega kadra in lajšanja delovanja v
prihodnosti.
Kot v letu 2017, je tudi v letu 2018 največ odhodkov zahtevala organizacija tekmovanj, v skupni
vrednosti 2.875,02 €, kar je 107,73 € več kot v prejšnjem letu. Redni letni odhodki zveze vključujejo
plačilo članarin v OKS in EPF (članarina za IPF je bila plačana že v 2017) in so znašali 730,52 €, kar je
manj, kot v letu 2017, ko so dosegli 1.100,00 €. Stroški obratovanja spletne strani so znašali 39,89 €,
95,14 € pa je bilo ostalih stroškov, povezanih z vodenjem bančnega računa. Zveza je namenila 145,49
€ za plačilo davčnih akontacij. 370,21€ je bilo porabljenih za nakup in vzdrževanje opreme za
tekmovanja (kalibracija tehtnice, gume za ogrevalne platforme, nakup okvirja za transparente). Zveza
je namenila 619,95 € za proti-dopinška testiranja, kar je 277,76 € manj kot v letu 2017. Za promocijske

namene je zveza namenila 637,17 €, s čimer je plačala izdelavo majic in obeskov. Za nakupe
reprezentančnih trenirk in majic je bilo namenjenih 729,91€. Od ostalih odhodkov so znašali stroški
izpita za mednarodnega sodnika 80,00 €, 550,98 € pa je zveza namenila za povračilo potnih stroškov
za udeležbo na kongresu IPF.
Zveza je v letu 2018 s finančnega vidika dobro gospodarila in leto zaključila z nekoliko boljšim stanjem
na računu. S tem je uspešno zasledovala svoje cilje iz leta 2017. Nekoliko slabše uresničeno je bilo
prizadevanje za pridobitev več sponzorskih sredstev, za kar si bo prizadevala tudi v letu 2019.
Zveza ob koncu leta 2018 nima dolgov.
Tadej Kovačič, član upravnega odbora
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