Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020

Osnovni podatki
Vrsta:

Društvo

Matična številka

5141826000

Davčna številka

28925424

Ime poslovnega subjekta

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Sedež (ulica, hišna številka in kraj)

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

Izračunana zavezanost k reviziji

0 - Ne

Status društva

1 - Društvo

Računovodimo

SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance

ROK SLAK

Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s
predložitvijo bilance

01/510-45-15

Elektronski naslov kontaktne osebe

info@racunovodskiservis.com

Elektronski naslov uporabnika portala

thorplus@telemach.net

Vodja poslovnega subjekta

BORO ŠTRUMBELJ

Kraj

LJUBLJANA

Obdobje poročanja
od

1.1.2020

do

31.12.2020
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Ime poslovnega subjekta:
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5141826000

Sedež poslovnega subjekta:
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
28925424

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,
63, 65, 66, 67

SREDSTVA

001

436.788,46

331.912,60

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del
07, del 08, del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

002

66.994,26

75.422,51

del 00, del 08, del 13

I. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitve

003

0,00

0,00

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

004

0,00

0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

009

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

66.994,26

75.422,51

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

019

0,00

0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020

0,00

0,00

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0,00

0,00

del 07, del 08, 10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,
32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

032

368.213,04

256.355,76

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

033

0,00

0,00

II. Zaloge

034

0,00

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe

040

0,00

0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen
posojil

041

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

045

0,00

0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

048

119.046,62

37.310,68

V. Denarna sredstva

052

249.166,42

219.045,08

C. KRATKOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

053

1.581,16

134,33

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

055

436.788,46

331.912,60

A. SKLAD

056

293.908,93

253.336,77

I. Društveni sklad

056a

293.908,93

253.336,77

94

II. Revalorizacijske rezerve

067

0,00

0,00

95

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

del 00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,
del 13
01
06, del 07
06

67
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,
65, 66
del 07, 17, 18
17
del 07, 18
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16
10, 11
19
del 99
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98
90, 92, 93, 94, 95
90, 92, 93

Pripravljeno: 31.03.2021 21:20

Stran 2 od 17

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

Tekočega leta
96

Prejšnjega leta

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

072

12.936,00

12.936,00

del 96

1. Rezervacije

073

0,00

0,00

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve

074

12.936,00

12.936,00

del 97, del 98

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

075

11.355,76

13.741,80

del 97

I. Dolgoročne finančne obveznosti

076

11.355,76

13.741,80

del 98

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

085

54.179,57

50.081,54

I. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

086

0,00

0,00

27, del 97

II. Kratkoročne finančne obveznosti

087

491,42

593,95

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

091

53.688,15

49.487,59

D. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

095

64.408,20

1.816,49

Zunajbilančne obveznosti

096

0,00

0,00

21

29
del 99

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

LJUBLJANA, 31.03.2021

ROK SLAK

BORO ŠTRUMBELJ

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5141826000

Sedež poslovnega subjekta:
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
28925424

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

1
del 76

2

Oznaka
za
AOP
3

Znesek

Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

110

122.162,52

213.269,48

60, del 61, 63

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

60, del 61, 63

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

79

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

del 76

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVNIMI UČINKI

124

0,00

0,00

del 76

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

688.886,57

607.684,67

60, 61, 63, 76, 79

F. KOSMATI DONOS OD
POSLOVANJA

126

811.049,09

820.954,15

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,
72

G. POSLOVNI ODHODKI

127

768.679,08

796.672,67

I. Stroški blaga, materiala in storitev

128

366.032,63

651.966,85

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0,00

0,00

40

2. Stroški porabljenega materiala

130

33.737,58

78.489,54

41

3. Stroški storitev

134

332.295,05

573.477,31

47

II. Stroški dela

139

257.365,07

108.841,89

del 47

1. Stroški plač

140

197.286,87

70.359,49

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

18.850,25

13.526,91

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

15.422,94

11.067,47

del 47

4. Drugi stroški dela

143

25.805,01

13.888,02

43, 72

III. Odpisi vrednosti

144

24.006,51

15.326,00

1. Amortizacija

145

24.006,51

14.348,53

del 72

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

0,00

977,47

del 72

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147

0,00

0,00

44, 48

IV. Drugi poslovni odhodki

148

121.274,87

20.537,93

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

H. PRESEŽEK POSLOVNIH
PRIHODKOV

151

42.370,01

24.281,48

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 72

I. PRESEŽEK POSLOVNIH
ODHODKOV

152

0,00

0,00

40, 41, del 70
del 70

43

J. FINANČNI PRIHODKI

153

20,67

75,72

del 77

77

I. Finančni prihodki iz deležev

155

0,00

0,00

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

0,00

0,00
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Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

20,67

75,72

K. FINANČNI ODHODKI

166

1.371,91

23,20

del 74

I. Finančni odhodki iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb

168

0,00

0,00

del 74

II. Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti

169

1.367,86

0,37

del 74

III. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznosti

174

4,05

22,83

78

L. DRUGI PRIHODKI

178

1.130,50

11.219,44

75

M. DRUGI ODHODKI

181

1.093,91

13.911,73

80

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

182

41.055,36

21.641,71

80

O. PRESEŽEK ODHODKOV

183

0,00

0,00

del 81

P. DAVEK OD DOHODKOV

184

483,20

0,00

del 81

R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

186

40.572,16

21.641,71

89

S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187

0,00

0,00

del 80

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

187a

0,00

0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)

188

8,20

3,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

189

12

12

Tekočega leta
74

Prejšnjega leta

Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo
plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej Vsebinska pogosta vprašanja)
vprašanja)..

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

LJUBLJANA, 31.03.2021

ROK SLAK

BORO ŠTRUMBELJ

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Matična številka:
5141826000

Sedež poslovnega subjekta:
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

Davčna številka:
28925424

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020
v EUR s centi
Konto

Postavka

Oznaka
za
AOP

Znesek

SKUPAJ

1

2

76

OD TEGA: iz opravljanja
pridobitne dejavnosti

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

4

5

6 (del 4)

7 (del 5)

3

1. Prihodki od dejavnosti

400

811.049,09

820.954,15

122.196,27

213.269,48

del 76

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

401

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

b) dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev

402

428.634,13

341.907,00

32.700,00

0,00

del 76

c) dotacije iz drugih fundacij,
skladov in ustanov

403

274.787,97

236.547,93

0,00

0,00

del 76

č) donacije drugih pravnih in fizičnih
oseb

404

46,22

46,05

0,00

0,00

del 76

d) prispevki uporabnikov posebnih
socialnih programov

405

0,00

0,00

0,00

0,00

del 76

e) članarine in prispevki članov

406

18.084,50

29.122,50

0,00

0,00

del 76

f) prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

407

89.145,54

212.962,45

89.145,54

212.962,45

del 76

g) prihodki od prodaje trgovskega
blaga in materiala

408

350,73

307,03

350,73

307,03

del 76

h) ostali prihodki od dejavnosti

409

0,00

61,19

0,00

0,00

del 48

2. Dotacije drugim društvom in
drugim pravnim osebam

410

121.262,87

20.350,21

0,00

0,00

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Zastopnik društva

LJUBLJANA, 31.03.2021

ROK SLAK

BORO ŠTRUMBELJ

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Matična številka:

5141826000

Davčna številka:

28925424

Ime poslovnega subjekta:

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Sedež:

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

IZJAVA

Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, namenjeni tudi
javni objavi.
S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša
obveznost predlaganja letnih poročil po prvem odstavku 29. člena Zakona o društvih (ZDru-1).

Z izjavo se strinjam:

DA

Kraj:

Zastopnik društva:

LJUBLJANA

BORO ŠTRUMBELJ

Datum:

31.03.2021

Pripravljeno: 31.03.2021 21:20
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Matična številka:

5141826000

Davčna številka:

28925424

Ime poslovnega subjekta:

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

Sedež:

Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO
RACUNOVODSKE USMERITVE
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri
ustvarjanju
proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ter se bo po pričakovanju uporabljalo
v več kot enem
obračunskem obdobju.
Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri
opredmetenih osnovnih
sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve.
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti.
Sestavljajo jo
njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče
pripisati neposredno
njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve. Ce je nabavna
vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev velika, se razporedi na njegove dele. Kasneje nastali stroški, ki
so povezani z
opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če se povečujejo
bodoče koristi v
primerjavi s prej ocenjenimi.
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo zemljišča, zgradbe in oprema. Kot opredmetena
osnovna sredstva
se šteje tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša kot eno leto in katerega
posamična nabavna
vrednost ne presega 500 EUR.
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah posebej izkazane nabavne vrednosti
oziroma
prevrednotene nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti
predstavlja njihov
kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po nedopisani
vrednosti (knjigovodski
vrednosti), ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo.
Računovodske usmeritve za merjenje po pripoznavanju opredmetenega osnovnega sredstva
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in
se pojavi zaradi
uporabe modela prevrednotenja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve.
Opredmetena osnovna sredstva je potrebno izkazovati v prevrednotenem znesku, ki je njegova
poštena vrednost
na dan prevrednotenja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacijski popravke vrednosti in
kasnejše nabrane izgube
zaradi oslabitve.
Amortizacija
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Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortiziranih sredstev, zmanjšana za
ocenjeno preostalo
vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni
obračun amortiziranja.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je
pripravljeno za
opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.
Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev.
Letne stopnje amortizacije za opredmetena osnovna sredstva so razvidne iz spodnje preglednice:
Vrsta opredmetenega osnovnega sredstva
Stopnja amortizacije
Zgradbe 5%
Oprema 12,5%-25%
Amortizacija se obračunava posamično, skupinsko pa se lahko samo pri drobnem inventarju iste
vrste ali
podobnega namena.
Terjatve
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin,
ob predpostavki,
da bodo poplačane.
Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno
poravnavo tudi
zmanjšajo za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem
znesku, se šteje kot
dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.
Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko ob koncu
poslovnega leta
ali med njim.
Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo za posamično terjatev.
Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavlja gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni,
in sicer v obliki
bankovcev, kovancev in prejetih cekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev. Knjižni
denar je denar na
računih pri banki ali drugi finančni inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga
takoj razpoložljiva
denarna sredstva in sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz
blagajne na ustrezni
račun pri banki ali drugi finančni inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler
se ne pojavi
potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto
po menjalnem
tečaju na dan prejema.
Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih valutah,
če se po prvem
pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri tem, lahko poveča ali zmanjša
prvotno
izkazano vrednost in predstavlja redni finančni prihodek oziroma redni finančni odhodek.
Društveni sklad
Društveni sklad izkazuje:
- Ustanovno vlogo,
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- presežek prihodkov, razporejen za določene namene,
- rezerve ter namenski sklad za izobraževanje, socialne in druge namene v skladu s pravili in
odločitvami
društva,
- nerazporejeni presežek prihodkov,
- nepokriti presežek odhodkov (odbitna postavka),
- prenos presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih osnovnih
sredstev
in finančnih naložb glede na spremembe njihovega stanja.
Društveni sklad predstavlja razliko med:
- (večjo) vrednostjo sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami ter vrednostjo dolgov
skupaj s
pasivnimi časovnimi razmejitvami in rezervacijami.
Društveni sklad se spreminja zaradi:
- Povečanja in zmanjšanja na podlagi poslovnega izida,
- Prenehanja društva.
Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.
Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem
nastanku, ki dokazujejo
prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru poslovnih dolgov pa v
primeru
dolgoročnih dolgov prejem praviloma opredmetenih osnovnih sredstev, v primeru kratkoročnih
dolgov pa prejem
kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v
poslovnem izidu.
Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in
morebitne drugačne
poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgoročnih dolgov je
enaka njihovi
izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in prenose med kratkoročne dolgove, dokler se
ne pojavi potreba
po prevrednotenju dolgoročnih dolgov.
Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za
njihova povečanja ali
zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi potreba po njihovem
prevrednotenju.
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz
ustreznih listin, ob
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se kasneje povečujejo s
pripisanimi donosi
(obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo
za odplačane
zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne obveznosti se
zmanjšujejo tudi za
tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi
obveznostmi.
Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in kratkoročno
nezaračunane
prihodke.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške in kratkoročno
odložene prihodke.
Pripoznavanje prihodkov
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s
povečanjem
sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.
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Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso
uresničeni že ob
nastanku.
Prihodki od dejavnosti
Zajemajo zneske članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij iz fundacij oziroma ustanov,
dotacij iz javnih
fundacij in skladov, dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev, donacij pravnih in fizičnih
oseb, prihodkov od
prodaje materiala, proizvodov, trgovskega blaga in storitev ter drugih prihodkov, doseženih z
opravljanjem
dejavnosti, ki se nanašajo na obračunsko obdobje.
Prihodki od prodaje proizvodov trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen,
navedenih na
fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi
zgodnejšega
plačila.
Finančni prihodki
Finančni prihodki so prejete obresti od finančnih naložb in poslovnih terjatev, pozitivne tečajne
razlike, prihodki od
dividend in drugih deležev v dobičku, prihodki iz uskladitve in spremembe vrednosti, odpisi posojil
društvu,
dobički pri prodaji finančnih naložb in tudi drugi od naložbenih nepremičnin in prihodki iz
prevrednotenja finančnih
naložb.
Drugi prihodki
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (denarne kazni in odškodnine ipd.). Pojavljajo se
v dejansko
nastalih zneskih.
Pripoznavanje odhodkov
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano
z zmanjšanjem
sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Stroški storitev
Zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih oseb, ki
bremenijo
poslovni izid v obdobju.
Stroški dela
Zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, vrednosti daril
in nagrad
zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega razmerja,
ter dajatev, ki se
obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo društvo.
Finančni odhodki
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Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih
odhodkov, ki bremenijo
prihodke v obračunskem obdobju.
Drugi odhodki
Zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov in dobičkov, nastalih pri prodaji
opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetnih sredstev ter podobne postavke in zneske dajatev, razen tistih, ki
sodijo med stroške
dela ali se vračunavajo v nabavno (nakupno) vrednost pridobljenega materiala, storitev, blaga ter
opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetnih sredstev.
Davek od dohodkov pravnih oseb
Je znesek obveznosti za placilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko obdobje.
Presežek prihodkov obračunskega obdobja
Je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v obračunskem obdobju,
zmanjšana za
obračunani davek od dohodkov pravnih oseb.
Presežek odhodkov obračunskega obdobja
Je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju.
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega odboja iz presežka prihodkov iz prejšnjih
obračunskih obdobij.
Zajema tisti znesek prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga društvo nameni za
pokrivanje
obravnavanega obračunskega obdobja.
POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA OD 1.1.2020 DO 31.12.2020
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 812.200,26€, skupni odhodki 771.144,90€.
Presežek prihodkov
obračunskega obdobja znaša 41.055,36 .
Prihodki
Tabela: prihodki po vrstah
Vrsta prihodka 2020 2019
Dotacije iz MIZŠ 414.698,15 341.907,00
Dotacije iz fundacije 136.508,34 116.251,38
Prihodki OKS 27.546,13 29.638,19
Prihodki iz tujine 43.061,02 34.172,96
Donacije 46,22 46,05
Članarine in prispevki 18.084,50 29.122,50
Prihodki od prodaje storitev, opreme 126.734,15 237.109,75
Prihodki od sponzoriranja 7.500,00 13.933,32
Finančni prihodki 20,67 434,93
Prihodki od participacij 22.934,60 18.773,00
Ostali prihodki 15.066,48 10.860,23
PRIHODKI SKUPAJ 812.200,26 832.249,31
Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki:
- prihodki iz ministrstva v višini 51%
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- prihodki Fundacije znašajo 17%
- iz naslova participacij 3% vseh prihodkov
- iz Olimpijskega komiteja 3% prihodkov
- iz naslova ostalih dejavnosti je bilo ustvarjenih 26% prihodkov
Odhodki
Tabela: odhodki po vrstah
Vrsta odhodka 2020 2019
Stroški porabljenega materiala 33.737,58 76.489,54
Stroški storitev 332.295,05 573.477,31
Odpisi vrednosti 1.091,66 3.343,00
Stroški dela 257.365,07 119.281,31
Dotacije klubom 121.262,87 20.350,21
Drugi odhodki (prijavnine, štartnine) 25.042,72 17.542,96
Finančni odhodki 349,95 123,27
ODHODKI SKUPAJ 771.144,90 810.607,60
Prihodki in odhodki po projektih in analitično po naravnih vrstah so prikazani v ločenih poročilih.
PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2020
Opredmetena osnovna sredstva (AOP 010)
Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na bilančni presečni dan znaša 66.994,26€, v letu
2019 pa 75.422,51€. V letu 2020 je zveza nabavila 2 pametna telefona v višini 1.045,01 eur,
TP2400 start blok v višini 5.575,01€ in ledeno kopel v vrednosti 8.715,45€. Amortizacija se
obračunava posamično, po stopnjah, ki jih določi zveza glede na dobo koristnosti, skladno s
pravilnikom o finančnem poslovanju.
Kratkoročne finančne naložbe (AOP 040):
Zveza nima kratkoročnih naložb.
Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048):
Zveza izkazuje stanje kratkoročnih poslovnih terjatev v višini 119.046,62€, v preteklem letu pa
37.310,68€.
Tabela: Kratkoročne poslovne terjatve
2020 2019
Kratkoročne terjatve do kupcev 38.354,43 15.925,88
Kratkoročne terjatev do fundacije in MIZŠ 47.420,50 0
Terjatev iz naslova refundacije plač-COVID 1.130,41 1.789,23
Kratkoročni dani predujmi 30.644,00 12.372,00
Kratkoročne terjatev iz naslova akontacij 1.497,28 3.114,92
Ostale kratkoročne terjatev 4.108,65
SKUPAJ 119.046,62 37.310,68

Tabela: Starost kratkoročnih terjatev do kupcev, brez popravka vrednosti
nad 181 dni 180-91 dni 90-30 dni 30-0 dni nezapadle Skupaj
13.162,56 11.042,78 2.940,78 1.368,60 9.839,71 38.354,43
Zveza je opravila slabitev terjatev do kupcev za tiste postavke, ki so starejše od 1 leta. Vrednost
slabitev na
bilančni presečni dan znaša 0€.
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Denarna sredstva (AOP 052):
Zveza razpolaga s stanjem na transakcijskem računu in blagajni v višini 249.166,42€.
Kratkoročne AČR (AOP 053):
Zveza izkazuje 1.581,16€ kratkoročnih časovnih razmejitev iz naslova plačila domene in
zavarovanja za leto 2021.
Društveni sklad (AOP 056):
Na bilančni presečni dan izkazuje sklad stanje 293.908,93€.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 074):
Zveza izkazuje stanje pasivnih časovnih razmejitev v višini 12.936€. Namenjene so pokrivanju
odpisov vrednosti
merilnih naprav.
Kratkoročne finančne obveznosti(AOP 087):
Izkazuje 491,42€ obveznosti iz naslova kratkoročnega posojila pri Telekomu.
Kratkoročne poslovne obveznosti(AOP 091):
Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 53.688,15€, v preteklem letu pa 49.487,59€.
Tabela: kratkorocne obveznosti
2020 2019
Obveznosti do države 4.616,59 1.953,93
Obveznosti iz naslova donacij klubom 0
Obveznosti do dobaviteljev 16.589,51 33.867,10
Obveznosti iz naslova plač 30.479,07 13.119,62
Ostale obveznosti 2.002,98 546,94
SKUPAJ 53.688,15 49.487,59
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 095):
Zveza izkazuje vkalkulirane stroške na podlagi zahtevkov društev za izvajanje programov v
sodelovanju z zvezo v skupni višini 64.408,20€.
Poročilo pripravil računovodja: Predsednik Plavalne zveze Slovenije:
mag. Rok Slak dr. Boro Štrumbelj
1. POSLOVNO POROČILO
1.1 PREDSTAVITEV PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Plavalna zveza Slovenije je krovna športna organizacija civilne društvene športne sfere, ki v
svojem članstvu združuje 42 plavalnih klubov in društev iz celotne Slovenije in ima 2498
registriranih aktivnih športnikov.
Plavalna zveza Slovenije je prostovoljno, samostojno, nedobičkonosno združenje plavalnih
društev, ki aktivno delujejo na področjih plavanja, daljinskega plavanja, skokov v vodo,
sinhronega plavanja, ter množičnih rekreativnih vodno plavalnih aktivnostih.
Plavalna zveza Slovenije je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez –
in sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razvijanja
športnih in športno rekreativnih aktivnosti.
Pripravljeno: 31.03.2021 21:20

Stran 14 od 17

Plavalna zveza Slovenije je od 08.02.1992 članica organizacije FINA, ki je krovna svetovna
plavalna organizacija, od 04.04.1992 članica organizacije LEN, ki je krovna evropska plavalna
organizacija ter od leta 1998 članica organizacije COMEN, ki predstavlja združenje sredozemskih
držav na področju plavalnih športov.
1.2 OSNOVNI PODATKI PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Naziv: Plavalna zveza Slovenije
Sedež: Celovška 25, 1000 Ljubljana
Kontakti: telefon: + 386 1 239 66 20; Fax: + 386 1 239 66 22;
Elektronska pošta : info@plavalna-zveza.si
Spletna stran PZS: www.plavalna-zveza.si
Matična številka: 5141826
Davčna številka: SI 28925424
Klasifikacija dejavnosti: 93.120 Druge športne dejavnosti
1.3 ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
V aprilu 2019 je bila sklicana izredna volilna skupščina PZS, kjer so delegati izglasovali novo
vodstvo za obdobje 2019 – 2023 v sestavi:
1. Predsednik PZS dr. Boro ŠTUMBELJ
2. Podpredsednik: mag. Miran KOS
3. Podpredsednik dr. Denis MANCEVIČ
4. Predsednik strokovnega sveta PZS dr. Silvester LIPOŠEK
5. Predsednik ZPSS Franc RAUTER
6. Predsednica OMN dr. Dorica ŠAJBER
7. Predstavnik trenerjev Roni PIKEC
8. Predstavnica plavalcev Anemarie KOŠAK
9. Selektor Gorazd PODRŽAVNIK
10. Član I.O: Gregor ALEŠ
11. Ciril GLOBOČNIK
12. Januša STIBILJ
13. Gregor PRIMC
NADZORNA ODBOR PZS:
1. Franjo ROZMAN - predsednik
2. Samo JENIČ - član
3. Andrej CIGIT - član
4. Mojca ZAJC - nadomestne članica
5. Anita BERLISK - nadomestne članica
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DISCIPLINSKA KOMISIJA PZS:
1. Barbara Pia HROVAT - članica
2. Anita LULIČ - članica
3. Lea KOS KAJZER - članica
4. Katarina PRAZNIK - nadomestna članica
ANTIDOPING KOMISIJA PZS:
1. Dr. Robert MARČUN - predsednik
2. Maja VIRANT - članica
3. Domen MAJHEN - član
1.4 AKTIVNOSTI ORGANOV VODENJA IN UPRAVLJANJA PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Izvršni odbor PZS se je od januarja 2020 sestal na treh rednih sejah ter petih dopisnih sejah na
katerih je obravnaval različno tematiko na podlagi gradiv, ki jih je pripravil Strokovni svet PZS ter
posamezni predsedniki odborov ali klubov. Tematika sej IO PZS je bila vsebinsko raznolika in
obširna, še posebej pa velja izpostaviti obravnavo naslednjih vsebin:
• Seznanitve in preučevanje varnega izvajanja športne dejavnosti v času COVID-19 ob
upoštevanju ukrepov in odlokov vlade RS
• Organizacija Državnih prvenstev (organizator PZS)
• Zagotovitev prenosa tekmovanj v živo (live stream)
• Obravnava in potrditev finančnega programa reprezentanc PZS za 2021 in vsebinskega
programa dela PZS
• Izvedba redne skupščine PZS glede na epidemiološke razmere
• Problematika ureditve socialnega statusa plavalcev
• Potrditev Koledarja tekmovanj za sezono 2020/21
• Potrditev selektorja plavalnih reprezentanc
• Obeležitev 100 letnice delovanja PZS.
1.5 NAJPOMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
Področja delovanja Plavalne zveze Sloveniji so razdeljena na posamezne aktivnosti, ki po svoji
vsebini predstavljajo zaokrožene celote, med njimi so najpomembnejše naslednje:
- zagotavljanje varnih pogojev izvajanja športne dejavnosti ob upoštevanju vseh odlokov, ukrepov
in priporoči Vlade RS za preprečevanje širjenja COVID-19
- organizacija in financiranje nastopov plavalcev na tekmovanjih pod okriljem slovenske
reprezentance;
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- zagotavljanje sodelovanja plavalcev na nastopih pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije;
- organizacija in financiranje reprezentančnih priprav tekmovalcev;
- skrbi za razvoj vrhunskega športa;
- zagotavljanje usklajenega razvoja infrastrukture s pomočjo društev, ki delujejo lokalno;
- skrb za izobraževanje in uveljavljanje strokovnosti na vseh področjih dela;
- izvajanje marketinških aktivnosti z namenom trženja;
- izvajanje strogega nadzora na področju nedovoljenih sredstev in ostalih postopkov,
prepovedanih s strani FINE, OKS, MOK, ADA ter ostalih mednarodnih institucij.
- aktivnosti nadzora izvaja antidoping komisija v sodelovanju s pristojnimi institucijami v državi;
- spodbujanje razvoja in skrb za približevanje plavanja vem starostnim in socialnim skupinam
prebivalstva na državni in tudi lokalni ravni
- izvajanje programov usposabljanja za strokovne naziv na področju plavanja (Strokovni delavec
1-športno treniranje plavanja in Strokovni delavec 2-športno treniranje plavanje)
- skrb za plavalno opismenjevanje
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
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- opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v področje dela nacionalne športne krovne
organizacije.
1.6 GOSPODARSKO OKOLJE IN NJEGOV VPLIV NA DELOVANJEI PLAVALNE ZVEZE
SLOVENIJE
Plavalna zveza Slovenije del sredstev za financiranje svojih aktivnosti pridobiva od Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za šport, del sredstev pridobiva s pomočjo sredstev,
ki jih športnikom odobrijo sponzorji in donatorji, manjši del sredstev pa plavalna zveza pridobi tudi
s prodajo storitev na področju logistike, izvajanja meritev, rekreativnih vadbenih programov in
strokovnega usposabljanja.
1.7 ZDRAVSTVENO OKOLJE IN NJEGOV VPLIV NA DELOVANJEI PLAVALNE ZVEZE
SLOVENIJE
V letu 2020 smo se soočali s številnimi izzivi povezani z pandemijo COVID-19, odpovedana ali
prestavljena so bila vsa večja tekmovanja vključno z Olimpijskimi igrami v Tokiu. Na PZS smo
reprezentantom tako poskušali zagotoviti optimalne priprave v domačem okolju in s čim bolj
optimalnimi pogoji, koliko je bilo to mogoče glede na Odloke o začasnih omejitvah pri izvajanju
športnih programov.
Z racionalno porabo finančnih sredstev ter navedeno prilagoditvijo dela reprezentanc je PZS leto
zaključila s pozitivno finančno bilanco, ob tem pa so bili natopi in predvsem priprave v celoti
prilagojeni danim razmeram in zagotavljanju varnih pogojev za izvedbo vadbenega procesa ob
upoštevanju ukrepov in priporočil vlade RS.
1.8 NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V LETU 2021
V prihajajočem letu 2021 je program priprav in nastopov vrhunskega športa osredotočen na
uspešno pripravo nominiranih kandidatov za nastop na Olimpijskih igrah v Tokiu. Reprezentanti
se bodo udeležili tudi EP v Budimpešti, EP V Kazanu (25m), SP v Abu Dabhi (25m), MEP v Rimu
in MSP v Kazanu.
Poleg tega osrednjega cilja so na področju vrhunskega športa izpostavljene še naslednje
aktivnosti:
- uresničevanje in dosledne izvajanje kriterijev za kategoriziranje vrhunskih športnikov v Republiki
Sloveniji;
- zagotavljanje pogojev za uspešne nastope plavalcev na velikih mednarodnih tekmovanjih;
- imenovanje direktorja plavalnih reprezentanc PZS,
- uresničevanje sistemskih projektov v korist vrhunskih športnikov: povečanje obsega
nadstandardnega zavarovanja športnikov z zagotavljanjem prednostne obravnave, uvedba
preventivnih zdravstvenih pregledov in projekta za razvoj kariere plavalcev.
Aktivnosti na področju delovanja Odbora za množični šport pa bodo v skladu z ukrepi in odloki
vlade RS za preprečevanje širjenja COVID-19 usmerjene predvsem v:
- skrb za organizacijo vadbe v vodi: vadbe v vodi za dojenčke in malčke, nosečnice in seniorje;
- izvedbo različnih programov, vezanih na rekreativno dejavnost;
- izvedbo usposabljanj za pridobitev naziva Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje;
- izvedbo licenčnega seminarja za strokovno usposobljen kader.
V letu 2021 smo kot je bilo načrtovano imenovali direktorja plavalnih reprezentanc s pomočjo
katerega bomo poizkušali pridobiti nove sponzorje, ki bodo omogočili realizacijo načrtovanega
programa dela PZS. Predvidoma bomo zaradi razvrstitve v drugi kakovostni razred s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za šport, v primerjavi s preteklim
letom pridobili manj finančnih sredstev. Program priprav in tekmovanj se bo tako
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tudi v bodoče realiziral s pomočjo javnih sredstev, pridobitvijo sponzorjev in soparticipacijo
klubov. Fiksne stroške poslovanja Plavalne zveze pa bomo optimizirali z optimizacijo delovnih
mest.
Ljubljana, 7. 03. 2021
Računovodja: Predsednik Plavalne zveze Slovenije:
Rok Slak dr. Boro Štrumbelj
Pripravljeno: 31.03.2021 21:20

Stran 16 od 17

Kraj:

Zastopnik društva:

LJUBLJANA

BORO ŠTRUMBELJ

Datum:

31.03.2021

Pripravljeno: 31.03.2021 21:20

Stran 17 od 17

