POWERLIFTING ZVEZA SLOVENIJE ZVEZA TROBOJA MOČI
Hrušica 70 b,
4276 Hrušica
E: info@powerlifting.si
T: 041 378 455 (Urban Mur, predsednik)

POROČILO FINANČNEGA POSLOVANJA ZA LETO 2020

V koledarskem letu 2020 je zveza ustvarila za 7.498,99 € prihodkov (2.265,91 € manj kot leto prej). in
za 7.295,77 € odhodkov (2.289,41 € manj kot leto prej). Na tekočem računu PLZS je bilo dne 31. 12.
2020 1.679,33 €, kar je 203,22 € več kot lani.
Prihodki:
Redni letni prihodki v letu 2020 so znašali 1.175,00 € - sestavljajo jih članarine klubov (500,00 €) in
registracijske takse tekmovalcev (675,00 €). Ti prihodki so bili glede na leto 2019 nekoliko nižji (v
preteklem letu so znašali 1.470 €), kar je razumljivo glede na slabo tekmovalno sezono. Del članarin se
bo zaradi nezmožnosti organizacije tekmovanj v letu 2020 tudi prenesel v leto 2021. V letu 2020 je
zveza prejela za 930,00 € sponzorskih sredstev (podjetje Hiša Niša d.o.o.). V zbiranju sredstev iz tega
naslova je bila sicer zveza boljša kot v letu 2019, ko je uspela zbrati za 800,00 € sponzorskih sredstev,
vendar so ta prišla s strani samo enega podjetja. Zveza si bo morala tudi v prihodnje prizadevati za
povečanje števila sponzorjev in obsega sredstev, ki jih ti namenjajo. Največji delež prihodkov so tudi v
letu 2020 predstavljale prijavnine na domača in tuja tekmovanja. Prijavnine na državno prvenstvo v
potisku s prsi so znašale 420,00 €, na državno prvenstvo v klasičnem troboju moči pa 4.015,00 €, vendar
so bile v celoti tudi povrnjene. Zveza je za 140,00 € prihodkov prejela za plačilo tekmovalnine na
evropskem univerzitetnem prvenstvu. Ostali izredni prihodki v letu 2020 so še 96,00 € povrnjene
akontacije za plačilo davka in za 722,99 € iz naslova donacij od deleža dohodnin (v letu 2019 je ta delež
znašal 739,56 €, za leto 2021 pa si zveza lahko iz tega naslova obeta nekoliko več sredstev zaradi dviga
deleža dohodnine, ki ga lahko državljani po novem dodeljujejo).
Odhodki:
Redni letni odhodki zveze so v letu 2020 znašali 850,00 €, (leto prej 850 €). Predstavljajo jih članarine
v mednarodnih zvezah IPF in EPF ter v Olimpijskem komiteju Slovenije. Stroški nemotenega delovanja
zveze so znašali 215,70 €. Mednje sodijo stroški vodenja TRR, provizije, vzdrževanja spletne strani in
zakup domene ter registracija mednarodnega sodnika v IPF. Tudi v letu 2020 je zveza največ denarja
namenila organizaciji tekmovanj in nakupu opreme (skupno 5.359,62 €). Večino teh odhodkov sicer
predstavlja vračilo prijavnin na državno prvenstvo v troboju moči (3.924,00 €). Zveza je za organizacijo
državnega prvenstva v potisku s prsi namenila 560,48 €, med katere spadajo prevozi in najemi kombija,
nakup medalj, najem prostora, plačilo malice in sodnikov in podobni manjši stroški. Za organizacijo

državnega prvenstva v klasičnem troboju moči je zveza namenila 688,38 €, čeprav je to odpadlo. Te
odhodke so med drugim zopet predstavljali nakupi medalj in pokalov ter majic, bi bodo lahko
uporabljeni v letu 2021. Zaradi odpovedi tekmovanja v zadnjih dneh je vseeno nastalo nekaj
nepovratnih odhodkov, kot so plačilo goriva in najem kombija, in pridobivanje mnenja s strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zveza je del teh odhodkov namenila tudi pošiljanju simboličnih
nagrad za vse tekmovalce, ki so sodelovali v spletnem tekmovanju prek družbene omrežja Instagram.
186,76 € odhodkov zveze je predstavljalo še plačilo prijavnine tekmovalca na evropsko univerzitetno
prvenstvo in nakup reprezentančnih majic, skupaj veliko manj kot v letu 2019, ko je bilo z
mednarodnimi odpravami za kar 3.646,50 € odhodkov. Večja razlika je še v odhodkih, namenjenih
protidopinškemu testiranju, saj teh v letu 2020 ni bilo, v letu 2019 pa so znašali 1.516,57 €. Od ostalih
stroškov je zveza 44,00 € namenila najemu prostora za letno srečanje skupščine članic. Zveza je v letu
2020 nakupila tudi nekaj lastne opreme za prihodnja leta, v skupni vrednosti 826,45 € (nakup »jack-a«
za dvigovanje uteži pri nalaganju, nakup zaslonov, prenovljenih tekmovalnih platform in zaščitnega
pleksi stekla).
Zveza je tudi v letu 2020 s finančnega vidika dobro gospodarila in leto zaključila z nekoliko boljšim
stanjem na računu kot leto prej, kljub vsem neljubim dogodkom in odpovedanim tekmam. S tem je
uspešno zasledovala svoje finančne cilje iz leta 2019.
Zveza ima ob koncu leta 2020 za 91,00 € dolgov za preostanek vračila prijavnin na državno prvenstvo
v klasičnem troboju moči.
Priloga k finančnem poročilu: Primerjalna tabela prihodkov in odhodkov PLZS za leti 2019 in 2020

Tadej Kovačič, član upravnega odbora
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Priloga k Poročilu finančnega poslovanja PLZS za leto 2020:
Primerjalna tabela prihodkov in odhodkov PLZS za leti 2019 in 2020

1. Stanje na TRR zveze ob začetku in koncu leta 2019 in 2020
Leto
Začetno stanje
Končno stanje
Razlika

2019
1.296,39 €
1.476,11 €
+ 179,72

2020
1.476,11 €
1.679,33 €
+ 203,22 €

2. Primerjalna tabela prihodkov za leti 2019 in 2020
Leto
REDNI PRIHODKI
Članarine klubov
Registracije tekmovalcev
Skupaj redni prihodki

2019

2020

700,00 €
770,00 €
1.470,00 €

500,00 €
675,00 €
1.175,00 €

SPONZORSKA SREDSTVA
Sponzorji zveze
Denarne nagrade za tekmovalce
Skupaj sponzorski prihodki

600,00 €
200,00 €
800,00 €

930,00 €
/
930,00 €

PRIHODKI IZ NASLOVA TEKMOVANJ
Prijavnine na domača tekmovanja
Odprave na mednarodna tekmovanja
Skupaj prih. iz tekmovanj

3.070,00 €
2.948,00 €
6.018,00 €

4.435,00 €
140,00 €
4.575,00 €

OSTALI PRIHODKI
Donacije iz dohodnine
Prihodki za naslednje leto
Sodniški tečaji
Davčna povračila in vračilo dolgov
Izposoja tekmovalne opreme
Skupaj ostali prihodki

739,56 €
405,00 € (za DP v BP 2020)
120,00 €
93,34 €
119,00 €
1.476,00 €

722,99 €
/
/
96,00 €
/
818,99 €

SKUPAJ PRIHODKI

9.764,90 €

7.498,99 €

3. Primerjalna tabela odhodkov za leti 2019 in 2020
Leto
REDNI ODHODKI
Članarine v IPF, EPF, OKS
Skupaj redni odhodki

2019

2020

850,00 €
850,00 €

850,00 €
850,00 €

ODHODKI NAMENJENI DELOVANJU ZVEZE
Stroški vzdrževanja spletne strani
83,08 €
Registracija mednarodnega sodnika
/
Ostali administrativni odhodki
161,53 €
Skupaj odh. za delovanje zveze
244,61 €

39,89 €
50,00 €
125,81 €
215,70 €

ODHODKI IZ NASLOVA TEKMOVANJ
Organizacija domačih tekmovanj
Vračilo prijavnin na tekmovanja
Odprave na mednarodna tekmovanja
Protidopinška testiranja
Skupaj odh. iz tekmovanj

1.650,70 €
/
3.646,50 €
1.516,57 €
6.813,77 €

1,248,86 €
3.924,00 €
186,76 €
/
5.359,62 €

OSTALI ODHODKI
Najemnina prostorov
Nakup opreme
Plačilo davka od prihodka
Skupaj ostali odhodki

/
1.506,20 €
170,60 €
1.676,80 €

44,00 €
826,45 €
/
870,45 €

SKUPAJ ODHODKI

9.585,18 €

7.295,77 €

