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To poročilo vsebuje:

POSLOVNO POROČILO
 delovanje organov in spoštovanje predpisov
 osnovna dejavnost
 nadgradnja osnovne dejavnosti
 ostale dejavnosti
 vzgoja kadrov
 poslovna plat kluba
 realizacija ciljev v 2018
 zaključek

RAČUNOVODSKO POROČILO
 izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2018 s pojasnilom
 bilanca stanja na dan 31.12.2018 s pojasnilom
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Poslovno poročilo in računovodske informacije se nanašajo na posameznega
prosilca za licenco brez povezanih subjektov in to za društvo, ki je v register društev
UE Kranj vpisano z imenom:

Naziv društva:

Nogometni klub Triglav Kranj

Sedež društva:

Partizanska cesta 37, Kranj

Zakoniti zastopnik:

Beno Fekonja, predsednik društva

Ostali podatki:
Matična številka:
Šifra dejavnosti:
TRR:
Davčna številka

1168452
92.623 – druge športne dejavnosti
05100-8010125434 pri Abanka d.d.
07000-0001729212 pri Gorenjska Banka d.d.
S I 93246587

Upravni odbor:
Beno Fekonja – predsednik, Miroslav Matijaševič – podpredsednik,
Člani upravnega odbora: Tomaž Mežek, Gregor Stojanovič, Aleksander Vrtač, Vera
Zevnik, Nejc Križaj, Draško Bunić, Damijan Klemenčič
Nadzorni odbor: Marjan Podgoršek, Klavdij Pervanje, Borut Zatler
Disciplinsko sodišče: Janko Marušič– predsednik, Gorazd Kužnik, Miloš Avdič

Pri pripravi poročila o posameznih segmentih dejavnosti so sodelovali:
 Tanja Zaplotnik – vodja pisarne
 Gorazd Kužnik – strokovni sodelavec, sekretar kluba
 Lidija Radaković – računovodja
 Tomaž Mežek - pooblaščenec upravnega odbora za področje financ
 Beno Fekonja – predsednik kluba
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POSLOVNO POROČILO
1. DELOVANJE ORGANOV IN SPOŠTOVANJNE PREDPISOV
 klub je posloval v skladu z zakonodajo RS,
 klub je spoštoval vse predpise FIFA in NZS ter glede tega ni bil nikdar v nobenem
postopku zaradi kršitve,
 klub je izvajal redno dejavnost po statutu, kar velja za vse organe kluba (UO,
disciplinsko komisijo, nadzorni odbor),
 klub je preko medijev in spletne strani kluba seznanjal javnost o svojem delu.

2. OSNOVNA DEJAVNOST
NK Triglav Kranj ima status panožne športne šole – nogomet in sodi med proračunske
porabnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Mestne občine Kranj. Klub
deluje kot društvo, ki je v javnem interesu. Po tej plati ostaja prvobitna in glavna dejavnost
kluba vzgoja nogometašev:
 imamo 172 nogometašev v krožkih v osnovnih šolah na območju MO Kranj in
31 nogometašev vključenih v krožki v kranjskih vrtcih,
 imamo razvejan program vključevanja, animacije, selekcije otrok na osnovnih šolah
in podružnicah,
 imamo program Gorenjska, ki tekmujejo v gorenjskem nogometnem prostoru in
Nogometno gorenjsko akademijo (NOGA) kot krovno nogometno šolo s skupaj 268
igralcev,
 imamo do 11 reprezentantov Slovenije v mlajših kategorijah,
 imamo člansko moštvo (30 igralcev širšega izbora), ki so v 80% primerih vzgojeni
v lastni nogometni šoli /akademiji,
 imamo aktivno partnerstvo na nivoju mladinske nogometne šole z večino klubov v
regiji,
 imamo 20 rednih trenerjev in vaditeljev.

3. NADGRADNJA OSNOVNE DEJAVNOSTI
Številni dodatni programi kažejo rezultate pri razvoju posameznih igralcev:






poenotenje igralnih programov v vseh selekcijah, glede na razvojno stopnjo igralcev,
aktivacija dodatnih vadbenih konceptov (kondicija, koordinacija, regeneracija,…),
prehod nadarjenih igralcev v višje selekcije, vabila na dodatne priprave, testiranja…,
aktivno iskanje talentov – scouting,
aktivno vključevanje v organizacijo turnirjev (Champion trophy).

V nogometni sezoni 2017/2018 smo, v pomladanskem delu 1. SNL, vse do zadnjega bili bitko
za obstanek. Dodatne kvalifikacije smo potrdili, v zadnjih minutah, zadnjega kroga proti
Rudarju. Še bolj napeti sta bili obe kvalifikacijski tekmi za obstanek proti NK Drava. Obstanek
je bil ključni cilj prve sezone katerega nam je uspelo doseči. V letošnji sezoni smo z igralci še
okrepili pogodbene obveznosti. V poletnem prestopnem roku smo zadržali vse ključne igralce,
tako v članski ekipi, kot tudi v programu NOGA. V mladinski nogometni šoli smo dosegli vse
začrtane cilje. Pomembno vlogo pri doseganju le-teh so igrali tudi naši igralci, reprezentantje.
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4. OSTALE DEJAVNOSTI
 klub ima vzpostavljen zelo aktiven sistem komuniciranja z deležniki v Sloveniji (spletna
stran, socialno omrežje Facebook, Twiter, Instagram…),
 klub organizira tudi druge dogodke, ki so družabno športne narave (Dan nogometa,
turnirji po selekcijah,…),
 klub organizira razne turnirje,
 klub organizira poletni nogometni kamp,
 klub stalno razvija sodelovanje z organi MNZG, NZS in obenem na svoj način
sodeluje z gorenjskimi klubi,
 klub pomaga drugim klubom, ki so v težavah in sodelujejo z njimi na strokovni ravni,
 klub z gostovanji v tujini razvija mednarodne odnose,
 klub vzpodbuja aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo.

5. VZGOJA KADROV
V športu so klubi tudi valilnice kadrov (sodniki, trenerji, funkcionarji) in v NK Triglav dosega
visoko nadpovprečne dosežke:
 trenerji so primerno usposobljeni, hkrati krepimo njihova strokovna znanja
in izobraževanja,
 vključujemo mlade trenerje, ki pri nas realizirajo ambicije vodenja ekip na višji ravni
organizacije, selekcije,…,
 vzpostavlja se delo na poslovnem delu s poudarkom na vodenju pisarne (administracija,
finance, arhiv,…),
 aktivno se gradi tretji steber kluba – poslovni del, ki prevzema ključne funkcije prodaje in
trženja vključno z razvojem trgovine in aktivnosti v klubskih prostorih,
 v delo kluba je vključenih precej prostovoljcev, ki nam pomagajo pri realizaciji večjih
projektov /organizacija tekem in turnirjev.

6. POSLOVNA PLAT KLUBA
NK Triglav Kranj je pomemben del civilne družbe. Klub je po statutu organiziran tako, da
ga vodi upravni odbor, ki za potrebe operativnega dela imenuje sekretarja, vodjo pisarne,
vodjo trenerjev, športnega direktorja, poslovnega direktorja in podobno. Pregled nad
poslovanjem kluba ima Nadzorni odbor. Poslovanje poteka skladno z vsemi standardi. Za
administrativni del kluba skrbi vodja pisarne, športni del vodita športni direktor in vodja
mladinske nogometne šole. Tehnično podporo športnemu delu nudi sekretar kluba,
poslovni del pa upravlja poslovni direktor. Vse koordinira predsednik kluba.
V zadnjih dveh letih smo uspeli v celoti uravnotežiti prihodke in odhodke. Ključna je bila tudi
izdatna prodaja igralca v tujino. Zmanjšali smo tudi zaostanke plačil do trenerjev, igralcev
in dobaviteljev. Vsa izplačila se vršijo mesečno. Ker želimo še povečati likvidnost kluba,
bomo nadaljevali z ukrepi za stabilizacijo kluba:
 zagotavljanje dodatnih virov in povečevanje finančne sposobnosti kluba za večje
aranžmaje igralcev,
 ohraniti vse ključne pokrovitelje kluba,
 iskanje novih partnerjev kluba,
 iskanje partnerjev v tujih klubih pri prestopih igralcev,
 v dogovoru z lastnikom infrastrukture t.j. Mestna občina Kranj in upravljavcem
Zavodom za šport še nadgraditi pogoje za treninge in tekme.
Vsi dolgovi kluba iz preteklih let so obvladljivi in se poplačujejo v skladu z dogovorom z
dobavitelji.
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Organigram delovanja NK Triglav Kranj:

7. REALIZACIJA CILJEV V LETU 2018
a) športno področje
 v programu ROŽLE uspešno izvajamo promocijo nogometa in vedno znova nadgrajujemo
program. Rezultati se izkazujejo kot dobri, saj se je povečalo tako število vpisanih, kot tudi
prisotnost na treningih. Predvsem se povečuje prehod iz rekreativnega nogometa v redno
vadbo tj. iz Rožle v selekcije U9,
 v programu GORENJSKA smo uspeli že šesto leto zapored selekcionirati dvojno generacijo
U9. Na ta način smo uresničili načrt in imamo vse selekcije od U9 – U13 podvojene. Prav
tako imamo dvojno selekcijo tudi v selekciji U14. Močna baza igralcev bo v prihodnje kazala
pozitivne učinke pri selekcioniranju igralcev v programe NOGA,
 v programu NOGA smo že tri leta zapored uspeli zadržati vse ključne igralce. Talentirani
igralci so, skupaj s starši, klub prepoznali kot enakovreden drugim najboljšim nogometnim
šolam v Slovenji. Nadarjeni igralci igrajo za višje selekcije in s tem pridobivajo dodatne
izkušnje,
 članska ekipa je dosegla cilj – obstanek v ligi. Z novim strokovnim vodstvom članske ekipe
smo pridobili na prenosu dobrih praks in dvigu kvalitete dela. Z mirnim upravljanjem, brez
dodatnih pritiskov, lahko ocenjujemo, da bo končni rezultat dosežen – to je stabilen
prvoligaš,
 cilji so bili doseženi pri množičnosti in selekciji igralcev,
 cilji so bili doseženi pri strokovnem delu,
 cilji so bili delno doseženi pri infrastrukturnih pogojih, saj se je ustavil projekt novega
večnamenskega športno-vadbenega centra z novo tribuno. Pričakuje se, da se bodo
projekti v naslednjih letih nadgradili in šli v izvedbo.
b) poslovno področje
 zagotovili smo stalni vir za redna izplačevanja vseh dogovorjenih obveznosti,
 izvedli smo transfer igralca v renomiran tuj klub,
 med uspešnejše trženjske produkte kluba lahko štejemo prodajo VIP ekskluziv, partner
in poslovnih sezonskih vstopnic. Prav tako se dviguje nivo prodaje produktov NK Triglav
Kranj,
 uredili smo klubske prostore ter vzpostavili pogoje za druženje trenerjev, igralcev in
podpornikov,
 Uredili smo klubsko in spletno prodajo.
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8. INFRASTRUKTURA
Klub je naredil velik preskok pri opremi klubskih prostorov, saj imamo dobre pogoje za
upravljanje administracije, prostor za druženje z igralci, starši in navijači. Drugih bistvenih
infrastrukturnih sprememb ni bilo.
Med potrebe na infrastrukturnem področju še vedno uvrščamo:
 zalivanje travnatih površin na igrišču v Tenetišah,
 prostor za rezervne igralce ob igrišču v vojašnici,
 reflektorji na glavnem in pomožnem igrišču,
 sanacija prostorov v Kokrškem logu,
 nova tribuna – namesto obstoječe stare tribune.

9. ZAKLJUČEK
Leto 2018 je bilo v smislu obstoja članske ekipe zelo turbulentno. Ujeli smo praktično zadnji
vlak za obstanek. Vse to smo uspešno nadgradili z vstopom v novo sezono, kjer smo bistveno
bolj konkurenčni. To nam je omogočil odmevni prestop Davida Zeca v klub Benfica. Hkrati
smo zagotovili tudi druge stalne vire sredstev, ki nam omogočajo stabilno poslovanje. To se
občuti na vseh ravneh, saj se lahko stroka posveča svojemu delu. Strokovno je klub še
okrepljen in temu bomo sledili tudi v nadaljnjih letih. Ključno je, da za vsako delovno mesto
najdemo strokovnjaka z najvišjimi kompetencami, ki bo svoje delo do potankosti obvladal.
Vse to se bo odražalo na selekcioniranju ekip in rezultatih v nižjih kategorijah. NK Triglav
Kranj si v športnem svetu utrjuje ime stabilnega kluba, ki je lahko dobra odskočna deska za
vse perspektivne nogometaše.
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RAČUNOVODSKO POROČILO
RAČUNOVODSKI IZKAZI
Bilanca stanja na dan 31.12.2018
(v EUR)

31.12.2018

31.12.2017

41.365
-

19.945
-

41.365

19.945

4.418
190.178
4.000

4.405
250
95.669
2.510

198.596

102.834

23.524

96.549

263.485

219.328

-

-

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek

Kratkoročna sredstva
Sredstva za prodajo
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
Zunajbilančna sredstva
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Bilanca stanja na dan 31.12.2018, nadaljevanje
31.12.2018

31.12.2017

(250.588)
9.845

(166.411)
(64.555)

(240.743)

(230.966)

7.500

12.500

136.204
16.233
-

177.616
16.233
-

152.437

193.849

40.080
171.383

3.223
201.644

211.463

204.867

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

132.828

39.078

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

263.485

219.328

-

-

(v EUR)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Sklad
Vpoklicani kapital
Revalorizacijske rezerve
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta

Rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek

Kratkoročne obveznosti
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti

Zunajbilančne obveznosti

Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.1.2018-31.12.2018
(v EUR)
Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
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2018

2017

1.076.762
285.131

363.683
195.049

(1.274.104)
(63.511)
(8.801)
(253)

(595.104)
(17.809)
(6.028)
(2.900)

15.224

(63.109)

-

-

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
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34

Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

(4.340)
(163)

(1.540)
-

Poslovni izid iz financiranja

(4.500)

(1.506)

44
-

60
-

Davek iz dobička
Odloženi davki

(923)
-

-

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

9.845

(64.555)

Drugi prihodki
Drugi odhodki

Izkaz denarnih tokov, za leto končano 31.12.2018
(v EUR)

2018

2017

788.461

527.603

(1.339.177)
-

(613.497)
-

(15.060)
73.025
(13)
46.803
(88.752)

(64.697)
(49.444)
(2.501)
90.482
51.578
-

(534.713)

(60.476)

573.477

10.088

Denarni tokovi pri poslovanju
Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih
terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni
odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju
Denarni tokovi pri investiranju
Prejemki pri investiranju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na
investiranje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve finančnih naložb- prejemki od prodaje igralcev
Izdatki pri investiranju
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev finančnih naložb- izdatki za nakup igralcev

(14.269)
-

(7.515)
(2.000)

Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju

559.207

573
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Izkaz denarnih tokov, za leto končano 31.12.2018 nadaljevanje
2018

2017

209.000

90.730

(3.194)
(228.810)
-

(1.540)
(27.835)
-

(23.004)

61.355

Končno stanje denarnih sredstev

4.000

2.510

Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev

1.490
2.510

1.452
1.058

(v EUR)
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti
Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Izjava poslovodstva
Predsednik kluba potrjuje računovodske izkaze za poslovno leto končano na dan 31. decembra 2018 na straneh
od 8 do 11 in uporabljene računovodske usmeritve, pojasnila k računovodskim izkazom ter priloge in razkritja na
straneh od 12 do 17.
Predsednik kluba potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne
računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega
gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja društva in izidov
njenega poslovanja za leto 2018.
Predsednik kluba je odgovoren tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na
podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju društva ter v skladu z veljavno zakonodajo in slovenskimi
računovodskimi standardi.
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let po poteku leta, v katerem je bilo potrebno davek odmeriti, preverijo
poslovanje društva, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti
in kazni iz naslova davka od dohodka pravnih oseb ali drugih dajatev. Poslovodstvo kluba ni seznanjeno z
okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Kranj, 29.3.2019
Predsednik kluba:
Beno Fekonja
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Podlaga za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi društva ter pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi SRS (2016) in so za
namene licenciranja po Pravilniku o licenciranju nogometnih klubov sestavljeni na podlagi veljavne zakonodaje
za gospodarske (ZGD-1). Upoštevata se temeljni računovodski predpostavki in sicer nastanek poslovnih
dogodkov ter časovna neomejenost delovanja. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih. Poslovodstvo pri
sestavi računovodskih izkazov poda presoje, ocene in predpostavke, ki vplivajo na uporabo usmeritev, na
izkazane vrednosti sredstev in na obveznosti, prihodkov in odhodkov. Ocene in predpostavke temeljijo na
prejšnjih izkušnjah in drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah smatrajo kot utemeljeni in na podlagi katerih
lahko podamo presoje o knjigovodski vrednosti sredstev in obveznosti. Ocene in navedene predpostavke je
potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo le za obdobje, v katerem se ocena
popravi, če vpliva zgolj na to obdobje, lahko pa se pripoznajo za obdobje popravka in prihodnja leta, če popravek
vpliva tako na tekoče kot na prihodnja leta.
Pri sestavljanju letnega poročila se društvo ravna po naslednjih zakonih in predpisih:
Zakon o društvih
Slovenskih računovodskih standardih
Pravilnik o popisu sredstev in virov sredstev
Navodilo o pripravi zaključnega računa
Navodilo o pripravi letnih poročil
Pravilnik o stopnjah odpisa osnovnih sredstev
Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
Zakon o davčnem postopku
Društvo vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V letu 2018 društvo ni spreminjalo
računovodskih usmeritev. Društvo v poslovnem letu ni spreminjalo računovodskih ocen, ki bi pomembno vplivale
na tekoče in prihodnje obdobje. Društvo je v poslovnem letu popravilo naslednje napake v računovodskih
izkazih, ki pomembno vplivajo na preteklo obdobje:
Napake, ki se zgodijo pri pripoznanju, merjenju, predstavljanju ali razkrivanju sestavin računovodskih izkazov v
tekočem obdobju in se v tem obdobju tudi odkrijejo, se popravijo, preden se računovodski izkazi odobrijo za
objavo. Bistvene napake, odkrite v naslednjem obdobju, se popravijo v primerjalnih informacijah, ki so
predstavljene v računovodskih izkazih za obdobje, ko se napaka odkrije. Društvo je v letu 2018 bistvene napake,
ki se nanašajo na pretekla leta popravil s preračunom primerjalnih zneskov iz predstavljenega preteklega
obdobja v katerem se je napaka pojavila. Napaka je posledica napačnih predpostavk računovodskih ocen
poslovodstva oziroma napačne uporabe računovodske usmeritve glede omenjenih bilančnih kategorij.
Popravki napak preteklih let se nanašajo na:
-odpis neiztržljivih terjatev v vrednosti 16.546 Eur kot zmanjšanje prenesenega poslovnega izida;
- popravek terjatev do kupcev zaradi napake pri zapiranju knjižb na kupcih v vrednosti 5.856 Eur, kot
zmanjšanje prenesenega poslovnega izida;
- popravek obveznosti za obresti za dana posojila v višini 556 Eur za leto 2017, kar zmanjšuje preneseni
poslovni izid;
- popravek obveznosti do dobaviteljev in znakovno manjših napak iz preteklih obdobjih v višini 1.470 Eur, kar
zmanjšuje preneseni poslovni izid;
- zmanjšanje stroškov po popravku odbitnega deleža za DDV za leto 2017 v višini 4.807 Eur, kar povečuje
preneseni poslovni izid;

Če bi društvo učinke napak pripoznalo v čistem poslovnem izidu za leto 2017, bi bile postavke kapitala za leto
2018 nižje za 19.622 Eur.
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Pojasnila k postavkam bilance stanja
Sredstva
V spodnji tabeli so prikazane minimalne zahteve glede vsebine postavk v bilanci stanja, ki se nanašajo na
sredstva.
Sredstva v Eur

31.12.2018

31.12.2017

4.000

2.510

terjatve iz prestopov igralcev

0

0

terjatve do povezanih oseb in drugih subjektov v skupini

0

0

190.178

95.669

4.418

4.405

-

250

41.365

19.945

neopredmetena sredstva

0

0

dolgoročne finančne naložbe

0

0

23.524

96.549

263.485

219.328

denarna sredstva in njihovi ustrezniki

druge terjatve
zaloge
druga sredstva
opredmetena osnovna sredstva

aktivne časovne razmejitve
Skupaj

Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po
nabavni vrednosti. Nabavno vrednost osnovnega sredstva sestavljajo nakupna cena, nevračljive dajatve,
neposredni stroški usposobitve, stroški preizkušanja delovanja sredstva ter ocena stroškov razgradnje,
odstranitve in obnovitve.
Za kasnejše merjenje opredmetenih sredstev društvo uporablja model nabavne vrednosti. Pri tem so
opredmetena osnovna sredstva izkazana po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijski
popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se
obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega
posameznega sredstva. Amortizacijske stopnje za opremo in druge naprave so v višini 20% do 50% in so v
skladu z davčno priznanimi stopnjami po Zakonu o davku od dohodkov pravih oseb.
Opredmetena osnovna sredstva se nanašajo na druge naprave in opremo.
V letu 2018 so se opredmetena osnovna sredstva povečala zaradi ureditve klubskih prostorov v višini 5.160 Eur,
nakupom transportnega vozila za prevoz igralcev na treninge in tekme v višini 23.750 Eur in ostale manjše
opreme kot so računalnik in preša za tiskanje reklamnih majic.
Društvo ima sklenjeno pogodbo o uporabi športnih objektov za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.
Strošek uporabe športnih objektov je v letu 2018 znašal 27.809 Eur in se nanaša na sklenjeno pogodbo o
uporabi športnih objektov za sezono 2018/2019.

Zaloge
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti in sicer po manjši izmed njiju. Zaloge se
nanašajo na trgovsko blago.

Kratkoročne poslovne terjatve
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki,
da bodo poplačane. Terjatve se usklajujejo in odpisujejo v skladu s sprejeto računovodsko usmeritvijo na podlagi
na podlagi ustrezne dokazne listine (zavrnitev potrditve stanja terjatev, sodna odločba, sklep prisilne poravnave,
sklep stečajnega postopka itd.).
13

Kratkoročne poslovne terjatve se nanašajo na terjatve do kupcev v vrednosti 34.688 Eur, ostale terjatve se
nanašajo na terjatve iz naslova članarin, opreme in prispevkov staršev v vrednosti 34.465 Eur, terjatev iz naslova
solidarnostnih sredstev UEFA v višini 103.817 Eur , danih avansov za pripravo v višini 3.000,00 Eur, terjatve za
vračilo preplačila DDV v višini 12.581 in drugo.
Društvo ne izkazuje terjatev iz prestopov igralcev na dan 31.12.2018.
Društvo ne izkazuje danih predujmov članom poslovodstva, članom nadzornega oziroma upravnega odbora.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo na odložene stroške storitev, ki se nanašajo na prihodnje
leto in kratkoročno nezaračunane prihodke v višini 7.000,00 Eur.

Kapital
Društvo na dan 31.12.2018 izkazuje negativen kapital v vrednosti 240.743 Eur, ki je zmanjšan za čisti dobiček
leta 2018 v vrednosti 9.845 Eur. Popravek napake je evidentiran kot preračun za nazaj in vpliva na zmanjšanje
kapitala v vrednosti 19.622 Eur . Drugih gibanj v postavkah kapitala ni bilo.
Znesek čistih dolgov na dan 31.12.2018 znaša 240.743 Eur in je izračunan kot vsota celotnih sredstev v
poslovnem letu, zmanjšanih za celotne dolgove.
Društvo nima lastnih deležev.

Obveznosti
V spodnji tabeli so prikazane minimalne zahteve glede vsebine postavk v bilanci stanja po Pravilniku o
licenciranju nogometnih klubov, ki se nanašajo na obveznosti do virov sredstev.
Obveznosti do virov sredstev v Eur

31.12.2018

bančne prekoračitve

31.12.2017

0

bančna in druga posojila

142.050

163.390

obveznosti iz prestopov igralcev

0

0

obveznosti do povezanih oseb in drugih oseb v skupini

0

0

obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb
obveznosti za davke in prispevke iz naslova zaposlenih in odvisnih oseb
pasivne časovne razmejitve
druge davčne obveznosti
druge kratkoročne obveznosti
rezervacije
druge obveznosti
Skupaj

15.983

59.987

1.256

1.131

140.329

51.577

923

16.493

160.350

127.257

0

0

43.337

30.459

504.228

450.294

Dolgoročne obveznosti
Društvo na dan 31.12.2018 izkazuje dolgoročne obveznosti, ki se nanašajo na obveznosti iz naslova prejetega
brezobrestnega posojila s strani družbe, ki znaša na dan 31.12.2018 101.900 Eur in zapade v plačilo 1.9.2020.
Posojilo je zavarovano s sponzorsko pogodbo.
Ostale dolgoročne obveznosti se nanašajo na finančne obveznosti iz finančnega najema za osebna vozila v
vrednosti 27.104 Eur, na posojilo fizične osebe v vrednosti 7.200 Eur, ki je brezobrestno in ni zavarovano s
stvarnim jamstvom, in na druge obveznosti.
Društvo izkazuje obveznost iz naslova finančnega najema, ki je zavarovana z vrednostjo vozil, ki so v finančnem
najemu. Društvo ne izkazuje pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanco stanja.
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Kratkoročne obveznosti
Društvo na dan 31.12.2018 izkazuje kratkoročno finančno obveznost, ki se nanaša na prejeto posojilo družbe v
vrednosti 25.000 Eur, ki se obrestuje po 6% obrestni meri in ni zavarovano.
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi društvo izkazuje kratkoročni del obveznosti iz finančnega najema v
vrednosti 5.562 Eur, ki zapade v letu 2019 in na kratkoročni del posojila fizične osebe v vrednosti 9.420 Eur, ki
zapade v plačilo leta 2019.
Kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo na poslovne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do
zaposlenih, obveznosti do države in ostale poslovne obveznosti
Obveznosti za davke in prispevke zaposlenih in odvisnih oseb na dan 31.12.2018 znašajo 1.256 Eur.
Društvo na dan 31.12.2018 ne izkazuje bančnih prekoračitev.
Društvo na dan 31.12.2018 izkazuje 26.109 Eur obveznosti, povezanih s prestopi igralcev.
Društvo ne izkazuje poslovnih obveznosti do povezanih oseb.

Pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na odložene prihodke za neopravljene zaračunane
storitve, ki bodo nastale v letu 2019 in na odložene prihodke od solidarnostnih sredstev s strani UEFE za
pokrivanje določenih stroškov, ki bodo nastali v letu 2019.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na odložene prihodke za neopravljene zaračunane storitve,
ki bodo nastale v letih od 2020-2021.

Pojasnila k postavkam izkaza poslovnega izida za obdobje 1.1.2018-31.12.2018
PRIHODKI
Drugi poslovni prihodki se nanašajo na članarine in prispevke staršev in članov v vrednosti 206.052 Eur, dotacij
iz proračunskih in drugih javnih sredstev v vrednosti 99.925 Eur, donacij pravnih in fizičnih oseb v vrednosti
12.434 Eur.
V skladu s sprejetim Pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti Nogometni klub Triglav v letnem poročilu
ugotavlja delež pridobitne oziroma nepridobitne dejavnosti na podlagi deleža pridobitnih oziroma nepridobitnih
prihodkov. Po tako izračunanem deležu se tudi stroški kluba delijo na pridobitne in nepridobitne. Pridobitni delež
delovanja društva v letu 2018 predstavlja 76%.
I. NEPRIDOBITNI PRIHODKI
1. Dotacije in članarine
Skupaj nepridobitni prihodki v
Eur

2018
328.410

2017
322.703

328.410

322.703

II. PRIDOBITNI PRIHODKI

1.033.531

236.123

SKUPAJ PRIHODKI

1.361.941

558.826

Nepridobitni prihodki predstavljajo članarine, donacije občine, države in posameznikov, financiranje programov
javnih del in prispevkov staršev za pokrivanje stroškov opreme in tekem.
Pridobitni prihodki predstavljajo prestope in odškodnine, promocije in ostale pridobitne prihodke. Ostali
pridobitni prihodki predstavljajo pobrane vstopnice, prihodke od sponzorstev in marketinga, sofinanciranje
UEFA in obresti.
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V spodnji tabeli so prikazane minimalne zahteve glede vsebine v izkazu poslovnega izida po Pravilniku o
licenciranju nogometnih klubov.

Prihodki v Eur

1.1.-31.12.2018

vstopnina

1.1.-31.12.2017

25.732

26.969

229.025

135.311

46.472

25.000

UEFA solidarnostna sredstva in nagrade

119.645

28.143

prihodki od prodaje igralcev

573.477

10.088

drugi prihodki

367.590

333.315

1.361.941

558.826

sponzorstvo in oglaševanje
prodaja medijskih pravic

Skupaj prihodki

ODHODKI
V spodnji tabeli so prikazane minimalne zahteve glede vsebine v izkazu poslovnega izida po Pravilniku o
licenciranju nogometnih klubov.
Odhodki v Eur

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

54.431

65.776

564.519

262.668

8.801

6.028

oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

oslabitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev

0

0

Stroški nakupa igralcev

13.055

2.000

drugi poslovni odhodki

710.366

286.909

1.351.172

623.381

stroški materiala in storitev
stroški dela in storitev zaposlenih in drugih odvisnih oseb
amortizacija

Skupaj odhodki
Prestopi igralcev v Eur
prihodki od prodaje igralcev
stroški nakupa igralcev
Neto rezultat nakupa in prodaje igralcev

Analiza stroškov
(v EUR)
Stroški blaga, materiala in storitev
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
- od tega pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Drugi poslovni odhodki
Oblikovanje dolgoročnih rezervacij
Drugi stroški
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1.1.-31.12.2018
573.477
13.055

1.1.-31.12.2017
10.088
2.000

560.422

8.088

2018

2017

814
71.663
1.201.627

2.293
60.733
532.078

43.986
7.481
4.110
12.044

10.426
1.871
1.028
5.512

8.801

6.028

253

2.900

Skupaj

1.346.669

621.841

Največji strošek materiala predstavlja oprema igralcev.
Največji strošek storitev predstavljajo stroški agentom in drugih oseb pri prodaji igralcev v vrednosti v
vrednosti 395.925 Eur.
Drugi stroški storitev obsegajo stroške trenerjev in igralcev, tekem, najemnin, računovodstva, reklam, stroški
udeležb na tekmah in turnejah, potni stroški in prevozi igralcev.
Drugi stroški predstavljajo članarine, stroški izvršb in drugo.
Povprečno število zaposlenih v društvu v letu 2018 so 2,87 osebe. Ostali igralci in trenerji so sodelovali v
okviru svoje dejavnosti in so za opravljanje pogodbene storitve izstavljali račune.
Finančni odhodki se nanašajo na odhodke od obresti od finančnega najema in posojil.
Društvo je poslovno leto zaključilo z pozitivnim poslovnim izidom v vrednosti 9.845 Eur.

STROŠKI PRI PRESTOPU IGRALCEV
Največji strošek storitev predstavljajo stroški agentom in drugih oseb pri prodaji igralcev v vrednosti 395.925
Eur.
Prestopi igralcev v Eur
prihodki od prodaje igralcev
stroški nakupa igralcev
Strošek agentom pri prestopu igralcev

1.1.-31.12.2018
573.477
13.055

1.1.-31.12.2017
10.088
2.000

359.925

-

POTENCIALNE OBVEZNOSTI IN SREDSTVA
Društvo ne izkazuje pogojnih sredstev in obveznosti, ki niso vključene v bilanco stanja.

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA
Društvo ni beležilo pomembnih poslovnih dogodkov po datumu bilance stanja.
………………………………………………………..
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