
Podatki so v EUR s centi

PLAVALNI KLUB TRIGLAV KRANJ

Partizanska cesta 35

4000 Kranj

Matična številka: 5079144000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

2020 2019

SREDSTVA 117.134,15 135.447,96

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.567,05 1.615,60

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1.246,70 1.295,25

1. Neopredmetena sredstva 1.246,70 1.295,25

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 320,35 320,35

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 114.601,91 121.548,19

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 6.001,71 10.366,71

III. Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Kratkoročna posojila 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 74.183,34 87.241,18

V. Denarna sredstva 34.416,86 23.940,30

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 965,19 12.284,17

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 117.134,15 135.447,96

A. SKLAD 52.219,88 50.479,18

I. Društveni sklad 52.219,88 50.479,18

II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00
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2020 2019

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

1. Rezervacije 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00 0,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0,00 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 64.914,27 84.968,78

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 64.914,27 84.968,78

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

2020 2019

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 252.744,82 444.253,03

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0,00 0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 6.606,68 0,00

5. Stroški blaga, materiala in storitev 191.397,31 368.760,63

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala

8.507,27 17.500,06

b) Stroški storitev 182.890,04 351.260,57

6. Stroški dela 54.136,69 77.482,17

a) Stroški plač 37.473,70 56.228,10

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 3.316,41 4.976,18

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 2.716,88 4.076,58

č) Drugi stroški dela 10.629,70 12.201,31

7. Odpisi vrednosti 3.158,24 3.213,23

a) Amortizacija 48,55 3.213,23
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2020 2019

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

0,00 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 3.109,69 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 145,75 1.508,04

9. Finančni prihodki iz deležev 0,00 0,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1,89 0,31

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0,00 0,00

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0,00 0,00

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 25,47 46,89

15. DRUGI PRIHODKI 10,91 3,16

16. DRUGI ODHODKI 7.863,89 403,33

17. Davek od dohodkov 896,25 0,00

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 1.740,70 0,00

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0,00 7.157,79

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

0,00 0,00

21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU

3,09 3,83

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

SKUPAJ
OD TEGA: iz opravljanja

pridobitne dejavnosti

2020 2019 2020 2019

1. Prihodki od dejavnosti 259.351,50 444.253,03 171.367,56 242.395,93

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

0,00 0,00 0,00 0,00

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 58.798,32 179.146,53 0,00 0,00

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 6.692,94 868,57 0,00 0,00

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 3.871,00 9.552,00 0,00 0,00

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 0,00 0,00 0,00 0,00

e) članarine in prispevki članov 70.782,05 109.458,67 58.767,05 97.168,67

f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 112.600,51 145.227,26 112.600,51 145.227,26
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SKUPAJ
OD TEGA: iz opravljanja

pridobitne dejavnosti

2020 2019 2020 2019

g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 0,00 0,00 0,00 0,00

h) ostali prihodki od dejavnosti 6.606,68 0,00 0,00 0,00

2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam 0,00 0,00 0,00 0,00

Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo

 

Metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih postavk v letnih računovodskih izkazih so skladne z
zahtevami Slovenskih računovodskih standardov. 

 

Osnovna sredstva, dolgoročne AČR in naložbene nepremičnine1.

 

Društvo izkazuje med osnovnimi sredstvi vrednost opreme.

 

Dolgoročne terjatve in finančne naložbe1.

 

Društvo ne izkazuje vrednosti dolgoročnih terjatev in finančnih naložb.

 

Zaloge1.

 

Društvo ne izkazuje vrednosti zalog.

 

Terjatve do članov in kupcev1.

 

Društvo izkazuje  terjatev do kupcev in dane avanse.

 

Druge kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe1.

 

Društvo izkazuje med kratkoročnimi terjatvami  terjatve za vhodni ddv in druge kratkoročne terjatve.

 

Denarna sredstva1.

 

Na dan 31.12.2020 izkazuje društvo stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu in v blagajni.

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve1.
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Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami društvo izkazuje stroške leta 2021 zaračunane v letu 2020.

 

Društveni sklad1.

 

Društveni sklad izkazuje na dan 31.12.2020 lastna sredstva društva.

 

Rezervacije in dolgoročne PČR1.

 

Društvo ne izkazuje rezervacij niti dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev.

 

Dolgoročni dolgovi1.

 

Društvo ne izkazuje dolgoročnih dolgov.

 

Kratkoročni dolgovi do članov in dobaviteljev1.

 

Društvo izkazuje vrednost dolga do dobaviteljev v znesku 10.394,62 EUR. Kratkoročnih dolgov do članov društvo ne
izkazuje.

 

Drugi kratkoročni dolgovi1.

 

Društvo  izkazuje druge kratkoročne dolgove v obveznostih za plačo in prisevke za december, obveznost za izplačilo
materialnih in potnih stroškov in obveznost iz podjemnih pogodb,obveznost za ddv in obveznost za doplačilo
akontacij davka.

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve1.

 

Društvo ne izkazuje kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev.

 

Zabilančna evidenca1.

 

Društvo ne izkazuje zabilančnih obveznosti niti terjatev.

 

Stroški amortizacije in stroški naložbenja1.

 

Stroški amortizacije vključujejo amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katera je opravljena po metodi
enakomernega časovnega amortiziranja, hkrati pa stopnje amortizacije ne presegajo dovoljenih stopenj predpisanih z
zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.

 

Stroški materiala in storitev1.
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Stroški materiala in storitev so izkazani na osnovi dejansko opravljenih del oziroma so izkazani za dejansko

porabljene materiale in opravljene storitve. Društvo knjiži stroške materiala in storitev na podlagi verodostojnih listin

in v ustreznem znesku. Zneski stroškov materiala in storitev so izkazani po dejanski nabavnih cenah materiala in

storitev.

 

Stroški dela1.

 

Društvo izkazuje stroške dela za tri zaposlence.

 

Dotacije drugim pravnim osebam1.

 

Društvo ne izkazuje  dotacije drugim društvom.

 

Finančni odhodki1.

 

Društvo izkazuje med finančnimi odhodki obresti davkov in prispevkov, zamudne obresti dobaviteljev.

 

 

Drugi odhodki1.

 

Društvo ne izkazuje drugih odhodkov.

 

Prihodki od dejavnosti1.

 

Med prihodki od dejavnosti izkazuje društvo prihodke iz naslova članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij
proračuna, donacij pravnih in fizičnih oseb in prihodki iz prodaje storitev.

 

Finančni prihodki1.

 

Med finančnimi prihodki izkazuje društvo prejete obresti a/v sredstev in tečajne razlike.

 

Drugi prihodki1.

 

Društvo izkazuje pozitivne eurske izravnave med drugimi prihodki.

 

 

Sestavil:                                                                          Zakoniti zastopnik:

 

Vojko Šiler                                                                        Maša Jamnik
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Vsebinsko poročilo za leto 2020

 

Plavalni klub Triglav Kranj sodi med najštevilčnejše plavalne kolektive v Sloveniji in ima eno izmed najdaljših
plavalnih zgodovin v Sloveniji. Tudi na Gorenjskem in v Mestni občini Kranj se uvrščamo med največje in
najuspešnejše športne kolektive, o čemer priča naša množičnost in dosežki na mednarodnih, ter domačih
tekmovanjih.

S športnimi programi PK Triglav Kranj prispevamo k aktivnemu in s tem kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa
otrok, mladine in odraslih, ter nosimo visoko družbeno odgovornost. Izvajamo številne športne programe, v katere je

vsako leto vključenih preko 900 otrok in mladostnikov ter odraslih.

Plavalci plavalnega kluba Triglav Kranj se udeležujejo številnih tekmovanj tako doma kot v tujini.

V letu 2020 smo se udeležili Razvojnih pokalov, namenjenim mlajšim plavalcem in Velikih nagrad namenjenim

starejšim plavalcem, ter različnih pokalnih tekmovanj. Glani cilj vseh plavalcev pa so bila Državna prvenstva, na
katerih so dosegli veliko uspešnih rezultatov.

V letu 2020 je bilo zaradi epidemije večkrat prekinjen trenažni proces, ali pa so bili treningi zelo omejeni. Odpadla
so žal številna tekovanja, tako doma, kot v tujini.

Plavalni klub Triglav Kranj je organiziral tudi uspešna tekmovanja: 22. tradicionalni Boštjanov dr. Fig (januarja), MM

Kranja (septembra), ter Letno združeno državno prvenstvo (oktobra).
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