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Jadralna zveza Slovenije, Kopališko nabrežje 5, Koper 
 
Jadralna zveza Slovenije  je v svojem Statutu, ki je temeljni akt društva, postavila glavne 
smernice svojega poslovanja.  
V temeljnem aktu je določeno, da se viri sredstev trošijo v okviru načrtov, v prvi vrsti za 
namene za katere je bila zveza ustanovljena. Določen je način finančnega poslovanja in 
nadziranja porabe finančnih sredstev. 
Zveza  vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva, skladno s Slovenskimi 
računovodskimi standardi ter ne  vodi ločenega knjigovodstva za pridobitno in 
nepridobitno dejavnost. Med prihodke iz naslova nepridobitne dejavnosti so vštete 
članarine, donacije in  dotacije , kar skupaj  predstavlja 91,67% vseh prihodkov. V 
enakem deležu so izračunani odhodki nepridobitne dejavnosti. 
 
Bilanca stanja: 
Društvo obračunava amortizacijo osnovnih sredstev po metodi enakomernega časovnega 
obrčunavanja in stopnje am. ne presegajo stopenj določenih z zakonom. 
V letu 2014 je bila izvedena notranja revizija. Na podlagi ugotovitev revizorja in 
podrobnega pregleda  stanja sredstev in obveznosti v knjigah zveze je bil v novembru 
izveden prvi popis(inventura) in ponoven popis per 31.12.2014. Ugotovljeno je bilo veliko 
razhajanje v dejanski vrednosti osnovnih sredstev, za katera ni bilo opravljenega 
popravka vrednosti zaradi amortizacije. Na podlagi sklepa se opravi prevrednotenje 
osnovnega sredstva  v višini 22.581,49. Prevrednotenje se izkazuje kot zmanjšanje 
vrednosti v osn.sredstev in hkrati negativna postavka v skladu društva.  Prav tako se na 
podlagi podrobnega pregleda starostne strukture in na podlagi sklepa oblikujejo  popravki 
vrednosti terjatev in obveznosti v višini 18.058,19EUR. Vzpostavijo se nove terjatve do 
odgovorne osebe.  
Kratkoročne obveznosti so pretežno obveznosti do članov, oz. klubov.  
Oblikovane so rezervacije za vrednost poplačila glavnice, obresti in sodnih stroškov po 
izgubljeni tožbi. Oblikovane so razmejitve odhodkov iz naslova neizplačanih dotacij 
klubom po pogodbah 2014. 
 
Izkaz poslovnega izida 
Prihodki zveze so pretežno iz naslova dotacij iz proračunskih sredstev. Prihodki od 
pridobitne dejavnosti znašajo 35.106,73EUR. Pridobljena finančna sredstva so 
namenjena športni dejavnosti in se v izkazu poslovnega izida izkazujejo kot dotacije 
klubom, ki so izplačane na podlagi pogodb in sklepov. 
V letu 2014 izkazuje zveza presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.323 EUR. Presežek 
odhodkov se izkazuje kot negativna postavka v društvenem skladu.  
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