TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
NADZORNI ODBOR
ZAPISNIK SESTANKA NADZORNEGA ODBORA TZS O POSLOVANJU TZS V LETU 2013
Nadzorni odbor TZS ( v nadaljevanju NO ) v sestavi
Ivan Gerjevič predsednik
Marko Smolčič član
Mladen Sredojevič član
je v času po zadnji skupščini TZS dne 10.12. 2012 opravljal svoje delo korespondenčno, pri
čemer je šlo vselej in zgolj za zadeve posvetovalne narave s pisarno ter komisijami in odbori
TZS.
Na 2. seji NO dne 11.3.2014 v pisarni TZS so bili prisotni :
NO TZS : g.Ivan Gerjevič – predsednik NO , g. Marko Smolčič – član NO
Pisarna TZS: g. Marko Umberger, predsednik TZS, g.Gregor Krušič, direktor TZS
Zapisnikar: ga.Lea Štumberger (TZS)
Odostni: g.Mladen Sredojevič – član NO TZS
Prisotna člana odbora sva pregledala finančno dokumentacijo poslovanja TZS ter se seznanila s
nalogami in projekti, ki so jih je v preteklem obdobju izvedli pisarna TZS.
1. Finančno poslovanje TZS v letu 2013
Izkaz poslovnega izida Teniške zveze Slovenije izkazuje prihodek od dejavnosti (skupni
promet) v višini 496.229€ (1.) kar je zaradi delnega prenosa poslovanja na TZS Šport v skladu
s pričakovanji. Enako je na strani odhodkov iz dejavnosti kjer beležimo znižanje in beležimo
vrednost 500.153€ (11.a.). Pomemben rezultat poslovnega izida je izkaz znižanja vseh
stroškov storitev v znesku 183.600€ (7.). Znesek nepridobitne dejavnosti je 234.145€ (46%)
in pridobitne 261.908€ (54%). Presežek odhodkov poslovnega leta 2012 v višini 83.774€ je
bila izničena (19.). Presežek prihodkov (dobiček) Teniške zveze Slovenije za poslovno leto
2013 znaša 664€.
Bilanca stanja Teniške zveze Slovenije izkazuje 230.984€ sredstev (računalniški programi,
denar na računu, ustanovni kapital, posojila, dolžniki…). Kratkoročne poslovne terjatve (dolg
dobaviteljev) znaša 123.163€ (B. IV.). Poslovnih terjatev do dobaviteljev je 284.015€ (Č).
Polovica zneska sestavljajo posojila društvu ostalo pa poslovne obveznosti do dobaviteljev.
Valuta plačil obveznosti je bila v januarju in februarju 2014 zato na današnji dan teh
obveznosti ni več. Zaradi uspešnega poslovanja je TZS znižala postavko Aktivne časovne

razmejitve (C) za 18.000€ (A.Grosman 2012), kar se v praksi smatra kot ustvarjeni čisti
dobiček. Cilj za l.2014 dolg AČR v celoti izničiti.
KONSOLIDIRANA BILANCA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE IN TZS ŠPORT doo:
Ker si TZS in TZS Šport doo med seboj nista izstavljala nikakršnih računov je Izkaz poslovnega
izida in Bilanca stanja preprost izkaz kod ga poznamo pri običajnih izkazih in bilancah.
Konsolidiran izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke od dejavnosti v znesku 708.892€. Kot
razvidno v točki 1.f. je v primerjavi z 2013 velik odskok na področju trženja, ki je poleg dotacij
(1.b.) in članarin (1.e.) večinski znesek postavke. Na strani odhodkov iz dejavnosti 712.253€
(11.a.) so glavno breme stroški storitev 577.669€ (7.) kar sestavljajo programi DC, FC,
financiranje mladinskih programov, najemnine, material in storitve ATP Challengerja in
drugo. Postavko Drugi odhodki iz dejavnosti (11.) sestavljajo odpisi obveznosti in terjatev.
Konsolidirani presežek prihodkov nad odhodki (dobiček) podjetij je 1.231€.
Konsolidirana bilanca stanja izkazuje 270.476€ sredstev (računalniški programi, denar na
računu, ustanovni kapital, posojila, dolžniki…). Kratkoročne poslovne terjatve (dolg
dobaviteljev) znaša 132.103€ (B.IV.). Poslovnih terjatev do dobaviteljev je 315.438€ (Č).
Tretjina zneska sestavljajo posojila društvu ostalo pa poslovne obveznosti do dobaviteljev.
Valuta plačil obveznosti je bila v januarju in februarju 2014 zato na današnji dan slednjih
obveznosti skoraj da ni več. Zaradi uspešnega poslovanja je bila prav tako znižana postavka
Aktivne časovne razmejitve (C) za 18.000€, kar je bilo doseženo izključno zaradi pozitivnega
sodelovanja v 2013.
ZAKLJUČEK: Podjetji sta finančno »zdravi« in nimata preteklih obveznosti, ki jih uprava ne bi
popolnoma kontrolirala. Vse tekoče obveznosti do države (davčna uprava), bank,
najemodajalcev, delojemalcev, reprezentantov, trenerjev so plačane. Postavljeni in redno
spremljani denarni tok podjetij, za leto 2014 izkazuje pozitivne rezultate. Seveda izključno
pod pogojem dodatnega znižanja fiksnih in variabilnih stroškov ter uspešnega delovanja na
področju trženja, kjer pa bi bila kakršnakoli pomoč več kot dobrodošla.
Sklep : Nadzorni odbor je po pregledu bilance stanja in izkaze poslovnih izidov sprejel sklep,
da predlaga skupščini TZS sprejem poročila o poslovanju v letu 2013

2. Koledar turnirjev TZS za leto 2014
NO skupaj je s predsednikom in direktorjem TZS pregledal predlog koledarja Poletje 2014.
Direktor TZS argumentira, da so pri delegaciji turnirjev imeli prednost klubi, ki so bili
pripravljeni prevzeti organizacijo mednarodnih projektov, kot so turnirji serije Futures, ITF,
TE U12. Prav tako je pomemben kriterij velikost kluba oz. uvrščenost na TZS lestvici. Z ATP

Challengerjem v Portorožu je prišlo do nekaterih sprememb pri organizaciji turnirjev. Vsi
turnirji vezani na ta termin so v organizaciji lokalnih klubskih organizacij in ne več TZS.
Ostali turnirji so bili razdeljeni glede na kriterije in po principu rotacije. Število prijavljenih
organizatorjev za izvedbo turnirjev v letu 2014 je močno preseglo število razpoložljivih
turnirjev.
Sklep : NO potrdi Koledar 2014.
NO ugotavlja v skladu s Statutom TZS, da je TZS ter njeni organi v letu 2013 delovala uspešno.
Člani NO nismo ugotovili nepravilnosti, ki bi glede na naše razumevanje in vedenje pomenile
hujšo kršitev zakonodaje ali Statuta TZS, pri čemer bi po naši presoji kršitelj lahko postal
kazensko ali odškodninsko odgovoren.
Na podlagi navedenega je NO TZS predlaga skupščini, da se sprejme finančno poročilo za leto
2013.

Predsednik NO TZS: Ivan Gerjevič l.r
Član NOTZS : Marko Smolčič l.r
Član NO TZS : Mladen Sredojevič l.r.

