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Uvod

Doloibe Zakonz o igrah na sredo (v nadaljevanju: ZIS) opredeljujejo naslednje vire sredstev
Fundacije zalpofi:
o 20oh stedstev, doseienih s pladilom koncesijskih dzjatev za ftajno prirejanje
Stevildne loterije,
iotedje s taenutrio znarim dobi&om in lota (46. dlen ZIS);
o 8Ao/osredstev, doseienih s pladilom koncesijskih dajatev za,rrajno prirejanje Sportne
napovedi,
druge Sportne stave in kviz loterije (46. dlen ZIS);
o 5o/osredstev, doseienih s prodajo sredk s podtodja Spota (obdasno pitejanje
iger na sredo),
zmanjianih zaizplztane dobitke (19. dlen ZIS);
t 2,2o sredstev od plaiane koncesijske dajavre za pireja$e poseb'nih iger na
sredo (74. dlen

zrs).

Dolodba 9. dlena Odloka o ustanovitrri fundacije za financttanje Sportnih organtzacljv Republiki
^argtf,
Sloveniii (v nadaljevanju: odlok) optedeljuje, da lahko fundacija pridobiva ,t"d.to, tudi iz
*9t,
in sicet z apravllanlem z ustanovitvenim premoienjem, z datih, z drugimi naklonitvami-, s
prihodki od optavllania dejavnosti in na druge nadine. V fundacijo lahko o"t tooilo premoienje
domade in tuie fizitne in pravne osebe (donatorji). Fundacija ne sme najemati p"rolil n izdajai
dolZniSkih vrednostih paptj ev.
Po dolodbah 72. ilena odloka fundacija odloda o delitvi sredstev na podlagi letnega ptograma dela
oz. ftn*ntnega nattta in ptavilnika o medlih in pogojih za wpoiabo sredsteri fundlcije, novi
Zakon o Spotu pradni Jist RS, *. 29 /1,7), ki je pridel veljati 24.6.20t1, pa v 14. dlenu doloda, da
Letni progtam Spotta Fundacije za lport doloda programe in podrodja 8pora, ki se sofinancttalo
v posameznem koledatskem letu, in obseg javnih sredstev, li se zagotavljajo iz sredstev Fundacije
za {poft, pri demer Fundacija za Sport upolteva strukturo in prednostne naloge, optedeljene v
nacionalnem programu in izvedbenem nairtu.
V nadaljevanju se bomo osredotoiili na denarne tokove, sai so ti glede na pogoje poslovanja za
fundacijo naipomembnejli. Posebno pozomost bomo por.r.tili finaridn-ernu- nairtovanju
koncesijskih daiatev. Te se ne knjiZilo med prihodke, temved med pdtoke. I(umulativn^ r^rljio
med prejetimi koncesijskimi dajatvami in pogodbenimi izpladili
iavnih razpisov, poveianimi za
preseike prihodkov iz preteklih let, se kaZe kot preseiek prihodkov in prili.'ov nad odhodki in
odlivi.

2

Analiza koncesijskih dajatev

Prikaz 1: Pdmerjava koncesijskih dajatev fundacije po letih delovanja v EUR
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Zaleto 20L8 na osnovi polletnih prilivov predvidevamo preiem 8,8 mio eur koncesijskih daiatev,
zaleto 2019 pa fundaclja nairtuje podobno viSino koncesijskih dajatev, in sicer v vi5ini 8,5 mio
euf.

':z1emo
Primerjava koncesijskih dajatev s preteklimi leti kaie, da je fundaclja, z
leta 2003, do
vkliuino leta 2008 vsako leto dobila nominaLno ved koncesijskih daiatev. Glede na globalno
gospodatsko kdzo so koncesijske daiatve v letih 2009 tn 2010 upadale, tako da je fundacija
nominalno v letu 2009 prejela 9.678.645 EUR koncesijskih daiztev, v letu 2010 pa 9.316.643
EUR. V letu 2011, ko so prilivi iz koncesijskih dajatev ponovno priieli naraSdati,je prejela
koncesijske dajatvev viSini 9.433.438EUR ter v letu 2072 kat 1,1.342.015EUR, kat je predvsem
posledica visokih dobitkov in s tem povezanih veijih r,pladil. Fundacija je v letu 2013 preiela
koncesijske dalztve v viSini 9.048.641,EUR. Zmanjlanje dajatev je tudi posledica uvedbe flovega
davka od sreik, ki je stopil v veljavo 7.7.201,3,trend zmanJ{anja pa se je nadaljeval tudi v letu
2014.V letu 2015 se je upadanje koncesijski dajatev zaustavilo, tako da so koncesiiske dajawe v
Ieta 2015le za 0,7 indeksne toike niZje od koncesijskih dajatev v letu 2014,koncesijske dajatve v
letu 201,6pa so se glede na predhodno Ieto zrii,ale (;e za 3,7 indeksne toike oz. nominalno za cc
300.000 eut. Ttend upadanla koncesijskih dalatev se je nadaljeval tudi v letu 2017, ko so se
koncesije glede na predhodno leto zntiale {e za 1,,7indeksne todke oz. nominalno z^ cc 135.000
euf.

Glede na viSino prilivov koncesijskih dajatev v prvih treh detttinahleta 2018 predvidevamo, da
bodo koncesijske daianre v letu 2018 nekoliko viSje kot so bile v predhodnem letu, in sicer se
predvideva cca ll.oh viSje prilive, kot so zna{zle koncesijske daja*e v letu 2077.
Glede na obstojede r^zmete, zaleto 2079 na&t:*jemo koncesijske dajatve v pribliino enaki viSini,
kot so pridakovane koncesijske daiztve v letu 2018.

7: Noruinalnauifina koncetijskihdajaauin indeksira$i konasl'skih dajateuFundacijiqa ipox po letih (0?. 201I in
Preglednica
2019 n preduideuanja)
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11.342.016
eur
9.048.641
eur
8.382,263
eur
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IGRE NA SRECO, OD I(ATERIIT DOBIVA SREDSTUAFUNDACITA
Prikaz 2: I(oncesijske dajatve obeh loterij v EUR in deletu do BDp

-konari.

Lot.ri.

slov.nij. v EUR

ViSina koncesijskih dajatev loterij se je z leti pdbliievala, pregled koncesijskih dajatev po
koncesionagih kai'e, da je fundacija do vkljudno leta 2009 najvei sredstev prejemala oi Lot"ril.
Slovenije v letih 2010 1n 2011 so koncesijske dalatse Sportne loterije ie presegle koncesijske
daia|ve Lotedje Slovenije. V letu 2012 je bil delei koncesijskih dalatev toteriie Slovenile zopet
zn^tno vi5ji od deleL,akoncesijskih dajatev Sportne loterije, vendar se ie v letu 201,3 tend, za
ie
krajle obdobje obmil v kodst: Sportne lotedje. V letu 20L4 koncesije Loterije Slovenije
predstavliajo kar 48,8o/ovseh r,pladanih koncesijskih dajatev, hkrati pa je deleZ koncesijskih
daiatev Loteriie Slovenije za 6,80,/o
viSji od delei,akoncesijskih dajatev Sportne loteriie. V letu 2015
ostaia tazmerTemed deleiema koncesijskih dajatev Loterije Slovenije in Sportne lotetije podoben,
in sicer ie deLeL,
koncesijskih dajatev Loteriie Slovenije za 5,6oh:vi5ji od delei,akoncesijskih dajatev
Sportne loteriie.

Razmerje vpladil koncesijski dajatev se je v letu 2016 med obema lotedjam povsem spremenif in
sicer so v tem letu koncesiiske dajatve Spotne loterije poflovno presegl! koncesiiske dajatve
I oterije Slovenije. V letu_201,6kotcesije Sportne loterije predstavljajo kai 46,3o/ovseh r,plaJanih
koncesijskih daiatev, med tem ko znaia delei koncesijskih dajatev Loterije Slovenije 42do/o vseh
r,plaianih koncesij skih dajatev.
V letu 201'7 seie tazltkamed r.pladiJikoncesijskih dajatev obeh loterij 5e poveiala saj zna{a delei
,
koncesijskih daiatev Sportne loterije kat 49,96ohvseh r,plaianih koncesijskih dajatev, med tem ko
se je delei koncesiiskih dilztev Loterije Slovenije zntLal na 39,07oh vseh r,pladanih koncesijskih
dajatev.

2.1

KONCESTJSKTWRr

Preglednica2: RaTnerJekonces/tkih dajateap0 konceionarlih u
Tadnjih tr€b letih
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3.973.011
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loteriia 3.508.042
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42.85 3.075.169 39,01
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0,92
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iqralniSki
saloni

344.598

4.14

418.539
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0.98

0.95
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SKUPAJ

8.323.404

100.00 8.017.086 100.007.882.322 100,00

Vf5tna tazpoloLlii*ih sredstev, ki jih fundacrja namenja slovenskemu Sportu je v najvedji meri
odwisna od pteietih koncesijskih dajatev. Vsaka sprememba v poslovanju loterij ter D^
zakonodainem podtodju iger na sredo, ima lahko vpliv na zagotavllanje stabilnosti, usfteznosti rer
udinkovitosti sistema financbania Sporta. Fundacija se zavedapomena poslovanja obeh loterij na
delovanie fundacije, zato stalno anahztta r^zmete na trgu iger na ste3o ter pasivno in aktivno
posegavanj.

2.2

r{ONCESIJST{E DAIATVE

VLETU2018

Ptegled koncesijskih da)atev fundacije v letu 2018 kal,e, da je fundacija v prvih osmih mesecih
letoinjega leta dobila 5.873.454 eut, kat pomeni cca 760/oved pdlivov kot v enakem obdobju leta
2017. Koncesijske dajtwe prvih osmih mesecev letoinjega leta nominalno zna*ajo za 873.547
EUR ved kot v prvih osmih mesecih lanskega leta.

Prikaz 3: Ptimerjava koncesijskih dajatev v EUR v letu 2018 s ptejdnjimi leti po mesecih
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Prded koncesijskih dajatev po mesecih @nkaz 3) kaL,erz;zhtno grbanje dajatev po posameznih
mesecih, vendat pa je skupna nominalna vtednost vpladanih koncesij v prvih osmih mesecih leta
2018 za cca 760/oviSja kot v enakem obdobju v pteteklem letu.

Prikaz 4: Razmetie koncesijskih dajatev po koncesionatjih

tr Sportna
loterija
Iloterljaslovenije
rigr€l.nice,.
saloni,
obeasni

Ce pdmerjamo strukturo koncesijskihdajatevpo koncesionarjihv prei5njihletih (pdkaz 4 zajema
samo koncesijskedaiatvedo konca Ieta 2015) opazimo,da se je deLe|,dajatevloteale Slovenije
do z vkljuienim letom 2A07zmanjieval,v letu 2008 pa se je nekoliko poveial, nato se v letih
ie
2009,201'0n 2017 zopet zmanjsevalin v letu 2072 ponovno povedal,medtem ko .e j. delei,
daiatevSportne loteriji do z vkliudenim letom 2007 poveieval, v letu 2008 se je nekoliko
zmanila\ nato se ie v letih 2009',2070n 2011.zopet povedevaf lqto 2012pa se je nekoliko
zmanilal.Razmeriemed koncesijskimidajawarniLoterije Slovenije"in Sportnelotedje'se je v letu
2073 zopet sptemenilo,saj se 1e deteL,d*jatev Sportneloterije v letu 2013 moino poveda! hkrati
pa ie padel delei, dalatev Lgteriie Slovenije. V letu 2074 se je tazmege konceiilskih daiatev
Lolenle 'Slovenijein Sportneloterije obmilo, enako nzmetle pa se nadaijevalotudi v letu 2015.
ie
V letu 2016 se r^zmerte med koncesijskineid$awami Lotedje Slovenije in Sportne loteriie
ponovno obmilo v korist Sportne loterije, saj je v tem letu delei konc.rllrt ih dalate..Sporrr"
loterije kar za 3,4% vilii od deleL,akoncesijskih dajatevLoterije Slovenije, upoJtevajid vse
rpladane koncesiiskedaiatv"e.V letu 2077 se je nzljka rmedr.pladili koncesijskih dajatev obeh
Ioterij 5e poveiala v kodst Sporttreloterije, saj je v Ietu2077 delei koncesijsirih dalatevSportn"
loterije zL cca 1'1'Tovri)i od delei,akoncesiiskih dajatevLoterie Slovenije, upoitevajJd vse
vpladanekoncesijskedajawev tern letu.
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Prihodki v prvih osmih mesecihleta 20L8

V prvih osmih mesecih letoinjega Ieta ie fundacija iz koncesij prejela 5.873.454 EUR pritokov
(do 31.8.2018). S sklepoma skupiiine delnidarjev Lotedje Slovenije je kot 10% delnidur dobil"
skupaj 347.630140 EUR dividend za poslovno leto 2017, tz naslova lastniStva delnic Loterije
Sloveniie. Preostale pdhodke beleiimo z naslova obresti tz stania na transakcijskem raiunu,
poraduna preved rzpladanthobveznosti za ptete4aleta, tzpLairlna podlagi sodne poravnave,. . .
Prihodki od dividend so nekoliko niiji od nairtovanih divide nd, za leto 20i.7, prilivi iz
koncesijskih dajatev v prvih osmih mesecih pa kai,e1o,da bo v letu 2018 rcahznanih nekai ved
koncesijskih dajatev kot preteklo leto.
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Pogodbeneobveznosti iavnih razpisov v letu 20L8
na dan 3L.8.20L8

Preglednica): Rea/iqadjapogodbenihobueTltosti
jaunega raTpisa 7a lett 201 8 na dan 3/.8.207 8 u EUR

PODROEIE

JA\TNI RAZPIS
2018

REALIZACIIA

D1
D2
D3
D4
D5
D6
R&R

1.680.000,00
1.670.000,00
609.600,00
409.000.00
639.600,00
60.000,00
85.300,00

o 24fi-2020

74.619.00
1.749.998.00

SKUPAI

6.978.117.00

z

%
1.251.595,87
9 4,50
1.248.464.27 74.76
48.047,33

7.88

23.539.92 5.76
81.249.73 12.70
49.000.00 81.67
0,00 0.00
3.527.63 4.73
61.407.37 3.s1
2.766.832.14 39,65

RAZLIKA

%
428.404,11 25.50
421.535.73 25.24
5 6 1 . 5 5 2 , 6 792.12
385.460.08 94.24
558.350,27 87.30
11 . 0 0 0 . 0 0 18.33
85.300.00100.00
7 1 . 0 9 1 . 3 7 95,27

1 . 6 8 8 . 5 9 0 . 6 3 96,49

4.211.284.86 60.35

Fundaciia ie v prvih osmih mesecih letoinjega leta izvajalcem javnega nzprsa za leto Z0l8
izplatala cca 2r8 mio EUR aE 39r7o/opogodbenih sredstev.
Poleg tegaie fundacrla v prvih osmih meseci.hletoinjega leta avajalcem izplaiala sredstva tudi
po obveznostih, sklenjenih v prejinjih letih, torej javnih mzpisov za Ieta 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 in 201,7v skupnem znesku 2rl rnio EUR.
Pogodbene obveznosti do izvalalcev po predhodnih javnih razpisih, l<t zapad,eiov Ieru 2019,
znaiaio na dan 31.8'2018 skupaj 522.316,00 EUR, in sicer,od tega preditavllajo pogodbene
gbyeznostr, izhaiaiote iz iavtega,razptsa za obdobje 201,7-201.9,ki zapadejo v letu 2019-,skupal
272.316,00 EUR in pogodbene obveznoslj., izhajajote tz javneg^ t^rp1r^ za obdobje 2018-20i6,
kt zapadejov letu 2019, skupaj 250.000,00 EUR.
Poleg tega ie fundacija ie obtemenjena z obveznostmi do izvajalcev po predhodnem javnem
razpisu za obdobje 2018-2020,1<tzapadejo v letu 2020, rn sicer v viSini 250.0b0,00 EUR.
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Glede na izkuinje iz preteklih let je tealizaciia na veiini podrotij sofinanciranja primedjiva
reahzaclii v enakem obdobju v preteklem letu, prav tako je na podrodju D1 in D2- realizaclia
podobna kot v enakem obdobju v preteklih letih, saj je bilo ao :i.A.ZOt 8
izplatanih cca
"orru^
tri detrtine pogodbenih stedstev, s dimer je bilo omogodeno dimbolj nemoteno
delZvanje zvez,
kljub sploinemu pomankanju stedstev v 5potu. Le-te so namred po sklepu sveta fundacije,
sprejetega na 7. dopisni seji sveta, stedstava, odobrena na podrotju D1 in D2, prejele celo
hitreie kot predvideva pogodbena dinamika :rz;plattl.Enako kot v preteklih letih, se v jesenskih
mesecih pridakuie povedano itevilo zahtevkov izvajalcev po sklenjenih pogodbah.
Dosedania rcalizaglia koncesijskih dtEatev,prihodki fundacije, stroiki fundacije in poslorrne
tezerve kai,eio na nemoteno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti fundaclje tz naslova
|retekiih
javnih tazpisov.

5

Odhodki v prvih Sestihmesecih leta 20tg

Preglednica
4: Stroiki dehuanjafundacije
u obdobju(1.-w.) a EUR uprinejaui t preteklini leti

2011

2013 2014

2015

2016

2017

2018

indeks
18-17

SIROSK'
DETOVANJA 108,011103.869110.396 134.761 121.717 117.53C 128.214 1,09
StroSki
materiala
3.469 3.621 4.224
3,913
2.619
2.354
3.46t 1,47
il,
Stro5ki
storitev
42.845 84.814 100.923 124.798 114.136 109.292 1 1 9 . 7 8 5 1 . 0 9
ilt. Stro5ki
dela
55.817
U
0
0
U
c
I
L

V p*i polovici leta 2078 ie fundaslja za svoj'e delovanje porabila 128.21,4EUR (preglednica 4).
V okviru stroSkov delovania fundacije predstavijajo stroiki storitev (93,4o/o):sejnine, potni stoiki,
odvetrriSke, tadunovodske, tadunalniSke, poitne, telefonske, komunalne storitve, storitve nadzota
nad namensko porabo sredstev, sttokovnega dela in svetovanja, strodek digitalne pisarne, stoiek
poslovodenja, sprotnega vzdrL,evanja,najemnin, pladiJnegaprometa, zavariuafnepremije, ipd.
Sfto5ki mateiala ptedstavljaio 2,7o/ostro5kov delovania fundaciie.
Arnottzaclia v vi5ini 4.961 EUR ptedstavlja okviru sftoikov delovanja frrndacije i,goh,podobno
kot v preteklih letih.

6

Povzetek likvidnostnega stanja fundaciie na dan
3L.9.20Lg
':

Preglednica5: Pregledlikuidnostnegastanjafundacije na dan jl.8.201 g a EUR

1..556.L52,34

1'.t

Pregled likvidnosti fundacije (preglednica 5) kai,e, da tna fundaclja glede na stanje dne 31.8.201g,
za izplatio pogodbenih obveznosd javnega tazpisa letoinjega leta in sfto5ke delovanja na voljo
1.556.152,34 EUR v hitro likvidnih sredstvih.
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J

7 Predvideni denarni tokovi fundacije v obdobju od
L.9.2018do 31.12.20L8
7.1

PRITOKI

Predvidevamo,da bomo v obdobju od 1.9.2018do 31.1,2.2078
zabeleiiltdodatnepdtoke v vi5ini
2.936.000EUR.

Prikaz 5: . struktuta uircvprcduidenih

koncesijskih dajatevfundacije

vlen 201g

I lgralniikisaloni
t lgralnice
lloteriJa Slovenije
lSportna lot€rija

Poslovanje fundaciie bo-glede n_aobseg koncesijskih dajatev tudi v letu 201g najbolj odvisno od
poslovanja obeh loterii (prikaz 6). Struktura virov kaie telativno veliko
peslost, kar je skladno s
strategijo dela fundacije.

1.3

Do konca leta pridakujemo podobne koncesijske dajatve kot izhjajo iz povpretja prilivov prvih
osmih mesecev tekodega leta. Z naslova koncesijskih dajatev v obdobju od janaatja do konca leta
tako pridakuiemo 8.809.454 EUR. V prvih osmih mesecih leta je fundacija preiela 5.873.454
EUR koncesijskih dajatev, v obdobju od septembta do decembra pa pridakuiemo 5e 2.%6.A00
EUR koncesijskih dajatev.
Vsi pritoki od koncesij in prihodki od poslovanja zagotavllajo nemoteno pokrivanje sprejetih
ktatkorodnih in dolgorodnih obveznosti fundacije, tako da novo obdobje lahko ptiinemo vezalrto
na pridakovane pritoke in pdhodke v letu 201,9rrr nadalinjih letih.

7.2

ODTOIil

1'.r:alizapogodbenih obveznosd javnih razpisov,l<s, zapadejo 5e v letodnjem letu, kai,e, da mora
fundactja glede na stanie ta dan 37.8.2078,izplata +jv letu 2018 5e 5.000.780 EUR.
Za Ieto 2019 ln 2020 znalajo pted obremenitve 772,316 EUR (pred obtemenitve za Leto 2079:
522.31,6EUR in pred obremetutve zaleto 2020: 250.000 EUR).
Skupaj torej vse pogodbene obveznosti nt dan 31.8.2018 znalzjo 5.773.096 EUR.

c
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8

Predvideno denarno stanje fundacije na dan
31..12.20L9

NaCrtovani odliui med 1.9.2018in 31.12.2018
Iqodobnnihpogodbna dan3l.8.201I

5.000.780
eur

Stmiki poilouanja

75.000etr

:

NtcnroueN oDlrv

5.075.780
eat

Predaiden
odpisryradi nerealiTiranih
pogodb
Odliui, upo| teuajoC netealizitane pogod be

0 ear
5.075.780eut

Natttovani pdliui med 1.9.2018in 31.12.2019
dtnantayedttaanaposloa
nemra,iunafu ndacije

1.556./52 eur

kratkarofnoueqana
sredstaa

0 eur

ko:nns/a9-201I

734.000esr

konce$ja10-201I

734.000eur

konces/'a
11-2A18

734.000eur

koncedja12-201I

734.000eur

NACRTOVAN

PRILIV

4.492.152 eut

Prcduidevanje denamega toka glede 4a nerealizitane pogodbe

Stanjedenarxihsredsteu
(pitoki-odtoki)

breqodpinu

qodpivn

583.628 ear

583.628 eur

Pteduiden zamik izplatil i<leta 2018 a januar donaj 2019: 0,6 mio eur
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Ptegkdnica7: Preduidmi
piliui in odliuidenanibsredsteafundacije
a obdobjuod 1.9.2018da3/.12.201I a EUR

1. Koncesijskedajatveseptember- december
2. Stanie hito likvidnih sredstev1.9.201,9
3. Kratkorodno vezanasredstva1.9.2018

2.936.000
1.556.152

1. Pogodbeneobveznostiiz vsehrazpisov,
lrrzaprdejood 1.9.2018- 31.12.2018
2. Stroiki poslovanjafundaciieod 1.9.2018- 31,.12.2018
Razlikamed

idenimi
odlivi(brezodpisov)
priliviin preCvidenimi
Razlika
medpredvidenimi
odlivi(zodpisi)

Oponba

5.000.780
75.000
583.628
Sg3.62s

Pogodbeneobveznostiiz vseh razpisov,fu zapadeiov letih
2079 in202O (pttedobremenitve)

772.316

Predvidevano denatno stanje fundaciie ob koncu Leta 2078, ob upo5tevanju zamika izplattl iz leta
201'8 v zat'etekletz 2079 ter ob izvedenih odpisih netealiztrarnih pogodb, bo negatirino v viiini
583.628 EUR.
Dejansko zateniamo novo obd,obje z obveznostni v vi5ini 772,376 EUR (se5tevek treh pred
obremenitev), ki so rczaltat nzpisov v letih 201,7n 2078, za lei 201,9 ozroma 2020. Ijkvidnost
bomo z*gotx,llah z ustrezno dasorrnico izplattlskladno s prihodki iz koncesij.
Finandni nadrt za leto 2019 je priptavlien na podlagi arraliz koncesijskih dajatev v letodnjem letu
rn preteklih letih, gibanj nzuoja iget na sredo, splodnih izhodiSdih javnega frnancinnla in na
temeljnih nadelih racionalnosti in gospodamosti.
Naitt temeli na naslednjih sklepih:
.
7. Pri oceni pritokov in odtokov, kar velja zlzsa,tastrani pritokov, je upoitevano naielo
previdnosti.
2. Odhodki in,ptihodki terlpritoki in odtoki so ocenjeni na podlagi dejanskih podatkov
prr.ih osmih mesecev Leta20tg.
3. Koncesiiske daitwe v letu 2018 bodo cca 71,o/o
vi5ie od planiranih koncesijskih dajatev v
finandnem nadrtu za leto 2018.
4. Stedstva, ki' so w letu !018 zapadla skladno s sklepi Sveta Fundacije (nereaLzrane
obveznosti), so vkljudena v saldo a letn 2018.
5. V letu 2079 nattntiemo pdhodek od dividend Loterije Slovenije z ntslova poslovanja iz
preteklih let. Skladno z dividerrdno politiko &uibe nadrtujemo prihodek v viSini 360.000

EUR.

6. Glede n^analizo koncesijskih dajatevvletu20lSpredvidevamo
zaleto20lgpnbhLno
enako viSino koncesiiskih dajatev kot znaiajo le-te v letu 2018, tako da pridakujemo, da
bodo koncesijske dajawe v letu 2079 znalzle 8,5 mio EIJR.
7. Na podlagi sklenienih pogodb z izvajalci javnega razqiisz-na podroiju gradnje Sportnih
obiektov iz tazpisov, objavljenih v preteklih letih (iavneg nzpis^ za obdobie'2Oil-ZOt()

t6

tn javnega tazpisaza obdobje 201,8-2020ima fundacija pogodbene obveznosti tudi v letih
2019 tfl 2020. Obveznosti prevzete n javnih razpisov, b,t zapadejov letu 2079, zna{ajo
522.316EUR, obveznostiprevzeteiz iavneganzpisa,l<t zarpadejo
v lerq 2020,pa ztralajo
250.000EUR, tako da skupnepred obrem.ttiw" ina{a)o lli.lrc EU& td pa preaUdoma
ne bodo v celoti teahzttane.
8. StroSkedelovania fundacije smo opredelili na podlagi njihovega izrat'unaza prvo polovico
Ieta 201'8. Za optavllanje svojega dela fundacija tatrr.;tje 20 sej sveta fundacije in 100
sestankov strokorrnih komisij. strolki delovanja se bodo pokrivali iz ne koncesijskih
pdhodkov ozromaiz prihodkov iz obtesti depozitovin dividend.
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9 Finandni nairt za leto 20Ig
Pnglednica
8: Nahtpito/eoa in prihodkouter odtokoain odbodkoa
2019 a EIIF'
4a obdobje

t.
2.
4.

1"
2.
3.
4.

Koncesijskedajawev letu 2019
Dividende in ostali finadtni pdhodki
Otvoritveni skladna dar 3I.12.2018
Ptedvideni prenos v 2020

8.500.00
360.000
- 583.628
258.186

Predvidene pogodbene obveznosti javnega tazpisaleta 2ol9 zaleto 2019
Pogodbene obveznosri j'avnegatazpisaizleta 2078 zaleto 2019
Pogodbene obveznosti javnega nzpisaizleta 2017 zaleto 20L9
Stro5kiposlovanjafundaciie

7.255.770
250.000
272.316
240.000

Pteglednica 8 prikazuje postavke nadrtovanih pritokov in pdhodkov ter odtokov in odho dkov za
obdobje Ieta 2079. Iz pteglednice 8 aha)a, da predvidena prenesenasredstvaiz Leta2018 znalajo
-583.628EUR, kat pomeni da bi skupajz 8,5 mio EUR predvidenihpdtokov
in 360.000EUR
ptedvidenih pdhodkov ter prenosom stedstev v viiini 364.056 EUR v leto 2020, pritoki in
prihodki fundaciie v letu 2019 skupaj znr{a1i7.9L2.31,6EUR ter se pokdjejo r pn.doidrtti*i
odtoki in odhodki v viSini 7.912.i16 EUR.
V pteglednici 8 so zajeti tudi javnr razptsiin pred obremenitve v letu 201.9terpredvideni stroiki
poslovanjafundaciie.
Od razpisanih7.700'000EUR bo 1.925.000EUR namenjenihza ptogrumeSportnih objektov in
pow5in za Spot v rratavi,v ttiletnem obdobju 2019-2021.Za,Iea 2020 trr iOZt Ao za.podrodje
Sportnihobjektov in powiin za Sport v naravi tazpisanihskupaj 444.230EUR, v letq-2019pa
bo za to poftodfe nzpisanih 1.480.770EUR. Javni nzpis 2079bo tako v letu 2019 fundacijo
brementJs ptedvidenimi obveznosffniv viSini 7.255J70EUR(znesekbrezpredobremenitev
zalett2020 lr,2021).
V finaninem nairtu zaleto 2ll9'ieupo5tevano dejstvo, da se pogodbeneobveznostiiz naslova
sklenitve pogodb o sofinanciranju ptogtarnov Jportrrih objektov irt powlin za. iport v naravi v
obdobju 2079-2027,v vi5ini 444.230EUR, vkljudiio kot obveznosti za leti ZOZOn 2021 ter
k1d ne predstavljaioodtoka denamih sredstevpri javnem lzLzpisttLeta
2A1.9.
Celotni jzvm nzpis
2019 se sicet'glasi na znesek 7.700.000EUR, vendar dejanskov letu 2019 bremeni odtok
denarnihstedstev le v vi5ini 7.255.770EUR.
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Poslorrno rezervo predstavljajo predvidene nerealizirane obveznosti za leto 2018 in predvidene
neteahztane obveznosti iz vseh pogodb zzleto 2079.
Fundacija bo likvidnost zagotavljala z ustezno dasovnico izpladil, skladno s ptitoki in prihodki.
Iftitje bodo torej ptedstavljale ,nereahzfume pogodbene obveznosi izvajalcev in morebitni
odstopi ava)aIcev od pogodb.
Iz preglednice,izhaia, da lahko fandzctja v letu 2019 in ob predobremenitvah za naslednji dve leti
ttzpl{e z jzvnrm razpisom za obdobje 2019 - 2021 sredst\ra v vi5ini 7.700.000 EUR za
sofinancitanje slovenskega Sporta.

L0 Sklep
Analiza pritokov fundacije v obdobju od lanskoletnega finanttega natrtovanja (oktober 2017) do
avgusta 2018kai,e, da so bile prejete koncesijske dajawe v vmesnerrr obdobju nekoliko viSje od
planiranih, hkati pa so bili prihodki iz poslovanja nekoliko niiji od planfuanih.
Pomemben in neugoden vpliv na viSino koncesijskih daiatev ima tudi Zakon o davku od sredk
pr. fist RS, 5t. 63/13), ki ie stopil v veljavo dne 1,.7.2013tn uvaja obveznost obradunavanja tn
pIa(.evan)a davka od sredk. Grc za davek na vpladilo sredk v sistefnu pitejanja klasidnih iger na
sredo, kt se je prenesel na kondnega pouoinika, zarzdi desat se je omejilo povpraievpnje po igtah
na sreio, posleditno pa se je ,zmanjlalo rpladilo koncesijskih daiatev. Pri nadrtovaniu vi5ine
koncesijskih daiatev za Ieto 2079 ne gte spregledati dejswa, da bo ta neugoden vpliv davka
pdsoten tudi pri pridakovanih koncesijskih dajatvahv letu 2019.
Na podtagi vseh ptedpostavk nadrtujemo, da bo fundacija v prihodnjem letu lahko za fl^rlret\
sofinanciranja Sportnih organrzacij tazpisala 7.700.000 EUR. Ta tazpisana sredstva bodo v
marsikateri Sportrri organtzac\i pomenila pomemben vir, prihodkov
za ohranitev mvni
uveljavlj enih programov, ki ohranj ajo konkurendnost slovenskega 5pota.

Ljubliana, 18.g.201,8

ru)

Fundacijaza frnanctznje Sportnih
orgattrzacljv Republiki Sloveniii
AleS Remih

ptedsednik sveta fundacije
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