KOŠARKARSKI KLUB ELEKTRA
Kajuhova cesta 8 (p.p. 9)
3325 Šoštanj
 : 031/429-319
@ : info@kk-elektra.si
W : http://www.kk-elektra.si

Šoštanj, 2.9.2016

POROČILO O DELU IN
FINANČNO POROČILO

Na podlagi sklepov izredne skupščine z dne 29.1.2016 je bila prioriteta delovanja
kluba v času med obema skupščinama finančna konsolidacija kluba in dokončanje
tekmovanja članske ekipe v 1. SKL v tekmovalni sezoni 2015/16.
Stanje kluba ob nastopu vodenja kluba ni bilo vzpodbudno. Klub je imel blokiran
transakcijski račun, po nepopolnih evidencah so terjatve upnikov znašale cca
190.000 EUR. Članska ekipa je v okrnjeni sestavi nastopala v 1.SKL, vendar je
zaradi finančnih težav in posledično odhodov izkušenejših igralcev izgubljala z
nasprotniki z visokimi razlikami.
Upravni odbor je že na prvi seji po izredni skupščini sklenil, da pristopi k finančni
konsolidaciji kluba ter da dokonča s sodelovanjem članske ekipe v 1.SKL.
Upravni odbor KK Elektra je sklenil, da finančno konsolidacijo izvede v obliki
poenostavljene prisilne poravnave (PPP). Za potrditev postopka PPP je potrebno
soglasje vsaj 1/2 upnikov, katerih terjatve znašajo vsaj 6/10 celotnih terjatev. Dne
22.3.2016 smo na Okrajno sodišče vložili zahtevek za pričetek PPP s potrebnimi
prilogami (Poročilo o finančnem položaju
in osnovni načrt finančnega
prestrukturiranja), nakar je sodišče izdalo sklep o pričetku PPP. Dne 25.4.2016 je
sodišče na podlagi posodobljenega seznama terjatev, iz katerega je bil razviden dolg
KK Elektre na dan 24.4.2016 v znesku 207.987,98 EUR, izdalo sklep o pričetku PPP.
Vodstvo KK Elektra je v zakonitem roku pridobilo soglasje vsaj 1/2 upnikov, katerih
terjatve so znašale več kot 6/10 celotnih terjatev iz posodobljenega seznama terjatev,
tako da je Okrajno sodišče v Celju dne 25.8.2016 izdalo sklep o potrditvi PPP. Sklep
mora postati še pravnomočen (15 dni), vendar glede na dosedanjo sodno prakso ni
pričakovati pritožb. Pravnomočnost pričakujemo okoli 10.9.2016.
Članska ekipa KK Elektra je kljub nezavidljivim rezultatom nadaljevala in dokončala
tekmovanje v 1.SKL. To je bilo pomembno predvsem zato, da KZS naše ekipe ne
izključi iz tekmovanja, saj je bila možna posledica izpad v 4.SKL. Seveda smo iz
1.SKL izpadli, vendar v letošnji sezoni nadaljujemo tekmovanje v 2.SKL.
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V tem času nas je zapustilo kar nekaj izkušenih igralcev, pa tudi nekaj domačih
perspektivnih igralcev, ki si želijo nadaljevati kariero v trenutno boljših klubih, prav
tako je nekaj igralcev prenehalo z igranjem. S tem se je že omejen igralski kader še
zmanjšal, tako da se bomo v borbi za obstanek v 2.SKL prisiljeni okrepiti. Ne glede
na vse te okoliščine bo osnova domač igralski kader.
Med mlajšimi selekcijami se delo nadaljuje po ustaljenem tekmovalnem ritmu. Vse
ekipe so uspešno dokončale tekmovanje v svojih starostnih kategorijah, v prihajajoči
tekmovalni sezoni 2016/17 so se vse ekipe, razen U-15, uvrstile v tekmovanje v
1.SKL.
Tudi glede strokovnega dela v ekipi je prišlo do manjših sprememb. Za trenerja
članske ekipe smo se dogovorili z Vladimirjem Rizmanom, pri mlajših selekcijah so
ostali trenerji isti, le z manjšimi rošadami.
Prioriteta delovanja v tem kratkem obdobju je vsekakor bila vzpostaviti zdrave
temelje za nadaljnje delo kluba na osnovi domačega igralskega in strokovnega
kadra. Po uspešno izpeljani PPP pa bo delo v klubu potrebno okrepiti predvsem v
smeri pridobivanja novih sponzorjev oz. donatorjev kluba, saj izpeljana PPP prinaša
tudi obveznosti, čeprav precej zmanjšane, do upnikov.

V zvezi s finančnim poslovanjem kluba ugotavljamo, da je bilo financiranje v tem
obdobju zelo oteženo, po eni strani zaradi večjih terjatev upnikov in predlaganih
izvršb, po drugi strani pa tudi zaradi občutno manjšega priliva sredstev s strani
sponzorjev, predvsem je popolnoma presahnil vir financiranja s strani TEŠ-a. Zaradi
tega smo tudi zelo omejili stroške poslovanja kluba, predvsem na administrativni
ravni, kakor tudi stroške igralcev, kar se je odrazilo v odhajanju igralcev in slabših
tekmovalnih rezultatih.
Sicer so bili pa prihodki v obdobju med obema skupščinama naslednji:
Zap.
Št.
1
2
3
4

Vrsta prihodka
Proračunska sredstva
Sponzorski prihodki
Članarine
Razno (vračilo DDV, odškodnine)
SKUPAJ:
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Znesek
21.897
8.491
2.010
1.798
34.196
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Stroški v obdobju med obema skupščinama so bili naslednji:
Zap.
Št.
1
2
3
4
5

Vrsta prihodka

Znesek

Administrativni stroški (DDV, pis. stroški, bančni str., PPP ipd.)
Stroški trenerjev (treningi, seminarji)
Stroški igralcev (nadomestila, štipendije)
Stroški tekmovanj (prevozi, prehrana, varovanje, KZS ipd.)
Razni stroški (izvržbe, koš. tabor ipd.)
SKUPAJ:

7.010
4.069
1.583
7.227
3.665
23.554

Glede na to, da smo večji del proračunskih sredstev Občine Šoštanj pridobili šele v mesecu
juliju, izkazujemo ob koncu meseca avgusta presežek prihodkov nad odhodki (stroški) v
znesku 10.642 EUR.
Navedeni presežek pa ne izkazuje dejanskega pozitivnega poslovanja, je predvsem odraz
posledic poenostavljene prisilne poravnave, saj je večji del nastalih stroškov v okviru PPP in
jih bo treba v prihodnosti delno poravnati, bistvenih stroškov po uveljavitvi PPP in končanju
tekmovanja pa ni bilo.

KK Elektra
Predsednik:
Stane Breznik
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