Ljubljana, 31. oktober 2021
Poročilo NADZORNEGA ODBORA OD VITAL LJUBLJANA za leto 2020
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Odbojkarskega društva (v nadaljevanju OD)
Vital Ljubljana v sestavi Miha Deu, Dunja Bernot in Barbara Gorjup se je na seji
dne 31. 10. 2021 seznanil z letnim poročilom OD Vital z vključenimi
računovodskimi izkazi za leto 2020 in poslovanjem OD Vital v letu 2021.
NO OD Vital je pri opravljanju nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem
OD Vital v letu 2020 ugotovil, da:
- je letno poročilo OD Vital za leto 2020 v večji meri sestavljeno v skladu s 5.
odstavkom 26. člena Zakona o društvih, saj vsebuje bilanco stanja in izkaz
poslovnega izida ter poročilo o poslovanju društva. NO priporoča, da se v
bodoče letno poročilo nadgradi tudi s pojasnili k računovodskim izkazom;
- je bilo na podlagi na seji prejetih ustnih pojasnil vodenje poslovnih knjig in
sestava letnega poročila OD Vital za leto 2020 v skladu z računovodskim
standardom za društva (SRS 33). NO priporoča, da v bodoče letno poročilo
omogoči ocenjevanje, ali je presežek prihodkov nad odhodki porabljen za
namene, določene v 3. odstavku 24. člena Zakona o društvih (t.j. za
uresničevanje namena in ciljev društva oz. za opravljanje nepridobitne
dejavnosti, določene v temeljnem aktu).
NO OD Vital zaradi netransparentnega in v določeni meri nepojasnjenega
poslovanja bivšega predsednika društva ne more podati zagotovila, da letno
poročilo OD Vital za leto 2020 obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja
društva. Prav tako je NO ugotovil manjša odstopanja v zneskih osnovnih sredstev,
terjatev in obveznosti med bilanco stanja in zapisnikom o popisu sredstev na dan
31. 12. 2020. NO priporoča, da se v bodoče pred oddajo računovodskih izkazov
na AJPES še enkrat preveri usklajenost posameznih bilančnih postavk z dejansko
ugotovljenim stanjem iz popisa.
NO OD Vital ugotavlja, da so se s spremembo vodstva v septembru 2020 vložili
precejšnji napori za razjasnitev in sanacijo nastale situacije, predvsem pa postavili
novi temelji za transparentnejše, bolj učinkovito in bolj stabilno poslovanje OD
Vital, kar NO OD Vital podpira in to od vodstva pričakuje tudi v prihodnje.
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