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POROČILO NADZORNEGA ODBORA DNTOZ LJUBLJANA
ZA LETO 2020
Nadzorni odbor v sestavi Tihomir Borenović (predsednik), Slobodan Kitić (član) in Dejan
Đuranović (član), je v letu 2020 imel dve seji na katerih je obravnaval delo DNTOZ Ljubljana.
Večji del leta 2020 je potekal v času epidemije, kar je tudi narekovalo delo DNTOZ Ljubljana
in njenega UO s strokovnimi komisijami. V tem času je bilo delo racionalizirano in prilagojeno
epidemiološki situaciji. UO je svoje delo opravljal tudi s pomočjo video sej, članstvo pa redno
obveščal po elektronski pošti i na spletni strani DNTOZ Ljubljana.
Člani NO smo o sejah UO redno obveščani in na seje vabljeni. Na sejah UO smo bili korektno
sprejeti, kjer nam je bil dan vpogled v vse dejavnosti in akcije UO ter strokovnih komisij.
Računovodske storitve je v letu 2020 zagotavljal zunanji računovodski servis Marinko in
partnerji d.o.o. iz Ljubljane.
Člani nadzornega odbora smo dne 25.08.2021 v prostorih računovodskega servisa na
Medvedovi 28 v Ljubljani pregledali in ocenili delo organov DNTOZ Ljubljana ter finančno
poslovanje društva za leto 2020.
Ugotavljamo, da je društvo v letu 2020 ustvarilo 37.712,22 eur prihodkov, kar je 7,4 % več kot
v letu 2019, ko je ustvarilo 35.121,59 eur, poslovanje pa je bilo podobno preteklim letom,
21.842,20 eur prihodkov pa je prenesenih v časovne razmejitve in bodo vplivali na poslovanje
v letu 2021. S finančnimi sredstvi je UO ravnal skrbno in racionalno.
Člani nadzornega odbora so pregledali tudi pregled prihodkov in odhodkov društva
primerjalno z leti 2014, 2015 2016, 2017, 2018 in 2019.
Letno poročilo 2020 je bilo oddano na Ajpes, Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za
leto 2020, pa na FURS. Društvo je moralo za leto 2020 doplačalo davek od dohodka pravnih
oseb v višini 456,45 eur, v letu 2020 pa so mesečne akontacije davka po 104,17 eur. Sicer se
zaključno finančno in računovodsko poročilo po zakonodaji oddaja na Ajpes in Finančni urad
do 31. marca, letos pa je bil zaradi Covida 19 rok oddaje prestavljen na 30.04.2021.
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