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POROČILO NADZORNEGA ODBORA KORONARNEGA KLUBA LJUBLJANA ZA LETO 2019 
Nadzorni odbor Koronarnega kluba Ljubljana( KKL)  je 18.3. 2020 na podlagi 26. člena Statuta 
Koronarnega kluba Ljubljana pregledal dokumentacijo Koronarnega kluba Ljubljana (KKL) za 
obdobje januar – december 2019, ki se nanaša na izkazovanje prihodkov in odhodkov ter 
sredstev in obveznosti do njihovih virov.  
 

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo poslovanje KKL skladno z Zakonom o društvih, Statutom 
KKL, ki velja od 25.5.2017, ko ga je potrdila Upravna enota  Ljubljana, s spremembami, potrjenim 
3.2.2020, skladno z notranjimi akti kluba ter SRS 33, ki določa računovodske rešitve v društvih in 
na osnovi katerega je sprejet tudi kontni okvir za društva, ki ga je KKL v letu 2019 tudi uporabil za 
evidentiranje poslovnih dogodkov.  
 

Prihodki za leto 2019 so znašali 129.702,76 EUR in so bili večji od prihodkov leta 2018 za 2,3% , 
odhodki pa so znašali 127.321,64 EUR in so bili večji za 6%.  
Za leto 2019 je bil ugotovljen pozitiven rezultat poslovanja oziroma presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 2.381,12 EUR, kar pomeni, da klub uspešno posluje že 3 leto. 
  

V Bilanci stanja izkazani aktiva in pasiva KKL znašata konec leta 2019 743.210,40 EUR. 
Nepremičnine so izkazane v višini 719.812,50 EUR, oprema in drobni inventar pa v višini 4.008,20 
EUR. Društven sklad je izkazan v višini 296.651,50 EUR. 
 

Konec leta 2019 je bil opravljen tudi popis sredstev in njihovih virov na dan 31.12.2019, iz 
katerega je razvidno, da se dejanska stanja sredstev in njihovih virov ujemajo s stanji v poslovnih 
knjigah. Zapisnik popisa je priloga letnega poročila. 
 

Nadzorni odbor je pregledal tudi dokumentacijo KKL, s katero so bila preverjena stanja denarnih 
sredstev, terjatev in obveznosti in ugotovil, da se stanje denarnih sredstev na transakcijskem 
računu na dan 31.12.2019 ujema z izpiskom Deželne banke d.d. z dne 31.12.2019. 
 

Nadzorni odbor je obravnaval tudi poslovno poročilo za leto 2019, kjer je podan pregled 
opravljenega dela in je priloga zapisnika. 
 

Nadzorni odbor po pregledu poročila o opravljenem delu in računovodskega poročila ter pregleda 
dokumentacije ugotavlja, da je delovanje KKL skladno s zakonodajo, ki velja za društva, da so bili 
sprejeti statut in notranji akti kluba, ki jih statut določa in da se nadaljuje trend pozitivnega 
poslovanja. 
 

Nadzorni odbor zato predlaga zboru članov, da sprejme poročilo nadzornega odbora in Letno 
poročilo Koronarnega kluba Ljubljana za leto 2019. 
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