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Porofilo o delu nadzornega odbora v letu 2022

Na 17. zboru ilanov je bil dne 9. 3.2O22 za mandatno obdobje 2022-2026 izvoljen nadzorni
odbor v sestavi Bratun Mitja, Cunder Tomai in Ocepek Joie.
elani nadzornega odbora so tako kot v preteklosti tudi v letu 2022 delo Druitva za razvoj
slovenskega podeielja (DRSP) spremljali v okviru ie ustaljenih aktivnosti: z udeleZbo na

sestankih upravnega odbora druitva, preko udeleibe ilanov na posameznih strokovnih
dogodkih, preko spremljanja izvajanja tekocih aktivnosti druitva ter preko kontaktov s ilani
druitva na terenu.

V okviru svojih pristojnosti so na 1. seji nadzornega odbora dne 3. 3. 2023 pregledali Finantno
poroiilo za leto 2022, vkljuino s porodili posameznih strokovnih teles. Na osnovi pregleda
Finantnega porotila za leto 2022 je bilo ugotovljeno, da je imelo druitvo v letu 202212.419,5I
EUR prihodkov in 72.43O,O2 EUR odhodkov. Drustvo je ustva rilo 49,49 EUR preseika prihodkov
nad odhodki. Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2022 na transakcijskem ratunu je bilo
734,40 EUR in na dolarskem ratunu 883,46 EUR. Terjatve do kupcev so bile evidentirane v

viSini 1.527,80 EUR. Viiina kratkoroino razmejenih sredstev je zna5ala 2.806,31 EUR, skupna
sredstva Druitva za razvoj slovenskega podeielja so tako zna5ala 6.254,01 EUR.

Nadzorni odbor se strinja s predlogom Upravnega odbora za odpis terjatev do LAG Zied zeme,
Latvija, LAG Kaunas, Litva, FIAG Galeb, Hrvaika ter raznim manjiim kupcem v skupni vi5ini

350,00 EUR.

V skladu s Statutom in Pravilnikom o finandnem in materialnem poslovanju DRSP druitvo vodi
in loieno izkazuje podatke o finaninem in materialnem poslovanju za pridobitne in za

nepridobitne dejavnosti.

Nadzorni odbor na podlagi pregleda dokumentov in spremljanja vsebine delovanja druitva
ugotavlja, da je Finandno porodilo pripravljeno v skladu z raiunovodskimi standardi na podlagi

verodostojnih listin podpisanih s strani predsednika drultva in daje k poslovanju drustva v letu
2022 pozitivno mnenje.

Predsed n ik NO DRSP

Mit a Bratu n

Gledano primerjalno, je DRSP v letu 2022 finandno poslovalo z malo manjSim proradunom kot
v letu 2021 ter nadaljuje z ustvarjanjem preseZka prihodkov nad odhodki.


