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FINANAČNO POROČILO ZA LETO 2009 
 
 
  
Društvo Alumni – društvo diplomirancev FKKT Univerze v Ljubljani, je v letu 2009 
opravljalo izključno nepridobitno dejavnost in se tako po merilih višine opravljenega prometa, 
kot tudi po vrsti dejavnosti, to leto ni uvrščalo med zavezance za obračun in plačilo davka na 
dodano vrednost. 
 
Društvo je v letu 2009 ustvarilo 2.117,64 EUR prihodkov in sicer 12,64 EUR iz naslova 
obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu pri Novi Ljubljanski banki, glavnino 
prihodkov v višini 2.105,00 EUR pa predstavljajo vplačane članarine. Do 31.12.2009 smo 
zabeležili 118 vplačil članarine. 82 članov je vplačalo po 20 EUR, 32 članov je vplačalo po 10 
EUR, vplačano pa je bilo še  enkrat  po 50 EUR in 35 EUR ter dvakrat po 30 EUR ( priložena 
kartica članarin). V  letu 2009 je bilo v primerjavi s predhodnim letom vplačano za 290 EUR 
manj članarin. 
 
Skupni stroški poslovanja so v letu 2009 znašali 2.275,67 EUR. Razvrščeni pa so sledeče: 

- 1.137,00 EUR znašajo stroški pisarniškega materiala ( tiskovine za dopisni papir in 
kuverte Alumni po računu Studio Signum z dne 2.12.2009 

-   128,48 EUR znašajo stroški plačilnega prometa Nove Ljubljanske banke 
-   480,00 EUR predstavlja vodenje računovodstva in izdelava poročil po računu Leu 
-   530,19 EUR znašajo stroški drugih storitev po dveh računih Pošte Slovenije 

V letu 2009 so bili skupni stroški poslovanja za 417,78 EUR višji kot v predhodnem letu. 
 
Skupni presežek odhodkov nad prihodki je v letu 2009 tako znašal - 158,03 EUR in se je 
pokril iz presežka prihodkov nad odhodki  prejšnjega leta. 
 
Sredstva ustvarjena v dosedanjem poslovanju društva so na dan 31.12.2009 znašala 6.242,42 
EUR in so bila razporejena sledeče: 

- 5.861,21 EUR saldo na transakcijskem računu pri NLB 
- 381,21 EUR presežek prihodkov nad odhodki 2008, zmanjšan za vrednost 2009 
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