OBCINA KIDRICEVO
NADZORNI ODBOR
Ul. Borisa Kraigherj a 25
2325 KIDRItEVO

St: 013-1/2012
Datum: 19.09.2013

KONCNO POROCILO
0 OPRAVLJENEM NADZORU PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA
DRUSTVA APACE
s svojimi
Nadzorni odbor je na 21. redni seji dne 20.05.2013 sprejel v skladu
opravljanju nadzora PGD Apate.
pristojnostmi sklep 013-1/2013 o
bil doloe'en 30.05.2013. Za nadzor je bila dolo6ena komisija
Za datum nadzora je
v sestavi: 61anica Marijana Vesenjak in 61anica Danica Bezjak.
udelelili, vendar ga ni bilo mop& izvesti, zaradi odsotnosti
Nadzora sva se
odgovornih oseb, zato smo se dogovorili za ponovni nadzor in dolaili novi
prioetkom ob 17. uri.
datum in sicer : 05.06.2013 s
sprejetim sklepom 013-1/2013. Na
Izvedba nadzora je potekala v skladu s
; predsednik g. Prima Mojzer in
nadzoru sta bila prisotna s strani PGD APACE
blagajnik g. Tadej Trep.
Nadzor se je pritel ob 17. uri in zakljucil ob 18.30. uri.

Pri pregledu sva se osredotoelli na sledeee:
1. Poslovanje gasilskega drukva ZR 2012
2. Izkaz poslovnega izida in bilance stanj a _ leto 2012
— podlag a za
Analiti'dno na preskok register prejetih faktur za leto 2012
3.
za Ajpes in Durs .
sestavo obrazcev ZR_2012 ,

Adl) Poslovanje gasilskega drugtva
:

Gasilsko dru§tvo Apaee §teje okrog 110 elanov, od tega je po pravilniku plaealo
Slovenskim raeunovodskim
elanarino 61 elanov. Poslovne knjige vodi v skladu s
in po na6elu dvostavnega knjigovodstva ter Pravilnikom o
standardom SRS 33.
raeunovodenju in internimi akti. Evidence za pridobitno dejavnost se vodijo
loeeno.
strani raeunovodskega servisa
Zaklju6ni ra6un je bil izdelan s
p
.
in
oddan Ajpes-u ter Durs-u dne 12.03.2013.
Pelikan Marica Lampie s.
—

► Kratek pregled dejavnosti v letu 2012:
- redne mesetne vaje
—+ preventivni pregledi na po2arnem okoligu
- izobraIevanje mladine in tlanov
- opravljanje nalog po smernicah GZ Kidritevo
sodelovanje pri eistilni akciji GZ Kidritevo
- pornot krajanom ob elementarnih nesretah
- organiziran dan odprtih vrat in pregled gasilni aparatov za gospodinjstvaitd.
Za kar so bila porabljena denarna sredstva pridobljena na razpisu o
sofinanciranj u..

Ad2.1) : Izkaz poslovnega izda

:

EUR in predstavljajo le 53%
► Skupni Prihodki za leto 2012 znagajo 5.562,00
sredstev predhodnega leta 2011 ko so imeli na voljo 11.021,00 EUR,
- Delitev prihodkov po namenu :

leta 2011
-- leta 2012 v €
3.728
3.642
Dotacije iz proratunskih sredstev
3.553
Donacije drugih pravnih in fizitnih oseb 1.310
760
610
Iz naslova elanarin
2.478
/
Prihodki od prodaje in storitev
medtem ko za leto 2012 pa ni bilo prihodkov iz tega naslova.
►

Skupni odhodki
-4

Strogki porabljenega materiala
Strogki storitev
Donacije drugim pravnim osebam
Odpisi —amortizacija
Skupaj porabljeno:

v€

leta 2012 v £
2.519
2.267
260
6.112

leta 2011 v €
1.986
2.981
/
6.054

11.158

11.021

Presdek odhodkov nad prihodki je znagal za leto 2011 : - 507 EUR,
EUR, pomeni, da je drugtvo izkazovalo negativni
za leto 2012 pa 2e -5.652,00
poslovni izid vigji od leta 2011 za 1.115%.
:

PGD Apate ima 2e kar dolgoletno tradicijo, saj je bilo ustanovljeno v letu 1933
ter je vkljuteno v GZ Kidritevo.
Ad2.2) Bilanca stanja — poj asnila
5.279 EUR,
Gasilsko drugtvo je imelo na dan 01.01.2012 stanje na TRR v znesku
razpolaga z ni2jimi denarnimi sredstvi v vigini 4.256
ter na dan 31.12.2012
EUR.
Neodpisana sedanja vrednost Opredmetenih Osnovnih sredstev znaga za leto

EUR , za leto 2011 je bila neopisana vrednost 68.111 EUR.
130,00 E enako kot predhodno leto .
Kratkorothih terjatev ima v letu 2012 za d
KratkoroOne poslovne obveznosti pa v vi§ini 220,00E leta 2012 in 26,00 E v letu

2012 63.727
2011.

Tako je vrednost drugtvenega sklada :
67.923 EUR.
za leto 2011 73.524 EUR in za leto 2012 pa je v vigini

Ugotovitveni del:
h faktur
PGD Apge ima vzorno urejeno tako register OSS, kot arhiva prejeti6at i prenovo
Ker le ima dru§tvo dolgoletno tradicijo jim leliva, da uspejo dokon
gasilskega doma po zastavljenih ciljih. Seveda bodo pri izvedbi potrebovali tako,
denarno kot strokovno porna GZ Kidri6evo.
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