Datum: 19.9.2013
Stevilka: 013-1/2012

Obana Kidri6evo
Nadzorni odbor
UI. Borisa Kraigherja 25
2325 KIDRICEVO

KONt'NO PORObLO 0 OPRAVUENEM NADZORU GASILSKEGA DRUSTVA

SIKOLE
Spokovani!
Dne 04.06.2013 smo 6Iani nadzornega odbora ()bane KidriC'evo opravili nadzor
Gasilskega drukva Sikole. Podlaga za opravijen nadzor je bil skiep gtev. 0131/2013 sprejet na 21. redni seji Nadzornega odbora ()bane KidriC'evo z dne
16.05.2013, kjer so bill za nadzor dolaeni sledeEi 6Iani Nadzornega odbora:
-

Marija Ciglar
Viktor Dolenc

Na pregledu 04.06.2013 so Nadzorni odbor zastopali v sklepu zapisani clani, ga.
Marija Ciglar in g. Viktor Dolenc s pri6etkom ob 16. uri.
Gasilsko drukvo Sikole so zastopali predsednik g. Kirbig Jo2e, tajnica ga. Babgek
Nina, blagajnik ga. Kugar Klavdija in poveljnik g. Kugar Rajko.

Pri pregledu poslovanja Gasilskega drukva Sikole sva se osredotaila na siede6e:
1. Poslovanje Gasilskega drukva Sikole za leto 2012
2. Osnovna sredstva

1. Poslovanje Gasilskega drukva Sikole za leto 2012
V mesecu februarju 2013 so imeli gasilski ob6ni zbor, kjer so izvolili celotno novo
vodstvo. Prejkije vodstvo Gasilskega drukva Sikole po izjavah prisotnih ni
opravilo primopredaje stare dokumentacije novemu vodstvu.
Gasilsko drukvo Sikole gteje 176 C"lanov. Poslovne knjige vodijo v skladu s SRS
(Slovenskim raEunovodskim standardom) 33.11 po sistemu enostavnega
ra6unovodstva.

Gasilsko drugtvo Sikole je imelo na dan 31.12.2012 stanje na TRR v znesku
6.750,00 EUR ter stanje blagajne 934,00 EUR.
Prihodki za leto 2012 so po podatkih iz izkaza poslovnega izida Ajpes (AOP 050)
znagali 12.302,00 EUR; po podatkih iz blagajnigkega poroala za leto 2012 pa
pravilni segtevek znaga 11.097,00 EUR. Razliko med zneski v vigini 1.205,00 EUR
je potrebno podati utemeljitev.
Odhodki za leto 2012 so po podatkih iz izkaza poslovnega izida Ajpes (AOP 072)
znagali 4.618,00 EUR. Po podatkih iz blagajnigkega poroala za leto 2012 pa
pravilni segtevek znaga 4.600,00 EUR. Razliko med zneski v vigini 18,00 EUR je
potrebno podati utemeljitev.

2. Osnovna sredstva
Nabave osnovnih sredstev v letu 2012 ni bilo.
Pri evidenci osnovnih sredstev Gasilskega drugtva Sikole sva ugotovila, da
osnovna sredstva niso finant"no ovrednotena. Iz predlo2enega popisa opreme ni
razvidno stanje nabavnih, odpisanih in sedanjih vrednosti posameznega
osnovnega sredstva oziroma inventarja. V bilanci stanja na dan 31.12.2012 pa je
evidentirana sedanja vrednost opredmetenih sredstev (AOP 004) v znesku
45.398,00 EUR. Vodstvu se predlaga, da nemudoma pristopijo k ureditvi
zakonsko predvidenih evidenc.

Priporoala in predlogi
Drugtvu priporaava, da uredijo vse pomanjkljivosti v 6im krajkm mo2nem
Predlagava jim, da osnovna sredstva temeljito popigejo v skladu s SRS 33.17.

Pregled je bil korian ob 18. uri.

Zapisnik pripravila Elana nadzornega odbora:
- Marija Ciglar
- Viktor Dolenc
Predsednica NO:
Ciglar Marija

