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I.

UVODNA POJASNILA

Območno združenje RKS Novo mesto (OZ RKS) je letno poročilo za leto 2020 pripravilo
na podlagi poslovnih izidov svojega poslovanja v letu 2020 izkazanih v poslovnih knjigah,
upoštevaje določbe Statuta OZ RKS Novo mesto in določb:
•
•
•

Zakona o društvih,
SRS – Slovenskega računovodskega standarda (2016),
metodološkega navodila za predložitev letnih poročil društev AJPES-a.

Letno poročilo OZ RKS Novo mesto zajema:
•
•
•

II.

bilanco stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2020,
izkaz poslovnega izida v letu 2020 s pojasnili in
poslovno poročilo za leto 2020.

OSNOVNI PODATKI:

Osnovni podatki so
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrsta
Matična številka
Ime poslovnega subjekta
Sedež
Zavezanost k reviziji
Status društva
Vodja poslovnega subjekta
Telefonska štev.
Datum
Kraj
Obdobje poročanja
Od
do

društvo
5148405
Območno združenje RKS Novo mesto
Ul. Slavka Gruma 54a, Novo mesto
ne
1
Vesna Dular
39 33 120
20. 3. 2021
Novo mesto
01. 01. 2020
31. 12. 2020

III.

NOTRANJI NADZOR

Pred sestavo letnega poročila je bil opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim
poslovanje OZ RSK. Notranji nadzor je opravil Nadzorni odbor v sestavi:
•
•
•

Milena Blatnik - predsednica
Mira Barbo – članica,
Dušan Gorenc – član.

Nadzorni odbor je v skladu s svojimi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi določenimi v
Statutu opravljal notranji nadzor tako, da je:
•
•
•
•

spremljal delo OZ RKS Novo mesto v letu 2020,
nadziral finančno poslovanje,
enkrat letno poročal o svojem delu, stališčih in sklepih Območnemu odboru OZ RKS
Novo mesto,
poročal o svojih ugotovitvah na skupščini.

Nadzorni odbor je pred sestavo letne bilance stanja, izkaza poslovnega izida in poročila o
poslovanju na svoji seji pregledal finančno in materialno poslovanje in ugotovil da:
•
•
•

je knjigovodstvo vodeno po določilih in v skladu s Pravili SRS 33 - 2016,
vsebuje podatke, ki dejansko odražajo vsebino dela v letu 2020,
vsebuje vse sestavne dele, ki so jih predpisali pristojni organi.

Premoženje
Koncem leta 2020 je imelo OZ RKS Novo mesto vse svoje premoženje izkazano v osnovnih
sredstvih, denarnih sredstvih in kratkoročnih finančnih naložbah in je znašalo 883.646,45 €.
•
•

Premoženje je OZ RKS uporabljalo izključno za opravljanje svoje registrirane
dejavnosti.
S pridobitno dejavnostjo se OZ RKS Novo mesto ni ukvarjalo.

Računovodstvo
Po pravilih OZ RKS Novo mesto poteka finančno materialno poslovanje v skladu z načeli, ki
veljajo za društva in z veljavnimi predpisi.
•
•

Poslovne knjige vodimo po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
Opravili smo letni popis premoženja ter tako zagotovili potrebne podatke za pripravo
bilance stanja.

Podatki iz bilance stanja odražajo dejansko stanje premoženja in poslovanja OZ RKS Novo
mesto v letu 2020.
OZ RKS z letom 2020 ni prenehalo poslovati in ni ustvarilo pogojev za svojo prisilno
ukinitev.

Poslovni izid
Poslovni izid je bil ugotovljen na način, ki ga določa SRS 33-2016 in v skladu s predpisi.
Celotni odhodki so znašali 567.484,52 €, in so zajemali materialne stroške, osebne dohodke in
stroške za delovanje vključno s stroški 35 krajevnih organizacij RK (KORK). Celotni
prihodki pa so znašali 570.030,55 € in so zajemali: prihodke od članarin, dotacije 8 občin za
materialne stroške, stroške sociale in stroške letovanja, prihodke od krvodajalstva, prihodke
organiziranja tečajev in izpitov PP za VMV idr. (podrobno delovanje je opisano v letnem
poročilu o delu OZ RKS v letu 2020).
Prihodki so presegli odhodke za 2.546,03 € in so vključevali manjko OZ RKS Novo mesto
(4.721,79 €), ki ga krijemo iz prenesenega dobička preteklih let, presežek sredstev KORK v
višini 7.267,82 € pa se razporedi na konto kartice posamezne KORK (konto 24).

Druga pojasnila
OZ RKS Novo mesto ni zavezano revidiranju računovodskih izkazov za leto 2020.
Vsako večjo postavko je obravnaval območni odbor in tudi sprejemal ustrezne sklepe.
Pojasnila glede notranjega finančnega nadzora
OZ RKS Novo mesto je nepridobitno društvo in se ni ukvarjalo s pridobitno dejavnostjo.
Društveni sklad zajema analitične postavke: sklad osnovnih sredstev, sklad za izobraževanje,
sklad za letovanje, sklad pomoč ljudem v stiski, sklad za elementarne nesreče, itd.
Zaradi Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list 109/2007) in
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi nepridobitne dejavnosti
(uradni list 68/2009) je v letu 2020 3.694,77 € sredstev pridobitne dejavnosti, kar znaša
0,648% celotnega prihodka. Ker ni mogoče določiti ustreznega sodila, se kot sodilo upošteva
razmerje med prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti in prihodki z
opravljanjem nepridobitne dejavnosti. Stroški pridobitne dejavnosti v letu 2020 znašajo
3.677,30 € (567.484,52 × 0,648%). Na podlagi tega ima OZ RKS Novo mesto v letu 2020
17,47 € pridobitnega dobička.

Novo mesto, 24. 3. 2021

