KRAJEVNA SKUPNOST
ANDREJCI
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922I MARTJANCI
Davina 3t.:62648527

Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJUdNEMU RAEUNU 2017
Poslovanje Krajevne skupnosti Andrejci je v letu 2077 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Kraj evna skupnost

Andrejci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnostije predsednik sveta KS Andrejci. Poslovanje vodi
po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2017je krajevna skupnost realiziralaprihodke v viSini 2.123.04 EI]R.
Sredstva, ki so na radunu kraj evne skupnosti so namenjena za funkcioniranj e
krajevne skupnosti in za kitje ramih stroikov. Vedino sredstev smo namenili za
tekode vzdrZevanje, kjer smo krili stro5ke elektridne energije, stroSke
vzdrLevarye vodovoda in vaikega doma, odvoza odpadkov, pisamiSki material,
stro5ke va5kih iger, izvedli distilno akcijo, pogostili pa smo tudi starej5e obdane.
Krili pa smo tudi stro5ke pogostitve ob dnevu Zena.

Predsednica sveta KS Andrejci:
Jolanka Horvat
AN DREJCI
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KRA'EVNA SKUPNOST
ANDRE'CI
Andrejci 17
9221 MARTJANCI

PO]ASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
zA LETO 20t7
Ratunovodsko poroailo Krajevne skupnosti Andrejci kot drugega prorafunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroail za
proraiun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgorofnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finananih nalo:b in posojil

2- izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
ratun flnananih terjatev in nalozb ter
raiun flnanciranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1in 2 raiunovodskega poroaila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toiki 3 pa pojasnjujemo posamezne raaunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finananih terjatev in nalo:b ter
pojasnila k ratunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju rafunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o ratunovodstvu, pravilnik o razalenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnlh oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proraaun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naiinu in stopnjah odpisa neopredmetenlh dolgorofnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakuudnega

raduna

driavnega in obainskega proraauna ter metodologije za pripravo poroaila o dosdenih
ciuih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. alenom
Zakona o raiunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Andrejci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredswa ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
53.039,37 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkoroina sredswa in aktivne fasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Andrejci na dan 37.f2.2017 razpolaga z dolgoroanimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v viSini 50.634,11 EUR ter kratkoroanlmi sredswi v visini
2.405,26 EUR .
Med dolooroana sredstva in sredstva v uDravlianiu je vkljuaena vrednost zemljiia v
lasti KS v visini 29.453,00 EUR in neodpisana vrednost nepremlanin, med katere
spada vaski dom in mrliSka vdica, ki iih ima krajevna skupnost v svoji lasti v
vrednosti 21.181,11 EUR.
Med kratkoroina sredstva in aktivne tasovne razmejiwe pa so razvrsfena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 1.661,69 EUR

-

-

-

Vzpostavljene so
Kratkoroine terjawe do kupcev na dan 31.12.2077
kratkoroine terjawe do kupcev v driavi v vi5ini 210,60 EUR Teoatve do
kupcev so vzpostavljene, kot terjawe do obaanov s plaailom obveznosti
\rzdr:evanja komunalnih objektov v KS in vodovodnega omre:ja
V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaEilo bo iele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stroski Tu se
upo6ieva naaelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroane obveznosti in pasivne fasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroane obveznosti

-

Andrejci ima na dan 37.f2-2017 kratkoroanih obveznosti do dobaviteliev v viSini
531,04 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljaio obveznosti za prejete raaune,
ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima kraievna skupnost kratkoroano obveznost do
KS

prorafuna Obaine M.Toplice v viSini 867,44 EUR.

Obveznost je nastala lz naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j.
sredstva za funkclonalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejsih obfanov ob
koncu leta, sredstva za oaisievalno akcijo in druga sredstva za tekoao obnovo,
urejanje in vzdr:evanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance. Ti neplaiani prihodki se zmanjiujejo z nakazilom na
raiun oziroma z denarnim tokom,

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti

izkazuje krajevna skupnost

neodplsano vrednost lastnlh sredstev v visini 50.634,11 EUR
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 794,25 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

ter

prese:ek prihodkov

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raaunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloflwi posrednih in neposrednih uporabnlkov
drZavnega in obiinskih proraiunov razvrita tudi KS Andrelci, prlznavajo v skladu z
raiunovodskim natetom denarnega toka, to pa po dolofbi 16. flena odredbe o
merjenju in razalenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

pomenl, da drugi uporabnikl ugotavljajo

in razalenjujejo prlhodke in

odhodke v

skladu z naaelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
je v letu 20!7 realiz.Jal prihodke v skupni viSini 2.123,04 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot so prihodki od najemnine za najem
prostorov vaske gostilne v vaSkem domu in prispevki obaanov za vodarino.
Poleg nedavanih prihodkov je KS realizirala 5e transferne prihodke iz obainskega
proratuna za pokrivanje stroskov tekoaega vzdrzevanja komunalnih objektov.
KS Andrejci

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v visini 1.990,50 EUR. Tako kot
vsako leto krajevna skupnost zagotavlja pokrlvanje tekoaih odhodkov in sicer za
vzdr:evanje vodovodnega omreZja, va5kega doma, pokrivanje stroskov elektrifne
energije, odvoza odpadkov, porabo vode in druge tekoae odhodke

C/ RACUN FINANCIRAN'A
Krajevna skupnost se v koledarskem letu 2077 ni zadolZevala in ni imela odplaiil
kreditov, zato je obrazec Radun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINANENIH

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz flnaninih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredsNi in nima in ne daje
dolgoroEnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKEU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mozno ugotoviti naslednje:

-

gospodarno

-

sredstva v naslednje obraEunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroiki dela.

KS Andrejci

je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in

koledarsko leto 2017 je zakljutila s pozitivnim rezultatom- preseikom
prihodkov nad odhodki v vi5ini 794,25 EUR, ki se prenaia kot neporabljena

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
niel Beltran
ANDRE]CI

KRAJEVNA SKUPNOST
ANDREJCI
Datum: 05.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTI ANDREJCT ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 00 31.12.2017

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz lela 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Prihodki od najemnine (Gumilar Marta s.p.)
4. Vodarina
- vradilo stroSkov volitev
na volilna kom

661,71
400,00
1.502,24
64,80
156.00
75

EUR
EUR

ODHODKI
1 . Elektridna energija - mrli5ka ve2ica
2. Odvoz smeti
3. Poraba vode
4. Vzdrlev anje vodovoda
5. Pogostitev ob dnevu Zena
6. Stro5ki za va5ke igre
7. Pisarni5ki material
8. Po5tnina
UJP in bandni stro5ki

179,10
633,88
31,64
26,96
729,00
314,15
48,12
24,50
3.15

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Saldo na dan 31.12.20'17

794,25 EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran
ANDRI.)L'1

OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
ANDREJCI

Datum: 05.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.',12.2017

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE
1. Prenos sredstev iz leta 2016
2. Sredstva za vzdrlevarye vodovoda
3. Sredstva el.energijo-merilno mesto vodovod
4. Sredstva za vzdr2evanje vaiko-gasilskega doma
5. Sredstva za distilno akcijo 2017
6. Sredstva za starejse obdane 2017
7. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
SKUPAJ

.054,22
607,36
1.752,78
453,97
26,00
179,40
923,00
4.996.73
'1

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Andrejci (vzdrZevan.je in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pogostitev starej5ih obdanov za leto 2016
3. Stroiki distilne akc[e 201 7
4. Vzdievanje vodovoda
5. VzdrZevanje vaSko-gasilskega doma
6. El. energija-merilno mesto vodovod
7. Nadomestilo za
za leto 2016
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2O'17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

400,00 EUR

172,50
85,70
607,36
453,97
1.808,21
601,55
4.129.29

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

867.44 EUR

ANDRL)C\

Porodilo sestavil:
Danrel BeJtran

KRAJEVNA SKUPNOST
BERKOVCI
Berkovci 13
9207 PROSENJAKOVCI
Davina 5t.: 98654128

Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUENEMU RAdUNU 2OT7
Poslovanje Krajevne skupnosti Berkovci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Berkovci je neposredni uporabnik obiinskega proraduna
obdine M.Toplice. odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevneikupnosti
je predsednik sveta KS Berkovci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
naartu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.

v

letu 2017 je krajevna skupnost realiziralaprihodke v visini 1.366.00 EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kride raznih stroskov, kotje poraba elektridne eneigije
in poraba vode v vasko-gasilskem domu in mrliski veZici ter odvoz nagrobnih
sved iz pokopali5da. Nabavili smo bencinske skarje zazivo mejo, krilipa smo
tudi stroske zaizvedbo kresovanja in udeleZbe na vaskih igrah. Krajevna
skupnost je izvedla distilno akcijo, ob koncu leta pa smo organiziraii tudi
pogostitev starejSih obdanov v naiem naselju.

Predsednik sveta KS Berkovci:

Dlagotin Slankovii

14./,

.

a.*

KRAIEVNA SKUPNOST
BERKOVCI
Berkovci 13
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2OL7
RaEunovodsko poroailo Krajevne skupnosti Berkovcl kot drugega proraiunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi pravilnika o sestavljanju letnih poroiil ia
prorafun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega priva-in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroanih sredstev
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finandnih nalo:b in posojil

-

in

opredmetenih

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
ratun flnaninih terjatev in nalozb ter
ratun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Tofkl 1 in 2 raaunovodskega poroiila se nanalata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v tofki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finandnih terjatev in nalozb ter
pojasnila k raiunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raiunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raaunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in me0enju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nairtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nafinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroanih siedstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raiuna
driavnega in obainskega proraduna ter metodologije za pripravo porotila o doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
V bilanci stanja na dan 31.12.2077 Krajevna skupnost Berkovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
33.433,64 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkorodna sredstva in aktivne tasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Berkovci na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgoroanimi sredswi in
v upravljanju v visini 31.580,64 EUR ter kratkoroanimi sredstvi v vtsini
1.853,00 EUR.

sredstvi

Med dolqorofna sredstva in sredstvi v upravljanju je vkljuaena vrednost zemljisa v
lasti KS v visini 207,00 EUR ter neodpisana vrednost nepremiinin, med katere spada
mrliSka ve:ica, kijih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 31.373,64 EUR.
Med kratkorodna sredstva in aktivne tasovne razmejitve pa so razursiena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 1.394,07 EUR
Kratkoroane terjatve do kupcev na dan 31.12.20L7
Vzpostavljene so
kratkorotne terjawe do kupcev v ddavi v visini 126,00 EUR. Terjawe do
kupcev so vzpostavljene, kot terjatve do obianov s plaiilom obveznosti
vzdr:evanja pokopaliida.
V okviru neplaaanjh odhodkov so evidentirane neplaaane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njthova
zapadlost in plaailo bo iele
naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteuev ln neplaaani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
uposteva natelo denarnega toka.

-

-

-

v

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne aasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroane obveznosti

-

KS Berkovci ima na dan 31.12.2017 kratkoroinih obveznosti do dobaviteljev v visini
332,33 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznostl do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroano obveznost do
proraauna Obaine l.4.Toplice v vi6ini 593,92 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j.
sredsva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejsih obianov ob
koncu leta, sredstva za oiiStevalno akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo,
urejanje in vzdrzevanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaaani prihodki zmanjsujejo z nakazilom na
raaun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROdNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in

dolgoroanih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 31.580,64 EUR in preieiek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v visini 800.15 EUR.

B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV
V skladu z zakonom o raaunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaitvi posrednih in nepolrednih uporabnikov
drzavnega in obdinskih proratunov razvrida tudi KS Berkovci, priznavajo v skladu z
rafunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po dolodbi i6. ilena odredbe o
merjenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da. drugi uporabniki ugotavljajo tn razilenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nadelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
KS Berkovcije v letu 2017 realizirala prihodke v skupni visini 1.366,00 EUR.
Glavni vrr..sredstev KS so nedavani prihodki, kot so prispevki obianov za vzddevanje
pokopaliSaa in drugi nedavani prihodki.

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirata odhodke v visini 697,52 EUR. Veaino
odhodkov je KS porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za pokrivanje
stroskw odvoza odpadkov iz pokopalilaa in porabe vode ter drugi'h tekodih
odhodkov. Nekaj odhodkov pa je KS porabila za pokrivanje investicijskih odhodkov in
sicer za pokrivanje stroskov nakupa opreme.

C/ RAEUN FINANCTRANJA

KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval
obrazec Raiun financiranja prazen.
DI IZKAZ RA.UNA FINANENIH

TERJATEV

in ni imel odpladil kreditov, zato je

IN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in nalozb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgoroinih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUU6EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:
KS Berkovci je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in

-

-

gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 800,15 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil

:

Beltran

OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjceva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 12.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| BERKOVCT OD 01.01.2017 DO 31.12.20',t7

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz leta 2016
2. Okrajna volilna komisija - vradilo stro5kov volitev
3. PGD Berkovci - dotacija
4. Prispevki obdanov za mrliSko veZico-namesto cvetja
5. Prispevki obdanov za vzdievanie pokopali3da
SKUPAJ

131,67 EUR
156,00 EUR
260,00 EUR
680,00 EUR
270,00 EUR
1.497,67 EUR

ODHODKI
1 . Odvoz odpadkov
2. Potaba vode mrliska vezica in vaSki dom
3. Potisk mlic za va6ke igre - leto 2016
4. Stroski na vaskih igrah v lvanovcih - leto 2017
5. Pogostitev vaSdanov Berkovec
6. Razno blago za kresovanje
7. Skarje bencinske za Zivo mejo
8. Pladilo storitev UJP in bandni stroSki
SKUPAJ

181,03 EUR
'160,32 EUR
48,85 EUR
47,50 EUR
54,32 EUR
49,29 EUR
149,99 EUR
6,22 EUR
697,52 EUR

SALDO NA DAN 31,12,2017

800,15 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranj6eva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Dalum: 12.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORACUNA
OBEINE M,TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI BERKOVCI
oD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Prenos sredstev iz leta 20'16
2. Sredstva za distilno akciio 2017
J. Sredstva za starejSe obdane 2017
4. Sredstva za elektri6no energijo
E
Sredstva za funkcionalno
SKUPAJ
1.

ODHODKI
1 . Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 20
2. Darilni paketi za starejSe ob6ane za leto 2016
3. Stroski distilne akci.je 2017
4. Elektridna
SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.20,17

442,37 EUR
4O,OO EUR

78,00 EUR
1.31 1,59 EUR

234,00 EUR
2.105,96 EUR

16

300,77
79,70
53,98
1.077,59
1.512,04

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

s93,92 EUR

Poro6ilo pripravil;

KRAJEVNA SKUPNOST
BOGOJINA
Bogojina 10a
9222 BOGOJINA
Davina 3t.:74518941
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RA.UNU

ZOTZ

Poslovanje Krajevne skupnosti Bogojina je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Bogojina je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Bogojina. Poslovanje vodi
po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni del j e poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 4.350.24 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritj e raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije,
poraba vode ter vzdrZevaile vaSkega doma z obnovo fasade. Znaten del sredstev
smo porabili za dotacijo druStvu, ki deluje v na5em naselju in nabavi novoletne
razsvetljave z okraski. Krajevna skupnost je izvedla distilno akcijo, ob koncu
leta pa smo organizirali tudi pogostitev starej5ih obdanov v na5em naselju.

Predsednik sveta KS BOGOJINA:

KRA'EVNA SKUPNOST
BOGOJINA
Bogojina 1Oa
9222 BOGOJINA

POJASNILA K RACUNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2OL7
Raaunovodsko poroailo Krajevne skupnosti Bogojina kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnlka o sestavljanju letnih poroail za
proradun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorodnih finantnih nalo:b in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
rafun finanfnih terjatev in naloZb ter
radun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 radunovodskega poroaila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toaki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnlla k lzkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finananih terjatev in naloib ter
pojasnila k raaunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju ratunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o ratunovodstvu, pravilnik o razalenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljufnega ratuna
driavnega in obainskega prorafuna ter metodologije za pripravo porotila o dose:enih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. alenom
Zakona o ratunovodswu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 37.12.2017 Krajevna skupnost Bogojina izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
83.611,05 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgoroana sredstva ter
- kratkorofna sredstva in aktivne aasovne razmejitve.
Krajevna skupnost Bogojina na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgoroanimi sredstvi in
sredstvi v upravuanju v viiini 76.887,41 EUR ter kratkoroanimi sredstvi v viSini
6.723,64 EUR.
Med dolooroina sredstva in sredstvi v upravlianju je vkljudena vrednost zemljisd v
lasti KS v vi5ini 14.881,63 EUR ter neodpisana vrednost nepremianin, med katere
spadajo: zadruzni dom, mrliska vezica, Sola, avtobusne iakalnice, in drugi objekti, ki
jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 59.143,45 EUR, ter neodpisana
vrednost opreme v vrednosti 2.862,33 EUR,
Med kratkoroina sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razvrsaena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2077 v visini 3.399,77 EUR

-

-

Vzpostavljene so
Kratkorotne terjatve do kupcev na dan 31.12.2017
kratkoroine tenawe do kupcev v drzavi v visini 650,50 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do obdanov s plaailom obveznosti
KS, ter zaraEunana in neplatana
\rzdr:evanja komunalnih objektov
najemnina za poslovne prostore oddane v najem v vaskem domu za potrebe

v

-

trgovine.

V okviru neplaianih odhodkov so evidentirane neplaEane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik prorafuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaailo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobavlteljev in nepladani odhodki in obremenili stroEkl. Tu se
uposteva naaelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroane obveznosti in pasivne dasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroine obveznosti

-

KS Bogojina ima na dan 3r.12.2017 kratkoroanih obveznosti do dobaviteljev v visinl
2.672,47 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete raaune,
ki se nanaiajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.

Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroano obveznost do
proratuna Obaine M.Toplice v visini 691,57 EUR. Obveznost je nastala iz nastova
namensko prejetih sredstev iz proraauna (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost KS,
sredswa za pogostitev starejiih obfanov ob koncu leta, sredstva za oaistevalno
akcijo in druga sredstva za tekoao obnovo, urejanje in \rzdrzevanje komunalnih
objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaaani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
ratun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V

in dolgoroanih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 76.887,41 EUR in presezek prihodkov
nad odhodkl na dan 31.12.2017 v visini 2.708,20 EUR.
okviru lastnih virov

BI IZKIZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o rafunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaiwi posrednih in neposrednih uporabntkov
driavnega in obainskih proraiunov razvrSta tudi KS Bogojina, priznavajo v skladu z
raaunovodskim naielom denarnega toka, to pa po doloabi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabnlki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nafelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.20L7 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 20u.

1. Prihodki
je v letu 2017 realizirala prihodke v skupni visini 4.350,24 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavfni prihodki, kot je najemnina za poslovne prostore
oddane v najem v vaskem domu za potrebe trgovine, prostovoljni prispevki obtanov
in drugi nedavfni prihodki. Poleg nedavdnih prihodkov je krajevna skupnost realizirala
transferne prihodke in sicer iz obainskega proraiuna za pokrlvanje stroskov tekodega
\tzdrievanja komunalnih objektov.
KS Bogojina

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viiint 3.540,63 EUR. Veaino
odhodkov je KS Bogojina porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za
pokrivanje stroskov porabe vode, odvoza odpadkov in druge tekoae odhodke za
vzdr:evanje komunalnih objektov, znaten del sredstev pa je KS porabila tudi za
tekoae transfere neprofitnim organizacijam.

C/ RAiUN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval
obrazec Rafun financiranja prazen.

in ni imel odpladil kreditov, zato je

DI IZKAZ RAEUNA FINANENIH

TERJATEV IN NATOZB
Prav tako kot raiun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleie, s tem pa tudi ne more
dobiti vrafil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

KS Bogojina je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- prese)kom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 2.708,20 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplaiil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran

f2.'--

ObEina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina
Datum: 07.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA KS BOGOJTNA ZA OBDOBJE OD 01.0,t.2017 DO 3'1.12.2017

PRIHODKI
1

. Prihodki od najemnine - Trgovina AIBA

2. Prisp. ob6anov - odisdevalna akclja 2017
3. Zavarovalnica-odSkodnina za VGD
4. Okrajna volilna komisija - vradilo stro5kov volitev
5. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
6. Prenos
iz lela 2016
SKUPAJ

ODHODKI
1. Stro5ki malic na delovni akciji in pogostitev na prireditvi
2. Potaba vode in odpadne vode
3. Dimnikarske storitve
4. Odvoz odpadkov
5. Odmasevanje hiSne kanalizacije v skupnih prostorih
6. Popravilo vodovoda na Trnovskem bregu
7. Dotacija SD Bogojina
8. Stro5ki na va5kih igrah
9. Notarske storitve
1 0. Ureditev gredic pri mrli5ki ve2ici
11.Pla6ilo bandnih stroSkov in storitev UJP
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2017

1.458,00
250,00
486,24
'1s6,00

EUR
EUR
EUR
EUR
2 000,00 EUR
1.898 s9 EUR

203,26 EUR
474.12 EUR
263,22 EUR
85,76 EUR
36,84 EUR
269,29 EUR
1.900,00 EUR
171,00 EUR
34,84 EUR
97,60 EUR
4,70 EUR
3.540,63 EUR

2.708,20 EUR

Poro6ilo sestavil:
Daniel Beltran

h^-=-

Stran

1

Obdina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina
Dalum: 07 .O2.2O18

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
zA KS BOGOJTNA ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

1

. Sredstva za distilno akcijo 2017

2. Sredstva za povedanje modi el.energ. v mrli5ki veZici
3. Sredstva za starej5e obdane 2016
4. Sredstva za elektridno energijo
5. Sredstva za vzdievanje VGD in poraba vode
6. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
7. Sredstva za starejse obtane 2017
8. Prenos sredstev iz lela 2016

ODHODKI
'l . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno
dejavnost
za lastne potrebe naselja Bogojina (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pogostitev starejesih obdanov za lelo 2016
3. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 20'16
4. Elekhidna energija
5. Povedanje modi el.energ. v mrli5ki veZici
6. VzdrZevanje VGD in poraba vode
7. StroSki distilne
2017
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2017

198,00
1.708,33
67,28
1.6s9,99
1.177,40
2.453,00
554,50
756.07

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2 000,00 EUR

499,92
67,28
2.232,07
1.708,33
1.177,40
198,00
7.883,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EU

691,57 EUR

Poro6ilo sestavil:
niel Beltran

Stran

1

KRAJEVNA SKUPNOST
BUKOVNICA
Bukovnica l0
9222 BOGOJINA
Davina 5t.:50011910

Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJU.NEMU UCUNU

ZOTZ

poslovanje Krajevne skupnosti Bukovnica je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zukono. o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Bukovnica je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obiine tf,l.toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Bukovnica. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nui.tu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob Loncu poslornega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni delje poslovno porodilo.

Vletu20lTjekrajevnaskupnostrealiziralaprihodkevvi5ini82S.T0EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in zawitjeraznih stroskov, kotje analiza vode, poraba_
idn" enl.gil" v va5ko-gasilskem domu in mrli5ki veZici, odvoz nagrobnih
"lei.t
sved iz pokopaliSda ter popravilo vodovodnega drpaliSda'
Krajevna skupnostje vletu 2017 nabavila rezervoat zavodo,izvedla distilno
akcijo, ob koncu leia paorganizirala tudi pogostitev starejsih obdanov v nasem
naselju.

Predsednik sveta KS Bukovntca:
TomaZ Ne mec

r-r

KRATEVNA SKUPNOST
BUKOVNICA

Bukovnica 10
9222 BOGOJINA

POJASNILA

K RA.UNOVODSKIM

IZKAZOM

zA LETO 2017

prora'unskega
Radunovodsko poroailo Kraievne skupnosti BUKOVNICA kot drugega
'sestavlieno'
na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
,p"r.Oriti ie
proraiun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s Prilogama o
stanju in gibanJu neopredmetenih dolgorotnih sredstev
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finananih nalo:b in posojil

-

in

opredmetenih

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raaun finaninih terjatev in nalozb ter
rafun flnanciranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1in 2 radunovodskega poroaila se nana6ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toaki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih Tako
pojasnila k izkazom zaiemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu flnananih terjatev in naloib ter
pojasnlla k rafunu flnanciranja.

-

se ie
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju
,poriUljuirircn o raiun-oiodstvu, pravilnik o razalenjevanju in merjenju prihodkov in

pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nafrtu za
piotufrnste uporabilt<e in druge osebe javnega prava ter navodilo o
pioiiirn,
'naiinu
in stopnlan odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

oOt oOflou

osnovnih sredstev.

Vskladuzzakonomojavnlhfinancah,Navodilomopripravizaklju.negara.una

ia.r.""i.l.
.iriin i"

i,;ruiunu ter metodologije za pripravo porotila o dosezenih
"iiii"tr"gi
neplsiednirr in posrednih upoiabnitov proratuna in 2l Elenom

Zakona o radunovodstvu pojasnjuiemo:

".^rulifl

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Bukovnica izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.L2.20t7 znaia
1.867,17 EUR.

1. SREDSryA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredswa ter
- kratkoroina sredstva in aktivne tasovne razmejiwe'

Krajevna skupnost Bukovnica na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgorofnimi sredsfvi
in sredstvi v upravljanju v vi5ini 750,52 EUR ter kratkorodnimi sredsfui v viSini
1.116,65 EUR

.

Med dolgorodna sredstva in sredsWi v upravljaniu je vkljudena neodpisana vrednost
opreme, ki je v lasti KS in sicer v vrednosti 750,52 EUR.
Med kratkoroEna sredstva in aktivne tasovne razmejitve pa so razvr5tena:
denarna sredsWa pri bankah na dan 37.72.2017 v viSini 707,81 EUR
Kratkoroine terjatve do kupcev na dan 31.12.2017 kratkorodnih terjatev do
kupcev v drZavi nima

-

-

V okviru neplatanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraauna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaailo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroski. Tu se
uposteva nadelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroine obveznosti in pasivne fasovne razmejirve ter
lastne vire in dolgorotne obveznosti

-

KS Bukovnica ima na dan 3L.72.2077 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
408,21 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorotno obveznost do
proraduna Obdine Moravske Toplice v viSini 234,75 EUR. Obveznost je nastala iz

naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredswa za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejiih obdanov ob koncu leta, sredstva za
odiSdevalno akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).

3. LASTNI VIRI

V

IN DOLGORO.NE

OBVEZNOSTI

in

dolgorofnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 750,52 EUR in presezek prihodkov nad

okvlru lastnih virov

odhodki na dan 31.12.2017 v visini 473,06 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
dr:avnega in obalnskih proraaunov razvrita tudi KS Bukovnica, priznavajo v skladu z
raaunovodskim nafelom denarnega toka, to pa po doloabi 16. alena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razalenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naaelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
Bukovnica je v letu 2017 realiziral prihodke v skupni viSini 825,70 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavtni prlhodki, k6t je izpladilo odskodnine zavarovalnice
za vodovod. Poleg nedavanih prlhodkov je KS realizirala 5e transferne prihodke in
sicer iz obainskega proraiuna za pokrlvanje stroSkov tekoaega vzdr:evanja
komunalnih objektov ter drugi nedavani prihodki za tekoao porabo.
KS

2. Odhodki

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v visini 632,70 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekoiih odhodkov in sicer za pokrivanje
stroEkov odvoza odpadkov in vzdr:evanja vodovoda'

C/ RA.UN FINANCIRAN]A
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadol;eval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Rafun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINAN.NIH

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finantnih terjatev in naloib ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgoroinih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:
KS Bukovnica je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in

-

gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- presezkom prihodkov
nad odhodkl v vi5ini 473,06 EUR, ki se prenasa kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stroski dela.

V Moravskih ToPlicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran

Obdina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bukovnica
Datum: 1 5.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
01 .01.2017 DO 31.12.2017

zA KS BUKOVNTCA ZA OBDOBJE OD

PRIHODKI
1 . Prenos prese2ka iz leta 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Zavarovalnica Triglav-odSkodnina za vodovodno 6rpali56e
volilna komisiia - vradilo stroikov volitev
SKUPAJ

280,06
500,00
169,70
156,00
1.105.76

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1 . Popravilo vodovodnega 6rpaliS6a
2. Odvoz smeti
3. Bandni stro5ki in UJP
SKUPAJ

169,70
459,07
3.93
70

EUR
EUR
EUR
EUR

Saldo na dan 31.12.2017

473,06 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

7-*-*''

Obdina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bukovnica
Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORA.UNA OBEINE M.TOPLICE
zA KS BUKOVNTCA ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

1 . Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za vodovod-analiza vode
3. Sredstva za elektridno energijo
4. Sredstva za distilno akciio 2017
5. Sredstva za starejse obdane za lelo 2017
6. Sredstva za funkcionalno
2017
SKUPAJ

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Bukovnica (vzdrzevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. StroSki distilne akcije 20'17
3. Elektri6na energija
4. Analiza vode
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.20'17

225.02EUR
4s3,30 EUR
1.543,79
34,00
44,61
2'12,00

EUR
EUR
EUR
EUR

2.512,72EUR

500,00 EUR

45,18
1.352,84
379,95
2.277,97

EUR
EUR
EUR

EUR

234,75 EUR

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran
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KRAJEVNA SKUPNOST

irxpdx-q vns
iikeika

vas 20

9207 PROSENJAKOVCI
DavEna 5t.: 80492550

Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJU.NEMU RA.UNU 2017
poslovanje Krajevne skupnosti eikedka vas je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost eiteeka vas je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
predsednik sveta KS iit"eka vas. Poslovanje vodi po samostojnem
finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema
obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko
porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

je

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 1.156'00 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kide raznih stroskov, kotje poraba elektridne energije
v vasko-gasilskem domu. V letu 2017 smo tudi nabavili novoletne ludke, kili
stroSke za kresovanje, izvedli distilno akcijo ter ob koncu leta pogostili starejSe
obdane v naSem naselju.

Predsednica sveta KS Cikedka vas:
Mariia Puhan

t?"L*-

KR,AIEVNA SKUPNOST

irredxr vrs

aikeaka vas 20

9207 PROSENJAKOVCI

poJAsNrLA

x miulrovoosxrM

rzKAzoM

ZA LETO 2OL7
Ratunovodsko poroailo Krajevne skupnosti aIKEaKA VAS kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porofil za
proratun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju

in gibanju

neopredmetenih dolgoroanih sredstev
osnovnih sredstev ter
stanju ln glbanju dolgoroanih flnantnih naloib in posojil

in

opredmetenih

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raaun finantnih tedatev in nalo:b ter
radun flnanciranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1in 2 radunovodskega porotila se nanaiata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toiki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu flnanfnih terjatev in nalozb ter
pojasnlla k rafunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raaunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raaunovodstvu, pravitnik o razElenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem naatu za
proratun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naiinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroanih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljuinega rafuna
driavnega in obdinskega proratuna ter metodologiie za pripravo poroiila o dosezenih
clljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. alenom
Zakona o raaunovodswu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
V bllanci stanja na dan 3!.12.2017 Krajevna skupnost tikeaka vas izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovlh virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
3.978,39 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkorofna sredstva in aktivne iasovne razmejiwe.
Krajevna skupnost eikeika vas na dan 31.12.20]17 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi
visini
3.228,39 EUR.

in sredstvi v upravljanju v visini 750,00 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v
Med dolgoroana sredswa in sredstvi
lasti KS v visini 750,00 EUR

v upravljaniu je vkljudena vrednost

zemlji5d v

Med kratkorotna sredstva in aktivne fasovne razmejiwe pa so razvrSiena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 3.036,17 EUR

-

Kratkoroane terjatve do kupcev na dan 31.L2.20!7
kupcev v dr:avi nima

-

kratkoroanih terjatev do

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraiuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaailo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplaaani odhodki in obremenili stroski. Tu se
uposteva naielo denarneqa toka.

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne tasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroane obveznosti

-

KS tikeaka vas ima na dan 3L.72.2017 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v
viiini 191,77 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavuajo obveznosti za prejete
raaune, ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
januarlu 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroano obveznost do
proratuna Obaine l4oravske Toplice v viiini 774,90 E|JR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraauna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejiih obaanov ob koncu leta, sredstva za
ofiSievalno akcijo in druga sredswa za tekoEo obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V

okviru lastnih virov

ln

dolgoroinih obveznosti izkazuje krajevna skupnost

neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 750,00 EUR in presezek prihodkov nad
odhodki na dan 37.72.2017 v viiini 2.261,27 EUR.

B/ IZKM PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raaunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obfinskih proratunov razvrSia tudi KS Ciketka vas, priznavajo v skladu
z raaunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po doloabi 16. tlena Odredbe o
merjenju in razalenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razalenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarneqa toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prora.unskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
vas je v letu 2Ol7 rcalizircl prihodke v skupni viSini 1.156,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraduna za
pokrivanje stro5kov tekodega vzdrzevanja komunalnih objektov. Poleg transfernih
prihodkov je KS realizirala tudi nekaj drugih nedavfnih prihodkov.
KS eikedka

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 925,79 EUR. Odhodke je
KS porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za pokrivanje stroskov porabe
elektridne energije ter drugih tekodih odhodkov.

C/ RA.UN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadol:eval in ni lmel odpladil kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI IZKAZ RAcUNA FINANENIH

TERJATEV

IN NALOzB

Prav tako kot raiun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vraiil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:
KS aikeaka vas je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljuiil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 2.267,27 EUR, ki se prenaia kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stro5ki dela.

-

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran

OBCINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranj6eva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 14.O2.2O18

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTT CrreCXA VAS OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1. Prenos prese2ka iz lela 2016
2. Okr$na volilna komisija - vraailo stroskov volitev
3. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Elektri6na energija
2. VzdrZev arye pokopaliS6a-urejanje groba
3. Stro5ki za kresovanje
4. Pladilo storitev UJP
SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2017

2.031,06 EUR
156,00 EUR
1.000,00 EUR
318?"06 EuR

748,16
29,76
145.22
2,65
925,79

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

2.261,27 EUR

O86INA
MORAVSKE TOPLICE
KranjEeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 14.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBCINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
e txecxa vAs oD 01.o1.zo1z Do 31.12.2011

1. Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3. Sredstva za starejse obtane 2017
4. Sredstva za funkcionalno
SKUPAJ

2017

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja eikedka vas (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Darilni paketi za starejse obdane za leto 2016
3. Darilni paketi za starej5e obdane za leto 2017
4 Stlolki distilne akcije 2017
SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2017

1.543,72
44,00
93,60
387,00
2.068,32

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

'1.000,00 EUR

'127,49 EUR

111,8s EUR
s4,08 EUR
'1.293,42 EUR

774,90 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran
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KS FILOVCI

Filovci 13

9222 Bogojina
Davdna 5tevilka: 13899333
Datum: 16. februar 2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKUU.NEMU RA.UNU

2OU

Poslovanje Krajevne skupnosti Filovci je v letu 2017 potekalo v skladu z Zakonom o radunovodswu in
Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni samoupravi. Krajevna skupnost Filovci je pravna oseba in
je neposredni uporabnik obdinskega proraiuna obfine Moravske Topljce. Odgovorna oseba oz. zakoniti
zastopnik kroevne skupnosti je predsednik Sveta KS Filovci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraauna in katerega sprejema obiinski svet. Ob koncu poslovnega
leta sestavi samostojno ratunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viiini U.444,16€ in je skupaj s prenosom preseZka
iz leta 2016 74,773,03C, razpolagala s finandnimi sredswi v visini 31.617,19€.
Prihodke podrobneje razdlenimo na prispevke obdanov za oskbo s pitno vodo z vodovodnega sistema
Filovci v vasi, na Filovskem bregu in na Trnavskem bregu v visini 73.734,73€, povraailo odskodnine
zavarovalnica >Triglav< za nastale okvare na vodovodnem sistemu v viSini 2.281,05€, za mrliiko veiico
prejeta donacija od dedi5iine, prispevki namesto cvetla in nakup Zarnega groba v visini 978,00€, priklop na
vaski vodovod 500,00€, od zbiranja starega dasopisnega papirja 394,38€, ter povradilo stroikov
organizacije volitev 5. OVK 156,00€.

V letu 2017

je krajevna skupnost zbrana sredstva porabila za nemoteno delovanje v visini

12.310,9,1€.

Odhodke podrobneje razilenimo na porabljena sredswa za vzdrievanje 1.956,28€ in analize vode
1.261.88€ samega vodovodnega sistema Filovci, stro5ke elektriane energije porabljene za nemoteno
delovanje vodovodnega sistema in porabljene v vaiko-gasilskem domu 3,557,77C, poitne storiwe 445,78€,
najem mobilnega telefona 188,75€, ter za banane strolke in provizije v visini 14,75€.
Organizirali smo kresovanje. obdarovanje otrok na tt'liklavievanju in starejiih vaidanov na njihovem
sredanju, ter sofinancirali prireditev >imenovanje 11. Prekmurske vinske kraljice< v >Gaj-u< in sodelovanje
na vaskih igrah v lvanovcih, s skupnimi stroski v skupni visini 2.154,85€.
Za potrebe KS in dru5tev smo v va5ko-gasilskem domu za vzdrievanje prostorov in raiunalnilke opreme
porabili sredstva v viSini 694,81€, za ogrevanje le-teh prostorov smo nabavili kurilno olje v visini 697,67€.
Za ureditev nagrobne

ploiie na pokopaliSdu smo od5teli 473,93€.

Sofinancirali smo prevoze na prireditve druitvom v skupni visini 352,07€.

za potrebe otrok vrtca Filovci smo nabavili otro5ke prenosne mize s klopmi v viiini 512,40€.

Presezek sredstev v visini 19.306,25€ bomo namenili za delovanje krajevne skupnosti v letu 2018.
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Predsednik Sveta KS Filovci:

nndrej BALIGAC

:j
\.

KRAJEVNA SKUPNOST
FILOVCI
Filovci 13
9222 BOGOJINA

POJASNILA K M.UNOVODSKIM IZKAZOM
zA LErO 2017
Raaunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Filovci kot drugega proradunskega
uporabnlka je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroail za
prorafun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o
stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroanih sredstev
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgoroanih finandnih naloZb in posojil

-

in

opredmetenih

2. izkaze

-

prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raEun flnandnih terjatev in nalo:b ter
raaun financiranja

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 rafunovodskega poroaila se nanaiata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu flnananih terjatev in nalo:b ter
pojasnila k radunu flnanciranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raiunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raaunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem naartu za
proradun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorofnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljuinega

raduna
drZavnega in obtinskega prorafuna ter metodologije za pripravo porofila o dose:enih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prorafuna in 21. alenom
Zakona o raaunovodstvu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Filovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znasa
67.739,83 EUR.

1. SREDSTVA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgoroana sredstva ter
- kratkorodna sredstva in aKivne aasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Filovci na dan 31.12.2017 ftzpolaga z dolgoroaniml sredstvi in
sredstvi v upravljanju v viiini 34.793,59 EUR ter kratkoroanimi sredswi v visini
32.946,24 EUR .
lYed dolooroEna sredstva in sredstvi v upravlianiu je vkljuaena neodpisana vrednost
nepremianin, med katere spadajo: vaiki dom in mrliska veiica, ki jih ima krajevna
skupnost v svoji lasti v vrednosti 30.567,87 EUR, ter neodpisana vrednost opreme v

vrednosti 4.225,72EUR.
Med kratkoroana sredstva in aktivne iasovne razmejive pa so razvrsaena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.20u v viiini 21.912,57 EUR
Vzpostavljene so
Kratkoroane terjatve do kupcev na dan 31.72.2077
kratkoroane terjatve do kupcev v driavi v viiini 7.982,17 EUR. Terjatve do
kupcev so \rzpostavljene kot tedatve do obaanov s plafilom obveznosti
vzdrzevanja komunalnih objektov v KS kot so vaikl vodovodi za plafilo porabe
vode.
V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplaEane obveznosti, ki jih
neposrednl uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
zapadlost in plafilo bo Sele
obveznosti do dobaviteljev in neplafani odhodki in obremenili stroski. Tu se
upo5teva nafelo denarnega toka.

-

-

-

v

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroane obveznosti in pasivne aasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

KS Filovci ima na dan 31.12.2017 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v visini
3.050,37 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu janua[u 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino obveznost do
proraiuna Obaine M.Toplice v viiini 2.574,72 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proraiuna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejsih obianov ob
koncu leta, sredstva za odiSfevalno akcijo in druga sredsWa za tekoio obnovo,
urejanje in vzdrZevanje komunalni h objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti nepladani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
raiun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRT TN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 34.793,59 EUR ter preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 19.306,25 EUR.
BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH

UPORABNTKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
dr2avnega in obtinskih proradunov razvr5ia tudi KS Filovci, priznavajo v skladu z
raiunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naEelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.72.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
je v letu 2077 realizirala prihodke v skupni viSini 17.444,16 EUR.
Glavni vir sredstev KS so 5e zmeraj nedavdni prihodki, kot so sredstva obdanov za
vodarino in prostovoljni prispevki obdanov za mrli5ko veZico ter drugi prihodki, kot so
KS Filovci

odSkodnine zavarovalnice za popravilo vodovoda.

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 12.310,94 EUR. Tudi v
letu 2017 je krajevna skupnost zagotavljala pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za,
vzdrZevanje vaSkega vodovoda, pokrivanje stroikov elektridne energije, odvoza
odpadkov, kurilno olje, analize vode, postnine, vzdr2evanje opreme, prevozne stroske
in druge tekode odhodke, nekaj sredstev pa je porabila za tekode transfere javnim
zavodom ter za nakup opreme.

C/ RA.UN FINANCIRANJA
KS sevkoledarskemletu20TT ni zadolZeval
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINANENIH

inni imel odpladil kreditov,zatoje

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finantnih tedatev in nalozb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredsWi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleie, s tem pa tudi ne more
dobiti vrafil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mo2no ugotoviti naslednje:

-

-

KS Filovci

je v letu

2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in

gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v viSini 19.306,25 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obra6unsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran
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OBCINA I/I.TOPLICE

KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 . Priklop na vodovod - Berden Slavko
2. Prispevki ob6anov za vodarino
3. Prispevki obdanov za mrli5ko vezico-namesto cvetja
4. Zavarcvalnica Triglav - odSkodnine za vodovod
5. Prihodki od prevzema starega dasopisja (Dinos)
6. Okrajna volilna komisija - vradilo slro5kov volitev
7. Prenos
iz leta 2016
SKUPAJ PRIHODKI

500,00
13.134,73
978,00
2.281,05
394,38
156,00
14.173.03
31.617.19

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1. Analiza vode

2. Elektridna energija
3. UJP provizije in bandni stroSki
4. Vzdrlevanje vodovodnega omrefa
5. VzdrZevanje radunalni5ke in multifunkcijske naprave
6. Kurilno olje za VGD
7. Po5tnina
8. Delikatesni izdelki, pija6a in drug material za ruzne prireditve
9. Vzdr2evanje vaskega doma
10. Stroiki za va5ke igre
1 1 .Urejanje nagrobne plo5de
l2.Stro5ki prevozov (KS in dru3tva v naselju)
13.Otro5ke prenosne mize s klopmi za vfiec
l4.Mobilni telefon za potrebe KS
SKUPAJ ODHODKI

1.261,88 EUR
3.557,77 EUR
14,75 EUR
1.956,28 EUR
597,21 EUR
697,67 EUR
445,78 EUR
1.797 ,43 EUR
97,60 EUR
357,42 EUR
473,93 EUR
352,07 EUR
5'12,40 EUR
'188,75 EUR
12.310.94 EUR

Saldo na dan 31.12.2017

19.306,25 EUR

PoroOilo pripravil:Daniel Beltran

Moravske Toplice, 30.0'1.201 8
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Stran

1

OBCINA M,TOPLICE

KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE MORAVSKE TOPLICE
zA oBDOBJE OD O1.O',1.2017 DO 31.12.2017

pRtHooxt tz pRoRacuNa oecrNe M.ropttce
1 . Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3. Sredstva za starej5e obdane 2016
4. Sredstva za starej5e obeane 2017
5. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
SKUPAJ PRIHODKI

3.233,68
296,00
43,46
45,91
2.178,00
5.797.05

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

. Pogostitev starej5ih obeanov za lelo 2016
2. Darilni paketi za starej5e obdane za leto 20'16
3. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 20'16
4. Stro5ki distilne akcije 2017
5. Stroiki telefona,interneta,GSM mobitela
6. PisarniSki material
SKUPAJ ODHODKI

280,00
486,94
751,93
489,05
837,56
376.8s
3.222,33

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Saldo na dan 31.12.2017

2.574.72EUR

ODHODKI
'1

Moravske Toplice, 30.01 .2018

Poro6rlo pripravil:
Daniel Beltran

Stran'1

EUR
EUR

KRAJEVNA SKUPNOST
FOKOVCI
Fokovci 26
9208 FOKOVCI
Davina 5t.: 93848102
Datum: 28.02.2018

POSLO\TNO POROdILO K ZAKLJU.NEMU NAdUNU ZOTZ
Poslovanje Krajevne skupnosti Fokovci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Fokovci je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Fokovci. Poslovanje vodi po samostojnem finaninem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 3.153.93 EUR.
Sredstva, ki so na radunu kraj evne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stroSkov, kotje poraba elektridne energije.
y let:u 2017 smo krili stroSke popravila zvonika na pokopali5du (ti stro5ki so bili
povmjeni s strani zavarovalnice, kot od5kodnina), nekaj sredstev smo namenili
PGD Fokovci, krili pa smo tudi stroike udeleZbe na vaSkih igrah. Krajevna
skupnost je ob koncu leta or ganizirala tudi pogostitev starej Sih obdanov v
naSem naselju.

:ta KS Fok ovcl:

,flordan

KRAIEVNA SKUPNOST
FOKOVCI
Fokovci 26

9208 FOKOVCT

PO]ASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2017
Raiunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Fokovci kot drugega proraiunskega
uporabnika je sestavueno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnlh porotil za
proraiun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o
stanju in gibanju neopredmetenih dolgorofnih sredstev
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgoroanih finaninih naloib in posojil

-

in

opredmetenih

2. izkaze

-

prihodkov ln odhodkov drugih uporabnikov
raaun finandnih terjatev in nalozb ter
raaun Rnanciranja

3. pojasnila k izkazom.

Tofki 1 ln 2 ratunovodskega porotila se nanaiata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazlh. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finananih terjatev in nalozb ter
pojasnila k raaunu flnanciranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem naartu za
proraaun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega

raauna

driavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o dose:enih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prorafuna in 21. alenom
zakona o radunovodswu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Fokovci lzkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
11.074,36 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorofna sredstva ter
- kratkoroina sredstva in aktivne fasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Fokovci na dan 31.12.2017 ne razpolaga z dolgorofnlmi sredstvi
in sredstvi v upravljanju, temvet razpolaga samo z kratkoroanimi sredstvi v viiini
11.074,36 EUR.
Med kratkorotna sredswa in aktivne tasovne razmejitve pa so razvridena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viiini 10.260,91 EUR

-

2.

-

Vzpostavljene so
Kratkoroane terjawe do kupcev na dan 31.12.2017
kratkoroine tenatve do kupcev v dr:avi v vi5ini 540,00 EUR. Terjatve do
kupcev so \rzpostavljene, kot tedatve do obfanov s pladilom obveznosti
vzdr;evanja vodovodnega omrezja.
V okviru neplaaanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraeuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in platilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upoiteva nafelo denarnega toka,

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroine obveznosti in pasivne fasovne razmejiwe ter
Iastne vire in dolgoroane obveznosti

-

KS Fokovci ima na dan 31.12.20L7 kratkoroanih obveznosti do dobaviteljev v visini
272,90 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanaBajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteuev ima krajevna skupnost kratkoroino obveznost do
proraduna Obaine M.Toplice v vi5ini 1.338,17 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz prorafuna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejsih obtanov ob
koncu leta, sredstva za oaisaevalno akcUo in druga sredstva za tekoao obnovo,
urejanje ln vzdrzevanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost lma evidentirane tudi neplaaane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplafani prihodki zmanjiujejo z nakazilom na
raaun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROdNE OBVEZNOSTI
V okviru lastnih virov in dolgoroanih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseZek
prihodkov nad odhodki na dan 37.72.2077 v visini 8.922,74 EUR.

B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raaunovodstvu se prihodki ln odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi l.jredbe o doloaitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proraiunov razvrsia tudi KS Fokovci, priznavajo v skladu z
rafunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po doloibi 16. flena Odredbe o
merjenju in razilenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razilenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prlhodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.72.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

l.

Prihodki

je v letu 2011 realiziral prihodke v skupni viSini 3.153,93 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavfni prihodki, kot so prostovoljni prispevki obtanov za
vzdrZevanje vodovodnega omrerja in drugi nedavfni prihodki, kot je odskodnina
zavarovalnice. Poleg nedavinih prihodkov je KS realizirala tudi transferne prihodke in
sicer iz obiinskega proraduna za pokrivanje stroikov tekoaega vzdrievanja
komunalnih objektov.
KS Fokovci

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 1.989,04 EUR. Vefino
odhodkov je KS porabila za pokrlvanje tekofih odhodkov in sicer za pokrivanje
stroikov elektriine energue, tekofe vzdr:evanje komunalnih objektov in drugih
odhodkov, nekaj sredstev pa je porabila za tekoae transfere neprofltnim
organizacijam.

C/ RA.UN FINANCIRAN]A
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI IZKAZ RAdUNA FINANENIH TERJATEV IN

NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finantnih te{atev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorofnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleie, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

-

KS Fokovci je
letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 8.922,74 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zuezi s
stroiki dela.

v

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran

A"--'

OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjeeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Dalum: 12.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| FOKOVCT OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
I . Prenos prese2ka iz leta 2016
2. Zavar.f riglav - odSkodnina za popravilo zvonika
3. Prispevki obdanov za vzdr2evanje vodovoda Fokovci
4. Obdina M.Toplice (sredstva za va5ke igre-darilni
SKUPAJ

7.757,85
673,93
2.230,00
250,00
10.911,78

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1 . Elektridna energija - vodovod
2. Stro3ki za vaSke igre
3. Dotacija PGD Fokovci
4. Popravilo zvonika na pokopali6du
5. Pla6ilo storitev UJP in bandni stro5ki
SKUPAJ

948,78
161,00
200,00
673,93
5,33
1.989,04

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SALDO NA DAN 31.12.2017

8.922.74 EUR

bon)

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

Stran

1

OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
FOKOVCI

Dalum. 12.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

1. Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za starejSe obdane 2016
3. Sredstva za starejse ob6ane 20'17

4.

Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
SKUPAJ

1.408,52
179,40
195,00
869,00
2.651.92

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1 . Pogostitev starejSih obdanov za leto 2016
2. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2017
3. Prevoz starejsih obianov na druzabno sredanje za leto 2017
4. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 2016
5. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 2017
SKUPAJ

353,20 EUR
78,58 EUR
2O,OO EUR
491,01 EUR
370,96 EUR
1.313.75 EUR

Saldo na dan 31.12.20'17

1.338.17 EUR

Porodilo sestavil.
Daniel Beltran
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IVANCI
Ivanci 88
9222 TIOGOJINA
Davina 3t.: 8661E300

Datum: 28.01.201 8

POSLOVNO POROEILO K ZAKLJIId'NEMI.I ITA.IINU 20I7
Poslovanjc Krujc'vnr' skupnosti lvanci jc v lctu 2017 potekalo v skladu z.
Zakonont o raeun(x'odslvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
sanroupravi.
Krajcvna skupnost lvanci je ncposrcdni uporabnik obtinskega proraduna Obtinc
M.Toplice. Odgovoma oscha oz. zakoniti zastopnik krajevnc skupnosti je
prr.dscdnik sveta KS lvanci. Poslovanje vorli po samostojnem linaninem natrtu.
ki ic. se.stavni del obcinskegn proraduna in katerega sprejema obeinski svet. Ob
koncu poslovncga leta sestavi samostojno radunolodsko poroeilo, katerega
scstarrri del je poslovno porolilo.

\/

letu ?017 je krajevna skupnost rcalizir.rlu prihodke

r

vi5ini 5.9-j6.08 EUR.

Sredstva, ki so na radunu kraicvne skupnosti smo nanrcnili za l'unkcioniranje
krajevnr' skupnosti in za kritje raznih stroikor', kot jc vzdr2evanjc vaikega
dorna in vodolotlu. porabo lodc in elektriene cncrgije ter stroSkc mobilnega
telclbna. V lctu 3017 smo nabavili tudi klimatske naprlvc za vaSki dom in
mrliSko ve2ico tcr krili stroSkc udele7hc na va5kih igrah. Krajcvna skupnost.ie'
izvctlla Iistilno akciio. ob koncu leta pa snro organizirali tudi pogostitev
starc.iSih obianov v naScnr nascl.iu.

Predsctlnik sveta KS Ivanci:

6.

\+

^ -"qlr
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KRAIEVNA SKUPNOST
IVANCI

Ivancu 88

9222 BOGOJINA

POJASNILA K RAdUNOVODSKIM IZKAZOM
zA LETO 2017
Ratunovodsko poroailo Krajevne skupnosti Ivanci kot drugega proraEunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proraiun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgoroanih finanEnih nalozb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raaun flnananih terjatev in nalo:b ter
ratun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Toiki 1 in 2 ratunovodskega porofila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne raaunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloib ter
pojasnila k raaunu flnanciranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju ratunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravllnik o razalenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natrtu za
proraiun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naiinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroanih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega

raduna
drzavnega in obiinskega proraiuna ter metodologije za pripravo porodila o dosezenlh

ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraiuna in
Zakona o ratunovodstvu pojasnjuiemo:

2l

flenom

A/

BILANCA STANJA

V bllanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost lvanci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
urav;otezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
10.532,90 EUR.

I.

SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta

:

- dolgoroina sredstva ter
- kratkoroana sredstva in aktivne tasovne razmejiwe.
Krajevna skupnost Ivanci na dan 3\.12.2017 ftzpolaga z dolgoroinimi sredstvi in
sredswi v upravljanju v viSini 7.052,60 EUR ter kratkoroanimi sredstvi v viiini
3.480,30 EUR.
Med dolgorodna sredstva in sredstvi v uDravljaniu je vkljuiena vrednost zemljiSE v
uiSini 1.903,00 EUR in neodpisana vrednost opreme v vrednosti 5149,60
tasti

fS,

EUR.

Med kratkoroana sredswa in aktivne aasovne razmejitve pa so razvrsiena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v visinl 2.618,46 EUR

-

-

-

Vzpostavljene so
Kratkoroane terjatve do kupcev na dan 3t.72.20U
kratkoroine terjatve do kupcev v drzavi v viiini 375,71 EUR. Terjawe do
kupcev so vzpoitavliene, kot terjatve do obianov za vzdrZevanje vodovodaporaba vode.
V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplaiane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
zapadlost in plaiilo bo iele
obveznosti do dobaviteljev in neplaiani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upo5teva naielo denarnega toka.

v

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmeiujejo na:
kratkorotne obveznosti in pasivne aasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroEne obveznosti

-

KS Ivanci ima na dan 31.12.2017 kratkoroanih obveznosti do dobaviteljev v visini
+AS,SO fUn. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete rafune,
januarju 2018'
ki se nanaiajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proriiuna Obiine Moravske Toplice v viiini 843,31 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proraauna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejsih obaanov ob
koncu leta, sredswa za oaiSaevalno akcijo in druga sredstva za tekofo obnovo,
urejanje in vzdrZevanje komunalnih objektov).
Kralevna skupnost ima evidentirane tudi neplaaane prihodke- to so prihodki vezani
na lerjatveno stran bilance in se ti neplaaani prihodki zmanjsujejo z nakazilom na
ratun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

in

dolgoroanih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 7.052,60 EUR in prese:ek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viiini 1.775,15 EUR.

V

okvlru lastnih virov

B/ IZKAZ PRIHODKOV tN ODHODKOV

-

DRUGIH UPOMBNIKOV

V skladu z zakonom o ratunovodswu se prihodkl in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolotitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obiinskih proraaunov razvrsia tudi KS lvanci, priznavaio v skladu z
ratunovodskim naielom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in razalenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavuajo in razalenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nadelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
Ivanci je v letu 2O!7 realizial prihodke v skupni visini 5.936,08 EUR.
Glavni vir iredstev KS so nedavinl prihodkl, kot so prispevki obdanov za vzdrievanje
vodovoda, porabo vode ln mrliSko veZico ter drugi nedavfni prihodki, kot so
je
od5kodnlne zavarovalnice za popravilo vodovoda. Poleg nedavdnih prihodkov
krajevna skupnost reatizirala transferne prihodke in sicer iz obdinskega proratuna za
pokrivanje stroikov tekoEega vzdr:evanja komunalnih objektov.
KS

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 8.705,65 EUR Veilno
odhodkov je krajevna skupnost porabila za pokrivanie tekotih odhodkov in sicer za
vzdrievanjl va5liega doma in vodovoda, porabo vode, pokrivanje stro5kov elektrifne
energije, telefona in drugih tekotih odhodkov. Znaten del odhodkov pa je KS porabila
za investicijske odhodke in sicer za nakup opreme-klimatskih naprav'

C/ RA.UN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplafil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZRA.UNA FINANENIH

TER]ATEV IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finandnih teriatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgoroinih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

KS Ivanci

je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in

gosPodarno
koledarsko leto 2077 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v viSini 1.775,15 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obraiunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran

'b4-r--^

Obdina Moravske Toplice - Kraievna skupnost lvanci
Datum:'12.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA KS tVANCt ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 . Prenos prese2ka iz leta 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Okrajna volilna komisUa - vradilo stroskov volitev
4. Prispevki obdanov za vodarino in vzdrZevanje vodovodnega omreZja
5. Prispevki obdanov za mrlisko veZico-namesto cvetja
6. Najem prostora stara Sola lvanci (OS I M.Sobota)
7 . Zavarcvalnica Triqlav-od5kodnina za vodovod
SKUPAJ

ODHODKI
1. Popravilo fasadnega napusda na vaskem domu
2. Elektri6na energija
3. Vzdr2evanje va5kega vodovoda v lvancih
4. Poraba vode
5. KanalS6ina
6. Notarske storitve
7. Stro5ki na va5kih igrah
8. Stro5ki telefonskih storitev
9. Klimatska naprava - 2x
lO.Obrezovanje drevja v naselju
1 1 .Storitev UJP-provizija in ban6ni stro5ki
SKUPAJ

Saldo na dan 3'l .1 2.2017

4.544.72
1.800,00
156,00
2.868,88
700,00

EUR

741,76
408,24
361,20
4.082,72

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
50,OO EUR
361,20 EUR
10.480.80 EUR

EUR

'133,17 EUR
34,84 EUR
158,50 EUR

277,50
2.197,10
300,00
10,62
8.705.65

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1.775.15 EUR

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran

a'\
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Obiina Moravske Toplice - Krajevna skupnost lvanci
Dalum:. 12.O2.2O18

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORA.UNA OBEINE M.TOPLICE
zA KS TVANC| ZA OBDOBJE OD 01.0'1.2017 DO 31.12.20',t7

1

. Prenos sredstev iz lela 2016

2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3. Sredstva za starejse obdane za leto 2017
2017
4. Sredstva za funkcionalno
SKUPAJ

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja lvanci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2016
3. Pogostitev starejsih obdanov za leto 2016
4. Stroiki 6istilne akcije 2017
v KS za leto 2016
5. Nadomestilo za
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2017

2.202,36 EUR
8O,OO EUR
66,36 EUR
'1.143,00 EUR
3.491,72 EUR

1.800,00 EUR

39,48 EUR
400,00 EUR
108,'17 EUR
300.76 EUR
2.648,41 EUR

843,31 EUR

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran
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KRAJEVNA SKUPNOST
IVANJSEVCI
Ivanj5evci 12
9207 PROSENJAKOVCI
Davina 5t.: 33155569
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJU.NEMU RAdUNU 2OI7
Poslovanie Krajevne skupnosti lvanj5evci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost IvanjSevci je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Ivanjievci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprej ema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realiziralaprihodke v vi5ini 978.50 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
kraj evne skupnosti in za kritj e raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
v vaiko-gasilskem domu in odvoz nagrobnih sved iz pokopaliSda. Krajevna
skupnost je v letu 2017 krila stroSke adaptacije mrli5ke veZice in sicer smo
nabavili nova okna in vrata, izvedli distilno akcijo, ob koncu leta pa organizirali
tudi pogostitev starejSih obdanov v na5em naselju.

Predsednik sveta KS IvanjSevci:

KRA'EVNA SKUPNOST

IVAN'5EVCI
Ivanjsevci 12

9207 PROSENJAKOVCI

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
zA LETO 20L7
Raaunovodsko poroailo Krajevne skupnosti lvanjsevci kot drugega proraEunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porofil za
proratun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgorofnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorofnih finantnih nalo:b in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raiun finananih terjatev in nalozb ter
raaun flnanciranja

-

3. pojasnila k lzkazom.
Toaki 1ln 2 raEunovodskega porofila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toaki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilancl stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloib ter
pojasnila k raiunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raiunovodskih postavk in kontrollranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razalenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem naartu za
proraEun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega ra.una
driavnega in obainskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. flenom
Zakona o ratunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STANJA

V bilancl stanja na dan 3t.12.2017 Krajevna skupnost Ivanjsevci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.20]7 znala
2.469,39 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorofna sredswa ter
- kratkoroana sredswa in aktivne fasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Ivanjievci na dan 31.12.2017 ne razpolaga z dolgorofnimi
sredstvi ln sredswi v upravljanju, temved razpolaga samo z kratkorodnimi sredstvi v
viSini 2.469,39 EUR.
Med kratkoroina sredstva in aktivne iasovne razmejitve pa so razvrifena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 2.243,84 EUR

-

-

-

Vzpostavljene so
Kratkoroine terjatve do kupcev na dan 37.12.2017
kratkoroane terjatve do kupcev v drzavi v viiini 125,00 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene, kot teriatve do obaanov s plaailom obveznosti

vzdrzevanja pokoPalisia.

V okviru neplaianih odhodkov so evidentirane neplaaane obveznosti, kl jih
neposredni uporabnik proraauna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaailo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplaiani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upoiteva naEelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne aasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorotne obveznosti

-

kratkoroinih obveznosti do dobaviteljev v,visini
KS Ivanjievci
-EUR. ima na dan 31.12.2017

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete raiune,
100,25
kl se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroano obveznost do
proraiuna obiine Moravske Toplice v viSini 816,55 EUR.

obveznost je nastala iz naslova namensko prEetih sredstev iz proraauna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejsih obianov ob
koncu leta, sredstva za oiisaevalno akcijo in druga sredstva za tekoao obnovo,
urejanje ln vzdr:evanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplafani prihodki zmanjiujejo z nakazilom na
ratun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI
V okvlru lastnih virov in dolgoroinih obveznosti izkazuje krajevna skupnost prese:ek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017 v viEini 1.427,29 EUR.

B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnlkov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolotitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drzavnega in obdinskih proradunov razvrsta tudl KS Ivanjievci, priznavajo v skladu z
radunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po doloabi 16. flena Odredbe o
merjenju in razalenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.L2.2077 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
Krajevna skupnost Ivanjievci je v letu 2017 realizirala prihodke v skupni visini 978,50
EUR.

Glavni vir sredstev KS so drugl nedavfni prihodki, kot so prispevki obfanov za
vzdrZevanje pokopaliSia.

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 2.007,99 EUR. Veaino
odhodkov je KS porabila za pokrivanje investlcijskih odhodkov in sicer za adaptacijo
mrliske vezice, nekaj sredstev pa je KS porabila za tekoae odhodke in sicer za
pokrivanje stroskov elektriine energije in odvoza odpadkov iz pokopalisda ter drugih
odhodkov.

C/ RAdUN FINANCIRAN'A
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI IZKAZM.UNA FINAN'NIH

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

gospodarno

-

sredstva v naslednje obraEunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
Krajevna skupnost nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih
izpladil v zvezi s stroSki dela.

KS lvanjsevci

je v letu 2017 z javnimi

sredstvi gospodarila racionalno in

je

zakljudila s pozitivnim rezultatom- preseZkom
prihodkov nad odhodki v viiini L.427,29 EUR, ki se prena5a kot neporabljena

koledarsko leto 2017

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 14.O2.2O18

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTT TVANJSEVCT OD 01.01.2017 00 31.12.2017

PRIHODKI
1. Prenos prese2ka iz lela 2016
2. Okrlna volilna komisija - vradilo stro5kov volitev
3. Prispevki obdanov za mrli5ko ve2ico-namesto cvetja
4. Vzdr2evanje pokopaliSda
SKUPAJ

2.456,78
156,00
510,00
312,50
3.435,28

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1. Elektridna energiia
2. Okna in vrata za mrli5ko veZico
3. Odvoz nagrobnih sved
4. UJP provizija in ban6ni
SKUPAJ

102,66
1.817,80
83,98
3,55
2.007,99

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SALDO NA DAN 31.12.2017

1.427,29 EUR

stro5ki

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
KranjEeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Dalum. 14.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBEINE MoRAVSKE ToPLICE V KRAJEVNI SKUPNoSTI
VANJSEVCT OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

1. Prenos sredstev iz leta 2016
2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3. Sredstva za starej5e obeane 2017
4. Sredstva za funkcionalno deiavnost 2017
SKUPAJ

661,46
44,00
54,60
158.00
918,06

ODHODKI
1 . Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2016
2. Stroski iistilne
2017
SKUPAJ

57,53 EUR
43,98 EUR
10't,51 EUR

SALDO NA DAN 31.12.2017

816,55 EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

1>.*

KRAJEVNA SKUPNOST
IVANOVCI
Ivanovci 26a

FOKOVCI
Davina 5t.:68179995
9208

Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJUdNEMU RA.UNU 2OI7
Poslovanje Krajevne skupnosti Ivanovci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Ivanovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnostije predsednik sveta KS Ivanovci. poslovanje vodi
po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.
Y letu2017 je krajevna skupnost realrizirala prihodke v viiini 16.289.85 EUR.
Vedino prihodkov smo realizirali od uspeSno izvedenih vaSkih iger Obdine
M.Toplice, ki so potekale v naii vasi.
Kraj evna skupnost Ivanovci je v letu 2017 znaten del sredstev namenila za
izvedbo vaskih iger in za nabavo klimatskih naprav v vaskem domu in mrliski
veLici . vaskem domu smo adaptirali strop in nabavili gradbeni material za
mrliSko veZico, pladilo teh stro5kov pa bo realizirano v letu 201g.

v

organizirali smo tudi distilno akcijo in ob koncu leta priredili pogostitev
starej Sih obdanov

.

Predsednik sveta KS Ivanovci

^o',11.*,*
lvANovcl

:

KRAIEVNA SKUPI{OST
IVANOVCI
Ivanovci 26a
9208 FOKOVCI

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
zALETOZOLT
Raaunovodsko porofilo Krajevne skupnosti lvanovci kot drugega prorafunskega
uporabnika je sestavueno na podlagi Pravilnlka o sestavljanju letnih porotil za
prorafun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju

in gibanju

neopredmetenih dolgorodnih sredstev
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgoroinih finandnih naloib in posojil

in

opredmetenih

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raaun finandnih terjatev in naloib ter
raaun flnanciranja

-

3. pojasnila k izkazom.
Toaki 1 in 2 radunovodskega poroaila se nanaiata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v tofki 3 pa pojasnjujemo posamezne rafunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu flnaninih terjatev in nalo:b ter
pojasnila k rafunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natdu za
proraaun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naiinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroanih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljuinega

raauna

in obiinskega proraiuna ter metodologije za pripravo poroaila o dose:enih
driavnega
-rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. flenom
ciljih in
zakona o raiunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 3L.12.2017 Kraievna skupnost Ivanovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznostj do njihovih virov . AKivna stran bilance ( sredsva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znasa
63.880,84 EUR.
1. SREDSTVA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorotna sredstva ter
- kratkorodna sredswa in aKivne aasovne razmejiwe.

Krajevna skupnost Ivanovci na dan 31.12.20t7 ftzpolaga z dolgorodnimi sredstvi in
sredstvi v upravuanju v viSini 46.510,56 EUR ter katkoroinimi sredstvi v viiini
17.370,28 EUR.
Med dolooroina sredstva in sredstvi v upravlianiu je vkljudena neodpisana vrednost
nepremidnin, med katero spada vaski dom, zvonik in mrliska veiica, ki jih ima
krajevna skupnost v svoji lasti v skupni vrednosti 43.577,39 EUR in neodpisana
vrednost opreme v vrednosti 2.999,17 EUR.
Med kratkoroena sredswa in aktivne fasovne razmejiwe pa so razvrSiena:
denarna sredswa pri bankah na dan 31.12.2017 v visini 6.545,78 EUR

-

-

Kratkoroane tedatve do kupcev na dan 31.12.2017
kratkoroanih terjatev do
kupcev v drZavi nima
V okviru neplafanih odhodkov so evidentirane neplaiane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraiuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaailo bo Sele
naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplaaani odhodki in obremenili stroski. Tu se
upoiteva naaelo denarnega toka.

v

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne dasovne razmejiwe ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

Ivanovci ima na dan 31.12.2017 kratkoroanih obveznosti do dobaviteljev v viiini
10.824,10 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavuajo oOreznosti
ia prelete
raaune, ki se nanaiajo na mesec decem-ber, njihova 'riprOf"rt-pi-:"
v mesecu
januarju 2018. Poleg obveznosti do dobaviteljev
ima t<rajevna sfupnost kratkoroeno
obveznost do proraiuna Obiine M.Toplice u ,iSini g+z,Aj fUR.
OUi.r_rt.1" nurt"f.
iz naslova namensko prejetih sredstev iz proraiuna jt;. sreOsVa
za funkcionalna
.
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejsih obdanov oU, t"ri,
f"u, sredstva za
KS

odiStevalno akcijo in druga sredsh/a za tekoao obnovo, urejanje in vzdrzevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplafane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti nepladani prihodki zmanjsujejo z nakazilom na
raaun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOTGOROiNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in

dolgorofnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 46.510,56 EUR in presezek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v visini 5.597,96 EUR.

B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obtinskih proradunov razvrSia tudi KS lvanovci, priznavajo v skladu z
rafunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in razalenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo

in razalenjujejo prihodke in

odhodke v

skladu z naaelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 3t.72.20L7 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
Ivanovcije v letu 2017 realizirala prihodke v skupni visini 16.289,85 EUR .
Glavni vir sredstev KS so nedavani prihodki, kot so prispevki obaanov za mrliiko
vezico in drugi nedavani prihodki, kot so sredstva za izvedbo vaskih iger . Poleg
nedavdnih prihodkov je krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz
obdinskega proraiuna za pokrivanje stroskov tekoiega vzdrievanja komunalnih
objektov.
KS

2, Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vilini !.262,12 EUR. Veiino
sredstev v letu 2017 je krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje tekoaih
odhodkov in sicer za pokrivanje stroikov izvedbe vaEkih iger, elektrifne energije in
druge tekoie odhodke. Nekaj investicuskih odhodkov pa je KS porabila za nabavo
klimatskih naprav v valkem domu in mrliski ve:ici.

C/ RA.UN FINANCIRANJA
koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplaail kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

KS se v

DI IZKAZ RA.UNA FINAI{.NIH

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloib ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vraiil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

KS Ivanovci

je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno

in

gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil z pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 5.597,96 EUR
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

IVANOVCI

OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
IVANOVCI

Dalum: 12.O2.2O18

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
v oBDoBJU OD 01.0',1.2017 DO 31.12.20',17

PRIHODKI
1. Prenos prese2ka iz lela 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Donacije za vaske igre
4. Prihodki od vaskih iger (KS in obdina)
5. Okrajna volilna komisija - vradilo stro5kov volitev
6. Prispevki obdanov za mrlisko ve2ico
SKUPAJ

364,13
500,00
250,00
15.303,85
156,00
80,00
16.653.98

ODHODKI
1 . Elektridna energija - va5ki dom
2. Poraba vode - va6ki dom
3. Klimatske naprave za va6ki dom in mrli5ko ve2ico
4. Stroiki na vaSkih igrah
5. UJP in bandna
SKUPAJ

445,15 EUR
85,81 EUR
3 050,00 EUR
7.444,56 EUR
30,50 EUR
'11.056.02 EUR

Droviziia

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5.597.96 EUR

Saldo na dan 31.12.2O17

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran
IVANOVC

I

OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
IVANOVCI

Datum. 12.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA OBGINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

1.

2.
1

4.
5.

937,30 EUR
77,16 EUR
68,00 EUR
590,00 EUR
133.90 EUR
1.806.36 EUR

Prenos sredstev iz leta 2016
Sredstva za starej5e obtane za leto 2016
Sredstva za 6istilno akcrlo 2017
Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
obdane za lelo 2017
Sredstva za
SKUPAJ

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja lvanovci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2016
obdanov za leto 201 6
SKUPAJ

500,00 EUR

110,04 EUR
248.50 EUR
858.54 EUR

947.82 EUR

Saldo na dan 31.12.20'17

Daniel Beltran
IVANOVCI

?r"------

KRAJEVNA SKUPNOST

KANiEYCI
Kanievci 8/a
9206 KRIZEVCI
Davina 5t.: 30848377
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RAdUNU 2017
Poslovanje Krajevne skupnosti Kandevci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Kandevci je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
obdine M.Toplice. odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik kajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Kandevci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del j e poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realiziralaprihodke v vi5ini 400.00 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stroskov, kotje poraba elektridne eneigij e
v vasko-gasilskem domu, nekaj sredstev pa smo namenili tudi izvedbi raznih
prireditev v naselju, kot je kresovanje. Krajevna skupnost je v letu 2017 nabavila
klimatsko napravo, fontano na pokopali5du, kaminsko ped, pisamiske stole in
garderobno omaro za vaski dom ter razni drobni inventar, izvedli smo distilno
akcijo, ob koncu leta pa smo tudi pogostili starej5e obdane.

Predsednik sveta KS Kandevci:

Koltaj

KRA'EVNA SKUPNOST
KANCEVCI

Kanievci 8/a

9206 KRIZEVCI

PO]ASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2OI7
Raiunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Kantevci kot drugega proraiunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroiil za
proraiun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o
stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroanih sredstev
osnovnlh sredstev ter
stanju in gibanju dolgoroanih finananih nalozb in posojil

-

in

opredmetenih

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
rafun flnanfnlh terjatev in nalo:b ter
rafun flnanciranja

-

3. pojasnila k izkazom.
Toaki 1 in 2 raaunovodskega poroaila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toiki 3 pa pojasnjujemo posamezne raaunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k lzkazu finanfnih terjatev in nalo:b ter
pojasnila k raiunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raaunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o ratunovodstvu, pravilnik o razflenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadftu za
proraiun, proraiunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroanih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z zakonom o javnih flnancah, Navodilom o prlpravi zakljuinega ratuna
driavnega ln obdinskega prorafuna ter metodologije za pripravo poroaila o dosdenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraauna in 21' alenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Kanievci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znasa
1,5.642,79 EUR.

1. SREDSTVA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorotna sredstva ter
- kratkorofna sredstva in aktivne aasovne razmejitve.
Krajevna skupnost Kanfevci na dan 31..12.2077 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in
sredsfvi v upravljanju v visini 14.506,95 EUR ter kratkoroanimi sredstvi v viiini
1.135,84 EUR .
Med dolgoroana sredstva in sredstvi v upravlianju so vkljuaena zemljista v vrednosti
690,00 EUR in neodpisana vrednost nepremianin, med katere spada vaiko-gasilski
dom, katerega y, ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 12.230,27 EUR in
neodpisana vrednost opreme v vrednosti 1.586,68 EUR.
Med kratkoroana sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razvridena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v visini 1.116,67 EUR

-

Kratkoroane terjave do kupcev na dan 31.12.7- kratkoroanih terjatev do
kupcev v dr:avi nima
V okviru neplaianih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih

neposredni uporabnik proraiuna evidentira preko tega konta. Njlhova
zapadlost in plaailo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplafani odhodki in obremenili stroski. Tu se
uposteva naaelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorofne obveznosti in pasivne tasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroine obveznosti

-

KS Kanievci ima na dan 31.t2.2017 kratkoroanih obveznosti do dobaviteljev v visini
19,02 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune, ki
se.nanaiajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu janualu 201g.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino obveznost
do
proratuna Obdine Moravske Toplice v visini 16g,07 EUR. Obveznost je nastala
iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraiuna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredswa za pogostitev starejiih obtanov ob koncu leta, sredstva za

oiiidevalno akcUo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in'vzdr:evanje
komunalnih objektov).

3, LASTNI VIRI IN DOLGOROiNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in

dolgoroanih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 14.506,95 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.72.2017 v vlsini 948,60 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolofitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obtinskih proratunov razvrsfa tudl KS Kanaevci, priznavajo v skladu z
ratunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po doloEbi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razalenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo
skladu z naielom denarnega toka.

in

razalenjujejo prihodke

in

odhodke v

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
Kantevcije v letu 2017 realiziral prihodke v skupni visini 400,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodkl in sicer iz obiinskega proratuna
pokrivanje stroskov tekoEega vzdrZevanja komunalnih objektov.
KS

za

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 996,80 EUR. Vefino
sredstev v letu 2017 je krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje tekoaih
odhodkov, elektriane energije in druge tekode odhodke. Nekaj investicijskih
odhodkov pa je KS porabila za nabavo razne opreme v vaskem domu.
C/ RA.UN FINANCIRANJA
se v koledarskem letu 2017 ni zadol:eval in ni imel odplaail kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

KS

Dl tzKAZ RAaUNA

FTNANaNTH TERJATEV

rN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finaninih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredsWi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vratil.

E/ ZAKUUEEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:
KS Kantevci je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionatno in

-

gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 948,60 EUR, ki se prenaia kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
iel Beltran

?r..--

OBEINA MoRAVSKE ToPLIcE
KRAJEVNA SKUPNOST
KANcEVCI

Datum: 09.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 01.01.2017 DO 3,1.12.2017

PRIHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
2. Prenos prese2ka iz lela 2016
SKUPAJ

OOHODKI
1 . Elektridna energija
2. Razno blago za kresovanje
3. Deske za potrebe VGD
4. Stoli pisarniski - 12x
5. Ped kaminska za VGD
6. Provizija UJP
SKUPAJ

400,00 EUR
1.545,40 EUR
1.945,40 EUR

106,05
123,52
256,20
227,90

EUR
EUR
EUR
EUR

282,23EUR
O,9O EUR
996,80 EUR

Saldo na dan 31.12.2017

948.60 EUR

Poro6ilo sestavil:

Stran

1

OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
KANEEVCI

Datum: 09.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

'l

. Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za starej6e obeane 2017
3. Sredstva za iistilno akc\o 2017
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
SKUPAJ

421,77
114,73
48,00
279,00
863.50

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Kandevci (vzdievarye in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Darilni paketi za stare.jSe obdane za leto 20'16
3. StroSki distilne akcije 2017
4. Darilni pakeli za starej5e obdane za leio 2017
SKUPAJ

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

400,00 EUR

I 15,72 EUR
64,98 EUR
'114,73 EUR
695,43 EUR

Saldo na dan 31.12.2017

168.07 EUR

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran

\

Stran

1

7<-.---

KRAJEVNA SKUPNOST
KRNCI
Krnci 20a
922l MARTJANCI
Davina 5t.:26155834
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUCNEMU NACUNU

ZOTZ

Poslovanje Krajevne skupnosti Krnci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Kmci je pravna oseba inje neposredni uporabnik obdinskega
proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik kajevne
skupnosti je predsednik sveta KS Kmci. Poslovanje vodi po samostojnem
finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema
obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko
porodilo, katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 925.00 EIIR.
V letu 2017 je kraj evna skupnost znaten del sredstev namenila zaizvedbo raznih
prireditev v naselju, kot so kresovanje in nodni pohod. Nekaj sredstev pa smo
namenili za priklop intemeta in nakup TV sprejemnika v va5kem domu.
Ob kocu leta smo organizirali tudi obdaritev za starej5e obdane, sodelovali na
va5kih igrah v Obdini M.Toplice in organizirali distilno akcijo.

Predsednik sveta KS Kmci:
Stefan HLIL

KRA'EVNA SKUPNOST
KRNCI
Krnci 20a
9221 MARTJANCI

PO]ASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2OL7
Radunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Krnci kot drugega proraaunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porofil za
prorafun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroanih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgoroanih finandnih nalozb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raaun finananih terjatev in nalo:b ter
raEun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.
Todki 1 in 2 raiunovodskega poroaila se nanaiata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toaki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilancl stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finaninih teiatev in nalozb ter
pojasnila k raaunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raaunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravllnik o enotnem kontnem naartu za
proraaun, proraaunske uporabnlke in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnlh sredstev,

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega raiuna

driavnega in obdinskega proraauna ter metodologije za pripravo porodila o doseienih
ilenom
ciljih in lezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in
Zakona o rafunovodstvu pojasnjujemo:

2l

A/ BILANCA

STANJA

stanja

na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Krnci izkazuje podatke o
in
stanju sredstev
obveznosti do njihovih virov . Aktivna stran bllance ( sredswa ) je
uravnoteiena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
11.634,25 EUR.

V bilanci

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta

:

- dolgorotna sredstva ter
- kratkorodna sredstva in aKivne fasovne razmejitve.
Krajevna skupnost Krnci na dan 31.12.2017 rczpolaga z dolgorotnimi sredswi in
sredstvi v upravljanju v vi5ini 10.796,61 EUR ter kratkoroanimi sredstvi v viSini
837,64 EUR.
Med dol-ooroana sredstva in sredstvi v uoravljaniu je vkljuaena neodpisana vrednost
nepremianin, med katero spada vaski dom in mrliska ve:ica, ki jih ima krajevna
skupnost v svoji lasti v vrednosti 10.093,71 EUR ter neodpisana vrednost opreme ter
drobnega inventarja v vrednosti 702,90 EUR.
lvled kratkorodna sredstva in aktivne tasovne razmejitve pa so razvdaena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.72.2017 v viSini 737162 EUR

-

Kratkoroine teiatve do kupcev na dan 31.12.2017 - kratkorofnih terjatev do
kupcev v dr:avi nima
V okviru neplaaanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jlh
neposredni uporabnik proraauna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplaiani odhodki in obremenili stroski. Tu se
uposteva naaelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroane obveznosti in pasivne aasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroane obveznosti

-

KS Krnci ima na dan 31.L2.2077 kratkoroanih obveznosti do dobaviteljev v viSini
99,92 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavuajo obveznosti za prejete radune, ki
se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroano obveznost do
proraauna Obdine lvloravske Toplice v visini 396,91 EUR. Obveznost je nastata iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraiuna (t.j. sredstva za funkcionalno
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejiih obaanov ob koncu leta, sredstva za
otiitevalno akcijo in druga sredstva za tekoao obnovo, urejanje in vzdr:evanje
komunalnih objektov).

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROiNE OBVEZNOSTI

V

okviru lastnih virov

in

dolgoroanih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
preseiek
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vislni 10.796,61 EUR
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 340,71 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

ter

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raaunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolofitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obtlnskih proraiunov razvrsia tudi KS Krnci, priznavajo v skladu z
raaunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po doloabi 16. tlena Odredbe o
merjenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proraiunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.72.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem Ietu 2017.

1. Prihodki
Krncije v letu 2017 realizirala prihodke v skupnl vlSini 925,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavani prihodki, kot je izplaailo odikodnine zavarovalnice
za va5ki dom. Poleg nedavanih prlhodkov je KS realizirala ie nekaj transfernih
prihodkov in sicer iz obiinskega proraduna za pokrivanje stroskov tekodega
vzdr:evanja komunalnih objektov ter drugi nedavani prihodki za tekoio porabo.
KS

2. Odhodki
letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 1.233,97 EUR V letu
2017 je kralevna skupnost zagotavljala pokrivanje tekoaih odhodkov in sicer za
vzdrievanje vaikega doma ter organizaciji raznih prireditev v naselju.

v

C/ RAEUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval
obrazec Radun financiranja prazen.
DI IZKAZ RA.UNA

FTNANENIH TERJATEV

in ni imel odplaiil kreditov, zato je

IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloib ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgoroinih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vratil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkrit'rj iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:
KS Krnci je v letu 2017 z javnimi sredsUi gospodarila racionalno in gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljutil z pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 340,71 EUR
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zuezi s
stro5ki dela.

-

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
niel Beltran

OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
KRNCI

Dalum: 12.O2.2O18

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V
KRAJEVNI SKUPNOSTI KRNCI V OBDOBJU OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 . Okrajna volilna komisija - vradilo stroskov volrtev
2. Obdina M.Toplice-darilni bon distilna akcija 2017
3. Zav atov alnica Triglav-izpladilo odSkodnine
4. Prenos prese2ka iz lela 2016
SKUPAJ

ODHODKI
1. Stroski pri organizaciji prireditev (pijada,delikatesni izdelki)
2. StroSki interneta
3. Stro5ki nakupa LED TV na obroke-vaiki dom
4. UJP provizija in bandni
SKUPAJ

stro5ki

Stanje na dan 31.12.2017

156,00
500,00
269,00
649,68
1.574,68

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

971,49 EUR
222,02EUR
4O,OO EUR

0,46 EUR
1.233,97 EUR

340,71 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

tu.---

OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
KRNCI

Datum: 12.O2.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.',t2.2017

1. Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017

342,22EUR
126,00 EUR
284,00 EUR
752.22 EUR

SKUPAJ

ODHODKI

Stroiki distilne akcije 201 7
2. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto
SKUPAJ
1

.

Saldo na dan

31 .12.201 7

2016

204,92 EUR
150,39 EUR
355.31 EUR

396.91 EUR

KRAJEVNA SKUPNOST

LON.AROVCI
Loniarovci 39a
9206 KRIZEVCI
Davina it.t 60032294
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROCILO K ZAKLJU.NEMU R,qdUNU

ZOTZ

Poslovanje Krajevne skupnosti Londarovci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Kraj evna skupnost Londarovci je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Londarovci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 1.018.27 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kide raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
v vaSko-gasilskem domu in mrliSki veZici, odvoz nagrobnih sved iz pokopaliSda
ter ko5nja trave na pokopali5du. Krajevna skupnost je izvedla distilno akcijo, ob
koncu leta pa organizirala tudi pogostitev starej Sih obdanov v naSem naselju.

Predsednica sveta KS Londarovci:

l*'"""

KRAJEVNA SKUPNOST
TON.AROVCI

Loniarovci 39a

9206 KRIZEVCI

PO]ASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
zA LETO 2017
Raiunovodsko porodilo Krajevne skupnosti LONaAROVCI kot drugega proraiunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroail za
proraiun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorofnih flnanfnih nalo:b in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raiun finanfnih terjatev in nalozb ter
raaun flnanciranja

-

3. pojasnila k izkazom.
Toaki 1 in 2 raiunovodskega porodila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toaki 3 pa pojasnjujemo posamezne rafunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu flnananih terjatev in nalo:b ter
pojasnila k raiunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodswu, pravilnik o razilenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem naartu za
proradun, proraiunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naainu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroanih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega ratuna
drZavnega in obainskega proraduna ter metodologije za pripravo poroaila o dosezenih

neposrednih in posrednih uporabnikov proraiuna in 21. tlenom
Zakona o raiunovodswu pojasnjujemo:

ciuih

ln;zultatih

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Londarovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteiena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 37.t2.2017 znala
5.144,64 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkorofna sredstva in aktivne tasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Londarovci na dan 31.12.2077 razpolaga z dolgorotnimi sredstvi
in sredstvi v upravljanju v visini 239,63 EUR ter kratkorodnimi sredswi v vi5ini
4.905,01 EUR.
Med dolgorodna sredstva in sredsWi
lasti KS v vi5ini 239,63 EUR

v upravljanju je vkljutena vrednost zemlji5i v

Med kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razuritena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v vi5ini 4.666,90 EUR

-

-

Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.12.2017
Vzpostavljene so
kratkorofne terjaNe do kupcev v drZavi v viiini 47,47 EUR. TerjaNe do kupcev
so vzpostavljene, kot terjatve do obdanov s pladilom obveznosti vzddevanja
pokopaliSda.

-

V okviru neplafanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova

zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upoSteva nadelo denarnega toka,

2.

OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne dasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

KS Londarovci ima na dan 3t.12.2017 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini
190,54 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,

ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.

Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna obtine M.Toplice v viSini 1.192,83 EUR. obveznost je nastala iz naslova
namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredswa za funkcionalna dejavnost KS,

sredswa za pogostitev starejsih obianov ob koncu leta, sredstva za otisdevalno
akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrZevanje komunalnih
objeKov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaiani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V

okviru lastnih virov in dolgoroinih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 239,63 EUR in presezek prlhodkov nad
odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 3.474,07 EuR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

v

skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloiitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proradunov razvrSia tudi KS Londarovci, priznavajov skladu z
radunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. tleni odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prlhodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo
skladu z natelom denarnega toka.

in raztlenjujejo prihodke in

odhodke v

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.L2.2077 izkazuje v skladu z zgorcj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
je v letu 2077 realiziral prihodke v skupni vi5ini 1.018,27 EUR.
Vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proratuna za pokrivanje
stroSkov tekodega vzdrZevanja komunalnih objektov. Poleg transfernih prihodkov je
KS realizirala tudi nedavtne prihodke, kot so prispevki obdanov za vzdrZevanje
pokopali5ta in drugi nedavdni prihodki.
KS Lonfarovci

2. Odhodki
2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 654,57 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov elektrifne energije, odvoza odpadkov in tekode vzdrZevanje komunalnih
objektov ter notarske storifue .

V letu

C/ RA.UN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI

TZKAZ RAEUNA

FINAN'NIH TERJATEV IN NALOZB

Prav tako kot raiun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgorotnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:
KS Londarovci je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in

-

gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v viSlni 3.474,07 EUR, ki se prenaia kot neporabljena sredstva v
naslednje obraaunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran,

/. t:

086INA MoRAVSKE ToPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
LONEAROVCI

Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 0r.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz leta 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Okrajna volilna komisija - vradilo stroSkov volitev
4. eista Narava-povrnitev stroskov za vzdievanje pokopalisda
5. VzdlZevanje pokopaliS0a
SKUPAJ

3.110,37 EUR
500,00 EUR
156,00 EUR
45,27 EUR
317,00 EUR
4.128,64 EUR

ODHODKI
1 . Elektri6na energija
2. Odvoz smeti
3. Ko5nja pokopali5da v Londarovcih
4. Notarske storitve
5. Pla6ilo UJP provizije
SKUPAJ

233,45
83,98
249.74
85,40

EUR
EUR

EUR
EUR

2,OO EUR

654,57 EUR

Saldo na dan 3'|.'12.2017

3.474,07 EUR

Porodilo sestavil.
Beltran

Skan'1

OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
LONEAROVCI

Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE
1. Prenos sredstev iz leta 2016
2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3, Sredstva za starej5e obdane 2017
4. Sredstva za funkcionalno
2017
SKUPAJ

1.370,71 EUR
60,OO EUR
117,00 EUR
306,00 EUR
1.853.71 EUR

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Lon.arovci (vzdrzevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pogostitev starej6ih obdanov 20'16
3. Stro5ki 6istilne
2016
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2017

500,00 EUR

109,17 EUR
51,71 EUR
660,88 EUR

't.192.83 EUR

Porodilo sestavil:
Beltran

Stran

1

