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BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE  IZVJEŠTAJE  ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-30.06.2020. 

 

Financijske izvještaje Dječjeg vrtića Balončica za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. čine: 

 

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – obrazac PR-RAS 

2. Izvještaj o obvezama – obrazac OBVEZE  

3. Bilješke uz financijska izvješća 

 

Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli korisnik je proračuna Općine Hum na Sutli i sredstva za 

rad vrtića osiguravaju se prema Odluci o financiranju iz proračuna općine i sufinanciranja 

roditelja čija su djeca polaznici vrtića. Dječji vrtić pohađaju i djeca s prebivalištima u Općini 

Đurmanec, Općini Sveti Križ Začretje, Općini Jesenje i Gradu Pregradi. Ekonomska cijene 

Vrtića iznosi 1.580,00 kn po djetetu. 

 

Bilješke uz Obrazac PR-RAS, stupac 5 (ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine): 

 

Ukupni prihodi  za izvještajno razdoblje iznose 1.386.463,41  kn, a odnose se na: 

 

1. Prihode iz nadležnog proračuna Općine Hum na Sutli - redovno poslovanje u iznosu 

od 1.072.966,98  kn koji su utrošeni  na: 

a) Rashode za zaposlene: Bruto plaća radnika 860.806,91  kn - konto 3111  i  Doprinos za 

zdravstveno osiguranje 142.033,09 kn - konto  3132 

b) Financiranje  rada voditelja  predškole 16.741,24 - konto 3237 

c) Rashode za nabavu sitnog inventara za dislociranu jedinicu Dječjeg vrtića Balončica u 

Prišlinu (kuhinja) 12.015,01 kn – konto 3225 

 

2. Prihode iz nenadležnih proračuna 18.900,00 kn - konto 6361: Općine Đurmanec 

(12.120,00 kn) i Općine Sveti Križ Začretje (4.740,00 kn) te prihode od Ministarsva 

znanosti i obrazovanja za nabavu stručne literature i drugog potrebnog za provedbu 

programa predškole (2.040,00 kn) 

 

3. Prihode od uplata opskrbnine  roditelja  294.586,04 kn  (konto 6526)  

 

4. Prihod od kamata po žiro računu vrtića          10,39  kn  (konto 6413) 
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Ukupni rashodi  za izvještajno razdoblje  iznose 1.464.623,08 kn, a odnose se na: 

 

1. Rashode za zaposlene  1.080.636,26  kn (skupina konta 31) 

2. Materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima – prijevoz  radnika  na  rad i s rada, 

službena putovanja, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, usluge banaka) 

                                  237.064,92  kn (skupina konta 32)        

3. Financijske rashode (naknada banci i FINI) 2.203,67 kn 

4. Rashode za nabavu nefinancijske imovine 144.718,23 kn (skupina konta 42): 

a) nabava opreme i namještaja za dislociranu jedinicu Dječjeg vrtića Balončica u Prišlinu -  za 

koju je Općina Hum na Sutli doznačila Vrtiću financijska sredstva: dio u prosincu 2019. 

(103.347,50 kn), a ostalo u travnju 2020. (41.370,73 kn). 

 

Sučeljavanjem ukupno ostvarenih prihoda i rashoda poslovanja za izvještajno razdoblje 

ostvaren je manjak tekućeg razdoblja u iznosu od 78.159,67  kn.  

Spomenuti manjak poslovanja rezultat je dobivenih financijskih sredstava iz proračuna 

Općine u prosincu 2019. (103.347,50 kn) koja su se utrošila u ožujku 2020. 

 

Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 171.515,42  kn umanjuje se za 

78.159,67  kn te je iznos raspoloživog viška za slijedeće razdoblje 93.355,75 kn. 

 

Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja odnose se na rashode za zaposlene i naknade troškova 

za zaposlene za lipanj 2020. i iznose 184.702,27 kn. 

 

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641) 99.399,54 kn, a ista će 

se utrošiti za podmirenje obveza za lipanj 2020.  

 

 

Bilješke uz Obrazac OBVEZE : 

 

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 190.746,06 kn  a odnose se na  : 

 

1. Obveze za zaposlene  175.000,91  kn   

2. Obveze za materijalne rashode  15.381,95  kn  

3. Obveze za financijske rashode – naknada banci za vođenje računa 363,20 kn 
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