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Bilješke uz financijske izvještaje

za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.

Bilješke  uz  financijske  izvještaje  sastavljene  su  temeljem  Pravilnika  o  financijskom
izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN. Br.3/15.,  93/15.,  135/15., 2/17.,  28/17.,  112/18.
126/19., i 145/20.)

Dječji  vrtić Pčelica Bisag proračunski je korisnik Općine Breznica s osnovnom djelatnošću
njege, odgoja, obrazovanja,  zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske
dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim
potrebama obitelji. 

 

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS)

Dječji vrtić Pčelica tijekom 2020. godine u izvještaju PR-RAS ima gotovo na svim pozicijama 

povećanja, iz razloga što tijekom prethodne godine nije poslovao cijelu godine jer je tek bio osnovan. 

AOP 116  Ostali nespomenuti prihodi iznose 571.376 kn te se odnose na sufinanciranje cijene usluga 

vrtića.

AOP 132  Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 621.040 kn i 

odnose se na prihode od Općine Breznica za financiranje rashoda poslovanja.

AOP 148  Rashodi poslovanja u 2020. iznose 1.118.885 kn, a najveći dio istih odnosi se na rashode za 
zaposlenike.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 61.867 kn i manji su u odnosu na 
prethodnu godinu zbog početnih ulaganja tijekom osnivanja vrtića.



Bilanca (Obrazac BIL)

AOP 002  Nefinancijska imovina iznosi 392.900 kn i veća je u odnosu na prošlu godinu dijelom zbog 
prijenosa od strane Općine Breznica, a dijelom je kupljena od strane vrtića. Za dugotrajnu imovinu 
promjenjuju se stope otpisa iz Pravilnika o Proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

AOP 153 Odnosi se na potraživanje za sufinanciranje usluga vrtića i iznosi 65.100 kn.

AOP 239 i 244  S 31.12.2020. višak prihoda poslovanja iznosi 192.571 kn, dok je manjak od 
nefinancijske imovine 169.309 kn. Ukupno je višak prihoda u iznosu 23.262 raspoloživ u slijedećem 
razdoblju.

AOP 250 i 251   Izvanbilančni zapisi u iznosu od 5.100.000 kn odnose se na imovinu Općine 
Breznica, zgrade dječjeg vrtića, dječjeg igrališta i parkirališta koja je dana na raspolaganje vrtiću.

Dječji vrtić nema ugovornih odnosa koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta mogli postati obveza ili 
imovina. Također, nema ni sudskih sporova u tijeku.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski) 

AOP 112 Predškolsko obrazovanje iznosi 1.069.822 kn i odnosi se na sve troškove u vrtiću osim 
prehrane.  

AOP 122 Dodatne usluge u obrazovanju iznose 110.930 kn i odnose se na troškove prehrane. 

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza(Obrazac PR-VRIO)

AOP 021  Odnosi se na prenesenu proizvedenu dugotrajnu imovinu od Općine Breznica u ukupnom 
iznosu 64.020 kn.

Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)

AOP 036  Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 80.836 kn, od čega je dospjelo 6.151 
kn, a nedospjelo 74.685 kn. Od nedospjelog iznosa najveći dio odnosi se na obveze za zaposlene te 
iznosi 57.378 kn.
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