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BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 

 

Bilješke uz Obrazac PR-RAS za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Bilješka broj 1 - vezana uz konto 6 (6413,6615,6711 i 6712): 

Prihodi poslovanja od 01.01.-30.06.2022. godine ostvareni su u iznosu od 376.312,96 kuna što je za 
225.801,95 kuna  više nego u istom razdoblju prethodne godine. 

Povećanje prihoda odnosi se na povećanje Prihoda od pruženih usluga te povećanja Prihoda iz 
nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. 

Bilješka broj 2 – vezana uz konto 3 (31,32,34) : 

Rashodi poslovanja za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godinu iznosili su 261.248,18 kuna, što je za 
118.514,18 kn više nego za prethodno razdoblje. 

Povećanje rashoda odnosi se na povećanje Rashoda poslovanja. 

Bilješka broj 3 – vezana uz konto 4 (4221): 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tijekom razdoblja od 01.01.-30.06.2022. godine i iznose  
2.000,00 kuna što je za isti iznos  više nego prethodne godine.  

 



Bilješka broj 4 – vezana uz konto 9 (9221,9222): 

Promatrajući prihode i primitke i rashode i izdatke ostvarene tijekom razdoblja od 01.01.-30.06.2022. 
godine vidljivo je da je ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 99.220,04 kuna.  

 

 

Bilješke uz Obrazac: OBVEZE za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

 

Biješka broj 1 – vezano uz V001: 

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2022.) iznosilo je 49.339,80 kuna. 

Bilješka broj 2 – vezano uz V002: 

Povećanje obveza u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iznosilo je 352.367,05 kuna. 

Bilješka broj 3 – vezano uz V004: 

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 370.160,75 kuna. 

Bilješka broj 4 – vezano uz V006: 

Stanje obveza na dan 30. lipnja 2022. godine iznosi 31.546,10 kuna. 

 

Dospjele obveze iznose  31.546,10 kuna: 

31.546,10  kuna Obveze za rashode poslovanja 
 

 

U Virovitici, 08. srpnja 2022. godine 

                                                                                               

 

                                                                                                    Zakonski predstavnik: 

                                                                                                 Ivana Nemet 

 


