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BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
Konsolidacija financijskih izvještaja Općine Mali Bukovec obuhvaća Općinu Mali Bukovec
i njezinog proračunskog korisnika registriranog u Registru proračunskih i izvanproračunskih
korisnika – Dječji vrtić Krijesnica. U procesu konsolidacije eliminirani su prihodi iskazani kod
korisnika na kontu 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti
proračunskih korisnika AOP 128 te rashodi kod Općine Mali Bukovec na kontu 367 Prijenosi
proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti AOP 234 u
ukupnom iznosu od 253.178 kuna.
Dječji vrtić Krijesnica započeo je s radom kao samostalna ustanova 01.01.2016. godine
stoga kolona „Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine“ nije popunjena i ne postoje
podaci za usporedbu.
Bilješke uz izvještaj PR-RAS:
Ukupno ostvareni prihodi poslovanja AOP 001 u razdoblju od 01.01.do 31.12.2016. godine
iznose 3.639.855 kuna, od čega na Općinu Mali Bukovec otpada 3.519.651 kn ili 96,7% , a na
Dječji vrtić Krijesnica 120.204 kuna ili 3,3%. Ostvareni prihod poslovanja koji je naplatio korisnik
odnosi se na sufinanciranje dijela cijene boravka djece u dječjem vrtiću od strane roditelja, a
iskazan je na kontu 652 Prihodi po posebnim propisima AOP 108. Na istom je kontu Općina Mali
Bukovec ostvarila prihode od 8.051 kn, a odnose se na doprinos za šume, vodni doprinos, naknadu
za prenamjenu zemljišta i ostale prihode po posebnim propisima.
Ukupno ostvareni rashodi poslovanja AOP 147 u 2016. godini iznose 3.250.684 kuna, od
čega 2.840.979 kuna ili 87,4% otpada na Općinu Mali Bukovec, dok 409.704 kuna ili 12,6 %otpada
na Dječji vrtić Krijesnica.
Ukupno ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine AOP 334 u 2016. godini iznose
718.564 kuna, od čega na Općinu Mali Bukovec otpada 711.015 kuna ili 98,9%, a na Dječji vrtić
7.549 kuna ili 1,1%.
Bilješke uz izvještaj P-VRIO:
Promjene u obujmu imovine u koloni smanjenje AOP 018 u iznosu od 40.610 kuna rezultat
su konsolidacije transakcija na imovini između Općine i Vrtića. Do predmetnog iznosa došlo je
sučeljavanjem smanjenja proizvedene dugotrajne imovine kod Općine Mali Bukovec koja je
prenijela u vlasništvo svojeg proračunskog korisnika uredski namještaj i opremu u vrijednosti od
116.173 kune, donirala knjige za školsku knjižnicu Osnovnoj školi Veliki Bukovec u vrijednosti od
4.128 kuna te otpisala potraživanja za prihode poslovanja prema Odluci Općinskog vijeća u iznosu
od 36.482 kune. Povećanje u obujmu imovine kod Dječjeg vrtića za primljenu opremu i uredski
namještaj od Općine iznosi 116.173 kune, tako da sučeljavanjem svega navedenoga dolazimo do
iznosa od 40.610 kuna u konsolidiranom P-VRIO izvještaju.

Bilješke uz izvještaj BIL:
Vrijednost imovine proračunskog korisnika na dan 31.12.2016. godine iznosi 104.277 kuna,
a obuhvaća uredski namještaj, uredsku opremu, opremu na vanjskom dječjem igralištu, sitni
inventar u upotrebi te potraživanja za prihode poslovanja. Nepodmirene obveze korisnika na dan
31.12.2016. godine iznose 43.871 kunu, a vlastiti izvori 60.406 kuna. Sve ostalo u konsolidiranoj
bilanci odnosi se na Općinu Mali Bukovec.
Zaključak: Proračunski korisnik Općine Mali Bukovec Dječji vrtić Krijesnica završio je
proračunsku godinu sa 43.871 kn manjka prihoda poslovanja, a Općina Mali Bukovec je 2016.
godinu završila sa 285.521 kuna manjka prihoda poslovanja, odnosno, konsolidirani manjak
poslovanja za 2016. godinu iznosi ukupno 329.393 kuna. Prenijeti višak prihoda iz 2015. godine
iznosio je 470.961 kunu, tako da je ukupan konsolidirani rezultat poslovanja Općine Mali Bukovec i
njezinog proračunskog korisnika koji će se prenijeti u 2017. godinu višak prihoda poslovanja u
iznosu od 141.569 kuna.

U Malom Bukovcu, 27.02.2017.g.
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