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PREDMET: Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2015. godine
Bilješke uz PR-RAS
Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine iznose 3.793.991,00 kuna, dok ukupni
rashodi i izdaci iznose 2.860.434,00 kuna.
Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.277.097,00 kuna, dok rashodi poslovanja iznose
2.077.773,00,00 kuna.
Prihodi od nefinancijske imovine iznose 29.834,00 kuna, i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
735.490.00,00 kuna.
Ostvareni su i primici od nefinancijske imovine u iznosu od 487.060,00 kuna koji se odnose na zaduživanje
glavnice za povrat zbog nenamjenski utrošenh sredstva u 2012. godini.
Ostvareni su i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 47.171,00 kuna a odnose se na
otplatu prije spomenute zadužene glavnice za povrat nenamjenski utrošenih sredstava.
Najznačajniji prihodi odnose se na prihode od poreza u iznosu od 1.518.028,00 kuna, na pomoći iz
inozemstva i i od subjekata unutar općeg proračuna, u iznosu od 878.063,00 kuna a odnose se na
kapitalne i tekuće pomoći od državnog i županijskog proračuna.
Najznačajniji rashodi odnose se na rashode poslovanja i i to na otplatu dospjelih kamata na glavnicu za
povrat nenamjenskih sredstava i iznose 182.694,00 kuna.
Ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode u tekućoj godini u iznosu od 933.557,00 kuna te je njime
pokriven preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od 894.409,11 kuna pa preostaje 39.148,03 kune
za raspolaganje u slijedećem izvještajnom razdoblju.
Bilješke uz P-VRIO
U 2015. godini došlo je do promjene vrijednosti u obujmu vrijednosti Općine Gornji Mihaljevec i to zbog
smanjenja udjela u odnosu na temeljni kapital u Međimurje plinu d.o.o. u iznosu od 71.319,00 kuna.
Povećala se vrijednost dugotrajne imovine za 12.238,00 kuna a odnosi se na nabavu opreme.
Bilješke uz BILANCU
U bilanci sa stanjem 31.12.2015. godine iskazani su podaci o dugotrajnoj imovini, (uredski namještaj,
ostala oprema, izgradnja cesta i pješačkih staza, ulaganja u postrojenja i dr.), potraživanjima i obvezama.
Ukupna vrijednost imovine iznosi 23.914.783,00 kuna. U dijelu koji se odnosi na udjele u glavnici javnih

poduzeća iskazani su podaci o udjelu Općine Gornji Mihaljevec u glavnici poduzeća Međimurje – plin
d.o.o., Međimurskih voda d.o.o. i Hrvatskog radija Čakovec.
Najveća promjena u vrijednosti imovine odnosi se na kupnju zgrade koja će u narednom razdoblju biti
prenamjenjena u prostore koje će koristiti udruge a jedan dio za iznajmljivanje. Vrijednost kupljenog
objekta iznosi 370.000,00kuna.
Stanje na žiro računu 31.12.2015. godine iznosi 411.345,00 kuna.
Tijekom 2015. godine Općina Gornji Mihaljevec nije dala zajmove, nije izdavala jamstva.
Tijekom 2010. godine nabavljeno je dostavno vozilo putem financijskog leasinga. Nabavna vrijednost
vozila je 81.400,00 kuna. Na dan 31.12.2015. godine glavnica najma (financijski leasing) u potpunosti je
podmirena.
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