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Predmet:  Bilješke uz financijsko izvješće Državnog arhiva u Varaždinu za razdoblje 

                   od 01. siječnja  do 31. prosinca 2022. godine 

    

 

OBRAZAC PR-RAS                 

PRIHODI POSLOVANJA: 

              Ukupni prihodi iznose 9.742.196,36kn (X067).  

U odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi su veći zbog većih prihoda iz Fonda solidarnosti EU za 

rekonstrukcijsku obnovu dvorca Kulmer u Velikoj Vesi gdje se nalazi naš arhivski sabirni centar. 

Također, krajem godine ostvareni su i prihodi od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a 

odnose se na prihode od HZZ-a za isplatu plaća pripravnika. Ostali ostvareni prihodi su na razini 

prethodne godine. Moguća su eventualna odstupanja od godine do godine u vlastitim prihodima koji 

ovise o broju stranaka, istraživača i radu vanjske službe na preuzimanju arhivskog gradiva.   

 

 

RASHODI POSLOVANJA:  

Ukupni rashodi iznose 8.612.685,85kn (Y034). 
 
Rashodi poslovanja iznose 8.547.800,22kn (Z005), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 
64.885,63kn. Ukupni rashodi u odnosu na prošlogodišnje razdoblje su veći zbog radova na 
rekonstrukcijskoj obnovi dvorca Kulmer u Velikoj Vesi koji je oštećen u potresu. 
 
 
 



REZULTAT POSLOVANJA: 
 
             U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu 1.129.510,51kn (X004). 
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi  543.763,32kn (11K) a sastoji se od:   
-novac u blagajni u iznosu 0,00kn 
-izvor 31 u iznosu 200.163,99kn 
-izvor 52 u iznosu 98.540,98kn 
-izvor 5761 u iznosu 245.058,35kn 
         
 
 
OBRAZAC OBVEZE 
 
Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iskazano je u iznosu od 254.331,60kn (V001). 
 
Tijekom izvještajnog razdoblja došlo je do povećanja obveza u iznosu od 9.466.559,67kn,  
a sastoje se od: 
-obveza za zaposlene u iznosu 2.647.384,76kn 
-obveza za materijalne rashode u iznosu 6.745.511,53kn 
-obveza za financijske rashode u iznosu 7.794,86kn 
-ostalih tekućih obveza u iznosu 982,89kn 
-obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 64.885,63kn 
 
 
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 9.442.414,86kn, a odnose se na podmirene 
obveze za rashode poslovanja: 
-za zaposlene u iznosu od 2.631.996,45kn 
-za materijalne rashode u iznosu od 6.736.850,97kn 
-za financijske rashode u iznosu 7.698,92kn 
-za ostale tekuće obveze u iznosu 982,89kn 
-za obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 64.885,63kn 
 
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 278.476,41kn (V006), a sastoji se od: 
-nedospjelih obveza za rashode poslovanja, troškova plaća, poreza i doprinosa za mjesec prosinac u 
iznosu od 278.476,41kn 
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