СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ПЛОВДИВ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за извършените разходи и реализираните приходи
за второ тримесечие на 2017 година
1. Анализ на приходите
За периода 01.04.2017 – 30.06.2017 година , са реализирани
собствени приходи в размер на 43 580 лв. Основно
приходите на училището са от нощувки в общежитие и от
продажба на купони. Всички приходи се централизират по
сметки те на министерство на младежта и спорта.
За отчетния период, начислените средства за Данък
Добавена Стойност върху приходите е в размер на 8 716 лв.
Сумата е преведени по сметките на НАП Пловдив и
училището няма неразплатени данъчни задължения към
Централния бюджет.
2. Анализ на разходите по видове
- Основно перо по което се разходват средствата от
делегирания бюджет на училището са разходите за
заплати и социални осигуровки. Изразходваните
средства през второто тримесечие на годината са
275 944 лева.
- През месец април са начислени изплатени средства за
представително и работно облекло на персонала както
следва:
- - за представително облекло на педагогически
персонал - 41 638 лева ,
- - за работна облекло на непедагогически персонал 1980 лева. Осигурено е и работно облекло в натура.
- към 30.06.2017 са изплатените обезщетения на
персонала при прекратяване на трудови договори в
размер на 25 078 лева, като 50 % от тази сума е
възстановена от ММС по програма на Министерство
на образованието.

- - за месеците април, май и юни средствата за фонд
СБКО се изплащат под формата на ваучери за храна.
РАЗХОДИ за ИЗДРЪЖКА
Разходите за издръжка на училището включват :
-разходи за суровини и материали
- разходите за постелен инвентар,
- Разходи за медикаменти
- Разходи за външни услуги
- Разходи за горива и енергия
- Разходи за командировки в страната
- Разходи за текущ ремонт и всички други разходи,
необходими за поддръжка на материално техническата
база в училището и пансионите.
През второто тримесечие на 2017 година , са
похарчени общо 96 701 лева.
- Изплатените стипендии на ученици за 24 880 лева.
Към днешна дата училището няма неразплатени и просрочени
задължения.

Изготвил:
Таня Янкова

