СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ПЛОВДИВ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за извършените разходи и реализираните приходи
за първо тримесечие на 2017 година
1. Анализ на приходите
За периода 01.01.2017 – 31.03.2017 година , са реализирани
собствени приходи в размер на 20 470 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 3 232 лв.
С годишната данъчна декларация на училището е
деклариран и съответно преведен по сметките на НАП
Пловдив и данъка върху приходите от стопанска дейност за
2016 година в размер на 3 132 лв. Сумите са 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 първото тримесечие на годината са
271 194 лева. Изплатено е увеличението на заплатите
от 01.01.2017. За спортно училище е направено
увеличение на заплатите в размер на 12,53 % за
педагогическия персонал и среден процент на
увеличение за непедагогическия персонал – 8 %.
През месец февруари , за патронния празник а
училището на персонала са начислени и разпределени
награди за 13 820 лева.
- към 31.03.2017 са изплатените обезщетения на
персонала при прекратяване на трудови договори, както е и
изплатена сума за фонд СБКО в размер на 29 658 лв.

Средствата от фонд СБКО от м. март се изплащат под формата на
ваучери за храна.
- Средствата за фондовете на ДОО и за здравно
осигуряване са в размер на 61 629 лева.
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 първото тримесечие на 2017 година , са
похарчени общо 131 376 лева.
- Изплатените стипендии на ученици за 3440 лева.
Към днешна дата училището няма неразплатени и просрочени
задължения.
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