СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. ПЛОВДИВ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за извършените разходи и реализираните приходи
за трето тримесечие на 2017 година
1. Анализ на приходите
За периода 01.01.2017 – 30.09.2017 година , са реализирани
собствени приходи в размер на 82 773 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 13 243
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 към третото тримесечие на годината са
- 1 091 633 лева.
- През месец септември е начислено и изплатено
увеличението на работните заплати както на
педагогическия, така и на непедагогическия персонал.
- Увеличението на бюджета за новите работни заплати е
71 465лева, като средствата са разпределени за
периода 09-12.2017 година. В Спортно училище е
достигнато 17,7 % увеличение на заплатите .
- Средната брутна работна заплата на педагогическия
персонал в училището е 1100 лева.
- На непедагогическия персонал – 654,00.
-

- Към 30.09.2017 са изплатените обезщетения на
персонала при прекратяване на трудови договори в
размер на 25 119 лева, като 50 % от тази сума е
възстановена от ММС по програма на Министерство
на образованието.
- Средства за СБКО – по план 36 000, което
представлява 3 % от бюджета за заплати, а именно 3%
от 1 200 000 лева. От тези 36 000
- В т.ч.
- – парични средства, разпределени на перс. – 29 340
- - чиста сума, която ще бъде изплатена на всеки , след
като се направят необходимите удръжки за
осигурителни вноски и ДОД – 22 880 лева. Това е
сумата за 12 месеца. И то върху брутните заплати.
- Средствата при нас се изплащат под формата на
ваучери за храна , които не се облагат с данъци и
осигурителни вноски. До края на годината ще бъдат
раздадени на всички ваучери на стойност 27 400.
Около 5400 лева повече отколкото биха получили
СБКО в парични средства.
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.
До септември включително са изразходвани 325 129
лева. От тях за текущ ремонт на материалната база
през м. август са изразходвани 44 803 лева.
Изплатените стипендии на ученици за 24 880 лева.

Към днешна дата училището няма неразплатени и просрочени
задължения.
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