УТВЪРДИЛ: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК: д-р Александър Александров
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2016 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК - ПЕРНИК
ВИД РАЗХОД

ПЛАН

ПРИХОДИ - ВСИЧКО
Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2016 г.)
Финансиране на текущата дейност от общините - средства осигурени от бюджетите на общините, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ (2016 г.)
Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми
Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове
Приходи от лихви
РАЗХОДИ - ВСИЧКО
Текущи разходи
Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя
- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

ОТЧЕТ

42 850,00 лв.

42 852,23 лв.

14 997,50 лв.
27 852,50 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.

14 997,50 лв.
27 852,50 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
2,23 лв.

58 130,75 лв.

39 010,67 лв.

58 130,75 лв.
47 101,00 лв.

36 094,84 лв.
32 852,90 лв.

36 000,00 лв.

27 827,82 лв.

- други възнаграждения и плащания за персонала

4 000,00 лв.

0,00 лв.

- задължителни осигурителни вноски от работодатели

7 101,00 лв.

5 025,08 лв.

Издръжка, в т.ч.:

11 029,75 лв.

3 241,94 лв.

- материали

1 500,00 лв.

1 318,47 лв.

- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)

2 000,00 лв.

0,00 лв.

- разходи за външни услуги

2 500,00 лв.

1 461,86 лв.

- разходи за командировка

2 300,00 лв.

70,00 лв.

150,00 лв.

102,54 лв.

- разходи за застраховки
- други разходи, некласифицирани другаде (вкл. Платени данъци, такси, административни услуги и санкции)

Капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
Грешен превод от Община Трън през 2015 г., подлежащи ва възстановяване през 2016 г.
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2016 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
ФИНАНСИРАНЕ
Външно финансиране
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)
наличност по сметки в края на периода (-)
Касови наличности – нето (+/-)
остатък в касата в левове от предходния период (+)

наличност в касата в левове в края на периода (-)

(І. - ІІ.)

2 579,75 лв.

289,07 лв.

0,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.

1 650,00 лв.
1 650,00 лв.
1 265,83 лв.

-15 280,75 лв.
15 280,75 лв.

3 841,56 лв.
-3 841,56 лв.

0,00 лв.
15 280,75 лв.
17 614,92 лв.
-2 334,17 лв.
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв

0,00 лв.
-3 530,03 лв.
17 614,92 лв.
-21 144,95 лв.
-311,53 лв
0,00 лв
-311,53 лв

