УТВЪРДИЛ:
/П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК - Русе
ГАЛИН ГРИГОРОВ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД гр. РУСЕ
ВИД ПРИХОД / РАЗХОД

№ ПО РЕД

ПЛАН

ОТЧЕТ

42 857,14 лв.

42 857,14 лв.

15 000,00 лв.

15 000,00 лв.

27 857,14 лв.

27 857,14 лв.

0,00 лв.
0,00 лв.

0,00 лв.

5.

Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете
им, , съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ - средства, които са за изпълнение на бюджета за 2018 г. и не са осигурени през 2018 г.

0,00 лв.

0,00 лв.

6.

Други плащания (здравноосигурителни вноски за сметка на осигуреното лице при ползване на неплатен отпуск)

0,00 лв.

0,00 лв.

II.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО

61 160,00 лв.

54 511,41 лв.

61 160,00 лв.
55 060,00 лв.

54 511,41 лв.
50 637,84 лв.

38 760,00 лв.

35 887,31 лв.

8 000,00 лв.

7 020,00 лв.

8 300,00 лв.

7 730,53 лв.

I.
1.
2.
3.
4.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО
Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 г.
Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете
им, , съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 г.
Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми
Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове - лихви банкови

1. Текущи разходи
1.1. Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя
- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)
- задължителни осигурителни вноски от работодатели
- здравноосигурителни вноски внесени от работника при ползване на неплатен отпуск
1.2. Издръжка, в т.ч.:
- материали
- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)
- разходи за външни услуги
- разходи за командировка и диоптрични очила
- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване и МПС)
- други разходи, некласифицирани другаде - банкови такси; др.такси и данъци
2 Капиталови разходи

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
IV.
1
2
2.1.
2.2.

ФИНАНСИРАНЕ
Външно финансиране
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
Наличност в началото на периода (+)
Наличност в края на периода (-)
Изготвил:
/П/
Финансов експерт - Йорданка Радкова

(І. - ІІ.)

0,00 лв.

0,00 лв.

6 100,00 лв.

3 873,57 лв.

800,00 лв.

192,86 лв.

2 500,00 лв.

986,76 лв.

1 200,00 лв.

1 160,71 лв.

1 000,00 лв.

430,00 лв.

100,00 лв.

529,25 лв.

500,00 лв.

573,99 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

-18 302,86 лв.

-11 654,27 лв.

18 302,86 лв.
0,00 лв.

11 654,27 лв.
0,00 лв.

18 302,86 лв.
23 355,49 лв.
-5 052,63 лв.

11 654,27 лв.
23 355,49 лв.
-11 701,22 лв.

