УТВЪРДИЛ: МАЛИНА НИКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК _________________
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2018 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - ГР. ВРАЦА
№ ПО
РЕД

ПЛАНИРАН
ГОДИШЕН
РАЗМЕР В ЛЕВА

ВИД РАЗХОД

44 258.57 лв

ПРИХОДИ - ВСИЧКО

I.

1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРР, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 г.
Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното
2.
съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2018 г.
3 Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми
Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното
4
съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ за 2017 г.
5 Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми
6 Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО

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
- изплатени заплати дължими на работници и служители за м.12. 2017 през м.01.2018 г
- други възнаграждения и плащания за персонала (гр.договори и др.)
- задължителни осигурителни вноски от работодатели
- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2018 г.
1.2. Издръжка, в т.ч.:

- мат ериали
- консумат иви (вода, горива и ел.енергия, т оплоенергия и др.)
- разходи за външни услуги
- разходи за командировка
- разходи за заст раховки на ДМА (офисно обзавеж дане и оборудване)
- Задълж ения към дост авчици за 2017г изплат ени към 2018г
- Начислени задълж ения към дост авчици към 2018г коит о ще бъдат разплат ени през 2019г
- други разходи, некласифицирани другаде

2. Капиталови разходи
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2018 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
IV. ФИНАНСИРАНЕ
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

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 (-)

Изготвил: Светла Тошева
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА АВиК _________________

(І. - ІІ.)

ОТЧЕТЕН
ГОДИШЕН
РАЗМЕР В ЛЕВА

42 857.14 лв

15 000.00 лв

15 000.00 лв

27 857.14 лв

26 455.71 лв

0.00 лв

0.00 лв

1 401.43 лв

1 401.43 лв

0.00 лв
0.00 лв

0.00 лв
0.00 лв

60 338.85 лв

39 589.45 лв

49 359.72 лв
40 478.76 лв

32 527.29 лв
27 165.24 лв
3 048.38 лв
0.00 лв
5 384.11 лв
-3 070.44 лв
7 062.16 лв

60 338.85 лв

1 000.00 лв
7 880.96 лв
0.00 лв
10 979.13 лв

39 589.45 лв

2 200.00 лв

1 517.98 лв

3 000.00 лв

1 303.05 лв

4 400.00 лв
1 000.00 лв
0.00 лв
0.00 лв
0.00 лв
379.13 лв
0.00 лв
0.00 лв

3 014.73 лв
829.45 лв
0.00 лв
24.25 лв
0.00 лв
372.70 лв
0.00 лв
0.00 лв

-16 080.28 лв
16 080.28 лв
16 080.28 лв
16 080.28 лв
0.00 лв
0.00 лв
0.00 лв
0.00 лв

3 267.69 лв
-3 267.69 лв
-3 267.69 лв
16 080.28 лв
-19 347.97 лв
0.00 лв
0.00 лв
0.00 лв

