УТВЪРДИЛ: …………………….
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВиК НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЯМБОЛ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2021 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ЯМБОЛ
обслужвана от "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД-гр. Ямбол

I.
1.
2.
3
4

ГОДИШЕН БЮДЖЕТ
В ЛЕВА

ВИД РАЗХОД

№ ПО РЕД

ПРИХОДИ - ВСИЧКО
Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ 2021 год.
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 2021г.
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 2020г.
Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми

5 Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО
1. Текущи разходи
1.1.

1.2.

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
- платине през 2020 г. заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работникаот 2019 г.
- дължими заплати, данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя и работника, дължими през 2020 г.
Издръжка, в т.ч.:
- материали
- консумативи (вода, горива и ел.енергия, топлоенергия и др.)
- разходи за външни услуги
- разходи за командировка
- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)
- други разходи, некласифицирани другаде
- задължения към доставчици от 2019 платени през 2020 г.

- задължения към доставчици, дължими през 2020 г.
2. Капиталови разходи
2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
III. ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)
IV. ФИНАНСИРАНЕ
1. Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
1.1. Наличност в началото на периода (+)
1.2. Наличност в края на периода (-)
2. Касови наличности – нето (+/-)
2.1. остатък в касата в левове от предходния период (+)
2.2. наличност в касата в левове в края на периода (-)

(І. - ІІ.)

57 142,86 лв

54 213,70 лв

20 000,00 лв

20 000,00 лв

37 142,86 лв

34 213,70 лв

0,00 лв

0,00 лв

0,00 лв

0,00 лв

71 691,54 лв
71 691,54 лв

58 960,48 лв
58 960,48 лв

58 711,27 лв

53 485,25 лв.

42 000,00 лв

45 533,47 лв.

3 650,00 лв

0,00 лв.

8 628,00 лв

8 629,44 лв.

4 433,27 лв

4 433,27 лв.

0,00 лв

-5 110,93 лв

12 980,27 лв

5 475,23 лв

3 000,00 лв

1 149,91 лв

1 000,00 лв

0,00 лв

5 000,00 лв

4 055,33 лв

1 000,00 лв

40,00 лв

300,00 лв

0,00 лв

2 692,93 лв

161,40 лв

-12,66 лв

-12,66 лв

0,00 лв
0,00 лв

81,25 лв
0,00 лв

0,00 лв
-14 548,68 лв

0,00 лв
-4 746,78 лв

14 548,68 лв
14 428,96 лв.
51 414,84 лв.
-36 985,88 лв.
119,72 лв.
119,72 лв.
0,00 лв.

4 746,78 лв
4 779,88 лв.
51 414,84 лв.
-46 634,96 лв.
-33,10 лв.
119,72 лв.
-152,82 лв.
20.01.2021 г.

Дата на изготвяне на документа:
Изготвил:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
В ЛЕВА

начални салда по 454, 461 и 463
крайни салда по 454, 461 и 463
601
602
609
629
начално салдо по 401
крайно салдо по 401

