ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО
НАСТОЯТЕЛСВО ЗА 2018 ГОДИНА
“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” –
гр.Царево е регистрирано в Бургаски окръжен съд с решение по фирмено дело
№582/2002г.,и пререгистрирано на 18.04.2008 година под №582 като СДРУЖЕНИЕ С
ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА. Същото е регистрирано и в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието
под №20050518014. Седалището на Сдружението е в гр.Царево, ул.”Хан Аспарух” №36.
Основната дейност на Сдружението е насочена към осигуряване на допълнителни
финансови и материални средства за „СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” – гр.Царево, както и
извършване на други дейности посочени в Устава на Сдружението.
Систематизирани са, в съответствие с изискванията необходимите финансово - счетоводни
документи:
Касова книга;
Книга за разходим
Папка с банковите извлечения
Папка с протоколи;
Папка с основните нормативни документи на Училищното настоятелство.

За всички приходи и разходи са оформени надлежно и стриктно необходимите финансово
– счетоводни документи.
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
В началото на януари 2018 година училищното настоятелство разполагаше с 7046.54
лева, от които в банковата сметка 5513.10 лв. и лв. в касата
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ПРИХОДИТЕ
За отчетния период приходите са в размер на 5000.00 лв.
2

Дарения от физически и юридически лица

ОБЩО ПРИХОДИ

5000.00лв
5000.00 лв.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА РАЗХОДИТЕ
Разходите през 2018 година по икономически елементи са както следва:
Разходи за външни услуги, от които:
1

За подпомагане на деца в неравностойно
положение екскурзия до Златни пясъци,

4582.68лв
3700.00

Камчия,Варна.Закупени дрехи за Коледа
2

Закупени ММП

235.00

3

Награди

200.00

4

378.00

Други разходи, от които:
1

Такси ДСК

120.00 лв.
120.00
.

ОБЩО РАЗХОДИ

4 588.04 лв.

В края на отчетния период училищното настоятелство разполагаше с лева от които 539.10
лева по банкова сметка и лева в касата.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА
ДЕЙНОСТТА.
Всички реализирани разходи на Училищното настоятелство съответстват на поставените
цели и задачи, както и на конкретните решения за всяко едно направление.
За деца в неравностойно положение – 3886.31лв.
За подпомагане на културната дейност – 378.00 лв.
Съдействие по отношение материалната база на училището: - 250.00лв.
ОБОБЩЕНИЕ- изразходваните средства са по предназначение – за реализация на
задачите на Училищното настоятелство.
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