Финансов отчет на БУ Пейо Яворов
За 2017-2018 учебна година

Настоящия финансов отчет се отнася за учебната 2017/2018 година, обхваща периода от
1ви юли 2017 до 30 юни 2018 година и се състои от Отчет за приходите и разходите и Отчет за
паричния поток за 2017-2018 учебна година.
Настоящия отчет заедно с Годишния доклад на Родителския съвет има за цел да представи
по възможно най-детайлен начин финансовото състояние и финансовите аспекти на дейността
на БУ Пейо Яворов. При разглеждането на настоящия Финансов отчет трябва да се вземат
предвид следните обстоятелства:
1. В началото на учебната година беше взето решение да се възстановят на родителите
надплатените такси за учебната 2016-2017 година. На родителите беше предоставен
избор сумата да им бъде възстновена по банков път, да бъде прихваната срещу
таксата за текущата учебна година или да бъде дарена в полза на БУ Пейо Яворов.
Вследствие на това част от таксите за текущата учебна година са усвоени посредством
прихващане срещу възстановимите суми от 2016-2017 година за сметка на излишъка
(резерва).
2. Заплащането на учителите е определено на 20 евро брутно на учебен час считано от 1
септември 2017 година.
3. Предвидени са 3 учебни часа на стойност 60 евро брутно на учител на месец за
покриване на допълнителната работа по подотовка на учебните часове, проверка на
домашните и самостоятелни работи и други ангажименти свързани с учебната дейност.
4. Таксите са определени както следва:
 180 евро за първо дете;
 150 евро за второ дете;
 50 евро за СИП Родинознание (Околен свят за 1ви клас и Човекът и обществото
за 3ти и 4ти клас);
 50 евро за СИП БЕЛ 31-34 учебна седмица.
5. От учебната 2017-2018 съботните часове се провеждат в сградата на ULB, за което се
дължи наем. Взето е решение упоменатите разходи за наем да се покрият за сметкa на
натрупания резерв на училището.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
01.07.2017 – 30.06.2018
Приходи
€ 80,343.48
Субсидия
Приходи от такси, в т.ч.
Основна учебна дейност, в т.ч.
платени по банков път
усвоени за сметка на излишъка (резерва)

Допълнителна учебна дейност, в т.ч.
СИП Родинознание (ОС/ЧиО)
СИП БЕЛ 31-34 седмица

Други, в т.ч.
Дарения
платени по банков път
усвоени за сметка на излишъка (резерва)

Лихви

€ 39,387.37
€ 40,456.00
€ 33,250.00
€ 28,220.00
€ 5,030.00

€ 7,206.00
€ 4,406.00
€ 2,800.00

€ 500.11
€ 500.00
€ 100.00
€ 400.00

€ 0.11

Разходи

€ 83,286.83

Хонорари

€ 66,962.40

Учебна дейност (изработени часове)
Основна програма
СИП Родинознание
СИП БЕЛ

Управление
Финасист
Самоподготовка
Електронен регистър (за 2016/2017 година)
Уебсайт (юли и август 2017)
Хигиенист

Телефон и транспорт УР
Наем учебни зали без ДДС
Почистване ULB
Учебници и учебни помагала
Електричество (за Ланкастър)
Интернет (за Ланкастър)
Чл.внос за АБУЧ
Хигиенни
Канцеларски м-ли, копирни услуги
Пощенски разходи
Тържества и събития
Банкови такси
Печка
Парична награда
Разни

€ 50,790.00
€ 44,590.00
€ 3,960.00
€ 2,240.00

€ 6,654.40
€ 3,000.00
€ 4,281.80
€ 409.00
€ 327.20
€ 1,500.00

€ 580.00
€ 8,700.00
€ 551.43
€ 3,232.65
€ 379.36
€ 272.76
€ 50.00
€ 148.34
€ 407.33
€ 27.88
€ 1,489.76
€ 162.59
€ 29.74
€ 200.00
€ 92.59

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 01.07.2017 – 30.06.2018
Начално салдо към 01.07.2017
€ 55,145.04
Входящи парични потоци
€ 79,395.08
Субсидия
Розите на България - целево финансиране от МОН
Приходи от такси
Основна учебна дейност
Допълнителна учебна дейност
СИП Родинознание (ОС/ЧиО)
СИП БЕЛ 31-34 седмица

Надплатени такси (за възстановяване)
Платени такси за минали периоди
Други
Дарения (вкл. 96,90 за Обществен фонд Детство)
Събрани за Коледното тържество за кетъринга
Възстановени гаранции
Възстановени надплатени с-ки електр.
Възстановени други разходи (банкови такси)
Лихви

Изходящи парични потоци
Хонорари
Телефон и транспорт УР
Наем учебни зали без ДДС
Почистване ULB
Учебници и учебни помагала
Електричество (за Ланкастър)
Интернет (за Ланкастър)
Чл.внос за АБУЧ
Хигиенни консумативи и материали
Канцеларски м-ли, копирни услуги
Пощенски разходи
Тържества и събития
Наем зали и платени (подлежащи на възстановяаване) гаранции
Други - цветя, украси, кетъринг
Общо събрание

Банкови такси
Печка
Парична награда за текст и музика за Химн на БУ
Разни
Дарения за Обществен фонд Детство
Инициатива Розите на България - разходи
И-ва Розите на Б-я - възстановена разлика към МОН
Възстановени суми по надплатени такси
Възстановени суми от излишъка по декларации

Крайно салдо към 30.06.2018

€ 39,387.37
€ 664.68
€ 35,426.00
€ 28,220.00

€ 7,206.00
€ 4,406.00
€ 2,800.00

€ 769.00
€ 1,775.00
€ 1,373.03
€ 196.90
€ 102.09
€ 750.00
€ 143.76
€ 180.03
€ 0.25

€ 93,288.73
€ 66 962.40
€ 580.00
€ 8,700.00
€ 551.43
€ 3,232.65
€ 523.12
€ 272.76
€ 50.00
€ 148.34
€ 407.33
€ 27.88
€ 2,341.85
€ 1,710.00
€ 496.05
€ 135.80

€ 329.85
€ 29.74
€ 200.00
€ 118.80
€ 96.90
€ 190.39
€ 474.29
€ 210.00
€ 7,841.00

€ 41,251.39

