ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Във връзка с годишен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
С обяснителната записка ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ отчет към 31.12.2020 г.
и отразяването им по съответните счетоводни сметки
Счетоводната дейност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се извършва при спазване
на нормативните изисквания на Закона за счетоводство (ЗСч), Сметкоплана на
бюджетните организации (СБО), Счетоводната политика на общината (СП), Закона за
публичните финанси (ЗПФ), други указания на Министерството на финансите (МС),
законови и подзаконови актови и др.
Спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси .С чл. 163 е определено, че
бюджетните организации да осъществяват счетоводството си съгласно изискванията на
Закона за счетоводството, на този закон, както и на основата на стандартите,
сметкоплана и указанията по чл. 164.
За достоверността на ГФО се изисква прилагането на съответните сметки
от СБО, параграфи и подпараграфи на ЕБК за 2020 г. при отчитане на приходите, разходите, активите и пасивите на бюджетната организация;
Капитала на бюджетното предприятие на 01,01,2020г.е 398641.11 лв.

Акумулираното изменение на нетните активи на 01,01,2020г. е 153505.82 лв.
За отчетният период има придобити ДМА/Преносими компютри/. Начислени са
амортизации за отчетният период.
За отчетния период 01.01.2019 г. -31.03.2019 г. ОУ отчита трансфери от следните
източници;
- Субсидия за държавни дейности и преходен остатък на бюджетни парични
средства в размер на 424047 лв.,счетоводно отражение Д-т с- ка 5013 1§ 6109
К-т с-ка
7509.В това число възстановен преходен остатък по бюджетна
сметка К-т с-ка7509 Д-т сметка 5013 1§6109 в размер на 727 лв.
- За отчитане на разходи за отчетния период 01.01.2020 г. -31.12.2020 г.
-Разходи за заплати в размер на 294793лв. лв. счетоводно отразени Д-т с-ка 6042
К-т сметка 5013 2 0101
- Разходи за персонал извън трудови правоотношения в размер на 8595 лв.
счетоводно отражение Д-т с-ка 6044 К-т сметка 5013 2 0202 .
- Изплатени суми СБКО /възнаграждения/ в размер на
отражение Д-т с-ка 6042 К-т сметка 5013 2 0205 .

11473 лв. счетоводно

-Разходи за ДОО,ЗО, ДЗПО в размер на 60606 лв. счетоводно отражение Д-т с-ка
6051,6052,6055 К-т сметка 5013 2 0551,0552,0556,0557.
Разходи за издръжка ;
Разходи за храна в размер на 3077 лв. счетоводно отражение Д-т с-ка 6012 К-т с-ка 5013
2 1011.
Учебни материали и помагала в размер на 4266 лв. счетоводно отражение Д-т с-ка 6014
,К-т с-ка 4010.

Разходи за материали; канцеларски ,тонизиращи и др. материали в размер на 5240 лв.
счетоводно отражение Д-т с- ка 6011;6018;6019 К-т с-ка 5013 2§ 1015;4010.
Разходи за горива, вода и ел. енергия в размер на 37148 лв., счетоводно отразени по ски 6010/3020 К-т сметки 5013 2 §1016.
Разходи за външни услуги;/пощенски ,мобилни, разходи за поддръжка софтуер разходи
за квалификация на персонала, консултантски услуги и др., в размер на 17563 лв.
Счетоводно отразени по Д-т с-ки 6022,6023,6025,6028,6029, Кт с-ка 5013 2 §1020.
Разходи за командировки в страната в размер на 251 лв. счетоводно отразени Д-т с-ка
6093 К-т с-ка 5011 2 §1051.
За отчетният период са начислени амортизации в размер на 8808 лв. Счетоводно
отразени Д-т с-ки 603 К-т с-ки 241.
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