ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ “СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” ВАРНА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Бюджета на гимназията за 2016 година е 1 223 314,00 лв. в т.ч.
субсидия 1 019 914.00 лв. и собствени нетни приходи 213 400.00 лв. и 60 000,00
лв.за централна доставка на гориво които не са включени в бюджета.
Приходите
от стопанска дейност за отчетния период са в
размер на 225 071.00лв, в т.ч. 197 390.00 лв. от квалификационни курсове за
конвенционални сертификати; 27 510.00 лв. от кв.курс самостоятелно обучение
171.00 лв. от услуги; 7,42 лв. от предадени вторични суровини; и възстановени
разходи от спечелено съдебно дело 1 040,00 лв. Внесен е 3 % данък върху
приходите в размер на 7 166,43 лв. При сравнението на изпълнението на
приходите от стопанска дейност в сравнение със същия отчетен период на 2015
година
се вижда , че приходите от квалификационните курсове за
конвенционални сертификати са значително повече , а приходите от кв.курс
самостоятелно обучение са много по малко.
За реализирането на приходите оказват влияние няколко фактора , а именно:
І.външни фактори:
 акредитацията на учебното заведение от Международната морска
организация и вписването и в “Белия лист”, даващо ни право да
провеждаме
курсове и издаваме сертификати с международно
признание, търсенето на морски специалисти на пазара на труда и
привлекателността на морските специалности.
 Получените добри оценки при извършваните периодични одити от
морска администрация , във връзка с провежданите квалификационни
курсове за материално техническата база и начинът на провеждане
на теоретичното и практическото обучение на курсистите.
ІІ.вътрешни фактори:
- въведената система за управление на качеството ISO 9001:2008
- добрата материално-техническа база , нейното непрекъснато обновяване
и подобряване .
- авторитета и високата квалификация на преподавателите изнасящи
лекции.
- добрата организация от ръководството и останалия персонал.
- графиците на курсовете се съобразяват с желанието на курсистите, поголямата част от часовете да се провеждат в почивни и празнични дни.
- конкурентно - способните цени на различните видове курсове.

Преките разходи за стопанската дейност към 31.12.2016 год. са:
81 010.38 лв. в това число:
- за хонорари 71 626.26 лв.
- за осигуровки 9 384.12 лв.
- преки разходи за материали и извършени външни услуги за 11430.50 лв.
Извършените разходи на гимназията за 2016 год. са следните:
 изплатени заплати на персонала 735 833,20 лв. в т.ч. 546,00 лв. по
мярка „Без свободен час“
 осиг.вноски за с/ка на работодателя 171 420,56 лв. в т.ч. преките рди за стопанска дейност.
 изплатено СБКО – 12 714,00 лв.
 Изплатените болнични за с/ка на работодателя са 7283,90 лв.
 Изплатени са обезщетения за 140 142,65 лв.
 Изплатени са обезщетения по съдебно дело за 3695.73
 извършените
разходи за издръжка
са 133 952,38 лв.
Разходите за издръжка включват:
1. ел.енергия,горива,вода за 40 502,11 лв.от които 23 021,20 лв. за
ел.енергия, 7937,65 лв. разходи за вода и канал и горива за
585,00 лв. ,тук не влизат разходите, които са централна доставка
на гориво на стойност 55325,00 лв..
2. извършени са услуги за 39 048,66 лв. в т.ч. пощенски и телефонни
услуги за 6837,60 лв., транспортни разходи за 496,00 лв., разходи
за квалификация 3697,30 лв., поддръжка на софтуер 977,90,
други външни услуги в.т.ч. дезинсекция и дератизация, оценка на
раб.место за здравословни и безопасни условия на труд, интернет
свързаност, правни и юридически услуги и др.
3. направените разходи за учебни материали и помагала са 7920,63
лв. от които
4290,70 лв. за закупени книги за библиотека,
учебна документация за 2952,20 лв..
4. Отпуснати са 10000 лв. за плавателна практика.
5. закупените материали са за 18 358,25 лв. в т.ч. (канцеларски
материали за 5894,80 лв., консумативи и рез.части за хардуер за
4563,30 лв., други материали текуща поддръжка на сградата и
хигиената за 4095,50 лв., в т.ч. преките разходи за ст. дейност)
6. направени са застраховки за 2344,00 лв. ;
7. платени са данъци и такси по § 19-00 4784,27 лв. и данък върху
приходите от стопанска дейност по §37-02 7166,43 лв.
8. изплатени са стипендии на учениците за 38 160,00 лв.
9. извършен е текущ ремонт на техника в размер на 1322,00 лв.
10. изплатени са командировъчни средства за 2929,00 лв.
Поетите ангажименти по договори към 31.12.2016 год. са както следва:
 ЕТ”Стеди- Иван Иванов” Варна
- Договор вх.№ 333/07.10.2014 г. технически надзор на съоръжения с
повишена опасност
480,00 лв.








-

„СЖС България“ ЕООД София - оценки и одит за пререгистрация на
система за управление на качеството „СУК“ в съответствие с
международния стандарт EN ISO 9001:2008
Договор вх.№ 2319/07.04.2014 г. 1620,00 лв
„Час Секюрити“ ООД охрана паникбутон
Анекс 1/№2597/16.03.2016 г към Договор вх.№2196/21.03.2013 г
1488,00 лв.
„Ломат“ООД интернет свързаност
Договор вх.№ 662/12.11.2014 г А-3/№3787/11.09.2015 120,00 лв
Офис груп България - канцеларски материали
Договор № УВ-408/20.02.2015 г. 388,00 лв.
Вали компютърс ООД - материали и консумативи за хардуер
Договор № 2625/21.06.2016 г. - 4495,52 лв.
Тийм Превент България - оценка на риска и здравето
Договор № 1348/19.01.2015 г. -1296,00 лв.
ЕТ“Авалон –В.Великов“ - дезинсекция и дератизация
Договор №1546/05.01.2016 г. 260,00 лв.
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