
Бланка стойностни показатели: Приход -  Месечен отчет
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ХАН АСПАРУХ", ГР.ИСПЕРИХ 

Държавни Дейности Община: 6702 Година: 2021
Месец: Юни

Име на параграф пяпягпяЖ Уточн®н годишен Месечен отчет Отчет -  План % отношение
паоагоасо план

I.Имуществени данъци и неданъчни приходи  
2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост 2400 101500 4361 -97139 4
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 2404 100000 3700 -96300 4
приходи от наеми на имущество 2405 1500 661 -839 44
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 3700 -2289 -2289 0 100
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдже- 3702 -2289 -2289 0 100
Помощи и дарения от страната 4500 333' 333 0 100
текущи помощи и дарения от страната 4501 333 333 0 100

Всичко - 2. Неданъчни приходи: 99544 2405 -97139 2

Всичко - 1.Имуществени данъци и неданъчни приходи: 99544 2405 -97139 2

III. Трансфери
Трансфери между бюджети (нето) 6100 2288130 1410541 -877589 62
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 6105 4689 4689 0 100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител 6109 2283441 1405852 -877589 62

Всичко - III. Трансфери: 2288130 1410541 -877589 62

IV. Временни безлихвени заеми
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средстватг! 7600 0 -48535 -48535 0

Всичко - IV. Временни безлихвени заеми: 0̂ -48535 -48535 0

V. Операции с финансови активи и пасиви
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджс 8800 -210768 -86864 123904 41
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства! 8803 -210768 -86864 123904 41
Друго финансиране - нето(+/-) 9300 -2388 0 2388 0
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физичеа 9310 -2388 0 2388 0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се изпс 9500 157842 -176676 -334518 -112
остатък в левове по сметки от предходния период (+) 9501 0 0 0 0
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния п 9502 157842 157842 0 100
наличност в левове по сметки в края на периода (-) 9507 0 -219223 -219223 0
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на пер1 9508 0 -115295 -115295 0

В си чко  - V. О перации с ф инансови  активи  и пасиви: -55314 -263540 -208226 476

Всичко: 2332360 1100871 -1231489 47
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