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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИШПОЧВАНЕ ЗА
2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО.

Община Каолиново осъществява счетоводна политика, съгласно изискванията
на действащите нормативни актове за счетоводство Вакон за счетоводството, ДДС Ме
20/2004 г. за прилагане на НСС, други национални и вътрешни нормативни алеве на
общата/, отразяваща спецификата на дейността и.

Счетоводната политика включва съвкупност от принципи, изходни положения,
концепции и правила за отчитане на нейната дейност. В обишната се обобщават отчети
на 6 второстепенни разпоредител. През 2016 г. в Община Каолиново няма
новосъздадени или заличени дружества.

Оборотната ведомост и баланса на община Каолиново за 2016 г. са съставени
преди приключване на сметките от раздел 6 и 7 от Сметкоплана на бюджетите
организации и включва информация за второстепенните разпоредители, прилаташи
системата на делегираните бюджети - 6 училища на територията към община
Каолиново, а именно:

!.ОУ „Йордан Йовков“ с.Браиичево;
2. СУ „Г.С.Раковски“ тр.Каолиново;
3. ОУ „Христо Смирненски“ с.Пристое;
4. ОУ „Г.Ст.Раковски“ с.Климент;„
5. ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Лятно;
6. ОУ „Панайот Волов“ с.Тодор Икономово;

Счетоводният баланс е основна съставна част на финансовия отчет. В него се
съдържа информация за оценка на имуществото и финансовото състояние на общината.
Отчетността на Община Каолиново се организира в три стопански области:
. Бюджет;
. Сметки за средства от Европейския съюз;
. Други сметки и дейности.

Група „БЮДЖСЕТИ“ включва акптвите. пасивите, приходите и разходите,
произтичащи, свързани или обслужващи бюджетната дейност на общината.

Група „СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" обхваща
отчитането на извънбюджетните сметки и фондове на обцшиата - Смепси за средстваотЕС-МР-КЗРНКА.

Група „ДРУГИ СМЕТКИ И дЕЙНОСТИ” включва всички отчетни позиции,
които не са обхванати от горните групи - чужди средства. които са на временно
съхранение и аптитане в Община Каолиново, съдържа информация за постъпилите и
върнатите гаранции. като парични средства, и преминалите земи н инфраструктурнитеобекти в тази отчетна трупа.





При отчитане на земите. горите и трайните насаждения, заведени по смепш от

група 22 в отчетна група „други сметки и дейности“, Община Каолиново е възприела

да се признават балансово независимо от пощата стойност и нямат възприет праг на

същественост.

3. Сметки от раздел 3 „Сметка за материални запаси и конфискувани
активи"

Методът на изписване на материални запаси и ценности е разписан в

счетоводната политика на Община Каолиново - прилага се метода “средно прегеглена
цена“ с изключение на хранителните стоки. При изписване (отписване или брак) на

материали, осчетоводени в гр. 30, изписването става от “най - старата" нщптчиост.

Изписването по сметка 30202 - „Храни“ се осъществява по метода Рй-Го (първа входяща

- първа находящ).
Основно по смепсите от раздел трети, сме отразили движението на горива и

храни. Към Община Каолиново функционират 16 Детски градитш, като отчитането на

храните е аналитично по градини, видове продукти и групи - смесени ДГ и

подготвитетши/5-6годишни/.

4. Сметки от раздел 4 „Сметки 18 разчети -ВЗСМВП||П и задипкении”

Сметка 4010 - „Доставчици“ 4 по тази сметка са отразени задълженията кьм
доставчици на Община Каолиново. Към 31.12.2016 г. крайното салдо е в размер на

1321957,52лв.Голяма част от сумата е задължение към дЗЗД „Светлина” за разплащане
на основен ремонт на уличното осветление в общината /със средство от НДЕФ/, което
задължение не е разплатено в края на 2016 г.

Сметка 4020 „доставчици по авписп” - отчетени са платени аванса по
договори, като е формирано крайно дебитно салдо в размер на 151716,07 лв.

Сметки 4110 „Вземания от клиеипт от страната“ - отразени са вземания от
наеми и други на обща стойност 111605,76 лв., от които за първостепенния
разпоредител - 56 970,58 и за второстепенните- 54 635,18 лв.

Сметка 4230 „Провизии за бъдещи плащания” - тук са отразени
начислените суми за неизползвани отпуски на персонала на общината и училищата -
общата им стойност е 144 504,53 лв .

Сметка 4281 „Задължения за социални помощи към местни лица“ - по тази
сметка са начислени отпуснатите помощи по решение на общински съпет. Крайното
кредитно салдо към 31.12.2016 г е в размер на 8 400 лева, което се дължи на начислени
в края на201б, но не получени помощи в рамките на финансовата години,

Сметка 4291 „Задължения за предоставянена субсидия” - сметката е с равни
дебитни и крешпни обороти и е формирана от начислени и изплатени субсидии на 12

броя читалища на територията на община Каолиново, 1 брой Спортен клуб по борба, 5
броя футболни клубове и членски внос - общо в размер на 103 025,65 лв.

Сметка 4512 - „Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност
[Раз-пети за корпоративен данък" - като салдото е формирано от начислен данЪк
върху приходите от стопанска дейност по ЗКПО на Община Каолиново и училищата
за 2016 г. , дължим през 2016 г. и е в размер на общо 9179,27 лв.

С Решения на общински съвет на Община Каолиново от бюшкетната сметка са
предоставени вътрешни заеми към нзвънбюджетни сметки по оперативни програми,
като към 31.12.2016 г. крайното салдо по дебита на сметка 4624 -„Временни
безлихвени заеми за ИБСФ" - 3468734 лв.

Сметка 4684 „ Разчети със сметки за средства от ЕС на общините за
постъпили :: разходванн средства „ - по тази смепса се отчитат средства, постъпили









". Група „Извъибюджстиисметки тт фондове"

Община Каолиново през 20!6 г. изпъшяаа проекти по следните оперативни програми:
Развитие на човешките ресурси;
Програма за развитие на селските райони;

По Оперативна щошамя „Развитие на човешките ресурси”
!. „Квалификация на педагогическите специатшсти“- община и училища/все още

неприюпочил1;
. „Нови възможности за грижи“;
„Независим живот в община Каолиново“;
„Обучение и заетост на младите хора“;

не“

!!! ПЕОГЕПМПТЯ 38 ВЕЗНИ-ГИС на селските райони - Рцплащателна
агеи ия/ ъ вен о Земе елие"

1. „Водени от общностите местно развитие";

111. Група „Други сметки и дейности"

В трупа „Други сметки и дейности“ се отчитат средствата по избирателната
сметка на Община Каолиново. По разчетатасметка 4831 са разкрити 3 подсметки:
- подсмепса депозити и гаранции - в нея се събират чужди средства под формата на
гаранции и депозити;
- иодсметка по чл. 34, ал.6 от Закона за собственост и ползването на земеделски земи;
- иодсметка по чл.29. ал.2 от Закона за общинската собственост.

В област „ДСд“община Каолиново има заведени земи по сметка 2201 и
инфраструктурни обекти по сметка 2202.

В края на 2016 г. от страна на Асоциация В и К, ни бяха предадени с Приемно-
предавателни протоколи, активи като В и к съоръжения, водопроводи. земи и др.,
които до сега са фигуриралн към балансите на [В и К операторите.

Завели сме част от активите по дебита на сметки 2201, 2202 и по кредита на
сметка 7692.

През 2016 г. смс направили преглед за преоценка и обезценка. В резулат на
прегледа имаме положителна преоценка в резмер на 33815,10 лв, отразена по
счетоводна сметка 7801 .

От страна на „ В и К" ни беше издадена фактура, за стойността на извършени
ремонти на вече общински активи.0т наша страна също издадохме фактура на същата
стойност, като първоначално заведохме фактурата в бюджетната област, а в
последствие като използвахме счетоводна сметка 7609 - Корекптв за капитализирани
активи в група ДСД, прехвърлихме в групаДСД.

Изложените данни във финансовия отчет на Община Каолиново дават вярна и
пълна информация за имущественото и финансово и състояние. Отчета е изготвен при
спазване на основните принципи и действащото законодателство в областта

Изготвил: Мтожгян

Главен счетоводител
с.


