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Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців за

правовим статусом є юридичною особою державної форми власності. Основний вид діяльності

навчального закладу є професійно-технічна освіта.

Департамент освіти і науки 123

        У звітному періоді по загальному фонду:

        -по формі 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» відображено

надходження коштів та касові видатки в сумі 17384909,88 грн,

        У звітному періоді по спеціальному фонду:

        -по формі 4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги»

відображено залишок коштів на початок року в сумі 44029,66 грн, надходження коштів в сумі2352284,17 грн.,

касові видатки в сумі 2402912,11грн.та залишок коштів на кінець року в сумі 393401,72грн.

        -по формі 4-2м « Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень» відображено залишок коштів на початок року в сумі 5532,96 грн, надходження коштів в сумі

243315,00 грн., касові видатки в сумі 243315,00 грн.та залишок коштів на кінець року в сумі 5532,96 грн.

        -по формі 4-3м « Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду»

відображено надходження коштів та касові видатки в сумі 774986,86 грн.

        У формі 1-дс «Баланс» по р. 1162 відображено залишок коштів  в сумі 402168,00 грн., що складається із

залишків коштів на реєстраційних рахунках в сумі 398935,00 грн. та залишку коштів на електронному рахунку з

ПДВ в сумі 3233,00 грн,  яка необхідна для сплати податкових зобов'язань з ПДВ. Даний залишок відображено в

додатку 13 «Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської

служби України».

        У формі 1-дс «Баланс» по р. 1540 відображено податкові зобов'язання з ПДВ в сумі 3233,00 грн. термін

сплати яких на кінець звітного періоду не настав.

        У формі 1-дс «Баланс» по рядку 1420 на звітну дату змінився фінансовий результат у зв’язку із списанням

малоцінних необоротних матеріальних активів в сумі 5043,00 грн.

        У формі 2-дс «Звіт про фінансові результати» по рядку 2200  відображено дані за винятком придбаних

основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів за рахунок загального та спеціального фондів

місцевого бюджету.

        У формі 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» по рядку 3090 «Інші надходження» відображено суму оборотів

допомоги з тимчасової непрацездатності, відшкодовані ФСС,  що надійшли на рахунок в розмірі 143385,00 грн. та

суму оборотів по рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ в розмірі 363024,00 грн.

        По рядку 3180 «Інші витрати» відображено суму оборотів виплаченої допомоги з тимчасової

непрацездатності, яка відшкодована ФСС в розмірі 143385,00грн та суму оборотів сплачених податкових

зобов'язань з ПДВ в розмірі 359791,00 грн

        На звітну дату дебіторська заборгованість по загальному фонду, в тому числі прострочена, відсутня, по

спеціальному фонду обліковується дебіторська заборгованість за КЕКВ 2210 в сумі 47211,66 грн., у зв’язку із

здійсненням попередньої оплати періодичних видань на  2021 рік.

        На звітну дату кредиторська заборгованість по загальному і спеціальному фонду тому, числі прострочена,

відсутня.

        По спеціальному фонду обліковується кредиторська заборгованість за платежами до бюджету в сумі 3233,00

грн, термін сплати якої на кінець звітного періоду не настав, яку відображено в Додатку 25 «Довідка про про

дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про
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заборгованість за бюджетними коштами» по рядку 060 Розрахунки за іншими операціями.

        Не зареєстрованих в органах Держаного казначейства України фінансових зобов’язань, що обліковуються в

складі кредиторської заборгованості немає.

        Небюджетної кредиторської заборгованості немає. Інформації про дебіторську та кредиторську

заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет

України звітний рік не затверджувались - немає. Поточні рахунки в установах банків відсутні. У формі 1-дс

"Баланс" по рядку 1060 у гр. 4 відображено вартість витрат, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської

продукції. Форма 6-дс «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» у складі

фінансової звітності за 2020 рік не подається у зв’язку із тим, що норми стандарту НПСБОДС 103 «Фінансова

звітність за сегментами», затвердженого наказом МФУ 24.12.2010 № 1629 не визначені в обліковій політиці

головними розпорядниками бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів сегментів звітними. Протоколи

про бюджетні правопорушення відсутні.

Керівник Віталій ЗАЄЦЬ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Лариса МАТВІЙЧУК
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