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Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 "Веселі зайчата" Сумської міської ради за ЄДРПОУ

34878650 за КОАТУУ5910100000. Обслуговується в управлінні Державної казначейської служби України

у м.Сумах Сумської області.

Управління освіти і науки Сумської міської ради 37

        У зв'язку зі зміною засновника ,відповідно до рішення Сумської міської ради від 21.10.2020р. №7586-МР

"Про включення територій територіальних громад (населених пунктів) до складу території Сумської міської

територіальної громади", від 21.10.2020р.№7589-МР "Про реорганізаціію Стецьківської сільської ради Сумського

району Сумської області шляхом приєднання до Сумської міської ради" Стецьківський заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) № 37 "Веселі зайчата" перейшов у підпорядкування Управління освіти і науки Сумської міської ради

з 01.01.2021року.

         Згідно рішення ХІ сесії Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року №1915-МР "Про затвердження

передавального акта щодо передачі майна Стецьківської сільської ради Сумського району Сумської області, яка

припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Сумської міської ради" на баланс ЗДО "Веселі

зайчата" здійснено передачу майна згідно дод.3 до рішення сесії.

        Форма №1-дс Баланс -Актив на кінець звітного періоду становить:

         ряд.1001-первісна вартість основних засобів  на звітну дату  становить 1358939,00 грн.,в т.ч. придбаних за

звітний період в сумі 190001,00 грн. та переданих на баланс ЗДО згідно передавального акту1168938,00 грн.

         ряд.1050-вартість запасів становить 91169,00 грн.

         ряд.1135-на 01.01.2021р. виникла  дебіторська заборгованість  в сумі 86080,78 грн. внаслідок попередньої

оплати за газ за грудень 2021 року згідно розпорядження  Управління освіти і науки Сумської міської ради.

         ряд.1150- дебіторська заборгованість в сумі 15271,99 грн.- це заборгованість по батьківській платі за

харчування дітей в ЗДО на звітну дату. Згідно передавального акту передано дебіторську заборгованість в сумі

28522,00 грн. станом на 01.01.2021 року,яка була погашена за звітний період , та врахована в заборгованості на

звітну дату.

         ряд.1162-залишок коштів на розрахунковому рахунку в казначействі-61627,25грн.

         Пасив балансу:

         ряд.1400-внесений капітал основних засобів-1358939,00 грн.-це придбані основні засоби та беоплатно

прийняті на баланс

        . ряд.1420- фінансовий результат становить= -438076,00грн.,результат господарської діяльності та списання

зносу отриманих використаних запасів.

         Форма 2-дс Звіт про фінансові результати

         ряд.2010- загальна сума надходжень бюджетних асигнувань в сумі 4879831,36,00грн. зменшена на

190001,00грн.(вартість придбаних основних засобів за рахунок коштів загального  та спеціального (капітальні

видатки) фонду за звітний період) ,що в результаті становить 4689830,36 грн.

        . ряд.2020-сума надходжень за послуги,що надаються бюджетними установами -146029,62 грн.=130757,63.

(ф.4-1м. р.20) плюс дебіторська заборгованість на звітну дату в сумі 15271,99грн.

         ряд.2210-загальна сума витрат за звітний період становить 4782316,00грн. Різниця фінансового результату

між ф.2-дс ряд.2390 та ф.1-дс ряд 1420 складає= -387502,00грн, що утворилася в результаті безоплатно отриманих

основних засобів, необоротних активів та суми зносу.

        Форма 3-дс Звіт про рух грошових коштів

        ряд.3000-загальна сума бюджетних асигнувань становить 4689830,00 грн.

        ряд.3005-надходження від надання послуг-130757,63 грн. (ф.№4-1м р 20)
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        ряд 3100-витрати на виконання бюджетних програм-4782316,00грн.

        ряд 3120-інші витрати за необмінними операціями 2970,00 грн.(оплата за навчання)

        ряд 3195-чистий рух коштів від операційної діяльності-=35302,00грн.

        Форма 4-дс Звіт про власний капітал

        невідповідність звітності пояснюється різницею фінансового результату ф.2-дс р.2390 та ф.1-дс р.1420

         Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м.)

         - по КТКВК 0611010 на звітну дату виникла дебіторська  заборгованість по загальному фонду в сумі

86080,78 грн. - це попередня оплата за прирдній газ за грудень 2021 року.

         - по КТКВК 0611010 по спеціальному фонду- існує дебіторська заборгованість в сумі 15271,99 грн.-це

заборгованість батьків за харчування дітей в ЗДО,

         Додаток 20 "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями , які не відображаються

у формі №7м "звіт про заборгованість за бюджетними коштами"- на звітну дату заборгованість відсутня.

Керівник Валентина ІСТРАНІНА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Світлана КУНДИУС

" 17 " січня 2022р.
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