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        1. Загальний фонд. Кредиторська заборгованість на звітну дату в  порівнянні з початком року збільшилась

на 36.231,59грн., виникла у зв’язку  з невиконання дохідної частини бюджету, відсутністю фінансування і

становить 36.231,59грн., у тому числі по  КПК 0611021 (загальний фонд) – 28.652,59грн., з них КЕКВ 2210 в сумі

20.695,19грн.,  ( спортінвентар,    канцтовари,  дидактичний матеріал, БФУ);

        КЕКВ 2240 в сумі 7.957,40грн., (діагностика пожежних кранів, дослідження питної води;  заправка

картриджів;  перевірка вентиляційних каналів).

        2. КПК 0611181 (загальний фонд)  - 7.579,00грн., з них КЕКВ 2210 в сумі 7.599,00грн.,  ( персональний

комп’ютер);

        2. Дебіторська заборгованість на звітну дату  відсутня.

        3. Спеціальний фонд. Доходи. Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року

збільшилась на 21 359,00грн. і становить 21 359,00грн., (за платне харчування ), виникла у зв’язку не отриманих

коштів як батьківська плата за харчування дітей.

        4. Дебіторська заборгованість на звітну дату  в порівнянні з початком року  збільшилась 4940,61грн.  і

становить 4940,61грн., (за аренду), виникла у зв’язку  з нарахуванням аренди та не сплатою арендарем.

        5. Видатки. Кредиторська заборгованість на звітну дату  відсутня.

        6. Дебіторська заборгованість на звітну дату  відсутня.

        7. Дебіторська заборгованість ФСС з ТВП з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Дебіторська заборгованість на звітну дату  в  порівнянні з початком року збільшилась на 62.043,83грн. і становить

62.043,83грн. за  листи непрацездатності.

        9.      Кредиторська заборгованість на звітну дату в  порівнянні з початком року збільшилась на 62.043,83грн.

і становить 62.043,83грн. за  листи непрацездатності.

        10. Залишки коштів на  рахунку по формі 4-1м становить 62 341,70грн. – це платні послуги.

        11. Залишки коштів на  рахунку по формі 4-2м відсутні.

        12. Залишки коштів на  рахунку по формі 4-3м відсутні.

        13. Цільове фінансування. В формі 2ДС з р. 2010 знято суму 479 041,00грн., з неї  (це капітальний ремонт

туалетов; придбання шкільної форми; придбання БФП;стільці, стіл, персональний комп’ютер).

        З р. 2020 знято суму 1780,00грн.,  по формі 4-1м (це придбання для поповнення бібліотечного фонду;

придбання кухонних ножів).

        З р. 2130 знято суму 878,00грн. по формі 4-2м (це необоротні активи).
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        14. Зміни  фінансового  результату. Фінансовий результат на звітну дату  в  порівнянні з початком року

збільшився на  326 603,00грн. за рахунок профіциту в такій сумі  284 874,00грн. та  збільшився на 41 729,00грн.

за рахунок збільшення нарахованого зносу  на підручники безоплатно переданих Андріївській загальноосвітній

санаторій школа-інтернат ( не в межах головного розпорядника), спортивну форму учням пільгової категорії.

Керівник Наталія КУЛІШ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Наталя ДНІПРОВСЬКА

" 11 " січня 2022р.
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