
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за дев'ять місяців 2021 року

КОДИ

Установа

Кременчуцька гімназія №29 Кременчуцької міської

ради Кременчуцького району Полтавської області
за ЄДРПОУ 23554043

Територія Крюківський за КОАТУУ 5310436500

Організаційно-правова форма

господарювання Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з

питань освіти і науки

Періодичність: квартальна

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Надання загальної середньої освіти Департамент освіти Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області
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        1. Дебіторська заборгованість:

        2. Дебіторська заборгованість:

        3. станом на 01.10.2021 становить 523,60грн..

        4. 1.1.1. КПК 0611021 (спеціальний фонд) в сумі 523,60грн (не є простроченою):

        5. - в сумі 523,60 грн. – заборгованість по доходах, отриманих як батьківська плата за харчування

дітей.

        6. Кредиторська заборгованість:

        6.1. станом на 01.10.2021 становить 183.089,89грн., з неї простроченої – 36.477,46грн.:

        6.1.1. КПК 0611021 (загальний фонд) в сумі 183.089,89грн, яка виникла у зв`язку  з

недофінансуванням, з неї простроченої 36.477,46грн.:

        - КЕКВ 2210 в сумі   45862,00грн. (протипожежне обладнання ,госп.товари, миючі засоби, посуд,

канцтовари, папір,багатофункціональний пристрій (НУШ), картриджі), з неї простроченої – 36477,46грн.

(заборгованість 2019 року);

        - КЕКВ 2240 в сумі 38 273,88грн., (38273,88грн – юридичні послуги,);

             6.1.2. КЕКВ 2210 в сумі 32915,00 грн (шкільні меблі) КПК 0611181 (загальний фонд)

        7. Залишки коштів на реєстраційних рахунках:

        - рах. UA138201720344251005200061229 (КПК 0611021, спеціальний фонд 4.1) станом на 01.10.2021

залишок складає 16.725,81грн.:

        - рах. UA408201720344261005300061229 (КПК 0611021, спеціальний фонд, 4.2) станом на 01.10.2021

залишок складає 262,01грн.

        8. по рядку 2130 у звіті відображено зменшення доходів на суму отриманих необоротних активів =

2525,00грн. (з них придбано за КЕКВ 2210 в сумі 2400,00грн., за КЕКВ 3110 в сумі 125,00грн.)

        9. по рядку 2010 у звіті відображено зменшення доходів на суму отриманих активів = 58682,91 грн(з них

придбано шкільні меблі, комп’ютер, НУШ)

        10. Зміни в фінансовому результаті:

        - За рахунок отриманого фінрезультату при зміні бюджету в сумі               - 956.812,16 грн.

        Зміни в фінансовому результаті в сумі 150.930,16грн. :

        - за рахунок фінрезультату поточного періоду в сумі 205.524грн. (профіцит);

        - за рахунок списання необоротних активів (зменшення внесеного капіталу) на суму 1.445,64грн.;

202100000029833606 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 2



        - за рахунок списання виробничих запасів, придбаних в попередніх періодах, на суму 56.039,48грн.

Керівник Любов БОРДЮГ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Ірина ЗУБКОВА

" 08 " жовтня 2021р.
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