ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2020 рік
КОДИ
Державний навчальний заклад "Глухівське вище
професійне училище"

Установа

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
Територія
Глухів
Організаційно-правова форма
за КОПФГ
господарювання
Державна організація (установа, заклад)
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з
питань культури, національностей та релігій
Періодичність: річна
Найменування органу, якому підпорядкована
установа

Короткий опис основної діяльності установи
1

02547317
5910300000
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Середня чисельність
працівників

2

Основна діяльність ДНЗ "Глухівське вище професійне училище" - підготовка робітничих кадрів у
професійно - технічних навчальних закладах.

3

Департамент освіти і науки СОДА

90

Дт заборгованість на 01.01.2020 року по спеціальному фонду складала - 20699,65 грн.. В порівнянні з
початком року Дт заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2021 року значно зменшилась та складає 4981,92 грн. - це заборгованість за послуги мешканцями гуртожитку. Дт заборгованість по загальному фонду на
01.01.2020 року складала - 29738,96 грн., а на 01.01.2021 року складає - 18192,40 грн. - це передплата періодичних
видань. Кт заборгованість по спеціальному фонду відсутня. По загальному фонду Кт заборгованість на 01.01.2021
року складає - 53932,43 грн. (КЕКВ 2230 - 20408,86 грн. , та КЕКВ 2240 - 33523,57 грн.) Виникла кредиторська
заборгованість
по
загальному
фонду
в
результаті
недофінансування
в
кінці
року.
Основні засоби та нематеріальні активи на 01.01.2021 року збільшились на - 151313 грн..За рахунок загального
фонду - на 91250,00 грн.(КЕКВ 2210), за рахунок спеціального фонду- 16402,00 (КЕКВ 2210 - 14300 грн. КЕКВ
2800 - 2102 грн.). за рахунок спонсорських надходжень на суму - 27156 грн. (КЕКВ 2210- 12156 грн., КЕКВ 3110 15000,00 грн.) та за рахунок безоплатно отриманих від установи у межах одного органу управління майном 16505 грн.
В додатку №4
(звіт про власний капітал) в рядку 4290 інші зміни в капіталі складають - 149877 грн. - це надходження основних
засобів на суму - 149211 грн., надходження наматеріальних активів - на суму - 2102 грн. та списання основних
засобів
на
суму
1436
грн.
Вибуття за звітний період основних засобів за 2020 рік складає - 1436 грн., а сума зносу - 718 грн.(додаток 5
примітки до річної фінансової звітності)
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