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В управлінні Держказначейства Гощанського району в Гощанському академічному ліцеї  відкрито  15

рахунків (МФО 820172) по КФК 0611021,0611031,0611200, 0611210, 0611181,0611182

          Гощанський академічний ліцей  створений згідно Статуту  затверджений рішенням Гощанської

селищної ради від 04.06.21р №602 .

Гощанський академічний ліцей є юридичною особою.

Бухгалтерією  Гощанського академічного ліцею  обслуговується Гощанський академічний ліцей.

Утримання вищевказаної установи здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції та місцевого

бюджету.

           Бухгалтерський облік у Гощанському академічному ліцеї ведеться за меморіально-ордерною

формою та новим планом рахунків затвердженого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 р. за N

161/24938 та наказом Мінфіну 29.12.2015р №1219.

Гощанський академічний ліцей  підпорядкований:

Відділу освіти ,культури, молоді, спорту та туризму

Гощанської селищної ради

62

          На 2021 рік затверджені бюджетні асигнування на загальну суму 13354192,88грн в тому числі: загальний

фонд –12846382,88грн  та спеціальний фонд –507810,00 грн.

                  На утримання установи  на звітний період передбачено план асигнувань по загальному фонду на суму

12924361,88грн., профінансовано

         на суму 12727726,03грн., що становить 98,0% від затверджених кошторисом асигнувань.

        Касові видатки складають –12653555,03грн. 

        Фактичні видатки по заг.фонду становлять – 12651682,31грн

        Залишок коштів по загальному фонду на кінець звітного періоду становить –0,00грн.            

        За звітній період надійшло коштів спеціального фонду на суму 373916,15грн., в тому числі:

        - за послуги       - 214603,40 грн.

        - від додаткової госп.діяльності        - 1500,00 грн.

        - від отрим.благод. внесків,дарунків-  -155446,75грн

        Нараховано доходів разом:227147,05грн в т.ч.

         -по платних послугах за звітний період в сумі 225647,05грн

         - від додаткової госп.діяльності        - 1500,00 грн

        За звітний період касові видатки по спеціальному фонду становлять –393324,73грн.. За період фактичні

видатки по спеціальному фонду ф.4-1- 227890,86грн та по ф.4-2 становлять –163804,28грн.в Залишок коштів по

спеціальному фонду на кінець звітного періоду становить –12453,82грн.

        На кінець звітного періоду  по Гощанському академічному ліцею кредиторська заборгованість по загальному

фонду відсутня.

                         По дохідній частині рахується дебіторська заборгованість по  платних послугах за харчування в

сумі 805,69грн., та дебіторська заборгованість по загальному фонду  по видатках  КЕКВ 2274-74492,98грн.

                       Збільшилися основні засоби (цільове фінансування)за відповідний період 2021р. в сумі –

212990,20грн ,а саме:

        в т.ч.за рахунок придбання загального фонду місцевий бюджет -157602,85грн. в т.ч по ф.2-надійшло

основних засобів-83432,00грн,по ф.4-3-74171,00грн (у формі 2дс змінусовано дану суму бюджетні асигнування

рядок 2010) ; по спец.коштах :суми за дорученнями(ф 4-2)-55387,35грнв т.ч по натур. оплаті-38087,35грн + за

кошти по ф.4,2-17300,00 (у додатку 2дс рядок 2130 змінусовано дану суму);

                                        Рядок балансу 1001 змінився на суму 5373610,11грн за рахунок передачі основних засобів

та інших необоротних активів  5234094,82грн ,за рахунок придбання основних засобів на суму

212990,20грн ,списання на суму 73474,91грн

                     Рядок балансу 1002 змінився на суму 2478129,02грн. за рахунок передачі зносу на основні засобів та

інші необоротні активів 2296612,32грн,за рахунок нарахування зносу на придбані основні засоби на суму

69409,65грн.,нараховано знос при списанні 36446,58грн., при списання зменшено знос на суму 73474,93грн та

нарахованої амортизаціїх за рік 149135,38

                      За аналогічний період відбулося надходження по матеріалах за рахунок передачі -179597,57грн та за

рахунок придбання у 2021р в сумі 715568,34грн та зменшилися матеріали за рахунок списання в сумі

670387,00грн
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                      Фінансова звітність на початок року відсутня в зв’язку із здачею ліквідаційною звітністю 22.03.2021р

(відбулася передача згідно рішення сесії Гощанської селищної ради Рівненської області №62 від

26.01.2021року ,тому рядок балансу 1420 змінився на звітну дату на суму - -2165597,19грн за рахунок передачі

зносу - -2296612,32грн.,передачі запасів на суму +179597,57грн.,перерахованого залишку на суму

+31862,43грн.,,кредиторської заборгованості на суму - -10237,96грн.,+73474,91грн. віднесено до накопичувальних

фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при їх списанні  та профіцит,дефіцит рядок 2390

ф.2ДС - -143681,82грн

Керівник Маріанна ХРИПА

Головний бухгалтер (керівник ССП) Олена МІЩУК

" 14 " лютого 2022р.
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