
Додаток 1

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі 101

«Подання фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

Установа Вище професійне училище №29 м.Львова за ЄДРПОУ 02545608

Територія Шевченківський за КОАТУУ 4610137500

Організаційно-правова форма

господарювання Державне підприємство
за КОПФГ 140

Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085

Вид економічної діяльності Професійно-технічна освіта за КВЕД 85.32

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна

БАЛАНС

на  01  січня 2021 року

Форма №1-дс

АКТИВ
Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби: 1000 1554565 1928971

     первісна вартість 1001 3041707 3715858

     знос 1002 1487142 1786887

Інвестиційна нерухомість: 1010 - -

     первісна вартість 1011 - -

     знос 1012 - -

Нематеріальні активи: 1020 - -

     первісна вартість 1021 - -

     накопичена амортизація 1022 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -

Довгострокові біологічні активи: 1040 - -

     первісна вартість 1041 - -

     накопичена амортизація 1042 - -

Запаси 1050 1423624 1825662

Виробництво 1060 - -

Поточні біологічні активи 1090 - -

Усього за розділом І 1095 2978189 3754633

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -

    цінні папери, крім акцій 1111 - -

    акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -

Поточна дебіторська заборгованість:

     за розрахунками з бюджетом 1120 - -

     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 35463 41239

     за наданими кредитами 1130 - -

     за виданими авансами 1135 - -
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     за розрахунками із соціального страхування 1140 78839 35901

     за внутрішніми розрахунками 1145 - -

     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -

Поточні фінансові інвестиції 1155 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників

бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

     національній валюті, у тому числі в: 1160 545470 517097

           касі 1161 - -

           казначействі 1162 545470 517097

           установах банків 1163 - -

           дорозі 1164 - -

           іноземній валюті 1165 - -

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

     єдиному казначейському рахунку 1170 - -

     рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -

     національній валюті 1176 - -

     іноземній валюті 1177 - -

Інші фінансові активи 1180 - -

Усього за розділом ІІ 1195 659772 594237

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -

БАЛАНС 1300 3637961 4348870

ПАСИВ
Код

рядка

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1 2 3 4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал 1400 3041707 3715858

Капітал у дооцінках 1410 - -

Фінансовий результат 1420 517415 111451

Капітал у підприємствах 1430 - -

Резерви 1440 - -

Цільове фінансування 1450 - -

Усього за розділом І 1495 3559122 3827309

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

     за цінними паперами 1500 - -

     за кредитами 1510 - -

     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -

Поточні зобов’язання:

     за платежами до бюджету 1540 15374 7001

     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - 485660

     за кредитами 1550 - -

     за одержаними авансами 1555 - -

     за розрахунками з оплати праці 1560 - -

     за розрахунками із соціального страхування 1565 63465 28900

     за внутрішніми розрахунками 1570 - -

    інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - -

        за цінними паперами 1576 - -

Усього за розділом ІІ 1595 78839 521561

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
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ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -

БАЛАНС 1800 3637961 4348870

Керівник (посадова особа)                                 Роман СТЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби) Марія ШИЙКА
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Додаток 3

до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі 101

«Подання фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

Установа Вище професійне училище №29 м.Львова за ЄДРПОУ 02545608

Територія Шевченківський за КОАТУУ 4610137500

Організаційно-правова форма

господарювання Державне підприємство
за КОПФГ 140

Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085

Вид економічної діяльності Професійно-технічна освіта за КВЕД 85.32

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна

Звіт

 про рух грошових коштів

за 2020 рік

Форма №3-дс

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій: - -

   бюджетні асигнування 3000 22579336 20897320

   надходження від надання послуг (виконання робіт) 3005 1642236 1538816

   надходження від продажу активів 3010 24672 4707

   інші надходження від обмінних операцій 3015 56081 110474

Надходження від необмінних операцій: - -

   податкові надходження 3020 - -

   неподаткові надходження 3025 - -

   трансферти, з них: 3030 - -

          кошти трансфертів, отримані від органів  державного

управління
3031 - -

   надходження до державних цільових фондів 3040 - -

   інші надходження від необмінних операцій 3045 256647 396674

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями 3050 - -

Інші надходження 3090 332176 -

Усього надходжень від операційної діяльності 3095 24891148 22947991

Витрати за обмінними операціями: - -

   витрати на  виконання бюджетних програм 3100 22579336 20897320

   витрати на виготовлення продукції (надання послуг,

виконання робіт)
3110 1732657 1481645

- -

   витрати з продажу активів 3115 - -

   інші витрати за обмінними операціями 3120 275352 393829

Витрати за необмінними операціями: - -

   трансферти, з них: 3125 - -

         кошти трансфертів органам державного управління інших

рівнів
3126 - -
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   інші витрати за необмінними операціями 3130 - -

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями 3135 - -

Інші витрати 3180 332176 -

Усього витрат від операційної діяльності 3190 24919521 22772794

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -28373 175197

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу: - -

   фінансових інвестицій 3200 - -

   основних засобів 3205 - -

   інвестиційної нерухомості 3210 - -

   нематеріальних активів 3215 - -

   незавершених капітальних інвестицій 3220 - -

   довгострокових біологічних активів 3225 - -

Надходження цільового фінансування 3230 - -

Інші надходження 3235 - -

Усього надходжень від інвестиційної діяльності 3240 - -

Витрати на придбання: - -

   фінансових інвестицій 3245 - -

   основних засобів 3250 - -

   інвестиційної нерухомості 3255 - -

   нематеріальних активів 3260 - -

   незавершених капітальних інвестицій 3265 - -

   довгострокових біологічних активів 3270 - -

Інші витрати 3285 - -

Усього витрат від інвестиційної діяльності 3290 - -

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - -

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: - -

   повернення кредитів 3300 - -

   отримання позик 3305 - -

   отримання відсотків (роялті) 3310 - -

Інші надходження 3340 - -

Усього надходжень від фінансової діяльності 3345 - -

Витрати на: - -

   надання кредитів 3350 - -

   погашення позик 3355 - -

   сплату відсотків 3360 - -

Інші витрати 3380 - -

Коригування 3385 - -

Усього витрат від фінансової діяльності 3390 - -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -28373 175197

Залишок коштів на початок року 3405 545470 370273

Залишок коштів отриманий 3410 - -

Залишок коштів перерахований 3415 - -

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3420 - -

Залишок коштів на кінець року 3425 517097 545470

* Надходження в натуральній формі 240382 373524
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* Витрати в натуральній формі 240382 373524

Керівник (посадова особа)                                 Роман СТЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби) Марія ШИЙКА
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за 2020 рік

КОДИ

Установа Вище професійне училище №29 м.Львова за ЄДРПОУ 02545608

Територія Шевченківський за КОАТУУ 4610137500

Організаційно-правова форма

господарювання Державне підприємство
за КОПФГ 140

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 002 - Виконавчі

органи місцевих рад

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Вище професійне училище №29 м. Львова  є державним професійно-технічним закладом третього

атестаційного рівня,що здійснює первинні професійно-технічну підготовку робітників

Департамент гуманітарної політики ЛМР 106

        Порядок фінансування  та матеріального забезпечення Вищого професійного училища № 29 м. Львова

визначається  Бюджетним Кодексом України, Законами України "Про освіту"  "Про  професійно-технічну освіту"

"Про загальну середню освіту" "Про вищу освіту" та іншими законодавчими актами.

        Фінансування професійної підготовки здійснюється відповідно до законодавства в межах регіонального

замовлення.

        Додатковими джерелами фінансування є : доходи від господарської діяльності,доходи від оренди,доходи від

реалізації у установленому порядку,доходи від благодійних внесків,грантів та дарунків.

        Доходи Вищого професійного училища №29 м. Львова за  2020р. складають 22579336.14 грн.,від

спеціального фонду - 1722989.45 грн.. в тому числі; доходи від господарчської діяльності  (надходження від

практики учнів училища , доходи від реалізації харчування, та ініші ) складають 1642235,81 грн. доходи від

оренди  - 56081,24 грн. , дохади від реалізації майна( крім нерухомого)   списання застарілого бібліотечного

фонду та  списання  іншого майна 24672,40 грн. т і інші джерела власних надходжень- 256646,50 грн

        Касові видатки складають по загальному фонду склали 22579336.14  грн., по спеціальному фонду -

1732696.62 грн,,  інші джерела власних надходжень - 275352,47 грн.

        Кредиторська заборгованість по загальному фонду  на 01.01.2021р. склала 485659,57грн.термін сплати якої

не настав а саме. Оплата комунальних послуг та ененргоносіїв  КЕКВ 2270 - 304659,56 грн. ; Оплата за продукти

харчування КЕКВ 2230 - 30691,39 грн, а також по КЕКВ  2210 " Предмети, матеріали та обладнання " -45629,95

грн. та КЕКВ 2240 "Оплата послуг крім комунальних " - 104478,67 грн.

        Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021р. склала 32563,05 грн.

        Первинна вартість основних фондів складає 3715858,00 грн.,знос склав 1786887грн.,тобто зношені на 48,1%.

        За 2020р.  проводено  ремонти будівель та інших основних засобів.  Відкрито навчально - практичний центр.

та придбано обладнання

Керівник Роман СТЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер (керівник ССП) Марія ШИЙКА

" 18 " січня 2021р.
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