
Рігеґох https://ezvit.treasury.gov.ua/barsapp/FastReport.Export. ахсі?ГО=ґ..

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2022року
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Забеспечення реалізації прав громодян на здобуття дош кільної о  звіти, задоволення потреб громодян у 
нагляді та  оздоровлення дітей,створення ум ов для  ії ф ізичного і духовного рс:!зитку

Управління осв іти  і науки Сумської міської ради 69

АКТИВ
Рядок 1000-балансова вартість основних засобів на кінець звітного періоду збільшилась за рахунок придбання М НМ А в 
сумі 3071,00 грн.
Рядок 1001 -первісна вартість на кінець звітного періоду збільшилась на суму 6140,00 грн.за рахунок придбання МНМА 
на суму 6755, грн ,та списання МНМА в сумі 61.5,00 грн.
Рядок 1002 - знос основних засобів на кінець звітного періоду збільшилась на суму 3069,00 грн. за рахунок нарахування 
50% знос на придбання М НМ А в сумі 3684,00 грн.,та списання МНМА в сумі 615,00 грн.
Рядок 1050 -вартість запасів збільшилась на суму 9961,00 за рахунок придбання бензину.
Рядок 1140 - накінець кварталу виникла заборгованість за рахунок того,що Фонд Сум. МВУ виконавчої дирекції ФСС не 
перерахувала кошти по тимчасовій непрацездатності за травень,червень 2022 в сумі 19939,76 грн.

Рядок 1162 кошти на рахунках виникли а сумі 20105,00 грн.від реалізації продуктів харчування в сумі 6512,51 грн.,
невидані лікарняні в сумі 13092,69 грн.та на зальному рахунку сума 500,00 грн.
ПАСИВ
Рядок 1400- внесений капітал збільшився за рахунок придбання МНМА в сумі 6755,00 грн. за рахунок спеціального 
фонду.
Рядок 1420 -фінансовий результат в сумі - 28595,00 грн. став від'ємним у зв"язку з тим,щ о на кінець звітного періоду 
доходи та видатки були списані на фінансові результати виконання кошторису.
Рядок 1540-поточні зобов"язання за платежами до бюджету складає в сумі 3888,00 грн. в зв"язку з тим,що на кінець 
звітного періоду не погашена заборгованість по лікарняним листам.
Рядок 1545 - на кінець звітного періоду виникла кредіторська заборгованість в сумі 500,00 грн,
Рядок 1560 -поточні зобов"язання за рахунок з оплати праці складає 29144,20 грн. в зв"язку з тим,що на кінець звітного
періоду не погашена заборгованість по лі сарняним листам.
Звіт про фінансові результати^ форма 2-дс)
Рядок 2130- був зменшиний на суму 6755, грн. за рахунок придбання МНМА за рахунок спеціального фонду.
Форма 7м (0611025) загального фонду на 01.07 2022р. кредіторська заборгованість в сумі 500,00 грн.виникла в зв"язку з 
тим що 08.06.2022 р.були зареєстровані фінансові зобов"язаня,а платіжні доручення небули відправлені.

Додаток 20 дебіторська заборгованість на 01.07.2022 р. складає 19939,76 грн. допомога по тимчасовій непрацездатності 
не перерахована з фонду Сум МРУ виконавчої дирекції ФСС,
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кредіторська заборгованість всьго в сумі 33032,45 гри.,не перераховані фондом в сумі 19939,76 грн.,сума 13092,69 грн.на 
01.07.2022 р не була перерахована працівникам.
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Керівник Людмила ІПРАМКО

Головний бухгалтер (керівник ССГІ) Людмила БСЛІКОВА
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