
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2019 року

КОДИ

Установа Харківський патентно-комп'ютерний коледж за ЄДРПОУ 00216220

Територія Київський за КОАТУУ 6310136600

Організаційно-правова форма

господарювання Державна організація (установа, заклад)
за КОПФГ 425

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  220 - Міністерство освіти

і науки України

Періодичність: квартальна

(проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована

установа

Середня чисельність

працівників

1 2 3

Харківський патентно -комп'ютерний коледж (61002, м.Харків, вул. Ярослава Мудрого,18) - державний

вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців за освітньо -

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями: комп'ютерна інженерія, інженерія

програмного забезпечення.

Коледж підпорядкований Міністерству освіти і

науки України, як органу управління, а з 01.01.2018

року фінансування здійснюється з Харківського

обласного бюджету

78

        На підставі ст.24 Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” від 07.12.2017 року № 2246-

VІІІ Харківський патентно-комп’ютерний коледж з 01 січня 2018 року фінансується з Харківського обласного

бюджету.

        Навчання у коледжі здійснюється за денною формою. Коледж має ліцензії на здійснення освітньої діяльності

з підготовки молодших спеціалістів і акредитований з усіх спеціальностей. Крім того, коледж проводить освітню

діяльність на рівні вимог до загальної середньої освіти з правом видачі атестату.

        При обсязі ліцензованого прийому 165 осіб контингент студентів на 01.07.2019 р. становить 398 особи (у

тому числі, за держзамовленням навчаються 294 особи) – тільки по денній  формі навчання. Оплата за навчання

за денною формою за рік становить від 8900 грн. до 10100 грн.

        Фінансово-економічна діяльність коледжу протягом звітного періоду здійснювалась згідно з плановими

показниками щодо контингенту студентів, обсягів прийому, штатного розпису, затвердженого кошторису видатків

та доходів, розрахункових статей балансу.

        Пояснення до Балансу станом на 01.07.2019р. (форма №1-дс, графа 4)

        1. Рядок 1001 6268373 грн. – первісна вартість необоротних активів коледжу, які надійшли до

01.01.2018р.(з врахуванням списання необоротних активів та передачею студентського гуртожитку на баланс НТУ

«ХПІ»).

        2. Рядок 1002 2564623 грн. – накопичена амортизація на необоротні активи, які придбані до

01.01.2018р. (з врахуванням передачі в експлуатацію та списання необоротних активів).

        3. Рядок 1400 6268373 грн., внесений капітал накопичений до 01.01.2018р. (з врахуванням

списання необоротних активів).

        4. Рядок 1410 0 грн., різниця між індексацією вартості житлового фонду та його зносом, що

знаходилась на обліку, списана на фінансовий результат в результаті передачі студентського гуртожитку на баланс

НТУ «ХПІ».

        5. Рядок 1420 -2564623 грн. – фінансовий результат, утворений через розділення балансу (з

врахуванням списання необоротних активів).

        

        Ув’язка фінансового результату у балансі:

        Рядок 1420:-9612192(ф.1-дс, на початок) - (-2564623) (ф.1-дс, на кінець) = 

        = -7047569

        Різниця пояснюється коригуванням фінансового результату внаслідок:

        - відображення зносу із списання і передачі в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів у

2019 році, які були придбані до 01.01.2017 року та технічною проводкою відкориговані,  в сумі 5517 грн;

        - списання нарахованого зносу, залишкової вартості та дооцінки студентського гуртожитку, що переданий

на баланс НТУ «ХПІ», в сумі 7018207;

        - списання вартості основних засобів у 2019 році, які були придбані до 01.01.2017 року, в сумі 23845 грн.
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        Будь-яких дебіторських або кредиторських заборгованостей, у тому числі, з простроченим терміном позовної

давнини, коледж не має.

Керівник Луценко СС

Головний бухгалтер (керівник ССП) Кудрич ІО

" 08 " липня 2019р.
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