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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

76

        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 01.01.2020 р. становить 518 особи (у

тому числі, за держзамовленням навчаються 382 особи) – тільки по денній  формі навчання. Оплата за навчання

за денною формою за рік становить від 8900 грн. до 11200 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.

        Залишки на початок року за усіма формами звітності за КПК 0611120 повністю співпадають із залишками,

що були відображені у звітності за 2018 рік.

         Пояснення до Балансу станом на 01.01.2020р. (форма №1-дс, графа 4)

        1. Рядок 1001 697470 грн., в т.ч. 10114 грн. – необоротні активи, що надійшли у 2018 році; 450167

грн.  - введені в експлуатацію основні засоби протягом 2019р.; 231289 грн.  - введені в експлуатацію інші

необоротні матеріальні активи протягом 2019р.; 5900 грн. - введена в експлуатацію білизна протягом 2019р.

        2. Рядок 1002 138219 грн. – нарахована амортизація на об’єкти,  що  передані в експлуатацію та

експлуатуються.

        3. Рядок 1030 508205 грн.- капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи, які ще не

введені в експлуатацію.

        4. Рядок 1050 585495 грн., в т.ч. МШП - 256407 грн., будівельні матеріали – 329004 грн., тара – 84

грн.

        5. Рядок 1140 652 грн. – заборгованість фонду по нарахованій допомозі з тимчасової

непрацездатності.

        6. Рядок 1150 27823 грн., - дебіторська заборгованість з оплати за навчання.

        7. Рядок 1162 198860 грн., в т.ч. 183656 грн. – залишок на спеціальному реєстраційному рахунку,

15204 грн. – залишок на спеціальному реєстраційному рахунку для благодійних цілей.

        8. Рядок 1200 24916 грн. - попередня оплата за періодичні видання на 2020 рік.

        9. Рядок 1400 692840 грн. - накопичений внесений капітал.

        10. Рядок 1420 178193 грн. – фінансовий результат утворений у 2019 році Перевірка: -58207 (1-дс,

рядок 1420 на початок) + 241815 (2-дс, рядок 2390) - 5415 (коригування фін.рез. внаслідок списання простроченої

деб. та кред. заборгованості по доходам(ф. 7 с.ф. ряд.010) = 178193 грн.

        11. Рядок 1450 508205 грн. – залишок активів, що були раніше придбані, але досі не введені в

екслуатацію.

        12. Рядок 1540 127грн., в т.ч. 117 грн. – податок з доходу фізичних осіб з нарахованих лікарняних;

10 грн. – військовий збір  з нарахованих лікарняних.
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        13. Рядок 1560 525 грн. – заборгованість з виплати лікарняних.

        14. Рядок 1575 525312 грн. - кредиторська заборгованість з оплати за навчання.

        Первісна вартість основних засобів відрізняється від накопиченого внесеного капіталу на суму 4630

грн. у зв’язку з отриманням у 2018 році  подарунків у натуральному вигляді.

        Пояснення до Звіту про фінансові результати за 2019р. (форма №2-дс, графа 3)

        1. Рядок 2010 -  12162381 грн. – доходи загального фонду.

        2. Рядок 2020 - 1289658 грн., в т.ч. 1288900 грн. – нараховані доходи за платне навчання, 758 грн. –

нараховані доходи  за додаткові послуги у гуртожитку.

        3. Рядок 2030 - 12995 грн. – нарахований дохід за зданий металобрухт.

        4. Рядок 2130 - 8250 грн. – доходи отримані, як благодійна допомога, у грошовому виразі.

        5. Рядок 2210 - 9755439 грн., в т.ч. 6751714 грн. – видатки на заробітну плату; 1502677 грн. -

нарахування на оплату праці; 1382453 грн.- продукти харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

інших послуг за рахунок коштів загального фонду; 118595 грн. – нарахована амортизація.

        6. Рядок 2220 - 1325180 грн., в т.ч. 990931 грн. – видатки на заробітну плату; 219788 грн. -

нарахування на оплату праці; 99894 грн.- списання матеріалів, послуг сторонніх організацій, комунальних послуг

та енергоносіїв; 14567 грн. – нарахована амортизація.

        7. Рядок 2250 - 8739 грн. – видатки на відрядження.

        8. Рядок 2310 - 2142111 грн., в т.ч. 2137385 грн. – нарахована студентам коледжу стипендія; 4683

грн. – нараховані податки та плата за ліцензію, 43 грн.- допомога сироті при продовженні навчання.

        9. Рядок 2820 - 7742645 грн., в т.ч. 6751714 грн.- нарахована заробітна плата за рахунок коштів

загального фонду, 990931грн. - нарахована заробітна плата за рахунок коштів спеціального фонду.

        10. Рядок 2830 - 1722465 грн., в т.ч. 1502677 грн.- нарахування на оплату праці за рахунок коштів

загального фонду, 219788 грн. – нарахування на оплату праці за рахунок коштів спеціального фонду.

        11. Рядок 2840 - 1482347 грн., в т.ч. 1382453 грн.- матеріальні витрати з рахунок коштів загального

фонду, 99894 грн. – матеріальні витрати за рахунок коштів спеціального фонду.

        12. Рядок 2850 - 133162 грн. - нарахована амортизація на об’єкти,  що передані в експлуатацію у

2019 році та експлуатуються.

        13. Рядок 2860 - 8739 грн. – видатки на відрядження.

        За 2019 рік отримано коштів загального фонду на суму 12756604,50 грн. (форми 2м, кол.7, ряд.010). Але до

ф.2-дс ряд.2010 включено суму 12162381 грн.

        Різниця 594224 грн. – це цільове фінансування на придбання інших необоротних матеріальних активів.

        А також за 2019 рік нарахована сума доходів від надання послуг 1290570 грн. Але до ф.2-дс ряд.2010

включено суму 1289658 грн.

        Різниця 912 грн. – вилучено з доходів звітного періоду кошти, використані на придбання необоротних

активів.

        Додатково повідомляємо, що протягом 2019 року коледжу були виділені кошти на придбання основних

засобів для оснащення кабінету фізики у сумі 450000 грн. Основні засоби придбані та введені в експлуатацію (ф.4

-3).

        Пояснення до Звіту про рух грошових коштів за 2019р.(форма №3-дс,графа 3)

        1. Рядок 3000 - 12162381 грн. – доходи загального фонду (без урахування коштів на придбання

необоротних активів).

        2. Рядок 3005 - 137858 грн. – доходи спеціального фонду (без урахування коштів на придбання

необоротних активів).

        3. Рядок 3010 - 13413 грн. – доходи від оприбуткованих корисних залишків, утворених після

списання необоротних активів.

        4. Рядок 3045 - 8250 грн. – благодійні внески від студентів коледжу у грошовій формі та

натуральній формі.

        5. Рядок 3090 - 104230 грн. – надходження лікарняних.

        6. Рядок 3100 - 10018953 грн. – витрати загального фонду (без урахування коштів на придбання

необоротних активів, КЕКВ 2700, 2250).

        7. Рядок 3110 - 1318748 грн. – витрати спеціального фонду (без урахування коштів на придбання

необоротних активів, КЕКВ 2250, 2800).

        8. Рядок 3120 - 8739 грн. – видатки на відрядження.

        9. Рядок 3130 - 2142111 грн., в т.ч. 2137385 грн. – нарахована студентам коледжу стипендія; 4683

грн. – нараховані податки та плата за ліцензію, 43 грн.- допомога сироті при продовженні навчання.

        10. Рядок 3180 - 104230 грн. – виплата лікарняних.

        11. Рядок 3230 - 1045136 грн. – цільове фінансування на придбання необоротних активів.

        12. Рядок 3250 - 539334 грн. –необоротні активи, що придбані у 2019 році та введені в

експлуатацію.
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        13. Рядок 3265 - 505802 грн. –придбані цінності, що придбані в 2019 році, але не введені в

експлуатацію.

        14. Рядок

        3405 - 136288 грн. - залишок коштів на початок року.

        15. Рядок 3415 - 8779 грн., кошти, що перераховний залишку коштів минулого року.

        Пояснення до Звіту про власний капітал за 2019р.(форма №4-дс)

        1. Рядок 4290 кол.5 -5415 грн. – коригування фін.результату внаслідок списання простроченої

дебіторської та кредиторської заборгованості (7650-1950,94-284,08).

        2. Рядок 4200 241815 грн. – профіцит за звітний період  (2-дс, рядок 2390).

        3. Рядок 4290 кол.3 687356 грн. - внесений капітал накопичений у 2019 році, в т.ч. за рахунок придбань

у 2018 році – 148022 грн. (інші необоротні матеріальні активи, білизна), придбань 2019 року – 89167 грн. (інші

необоротні матеріальні активи) та 450167 грн. (основні засоби).

        4. Рядок 4290 кол.8 357780 грн. – зміни внаслідок придбань у 2019 році та введення в експлуатацію.

        Пояснення до Приміток до річної фінансової звітності за 2019р. (форма №5-дс)

        1. Рядок 180 кол.9 539334 грн. –необоротні активи, що придбані у 2019 році, введені в експлуатацію

(відповідає рядку 3250 ф.3-дс).

        2. Рядок 180 кол.12 - 133162 грн. - нарахована амортизація на об’єкти,  що передані в експлуатацію у

2019 році та експлуатуються (відповідає рядку 2850 ф.2-дс).

        3. Рядок 180 кол.13 148022 грн.- необоротні активи, що придбані у 2018 році, а введені в експлуатацію у

2019 році.

        4. Рядок 610 525964 грн., в т.ч. 525312 – кредиторська заборгованість по доходам; 117 грн. – податок з

доходу фізичних осіб з нарахованих лікарняних; 10 грн. – військовий збір  з нарахованих лікарняних; 525 грн. –

заборгованість з виплати лікарняних.

        5. Рядок 660 28475 грн., в т.ч. 27823 грн.- дебіторська заборгованість з оплати за навчання, 652 грн. –

заборгованість фонду по нарахованій допомозі з тимчасової непрацездатності.

        6. Рядок 672 198860 грн. – залишок коштів на рахунках казначейства.

        7. Рядок 770 12162381 грн. – доходи загального фонду (відповідає рядку 2010 ф.2-дс).

        8. Рядок 780 1289658 грн. – доходи спеціального фонду (відповідає рядку 2020 ф.2-дс).

        9. Рядок 790 12995 грн. – доходи від оприбуткованих корисних залишків, утворених після списання

необоротних активів (відповідає рядку 2030 ф.2-дс).

        10. Рядок 890 8250 грн. – доходи у вигляді благодійної допомги (відповідає рядку 2130 ф.2-дс).

        11. Рядок 930 8739 грн. – витрати від обмінних операцій по загальному та спеціальному фондам (КЕКВ

2250) (відповідає рядку 2250 ф.2-дс).

        12. Рядок 940 2142111 грн. – витрати від необмінних операцій (КЕКВ 2700 і 2800). (відповідає рядку 2310

ф.2-дс)

        13. Рядок 1341 114 грн. – накопичення протягом року металобрухту із списаних матеріальних

цінностей, що буде утилізований в майбутньому.

        14. Рядок 1371 7650 грн. – списана прострочена дебіторська заборгованість по доходам.

        Пояснення до Додатку до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" за 2019р.

(форма №6-дс)

        Форма не надається коледжем у зв’язку з тим, що облік за сегментами ведеться головним розпорядником

коштів.

        Пояснення до ф.2 „Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” за 2019 рік, КПК

0611120 (у розрізі КЕКВ)

        КЕКВ Надійшло Касові Фактичні Залишок Пояснення

        2111 6751714 6751714 6751714 0 х

        2120 1502677 1502677 1502677 0 х

        2210 987179 987179 18580,92 0 х

        2230 42277 42277 42277 0 х

        2240 430000 430000 430000 0 х

        2250 6000 6000 6000 0 х

        2271 457779 457779 457779 0 х

        2272 12316 12316 12316 0 х

        2273 56330 56330 56330 0 х

        2720 2137385 2137385 2137385 0 х

        2730 43 43 43 0 х

        Пояснення до ф. 4-1 „Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги” за 2019

рік, КПК 0611120 (у розрізі доходів)
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        Код рядка Надійшло Нараховано Дебіторська заборгованість на 01.01.2019р.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р. Дебіторська заборгованість на 01.01.2020р.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020р.

        020 1375932,39 1289812,58 20611,55 435061,29 27822,97 525312,09

        030 838,01 757,81 80,20 284,08 0 0

        050 13413,00 12995,00 418,00 0 0 0

        Разом 1390183,40 1303565,39 21109,75 435345,37 27822,97 525312,09

        Перевірка 020:  1289812,58 (нараховано) + 525312,09 (кр.заб. на зв.дату) – 27822,97 (деб.заб.на зв.дату) +

20611,55 (деб.заб.на початок) - 435061,29 (кр.заб. на початок)– 1375932,39 (надійшло) =  - 3080,43 грн.

        Різниця:

        1) повернення боргу за навчання з залишку спеціального фонду минулого року (відображено у формі 4-1м,

колонка 7, рядок 010) у сумі 8779,49 грн.;

        2) списання простроченої дебіторської (7650 грн.) та кредиторської заборгованості (1950,94 грн.) на

підставі наказу коледжу №158 від 26.12.2019р. за підсумками річної інвентаризації (відображено у формі 7 с.ф.,

колонка 7,12 , рядок 010).

        Сума простроченої дебіторської заборгованості віднесена на позабалансовий облік і відображена у формі 5-

дс.

        Перевірка 030: 757,81 (нараховано) + 0 (кр.заб. на зв.дату) + 80,20 (деб.заб.на початок) – 284,08 (кр.заб.на

початок) – 838,01 (надійшло) =  -284,08.

        Різниця:

        - списання простроченої кредиторської заборгованості (284,08 грн.) на підставі наказу коледжу №158 від

26.12.2019р. за підсумками річної інвентаризації (відображено у формі 7 с.ф., колонка 12  рядок 010).

        Перевірка 050: 12995,00 (нараховано) + 418 (деб.заб.на початок) – 13413 (надійшло) =  0.

        Пояснення до ф. 4-1 „Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги” за  2019

рік, КПК 0611120 (у розрізі КЕКВ)

        КЕКВ План Касові Фактичні Примітка

        2111 1026211 990930,51 990930,51

        2120 230629 219787,79 219787,79

        2210 39559 38051,62 29171,28

        2240 64930 59983,37 59983,37

        2250 3000 2738,79 2738,79

        2271 2807 489,66 489,66

        2272 3890 0 0

        2273 16674 466,46 466,46

        2275 6500 5189,02 5189,02

        2282 6980 4594,53 4594,53

        2800 5500 4683,26 4683,26

        3110 800 167

         Пояснення до ф. 7 „Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”, спеціальний фонд, на 1січня 2020

року, КПК 0611120 (у розрізі КЕКВ)

        КЕКВ/код рядка Дебіторська заборгованість на 01.01.2020р.

        Примітка

        Кредиторська заборгованість на 01.01.2020р. Примітка

        Доходи - 010 27822,97 з оплати за навчання 525312,09 з оплати за навчання

        2210 24916,50 попередня оплата за періодичні видання на 2020 рік х х

        Інша дебіторська і кредиторська заборгованість по видаткам, не включена до ф. 7д, на 01.01.20р. становить

651,84 грн. – заборгованість фонду по нарахованій допомозі з тимчасової непрацездатності.

        Інших дебіторських або кредиторських заборгованостей, у тому числі, з простроченим терміном позовної

давнини, коледж не має.

        Депозитні операції протягом звітного періоду коледжем  не проводились.

        Протягом звітного періоду гуманітарної допомоги, позик, грантів та інвестицій коледж не одержував.

        Понадпланових надходжень коледж не одержував.

        Коледж своєчасно подавав статистичні звіти та інші звітні матеріали до Державного казначейства,

Держкомстатистики, Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної

державної адміністрації.

        Згідно із доведеними контрольними показниками чисельність штату на кінець звітного періоду

становила:

        Загальний            Спеціальний
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        фонд фонд

        - викладачі 30,04 ставки 10,61 ставки

        - педагогічні працівники 14,5 ставки -

        - АУП та навчально-допоміжний персонал 49 ставок 2 ставки

        

        Станом на 01.01.2020 р. загальна кількість матеріально-відповідальних осіб у коледжі – 40 чоловік. З усіма

зазначеними посадовими особами укладені договори про повну матеріальну відповідальність.

Керівник Луценко СС

Головний бухгалтер (керівник ССП) Кудрич ІО

" 23 " січня 2020р.
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