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Головний бухгалтер (керівник ССП) Чуб ЛМ

Керівник Казарін ВП

В звіті про фінансові результати за 1 квартал 2019 року по коду рядка 2020 в графі 3 доходи від надання послуг

зменшені на суму 20346,00 грн. ( вилучено з доходу звітного періоду асигнування в сумі 20346,00 грн.

поточних витрат, що включені до первісної вартості об’єктів основних засобів) .По коду рядка 2250 в графі 3

інші витрати за обмінними операціями враховані витрати на оплату податку на землю в сумі 290263,00 грн. По

коду рядка 2310 в графі 3 інші витрати за необмінними операціями враховані витрати на соціальне

забезпечення (академічна стипендія) в сумі  2173635,00 грн.

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського юридична адреса: 01010, м. Київ, 

проспект Перемоги, 10. Фактичне місце знаходження : 01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 33. Установа є 

державною організацією. Університет здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 

фахівців за денною, вечірньою, заочною (дистанційною) формами навчання.

Установа підпорядкована Міністерству освіти і 

науки України.
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Університет розпочав свою діяльність, як переміщений ВУЗ з Автономної Республіки Крим 06.07.2016р.

Бухгалтерський облік фінансових та господарських операцій ведеться до Плану рахунків бухгалтерського

обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013р. № 1203.

Станом на 01.04.2019 року форма № 1 - дс « Баланс» фінансової звітності гр.3 по активу і пасиву містить дані,

що перенесені з форми № 1 « Баланс» гр.4 на кінець 2018 року. Станом на 01.04.2019 року в балансі форми 1-

дс : Актив: По коду рядка 1000 залишок основних засобів збільшився 103920374,00 грн. в зв’язку з придбанням

основних засобів в сумі 20346,00 грн. - По коду рядка 1160 грошові кошти в казначействі - в сумі залишку

коштів на спеціальному рахунку : згідно форми № 4-1 = 21954285,54 грн. та форми 4- 2 =24201,88 грн.

Загальна сума коштів на рахунках без копійок становить 21978787,00 грн. ПАСИВ По коду рядка 1400 «

Внесений капітал» : залишок збільшився 103920374,00грн на суму придбаних основних засобів 20346,00грн. -

По коду рядка 1420 «Фінансовий результат»- «-» 56906840,00 грн. складається : із фінансового результату на

початок року без копійок становить «-»73618019,00 грн. плюс профіцит за звітний період (по формі 2-дс рядок

2390) в сумі:1395434,00 грн; збільшено на суму отриманого залишку від ДДМА ім.. С.С. Прокоф’єва в сумі

47375,00 грн,; та збільшено на суму отриманого залишку від ГУДКСУ у АР Крим в сумі 15268370,00 грн.

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована 

установа

Середня чисельність 

працівників

1 2 3

Періодичність: 

квартальна(проміжна)

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

Установа

Таврійський національний університет імені 

В.І.Вернадського
за ЄДРПОУ 02070967

Територія Шевченківський за КОАТУУ 8039100000

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за I квартал 2019 року
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