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3в!т незале}кного аудитора
за результатамп ауциту ф|нансово[ зв!тност!
''Футбольний кщ.б ''1\{инай (3акарпаття)'' за 2020 р|к

!умка
\4и прове|\ут аудутт ф|нансово| зв!тноот| 1овариства з обмежено}о в1дпов!дальн|стто
''Футбольний клуб ''}у1инай (3акарпаття)'', т|1Ф складаеться з Ба-т:ансу (зв|т про
ф1нштсовий
стан) _ форма }'1! 1станом на 3\.12.2020 РФк},3в|ц про ф|нансов|
(3в{т про
резул,'*
сукупний дох1д) _ форма ]\! 2 за р1к' що зак1нчився на з.вначену дату' 3в|ту '''р'
ру*
гро1шових котпт|в - форма ]\! 3 за р|к, що зак1нчився на зазначену
дату' 3в|ту про власний
кап1та-гт - форма )\|'е 4, |{рим1ток з1 отислим описом вакливих аспект{в обл1ково] пол1тики
та
|нтш! пояснтова_ттьн| з€|писки; Фгляду ф|нансового ст:}ну клубу на настпний опортивний
сезон' п1дготовлений та п|дписаний кер|вництвом клубу (директорський зв|т) | стиолого
викладу суттсвих обл|кових пол|тик.
на натпу думку ф1нансова зв|тн|оть, що додаеться, в|до6раясае достов1р*о, в ус1х
суттевих аопектах ф1на:тсовий стан 1ФБ ''Фщбольний клуб
.''1\:1инай (3акарпаття;;' н{ зт
ф}дня 2020 року та !1 ф1нансов| результати за р1к, що зАк|н.плвоя на з{!значену дату'
в1дпов1дно до ||оложонь (ста"ттдарт|в) бухгалтерського обл1ку.
Фснова для думки
[ровели ауд|1т у в|дпов!дност1 до Р1|жнародних стандарт|в ауду1ту (мсА). Ёатпу
.
в|дг1ов!да_гтьн!оть зг1дно з цими ст€}ндарт€}ми
вик.т|адено у розд1л| ''Ё|д,ой|д''"''1.',
за аудут1 ф|наноово] зв1тност1'' на1шого зв1ту. &1и е нез€1ле)кними по в|днотшеннто 'уд''.р.
до ?ФБ
''Футбольний клуб ''йинай (3акарпаття)'' зг1дно з ети!{ними вимогами, застооовними до
на!пого ауду\ту ф1нансово| зв1тност|, а т€ко}|( викон{тли |нтш| обов'язки з етики в!дпов1дно
до
цих вимог.
\:1и вва:каемо' що ощиман| нами аудиторськ| докази е достатн|ми | прийнятними
д.тш{
використання !х як основи для нятпо| др{ки.
|!1и

(,лючов! питапня ау д*1ту
1{точов1 питанн'т а)циту - це питання, як|. на на1пе профес1йне оудження, булът
найб|тьш значу{1Рг\{и п|д час натпого ауц\4ту ф|нансово] зв!тност! за поточнии пер1ол. !|
питанн'т розг-тяда'1ись у контекст! натпого а}циц ф1нштсово] зв|тност| в ц|лому та
.------------пп АФ
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:]:_'__.':.1::;ь :ц фор\[}ванн1 4ъ{ки щодо нет, при цьому ми не висловл}осмо окремо!
_ -.: _ _ - _: _. '' -.:з}ъ,
:_::-ч'_;;] :. \{сА 701 <|{ов1домлоння {нформац|] з клточових пит[ш{ь аудпту в зв1т|
- -_,*-'.т:___ ;':с.||&:: в1.] нас не вимага.'{ось та ми о{|мост1йно но приймали р'|шення
-

:_
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: ": -:1'!-*!:; 'а|'']!}!8]_тшо з к1}очових питань аудиту.

[-шша йфорэпапй (крй ф|нансово[зв!тност{ та зв1ту аудитора щодо не!)
_=-. '=;.-:}{ац;я - ше ф1нансова або неф|нансова !нформац1я (кр|м ф|нансово| зв|тност|
:;; -:--' :],=:оЁа ш1о.]о не|), яка подасться 1овариством як додаткова 1нформац1я на
_-''._-' _:- ].1-]с1 з втп{ога\1и
Регламенту

']-т. зг-...|:,]

з атеотац|| футбольних клуб1в }кра!ноько[ |[рем'ер*
Фе.]ерац|сго футболу }кршни 2019 року.

-;- -- ----"* персон&'1 несе в!дпов|да_т:ьн!сть за |н|шу (додаткову) 1нформац1\о за2020
"'_:'.__1;.ь]{11]
: _! ' --: ;1:::ена та по]асться в!дпов1дно дб вимог Регламенту (додаток ! та додатки !11 -

].';. ,з1:]гч{ати |нтп1' (додаткову) 1нформац!то до дати на1пого зв1ту аудитора. Ёаттта
__- ],5|]
-]]ц] фйансово| зв{тност1 1овариотва не по1шир}оеться ъ1а цто |н|пу (додаткову)
-::::':а;:"э та \{и не робимо висновок з будь_яким р1внем впевненост1 щодо ц|е! 1нтшо]
_,:,

-:5:с,зс|1 т |нфортташ||'

зв'язк\_ з на1шим аудитой ф!нансово] зв|тност1 1овариства на1по}о даттБн|стто
'_
з ц|сто 1нтпо:о (додатковото) |нформац1ето та при цьому розг]1'|нуги, ни |снуе
:',:т.зэ цев|дтов1дн|сть м1я< 1нтпото (додатковото) 1нформац|ето | ф|нштоовото зв1тн1стто або
: '-:-тт\!! знанн'[\{и' отриманими ш1д час ауд'тту, а6о чи ця |нтша (додаткова) |нформащ|я
э[.-{:з€ тако!о' що м|стить суттеве викривлення. .1,кщо на оонов1 проведено] налли роботи
_1.г; -;'\с_\дп{о висновку, що |снуе с)гггеве викривленття ц!е! |нтпо] (додатково|) 1нформац|?, ми
.:'5:,в'язан] пов|домити про цей факт. йи не ву[яву:!\и таких с}ттевих факт|в, як1 пощ1бно
|',""_,:, ;5 вь1}очити до натттого зв1ту.

!_

_;:;д!;3'11'{тт{ся

(

Б1_:пов[альн|сть управл1нського персоналу та тих' кого надйено найвищими
п8в нов а,'{|ення}{и' за ф!нансову зв!тн!сть
}_прав'_т|нський персона-тт несе в|дпов|даттьн|сть за складання | достов|рне пода}{ня
т]Ё:::€с]38| зв|тност! вйпов1дно
до |{оложень (сталдарт|в) бу<галтерського обл|ку та за таку
:{1;-.].:!' вщтр|тпнього конщол1о, яку упразл1нський персонал визначае шотр|бнот6 для того,
-'-:: :эбезпе':ттттт с&-1адання ф|нансово| зв1тттост|, що не м1стить с)гггевих викривлень
_'
. :;. _-:':' :: ]]1ахра1"{ства або помилки.

,

час сгс_1а.]анн'' ф1нансово! зв1тноот| ушравл1нський пероон€!"л неое в1дпов|да.т:ьн1сть
продовх(увати свото д1яльн|оть на безперервн|й основ1,
]'_:!|':;:_:!7. 11ё ще застосовно, питання, щ0 стооу}оться безперервноот1 д!яльност|, | за

]-

-': ::-=:'' з:атност| }овариотва

-:. !::_:, :-!1ено найвищими повноваженнями' неоуть в|дпов1дальн1сть за нагляд за
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зв1т\ъан}{-'{ компан11.

особа:ттд

за ведення ф1наноово _ господарсько| д|яльност1 суб'скта

- ]!_ават'тко в
€ ген Басильовив, за пер|одз22.06.2018 року по даний час
- ..'] - 8 рок1. р|тпення засновника ]ф 5/2018 в|д16.06.2018
року).
ц з-тъ #еть а\ ]|гтор а ]а а\-]|1т ф!нансово! зв1тност|
}_'--''' --'**,гт : _'::;}1ач]]я обгрттлтовано| впевноноот1 в тому, що ф1нансова
: : --_:1.. ;Ё 1.[_:_|: ;-._]:[з.]го в]1Ёр}1в.-1ення внасл!док тшахрайствачи 1томилок, тау
: * _-:'::].'-- _ :7;::,::;-:,'. .ш:гт-| ::1ст]{ть на11п' д}ъ,{ку. 8бгрунтована впевнен|сть е
3 :;ш

: в

;;:]'шц_т€т]. як обфунтовано оч!куеться, вони можуть впливати
}' : :7 сг,ъач|в, як1 приймшоть оя на основ| ц1е] ф|нансово| зв!тноот!.

на економ1чн1

р1тпення

Биконутоти ауд|1т в|дпов|дно до 1!1€А ми використовуемо профес|йне судження |
::*:пЁ:ес{йттр1й скептицизм на протяз| усього ауди{ц.1{р!м цього, ми:
_ '-езтпф1куемо та оц|нюемо ризики оуттевого викривлення ф|нштоовот зв1тност1 внаол|док
-:чРайства 11и помилок; розробляемо та виконусмо аудиторськ| процедури у в!дпов|дь на ц|
;7.;т*гй1 ощимусмо аудиторськ| докази, як| е достатн|ми та прийнятними для використа}нг1я
:',- ]б; основи д.]1я на|шо| думки. Ризик невиявлення суттевого викривлен|{'{ внасл1док
-'*ягайства вищим, н|ж для викривлення внасл1док помилки, оск|тгьки тшахрайство може
11::};,чвтг' змову, п1дробку, умионий г{ропуок' неправильн| тверАження або нехтра1{ня
:.{!:|

]а\{п внщр1тпнього конщо]11о;

розум|ння заход|в внутр|тшньо}о контрол}0, що стосусться аудит}, А]!{ розробки
;\ ::штц3}€Б}0:0( процедур, як| в|дшов|датоть обставинам, а не для виоловлення думки щодо
;" ;.;];:;1вност1 системи внутр|тшнього контрол}0;
_ ,:'п1Бшос}яо прийнятн|сть застосов'}них обл|кових пол|тик та общунтован1сть обл|кових
:-'=.,к та в|дпов1дного розкриття 1нформац|!, яка п|дготовлена управл|нським персоналом;
:,::;г\{\_€}{о

-

_т:;.\ц_т]][\{Ф

висновщу щодо прийнягност1 викориота}{ня управл1нським перооналом
_:,!т1т1енн'| про безперервн|оть
дйльност1 як основи для бухгалтерського обл1ку та на
з;згз{ отриманих аудиторських доказ|в робимо висновок' ти !онус суттева невизначен|сть
-,..]ц', шозй або )л!\,1ов' як| поотавили 6 п|д значний сргн|в моэклив|сть 1овариства
-!..'],]Б]къъати безперервно овото д|яльн1сть. .1,кщо ми доходимо вионовку щодо |снування
];з:,-: съ1тево! невизнатеност|, ми т{овинн| привернри рагу у овоему зв|т| аудитора до
,'*_;,:,з|тнттх розкритг|в |нформащ1| у ф|нансов|й зв1тност| а6о, якщо так| розкриття
"=!с'г}{ац1! е нена:лех(ними' модиф1крати св01о думку. Ёалп| висновки фунц}отьоя ъта
Ё: лгт'орських доказах, як| ощимап! до дати на1]1ого аудиторського зв|ту. Фднак мйбутн|
-,:::!' .ш Р{ови можугь примусити [овариство припинити сво}о д|яльн|сть на безперервн|й
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]з|.

\1в пов|дом]1'{емо тим' кого над|лено нйвишцгми повнова)кенн'{ми, |нформац11о про
];-:'анований обсяг | тас проведен}1'{ ауд|тц та суттев| аудиторськ| результати, вк.]1}оч{|[о[1и
1',:э-ж| зна.пт| недол|ки системи внущ|птнього контро.гшо, як| ]т1|{;,3"}$'в{ясмо в процес|
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аудитор
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об,. м. 9жг0Род вул. 1{орзо
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']еРезшя ]02 1 року

висновок складено уе'е/
--,
щьо
*р!ш{:рншки висновку оти1,{ано 7,
]=;'',|]:;ькшй

ь€} {,&

[ирепсгору
[овариства з обмеэке!{ок) вйповйальн!стпо
'' Футбольний клуб''1!!инай (3акарпаття)''
п.11лавайко €.Б.
3тт1стовна частина результат|в перев!рки щодо ф|нансово[ зв|тност1

1ФБ ''Ф1тбольний клуб ''1![инай (3акарпаття)'' за 2020 р1к
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Фсновн1 вйомост! про п!дприемство
нл3ва- ?овариство з обмехсено:о в1дпов|дш;ьн|стто ''Футбольний клуб ''йинай
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йфшшиннс а0реса:
1::.: .:. -8.

-

(3акарпаття)''

89427, 3акарпатська обл., }жгородський р-н, оело

йинй,

пл.

_['ер'жлсно рессгпрац1я п!ёпршелсстпва: |овариотво створено зг|дно р|штення засновника }ф1

, ] _]г''.10]8

;

року. Биписка з €диного деря(авного рееощу }оридиттних оо|б, ф!зи'шлих
:,;:1*_:-гргстпт]в та громадських формувань в|д |8.|2.2020 року. Аата проведення
]'5!]:зЁ:]1 вессщац1! 06.02.20|8 р9ку. Ёомер запису про дер)кавну реесщац|то 1 з24102

'++'|_---__б'
0о устпановншх ёокуменуп]в:
-}д;ыацд в'несення ън!н упа ёоповнень
--_::", :е:акт]то €татуту зареестров{|}{о на п|дстав! р1п:ення засновника ]ч|р3/2018 в|д
',
г 'г : _'] $ рч.. .{ержавна реестрац1я зм|н до уотановт{их документ1в проведена 06.06.2018
:,: з,- ]Ё.: ]]-}1 |]500030 |077 6.

]:

'г

:езвкд]:о €татуту зарессщовано на п|дотав! р|тпення зас}1овника ]ф1/2019 в1д
проведена 07.05.2019
" 5 ],_,1'9 роц,. ,{ержавна реестраш|я зм|н до уотанов!1их документ1в

=

}Ё ] -1]1 1 0500050 1077 6.
_::, :е_тзьш!:о [татру зароестровано на п|дстав1р1тшення утаоника ]'|р1/2020 ъ|д28.05.2020

:*: *_^
:-.

}

:,;]- ]еркавна
::

реесщацй зм1н до уста}новчих документ|в проведена 29.05.2020 року

0776.
шф,ш'дшн1 вц0уд й1*эьностп! за 1{8Б,\:
.. .: _ _ -'!_:шсш|ощъанн'л спортивних споруд (основний);
1ц'1

.:

_

:-;

5 ;_тц-п(-}60 1

::
- ;:

_: - :т.*ън]сть спортивних клуб|в;
_ ; - !в-'тга :|-ьтън|сть у сфер| спорту;
- -;'" '- - :1я-ъв|сть у сфер1 телев1з1йного мовленн'{;
- .: _: _ ],]еере.]ництво в розм|щенн| реклами в засобах масово{ |нформац|!;
- -: _ ' -:еь:ачш| агентства.
с[щсетьн[сгнь.' [ере,ття к|льк|сть пращ|вниктв за2020 р|к окладас 49 чол.
_

;

]. 0бсяг ау.]Ёторсько! перев1рки

'"

-\;.шт'орськото ф|рмото к[ов|ро проведено перев!рку ф|нштсово| зв|тност| тов
]- *,:,==гтгй тс1-б ''\{инй (3акарпаття)'' за 2020 р|к, яка окладаетьоя з Балтансу (зв|т про
ш-::.:;вгй стан1 _ форпла }'[р 1станом на3112.2020 Рок},3в|ту про ф1нансов1 результати
];;: :з: с1ч.ттшй :ох|:) - форма }]'р 2 за р1к, тшо зак|нчився на зазначену дату, 3в1ту про рух
':|:'-:!!-," (ц_:[}].в - форзта.}хгр 3 за р|к' тпо зак|нчився на зазначену дату,3в1ту про власний
|;;:д:]:: _ *сртяа 5э -}. [|ршъя|ток з| стислим опиоом ва)кливих аспект1в обл|ково] пол|тики та
]:{- -:.,!.*]|в;}тьй загштски: Фг-тяц. ф1нансового стану кщбу на наступний спощивний
_'-г,;,1,39;19шй та п]'зштсантй кер|вништво:т кчбу (лиректорський зв|т) 1 стислого
_]Ё]:;:а
1]!т:т-1]:5' ;

"'-:т{в&\ об.т!коврпс по._т|тшк.

ндшн!сть та незм|нп|сть (або обтрунтован!сть зм1н) обл|ково[ пол1тики
!1:,;атгерський обл|к протягом 2020 року в|вся у в|дпов1дност1 до затвердженого
!-.!ш:;:_, .5 в по 1Ф8 ''Футбольний клуб ''}1инай (3акарпаття)'' в|д 01.07.2018 року к|[ро

}

ш,

::,1

:з; :, в}' шо;т|тику та орган1зац|то бухгалтерського обл|ку>.

3 ззхаз| про обл!кову пол|тику визначено основн| принципи та методи, якими повинно
{.:_,, :;тась п|_ттрисмство при веденн| б1хгалтерського обл!ку, зокрема:
..га в1дображенн1 в бухгалтерському обл|ку гооподарських операц|й 1 под|й
.,цЁ1 _{,]5\3|]1!{ норми в|дпов1дних положень (стштдарт!в) бухгалтерського обл|ку,

]:Ё: ::.;ен!г\ \{|н|с терством ф 1нанс|в )/кр#ни.
}- заказ| визначено ме)ку суттевост| щодо |цформац1!) яка п!длягае розкритт}о у
;;:;;,3!,$
зв1тност1 в розм1р| 100 щн.
щ
_'цт"_',вшгч{и засобами визнано активи терм|н використ{|ння яких б|льтше року та
!Ё][:':: ;'|}]' ш8на.] б000,00 грн.
.Ё_]а.4 зталоц1нних необоротц"|гх актив1в в|дносяться матер1а_ттьн| ц|нност!, що
::|:]:=зч]_:с]ться .}]я використш{ня у госпбдарськ1й д|яльност! протягом пер1оду, який б1льтшо
. :: : - :, ;,Ё,{,' та варт|сть яких не перевищуе 6000,00 грн.
1нтших необоротних матер{а.г:ьних актив1в
],,я,зртпзашй ооновних фонд|в
|!*:_:*: -:7:ъся за пряптол|н|йним методом |з заотосув{}нням ощок1в корист{ого використЁ}ння.
]т згьтоц|нттлос необоротних матер|альних актив|в вотановлено метод нар!|храння
, .ш _ ]|1г1а!11' ъ_розьт!р| |00%
у пер1шому м|ояц| використ.|ння.
_:_ч{ц]Р1-{33{{й нематер|альних актив|в нфаховуеться 1з застосув{|нням т!рямол1н1йного

:,ц

_:

та

;

шш'Ё] _

]'

'

нйменування.
перв1сно|
вартост! товар|в.
вкл}очасться
вищат
до
цанспортно-загот|вельних
метод
Ф1Фо.
застосоврати
|:'ш про:а'к1'запас|в чи |нтшого !х вибщтя
3 .:;аз передбанае розраховувати величину резорву сумн|вних борг1в за методом
-;-;-ртгцето б1т<галтерського обл|ку запас|в вв{})каетьоя кох(не
_ш1.тш;

]:'т1'-'

}

_

.3]'

13,

ц]

: с ::,ти сумн1вно{ заборгованоот1.

]эа сь_та:анн| ф|налтсово] зв|тност1 обрано спос1б ск.т1адання 3вФ про рух що1пових
]]:_:*: 1]Ё !гря\{}|\1 методом.
:].';:зо:я затверд}кено перел|к пов'язаних ос|б :
- |ересо-тяк 8ашер|й [ванович - заоновник;
- ]1:авал}<о €вген Басильович ,
3, ттс,в'!тно .зо Ёаказу в|д 0|.|2.2020 року про внеоення зм|н до Ёаказу про'о6л|кову
: : _.:щ]; та орган|заш1то б1хга-тттероького обл|ку пов'яза:тими особами визначено:
- ]1*гесо.т-шс Ба_тер|й 1ванович - засновник;
. - 1-ззз&о €вген Басильович - директор;
_ ]':01]_1\[инай;

директор.

;

!ш.:ос АБ(;

. _ 1э'11:)!п

- ш|_ч.

Батога }Фр!й }Фр|йовин;

РА}ъ1Б\т п15т1тшт1ош вР, $.А.ш.

-:---^

--:::/^к^\;---,-^';
1 (або) !нтшо| винагороди за у1асть у зм€ш{!ннях у
*,-|ъ'.|тп в!] продда'к}. прав на щансляц1!
0,.:с_:_Бй5],}щ роз:т|р1 повинн| визнаватися на пропорш|йн|й основ| в момент проведення

};*_ :.'--:тт\ ьяагч|в протяго}1 сезону.

в1: спонсорсьютх посщт у ф|ксованому розм|р| повинн| визназат14оя на
::'::::-'Ё-:а
._тснов| протяго\{ тер:т|ну д1] спонсорського договору. Буль-яка 11ещо1шова
},{';.1-_'',-* "
в г*
оа\{ка\ спонсорськ0го .]оговор\: повинна оц|нтоватися за справедливо1о
,-,1:_,_1гт

1/[

:*:,, {!ввн0у?1,{!

8б.7!1Ф',
сз 6'а{щ' с } ьрс|н!.

Ё,:*:к'шш,рншфсьл'Фа$$
Ё,;т:;н,и-т,шшфс&&,0с"0

ф!нансо во{ зв]тпносу?'' всупановленш/+4 нор]у'{1у?'шв{:,/у'
!{аус'!он&1ьн'1,ъ' поло}'сецня,]?1 л' (споан0артпшм)
3окреъ1а

!у|{[ в!0пов|ён!спсь

-шп АФ "{ов|ра"

!з застооуванням б3хгштт0рсько{
-.: з:;1знттйт та б,ъосгалтерський обл|к ведетъся
[1],' -:]:"[! .-| [1[приемство.
регу]1ярний зб|р | обробку |нформаш|!' шо
- ..::е:.ла об.т!ку на п|дприемотв| забезпечу€
ш :' '1 ,. --:: *-я ск.1а.]анн'1 ф|нансово] зв|тноот!.
може служити базото д.тб{ склада1{ня ф1наноово[
:,1':";-.ва с!{сте}1а ,|д.'р""'''*'
! _'; '',;:_. 3г,-гр1шн|й конщоль, далт1 якого ми використовували, функц|онув{}в протягом
*: -;!::,:}-, гшо перев1!""'". 3а результа1;а}\ли проведеного тестування внугр1тшнього
]|!;.],'
*]_=,';;'й
|*,''"'",^щ' офективн|сть ц|е! д|я.т:ьност! на п|дприемотв|
.

''*. р|вн1.
ва за-:ов|;тьному
], .=;']за зв|тн|сть анал|зусться посадовими особами ддя оц|нки результат|в роботи
:1-;я

осново1о д]ш{ п|дготовки ф|нанёово| зв|тност| були Ё|{(€)БФ

;'-=-;:-,аъно1о

9кра?Ё8,
зв!тност!,

2 :, {|1оповерёакення реальносп'! розлс!ру акпошв|в

(3акарпатгя)''
-:=,:-..: на 31 '|2.2010 року акти," |ов ''Фрбольний клуб ''}1инай
яких станом на
'::::-:_'- 3 138 тис. грн. ][' активах перева)ка}оть оборотн| активи, частка
: : ' : _'' :']{\_ сь--1адас 84'7о^.
1-:::тза

,Бр''.'.тва

в бу<галтероькому обл1ку класиф1ковано пр€}вильно'

зв|тност| на
_':5езшеченн'! достов|рност| дштих бухгалтерського обл|ку та ф|наноово|

**;

та зобов'язань
року проведено |нвентаризацф актив|в
1ерм|н проведення |нвентаризац|] з 02.12-2020 року по
та зобов,язань п|дтвердэкена актами |нвентщизаш|!,
- - : : ': - !.к}. {остов|рн|сть актив1в
3а результатами |нвентаризац|] в|дхилень та розходжень не
:]-;:|;!,_с:1з]|&ттттти
'''*'.1ц".
},'_-!:' _: _*|,.. ,[]ротокол |нвонтаризащ|йно! ком|с|{ в1д23.12.2020 року).

-

:_:::эз\- }]'р 7-1нв в|д 1 1 .тт .>оэо
' }''::.:-; ;тано:т на 30.1 |.2020 року.

,:

-, .

'

ач

}]

а упе о ! шз

ьн!

ак!пшв ш

22 тис. грн.' за]|и1шкова варт1сть
--:в,с"а фт|сть нематор|а::ьних актив|в отановить
* : щ тпс. щн. 9 склад| немйер1а-ттьних актив|в на рахунку |23 "||рава на комерц|йн|
*] _:;:;3'1{ , об.т1кову}оться права на 1оргову марку <Ф1{ }у1инй>.
_:,,1_г;шзацй нематер|а-гльного активу проводиться прямол|н|йним методом. 1ерм|н
_ 1,|2 м|ояц|в.
, |::'_; _:;' зт};ор]{стан}тя 1оргово| марки <Ф]{ ]\г1инй>>
_

1:

'

0

Б1тгатгерський обл|к нематер|альних актив1в'' вйповйае

*.}{ с-ш

ш(с)Бо

8

зт ер|атьн1 акгпвг1''.

ат в в ео уаце н | ка ут !тпальн] !нв есупшц![
;:_].-1.оээ.:
кап|тальних |нвестиц:й на зв1тну дату станов]лть 0тис.грн.
:.: [] !-|:\ всзёв€}1((€нгх

!!

'

::-пс'авв"|

'

"

',,,,,

основних засоб|в отаном на3|.|2.2020 року ст€}новить 667 тис. грн''

---:.:=3 "арт1сть
:ор1внтос 553 тис.грн. €туп|нь зносу основних засоб|в становить 17 '09уо'
д--:']: : "; з.а9{с1ь
.'.'.щ,''ац!то основних засоб1в перв|сното варт|стто 609
1:,-,_.,- :':': ];-;]т-л рокт-вве.1ено
"
':-_
:* _
;:з:т] Ба_танст .Фсновн| засоби> на к|нець зв|тного року обл!кову1оться:

::

- :.:::=-: з:;обтт перв!еното варт!стъо 633 тис.грн';
" '!:_._ г:=:! чеоборогн| :татер1а_тьн| активрт перв1сното варт|стто 34 тис.щн.

. .';_
-: - ]Ё!{03Ё11\
---!|].|.:я

*_.1

-

-

*--__;- :татоц|тп*п необоротних \1атер|атьних актив|в нараховува]1ась в пер1пому

-_']_ - - _::) д_-.].1'

,т:

_

[*._

'

засо|э1в прово.]и;1ась прятто;т|н|йним методом.

,.,

-

,"-'*

об'скта в роз:л|р| 100 в|:сотк|в його вартост|'

дд!!ц
14 спнтет1тчвий
!|!ц|!!!!
{лат1ткчнпй1 та
'д":

,1в

---__--_--_--:1:.\Ф

об.т1т; осповн|{х

засоб1в, вйпов!дас

"!ов!р#'--

['

псБо
-,,

с

7 <<0сновн1

-- 1ф-ш$*-_---о

_-;

':йснення господарсько|

д1яльност1 протягом 2020 року п1дприемство
орен-]ованими основними заообами. а оаме:
- _;;:'';;]рськи:г автобусо]\{ марк!1БАз А079.19, орендов'}ним
у Фоп.{,вороький 8аоиль
:' ::' !],-_ _
з:]:но
.]оговору
оренди
]ф1
в1д
02.01.2019
т
€
рок
';ч
складас 2 роки.
р'*у.
_-:-:';;'т'1ово[о нерухом1стто (спортивното
'р.,д,
поле ]ю5),
футбольне
|;т- _':"--:{' ъ'
- 1'отт}'натьного п|дтриемства к€тад|он-кАвшт.'рд,
зг!дно
про
-- 'тц
'*';: - ! ---: :":':
'. 01/01/2020 в|д 02.01.2020 Рок}, д]и{ проведення тренув€1льних ,{оговору
занятьу с1тн|
:5б'скт оренди знаходиться за адресо}о : м.}хсгород,
БР. 1.Франка, 1. €трок д||

'

,-1 :':_:;ь

]

-

..''руд'.

' - ;':};
:+

:

!].- :: 3_.1].]0]0року.
: _-:;:'::т'1ово}о нерухом|стто

(спортивно}о.

споруд0}о

фугбольне поле !т|э5),
про
|;:':-; :::':т \ъо\|02|2020 в|д 0з.02'2020 Рок}, д]б{ проведення зг|дно [оговору
за}{ять
щенув€1льних
у
'1
'-' ц- :-]- рок}'. Фб'скт оренди."#ьй"]й''.]Бй"."то: м.)/жгород,
вул.
|.Фрштка, 1.
*:
' ., - __ : : _ '],з{_')р\- зо 31.12.2020
'
_ __1;:Ё?-'1овото нерР(ом|сттороку.
(спортивно}о спорудо}о _ фугбольне поле ]\!3 та |нтпими
- __ ':'"' ' ']'!ен-]овано}о у (омуна_гтьного ш1дп|иемства к€тад|он кАвангард>> зг1дно

]';:-_:'*:--:-'1

!том1'н_ального п|лпр_чмства <€тад|он_<<Авш*.'рд,

'- ':'':.' -:;: яа]анн'т послуг ]ъ 1-09/2020 в|д 10.09.2020 РФк}, д]ш{ проведення
фщбальних
='--.:т .'рен.]и знаходиться за адреоо}о
'-_- ]
: м.)['жгород, вул.
1.Франка, 1. €щок д!|
!------г
..' :.: ::-:_.1:']021 року'
;].-''=!:|зан!г:: прим|щенням' площо}о 30 кв.
м., орендованим у ФФ|{ [регор (ерг1й
._)г

]'! *:' тс.тгов3Р) оренди м 1720*19 в|д02.05.2019 року, яке знаходитьоя за ад)еоо}о: м.
':' .':'_: :_-.:. 3аньковецька, буд. 66.
[огов1р д|е до 02.0в"2020 року.
]--::':вани:т прим|щенням, площе}о 30 кв. м., орендов'}ним
у ФФ|{ [регор €ерг1й

'.::- '

-_ !с]|ФвФ!у оренди !'{э 1|2020 в!д 03.05.2020
року, яке знаходиться за адресо}о: м.
:'''._. 3аньковецька, буА. 66.
оц.о5.эс!эт
д1с
[огов1р
до
року.

';]_ ' '' ]]:-:

':'' -,

'!;:

]г:-шв п'8

п(с)Б0

14 ''Френда'' об'скт операц!йно| оренди повшнен в!добраэкатись
рахунку бухгалтерського обл!ту за в|рт!стк)' вказаною в угод! про
::-:танс:во}т
с1х
вищенаведених
д!ючих {оговорах оренди не вказано варт!сть
:'=]_
" !
]пгш:- ]:эшпх основних засоб|в. 0рендован! основн1
засоби не в1добраясен1 п!дпри'*_*'.'*
Ё. ш : : : в { д:ансово}т
рахунку бухгалтерського обл!пу.

":

|

."

та !1ерв!сна ощ|ттка в|дшов!датоть

'

цд'1

'

:!-*1-- эбор0тн!'гх актив!в отаном на

.?; гшш. з т"ч,:
' * :-:;':::{]'-]"1аст1{.тьн|
''

'*+

вп

31"

|2"2$2о року обл1к0ву}оться за11аси на суму

д

|

_

'1'

_

-

-=!1

:,яатер{аши

- 1 тис. грн.;

]т!-ви-]к0зно1шуван| предмети

_..,:"_''-::.;: :-э?|!пгх про
:

:ахаз\_

за

.;.:

.

-

967 тио. грн.

обл|кову пол|тику ви6уття запао|в проводитьоя
часом надходження запас1 1отоо;.

5чтт&ттеРськлтй об.т!к запас!в,
!':зЁ:'ть псБо 9 <,3апасгл>>.

!}

класиф1кац|я, визнання

та

за

методом

перв1сна оц!нка

в{дпов1дно до

в1тчизняними шоку1тщями
5 тис. грн.

Бвпдшя, обл|к та оц!нка
*.Бт:рська заборговап|сть''.

'

деб|торсько| заборгованост1 вйпов1дае

псБо

л}10

.76Ёлпооська забореован!споь за розрахункалсш з буоёэюеупо:п

3еб!торька заборгован1сть за розрахунками з бтоджетом от{}новить 200 тис. грн.' що

лг::|!ппвтг€я

:ш| ]ьш-]и]1щ_

з заборгованост| по податку на додану варт|сть, що в|дповйас даним ,{еклараш1[
на дод.1ну варт|сть за грудень 2020 року.

|плаа поупочна ёеб1поорська забореован1споь

|ташом на31...72.2020 року перв|сна варт|сть |нтпо! поточно! деб|тороько! заборговштост|
.
[гщовш1гь 101 тис.грн.' яка окладасться |з:
:'

о заборгован1сть г{о р0зрахункам |з в|тчртзняними постача]1ьник'}ми (рах. 631)

;

ттЁйштетг ня попере.щ{ьо! оплати)

|ш!
]г,

-

2!.|2.2о20 року.

пцлуатпц тпл1х екв]валенупш

3дшок

котшг|в на бштк1вських р{|хунк.|х станом на31.|2.2020 року складае 1178 тпс.

3ашок

ва р€|хунках

у банку п|фвердхсуеться виписками банк|вських уотанов.

1|фот'шом 2020 року надход)кення котпт|в ок]1ало \з
шщръчка в1д реал{зац|[поотгщ _ 3093 тис. щн.;
- о.]ер7!|апо спонсорську допомогу _ 1362 тио. щн.;

!46тис. фн.,

в тот!гу числ|:

_

_ 8щ}ш(:1но

ф!.нансову

допомоц -2592 тис. щн.;

власного кап1талу - 5388 тис. щн.;
на-г{о}кештя
в1дсотк|в _ 1 тис. щн.;
- пдт!|о.!кення вй пог{1{пення позик - 710 тис. грн.

_ н;д:г{о:ркен}{'1

&гранено |1

678 тис. щн., в тому числ| на оплату:
- товарБ. роб|т, послуг _ 4721 тио. грн.;
- зйов'язадь з податк|в | збор1в _ 54з тис. грн.;
- з!:рачъаш на соц!альн1 захода - 633 тис.
- 3шграт на о1ьтач праш| _222з тис. грн.;
- цц]верщто ф|нштсову допомогу _ 360 тис. щн.;
- шршзбяттня необоротних актив|в _250 тио.грн.;
- йптвт вгц)ат (щошов{ внески зг1дно Регламонту тощо)

грн.;

!лц| обооогпн]

!

сьтат|

!*

!нтттттх

'

..

_2948 тис. грн.

ак'пшвш

оборотних акгив|в станом на31.12.2020 року обл|ковано 18 тис.грн.

[йгпвер0экення реа;тьностп] роз:п|ру зобов'язань

!}швання. обл|к та оц!нка' под1л зобов'язань на довгосщоков|, пото.пт| | забезпечення
до псБо 11 "3обов'язання''. .{остов1рн!сть зобов'язшть
тй!т-г 1гена Ё1ктачи зв1рок з основними тФед1{горЁ1ми.
€тавом на 31.|2.2020 роч зобов'язання п!'щ;рисмотва ск]1ада}оть 3107 тис. грн. !ся
,,цуш' с&,ш1т|€ потощ| зобов'язанвя

1тпй]н'пош0ться в!'тпов!,тно
"1т!т

н| д}ш[!' а}-щгора' розкрпття йформацЁ за видами зобов'язань подано у
'|-шсовЁ зв!тпосг1 лосгов!рво та повно, вйповйно до встановлених вимог чинного
пц|'пства 9кра1ш.

!7отпочна кое0шупорська забореован!споь за оозрахунка;усш за уповарш, ообоппш,
1!д'""*!1'1,'с"|{

:.:тано}{

_

на

3|'\22020 року

на рах' 6з1

''Розрахунки

з

в|тчизня71|4ми

.Ё_":;&_]ън}!ка\,{и'' обл1ковусться кредиторська заборгован1сть в сум1 32 тис. грн. в т.ч.:

- Фош -{,ворський Б.Р1. (оренда транопортного засобу) - 27 тртс. грн. 3аборгован1оть
],;;;г:'-.3 протягом 2020 року.

-

;

)

[1отпочно кое0шпоооська забораован1супь за розрахункалош з оплоупш прац1
]1с'тощта кредиторська заборгован1сть за розр€1хуг{ками з оплати пРац| ст{}ном на
.: : -,],]' рок}'становить 0,00 щн.

1:я

перев1рки розрахунк!в з оплати прац!; аудитору надано }{онтракт м|эк
щшфесйнпэл к.цбом }08 ''Футбольний к.губ ''1}|инай (3акарпаття)'' та футбол1стом_
шрпфес{она1о}1 }1алепе Р!по 1ерсайу лъ 121 вщ 02.10.2о20 року. 3гйно п. 1.2 дапого
Бпш-щактт'вй с строковим трудовим дс|говоропл та згйно п.6.1 д|с з 02.10.2020 року
шш 3*0.06.?021 року. |нформац1я щодо"Бого |{онтра[ст тако)!с подана в
.(одатковй
шфршашйй (,{одаток ху|!! ''[аблиця даних про футбол|стБ футбольного псцбу
щЁт:|.] '':охо.11в та витрат'''1за2020 р!к). Фднак фактинно
ф!зипну особу прийнято на
г':,й'шч з 1'1'.0|.2021 року, про що сЁ!двить Ёаказ про прийняття па роботу л! 260_к
ц::: ],].{.)1.2021 року та [1ов1домленпя про прийняття прац1вник^ н^ роботу, яке
п!-']Ён!:! :о 1-}'дпс
у 3акарпатсьЁ!й област1 (!/эпсгородський р_н) 12.01.2021 роху.
[}щп''тпгшэт 2020 року так!й ф!зитн!й особ1 зароб!тна плата не нараховувалась та не

}дш-т|тпъа_1ась.
_].ш-; :}1{ку не модиф|кова}1о з цього [ту1та[1ня.

$ в пт о ч н а ко е ё шпоор ська

:
'"

)

з аб оо е о в ан |супь з а р озр аху нкалош з | спор аху в шн ня
1;'т,.:щ3 кредиторська заборговадл|оть за розр{1хунками з{ сщ!|хув{}н}б{ ст{|ном на
: ]_':_; рок}: становить 2 тис. щн. Ёа дату надання аудиторського висновку д€1на

'' "-_;г 1:ська

[м

1'

улв

заборгован|сть

! п отпочн! зобов

погатпена.

'язання

;з;тд.т{ ]нтпгх потот{них зобов'язань обл1ковуеться кредитороька заборгован|сть в
-' ,::с.. "}{}_3 тшс. гр[|') з них
_ _'1т'ш!ан] авансов| платеж1в|д в|тчизняних покупц1в - 31 тио. грн. (рахунок 361);
- :;{_ц]1вгован1сть по розр[!ху[1к{}м з п|дзв|тними оообалли - 556 тис. грн.
фахунок (372\)
..

- ]:

п

.::

==- т\щ та посщти
-] _':,_]атк0в!гй

д]1'{ господарських пощеб 1овариства;
по |{3 _ 3 тис. щн. ( рахунок 6441,6442);
щедлт
'_
.".,[',3в'д3анн'т по ощиман|й поворотн!й
ф|нансов1й допомоз| - 2483 тис. щн. фахунок

_тоговоР}-

про надання поворотно! ф1паноово] допомоги ]\ъ 21 в|д 01'07.2018
_:'11Ё:ково|:тоди
]п]:4!-^ 1э
в|д 14.01 .2020 року ?Ф8 "Фщбольний клуб ''&1инай (3акарпаття)''
.'*|:г:".;:: г:навсову .1опомогу в1д засновника ||ересо]1'{к Б.1.
у сум| 379 тис. грн., як|
.ы*!9__-__:1_?;ь непога]тени\.1и до к|нця зв1тного 2020
року. 3г!дно умов договору ко1пти
т| ];1.:.-: 51-гл поверщт{
}1омент
вимоги
засновником.
}::-_-_=г :;оговФР}_ про наданн'т поворотно| безв1дсотково{
ф|нансово[ допомоги ]'{р 29/|2
*.:.' ]:"_.-п_:]з-1 роц_[ФБ ''Ф1тбо.тьний клуб ''йинай (3акарпаття)'' отримано
ф|наноову
],,;}т: и''], в.] *3|бс.тътов1точого кооператив}' ''Ёитлово-Буд{вельний кооператив ''Ё11{Ф€''
у
::' ''ш:-' .] _:*, :тс.
тн.. л{] за11{]1ш1-т{сь непога1шс!{и_\1и ло к|нця зв1тного 2020 року. 3г|дцо
''й:" : ' :: ]:':,:}_ \ц]]!]]1 повг*нн] б:ти повернтт|
за в1{\[ого}о позикодавця.
_'з':тн,;|
||
\}{ов
_]о
.]огов0р\- про на:ання поворотно| безв1дсотково| ф1нансово!
;] т]: "г__:т 5. ] в;т ;-:1.1:.]0]0 рок1 [ФБ ''Ф:тбо-тьг*тй к+'б ''йинай (3акарпаття)'' ощимано
Ё1[|д:-':', :*1п0}тогъ_в]': досш ''\ш"п{\]"{'' 153 тттс. |РЁ.,3 яко| 58 тис. грн. з'}литппи]1ись
]]-*-_;;]:

-

Р озр аэсункш з по в'яз анш:л ш о со

б а.:шш

нформац|| щодо пов'язаних стор!н> та Регламенту з
з:естац|] фрбольних клуб|в !кра}ноько| |[рем'ер-.[1!ги (видання 2о19 р.) пов'язаяими
вважа}оться :
]:огонами
^п|:присмства' як| поребува}оть п1д контродем або суттсвим впливом 1нтпих оо{б;
- п|:приемства | ф|зитн| особи, як1прямо або опосередковано зд1йснтототь контро.]1ь над
суттсво вт!лив,|}оть на його д|япьн|оть' а такоя{ близьк| члени
п|лтриемо,.'*
'б'
ро.цини тако] ф|зитно[ особи.
!{атсазоьл

]' .-есено:

про обл|кову пол|тику |з зм!нами та

доповне};тл'{ми

до пов,язаних

стор1н

- [|ересоляк Ба-тлер|й 1ванович - засновник;
- ||-тавайко €вген Басильовин - дирек*ор.
- дос1ш йинй;

нткос }{Б(;
- Фоп Балога }Фр1й }0р!йовии;
- к!\ РАумвшт 1ш$т1тшт1ош вР, Б.А.ш.

-

11готгом року розрахунки з поЁ'яза:тими особами скпада}оть:

[ересоляк Б.!. - засновник
1ФБ
швотягом 2020 року у зв'язку |з рееощаш1сто зб|льш:ення отатутного фонду
"'--1;{и;:5ттгтй клуб "]у1инай (3акарпай)'' 1о тфоо тис. грн. внесено щотпов| ко1шти у сум|
:, : 1 гяс. щн. €таном на 31.12 .2020 року нооплачонутйкап|тал отановить |624 тио. щн.
2020 року надано товФиотву поворотт{у ф|нштсову допомогу на суму |28тпс'
*:= ,,]т.дш'-т:: на 3 т.тэ..)оэо
року заборгован1сть'',ар'с,'а по поворотн|й ф1нансов|й допомоз|
1.

,р*''''

!
ь

:
Ё

в

]. |!тавайко .€ Б. - директор
_ ]р\1ве1ено розрахунки по зароб|тн|й плат| на суму 56 тпо. грн. €талтом на 31.12'2020

}
:ц" *-_'

}

.-;:1ч;ргован1сть по зароб|тн|й плат| перед директором в|доутня;

- *Р]ве.1ен' р'.р*фки |з п1дзв|тното особото на суму 517 тис. щн. (прилб,ано 1й{ та
на 3|.12.2020 року заб6ргован|сть
:,:!|*.:', _т _-..-'' .'..'Ё''р."1'" потреб 1овариотва). €тштом
з урахуванням заборговалпоот| перед п|дзв|тното особо:о
:1,":Ё: -;рккт0ро:т-п|дзв1тн'''
'"'б..
_* '::'.|!ы т: :-п1'01 .2020 року в сум| 556 тис. щн. не пог€|[11ена.

]|ос1ш }1инай
_ ::|;,тяго}т 2020 року 1ФБ ''Футбольний клуб ''}у1инай (3акарпаття)'' на п|дстав1
1,:::::ц_!з ппРф на.]анн'{ поворотно| безв!доотково| допомоги ]ч[о |,2,3 втд 08.05.2020 Рок},
.г :_]_, роц' та 02]1.'020 року в|дпов|дно, ощима}!о поворотну безв|дсоткову
за-т1и1шились
;1:11::1ш::- :з ззга_1ьщ,с1ъту 328 тис. грн. |1овернро 2'70туцс. щн.58 тис. грн.
ко1пти повинн| бути
ш1е:1: '.:.*.шш{ :о {тпй зв|тного 2020 року. 3г|дно умов договору
т; ,;*е:;]]. з.з. в!|\{ого}о позикодав1щ.
_ -: *-!:|-в;.ооья ]{р } в|:20.11''20:-9 року 18Б ''Футбольний клуб ''}у1инай (3акарпаття)''
з яко| 700 тис' грн'
}|-ш:!-!1:. -ъ-щ]1]|] \1]шай поворотн}' безв|дсоткову ф1нансову допомогу'
3-

1е шога1шетш!\{и стано}{ на 01.01.2020 року. [1ротягом 2020 року за цим договором
на 3|'|2'2020 року
:.,]|:ш:*$'':]"_ 11.то ва]ано 10 тис. щн. ф|нансово] топо:гоги. €таноьт
,.ц_0:]_- -' -Ё5

|]']

]!:Ё]-]!]|з _

;

"

"1|,

-

-

:й

-,: т[1 ],{ога за !!т{}1 ]ог0в(-)ро}{ пога гпена повн1стто.

ь{1ьФс

/\Бк

:;-*::]:, ]'];[овор} шро на]ання поворотнот безв{:сотковот

}' -

:; -]

]:1-п1*_;

рощ,_ тов

'

Фътбо_ъ!{иЁ1 к;}-б ''йинай

]опомогу в|д Фболугову}очого кооперативу
"[итлово-Буд1вельний кооператив
1-с1ъл1 2 046
як! залитшились непога1шеними
до к1нця зв|тного 2020 року.
"'' 'р,,:'' -=0 \]{ов договору ко1пти
повинн1 бути повернут| за вимого}о'п'."]'й*'.
] _;1,5€с_}8\-

"_{_:'.з["

5.

Фоп

Балога }Фр!й }Фр!йовин

- протягом
року

?Ф8 ''Футбольний.клу!^''_йинай (3акарпаття),,на
п]дстав! {оговор1в про
о:.| \.2020р;;;;;""в!дно, отрим:}но

::-э'ш'{ спонсорсько!допомоги.}ч{!
1,2в|д|ц.ов,.эоэо

:* ],ч;орську допомогу на з.ш{ш1ьну
суму 597 тио. грн.

')

б. к|А РАуп{шшт 1ш$т|тшт|ош
вР, 5.А.ц
- з1.12.2020 року 1ФБ ''Футбольний .'уо-;'йи"ай
(3акарпаття),, на п1дстав1 |(онтракц
' ^:1' 2020 року в|д 09'|2'202б РФк}, отримано спонсорську
допомоц на з.гальну суму 22
сэро (764 тис.
:

щн.).

''

|'|: час.перев1рки, 1нтпих .''"'".*й*' ос1б но 1дентиф1ков.}но.
Фперац1! 1з пов'язаними сторонами е
типовими.
{вформац|я про пов'язан|
у ф{налтоов1й зв1тност| розкрита повно та достов1рно.
'"'б"

].5. 8ласний кап|та.:т
Б'тасний кап1тал в1добраясастьоя в баланс1
одночасно з в1добрахсенням актив!в або
,,-,5;,з'язань, як! призводять
до його зм!н.
8'_тасний кап1та'гл складаеться !з
зареестрованого (пайового) кап!та-гу, непокритого
,бг:кт_ та неоплаченого кап|талу.

]

)

;

3аресстроваъттай стыцтний кап1та_тт
ст;}новить 10000
12'2020 року оклада}оть _ 7745 тпе.грн.,
а

тис. грн., непокрит| збитки ст€|ном
кап1та.т: - 1624тис. грн. ?аким
т;{]1'' власний кап1тал 1овариства станом на31.12.2020
року
""*'"'"" б31 тис. грн.
3ареестрований (пайовий) кап!тал

'з

_1] '

,.й,..""ий

3_:_шо Р1тпення засновника ]ф 1
в|д02.02.2018 року створено
3акарпаття)''

1Ф8 ,,Футбольний клуб ,,1!1инй
та вст€!новлено розм{р статщного кап1талу
1500 тио. щн. .{аним
3зсЁ'овника визначено' що товариство
р}пенн.шл
буде д|яти на п|дстав1 модейого

]атверджений |{ооталлово.о 1{аб1нету
й{н|с1р|в ткра:ъй
:з _]оповненнями.

)

.*'.'$$1'щ!];1ж

#""Ё''т;;;.

реестращ|

й

у, який

ст1,ц'т

1182 в1д тв.тт-эот1
року |з зм1нами

| 0 6'02'20 |8 року. Ёомер з }€ пису ттро
держ{|вну

3г{дно Р|тпення засновника ]тгр 3/2018
в1д 06.06.2018 року зб|ль1шет{о статунийкап1тат
до 3000 тис' щн' та зареестров€1но власний
установ!тий документ (нову редакц1то

ж;:"

3г|дно Р{тшення засновника

,--

тат1.ту.

:о

}{ъ

112019 в|д 06'05"2019
року затверд)кено нову редакц{го

3г1дно Р!тшення засновника !'[р 1/2020
в1д 28.05 .2020 року зб1ль1шено стат1тний
кагд|тал
10000 тис. щн. та затверд)кено нову
€татуту.
ред€}кц!то

€татщний

кап|тал на момент проведення порев1рк

и ск[|адас]0 000 000 щн.
кап1талу
бере
--^'-^-1 Роренн|
утас'" 6!."'"а особа пересо.тяк Батер|й
:ва11ович - гро|11овими ко1пта\{и на
заг&:1ьну с}ъ'{у 10 000 000
щн.. шо :ор1внтос 100%
.татутного кап1талу.
€татутного

ау.]иторсько| перев!рк].1 са1ь.]о по
рах.-{0 ,,[тат}тний кап!тат>>
розп*|р1-. тобто 10 00ъ тпс. грн.
Анал1тичний обл1к .''':"'"'}' кап1тать
в!:пов|:ас ]*,^, [тацту.

-'--^^,::^{1{,р'"еденн'т
вц{пов1дае
заресотрова]{ому

---_------_-_пп

АФ-..]ов!за..--

--;-_:=!,-!:1--_---]
{

1

Ёеоплачений

Рт

-

кагл1та_гт

(у:ах.46) отаном на31.|22020 року отановить |624 тис. щн.

2.6.11йтверд)кення реальност1 та точност! ф|нансових результат|в д!яльност!
|овариством протягом2020 року отримано д0ход1в на загальну суму 3 921 тис. грн..

тт'

.]оходи в|д реа_т:1зац|| продукц1[ ( товар|в, роб1т. послщ) _ 2558 тис. щн.;
]нтп| операц|йн| доходи - |з62 тис. грн. (доходи в|д ощимшто| спонсорсько] допомоги);
- ]нтп| ф!нансов| доходи - 1 тис. щн. (в|дсотки, одерх(шт| за .{оговором про розм1щен}бт
то1пових котпт|в на поточному лепозит!).

_

Аохц (вирунка) в!д

15 ''2]оходи|'.

реал1зац|! продукц1[ (товар!в, роб!т,

поощг) в!дпов|дас п(€)БФ

?

|{ри зд|йоненн1 господарсько| д1яльноот! п|дприемство з{внш1о вищат на суму

10537тис. грн. :
адм|н1сщативних витрат - 10457 тис.щн.;
витрати на збут - 3 тис. щн.;
!нтпих операш|йних витрат _77 тис.щн.

-

3а елементс|ми операц!йних вит!эат витрати за2020р|к под|лено на:
- матер1атльн1затрати _ 9з0 тис. грн.;
- витрати на оплату прац! _276з тио. щн.;
_ в!драхуваннянасоц1альн1 заходи _
635 тис. щн.;
- €1мортизад!йн1 вфахрання _77 тио.щн.;
- 1нтп| операц|йн| вищати _ 61з2 тис. грн.

Формування

з:йснгое зг|дно

в

псБо

бухгалтерському обл1ку |нформац!'[ про витрати 1овариство
л} 16

<<Битратш>.

Ф|нансовий результат в1д звинайно[ д|яльност1 * збиток в сум1 661б тис. грн.

;

.]оходи, витрати та ф1нансовий результат вйповйапоть даним си!!тетичного

,:б.т|кт'.

'

].т.

)

111дтвердлсення вйповйност1 даних ф!нансово! зв1тност1 данппп обл1г9 та
в|_:повЁност! даних окремих форм зв1тност1 один однощ/
Ф{нансова зв|тн1сть [ФБ кФутбольний клуб ''йинй (3акарпатгя)'' в|дпов|дае даним

.1'в'язку м|ж формами ф|нштсово| зв|тност! проведено в|дпов|дно до 1!1етодинних
:'.;;'.}{ен.]ац1й з перев1рки пор1внянност| показник!в
ф1ншлсово] зв1тноот| п1дприемства , як!
].:ъер_]л(ено нак.шом 1м11нф|ну )/кра?ни втд ||.04.2013
року

}'{р

476, !з зм|напци в|д 15'04'2014

:':'!:1.'"

}'-онцептуально}о основото для п|дготовки ф|наноово! зв|тност| бу-ти [{([)БФ }гкра!нгт.
_='_: аорзтативно-правов| акти щодо ведення бухгалтерського обл1ку та
ф1нансово] зв|тност1.

.

::'::|ш+] положенн'{ 1овариства.

Ф|наясова зв|тн!сть тов ''Фу"гбо.тьний кщ-б ''}1ннах] (3акарпаття)'' в )'сь
с1-гт€в|1х аспектах вйповйас вимогам 3акощ' }'кра|нтт "|{ро бухга;ттерськпй об.т|к та
фйавсов1- зв!тн|сть в }кра!н|''; Ёац1онытьн!1}1п по.то'л(ення}: (етан:артат:)
["ътгаттерського об.:|ку, |{о.то;*сеннятя (стан_:артазл) бтхга:терського об.-т|ч- та йшвэ;

а,{1р}[атпвн!1}1 док\-}1ента}{ з

питань орган|зап{| б1-хга;ттерського

-------------пп АФ

".{ов|ра"-_

об;т1кр-.
г'
'^,
-ц&-щщ

------|2

2.8. Анал!з показник|в ф!нансового стану

Ёа п|дстав1 отриманих обл1кових даних, зд1йснено економ1.тний анат|з ф1нансового
стану 1Ф3 ''Футбольний кщ,б ''1{инай (3акарпаття)'', який оц|н}осться за нижченаве;ено}о

сиотемо}о показник|в.

Анал1з л!кв!дност! п!дприсмства зд1йснтосться за д€}ними

ба.глансу
визначити сг{ромо}кн1оть 1овариотва сплачувати сво| поточн1 зобов'язання.
|,[оказники

Ёормативне

3начення

Фактично
станом на
31.12.2018р

]. коеФ1ц1снт покриття (загально!
;{кв|дност!)
ф.1 ряд. 1 1 95 | ф.1 ряд. 1695

Фактично

стан0м на
31.12.2019

та

дозво;т'1с

Фактично

станом на

Б[дхиле:
2о19-2о

31.12.2о2$

року

року

35,з2

5,90

1,02

-4,89

24'4з

1,04

4,57

-4,47

> 0,5

4,97

0,86

0,17

-0,69

< 1,0
змен1шенн'1

0,03

0,16

4,92

+4,7 6

149

180

255

+2з78

|.

>1
;..

>0
збйьтшенн'1

-г

'_*.

коеФ1ц1ент ф:нансуванн'{

.5. 9истий дох|д (виручка) в|д
реал|зац|!;1ро4',кц!т
1

;

т0вар|в, роб1т' пос]гуг)
ф.2 ряд. 2000

&

Ёа п!дстав1 анал|зу показниЁв ф|нансового стану можна зробити вионовки:

;

;

(оеф|ц|ент загально] л!кв|дност! (покриття)
розрЁ!ховуетьоя як в1днотшення о6оротних
-;:ттв1в до пото!|них зобов'язань п1дпр'ейот"а.- й'рй''"""е значення показника - б|ль:пе
:':пнттц|' (оеф|ц|ент покриття
у п|дпри€мотва май>ке на меж1 нормативу та св1диить цро
::':татн|сть у п{дприемства ресуро1в для пога1шення його поточних
зобов'яза.тть.
}.оеф!ц1ент абсолтотно| л|кв1дност!, обнислений якв1днотпення
що1пових засоб1в та !хн1х
:;зватент!в | поточних ф1нансових 1нвеотиц1й до пото1!них зобой'яз'}нь,
ст{|новить 0,57.
!'':;'}й|снт абсо-гпотно| л|кв|дност1 показуе, яка чаотина борг1в п1дприемства,може
бути
: _ _:чена негайно.
п1дтриемства рбзраховусться як в!днотпення
1
питому вагу власного кап1та:ту
'''*а.ус |{оказник
: :;Ё:;:-тьн1й сум| засоб1в, авансов€}них у його д!яльн!сть.
платоспроможност|
:_::!€\1ства мен|1]е нормативного | стштовить 0,|7, що ов1дчить про те'
що на кохсн! 100 грн.
;:_'г::з п|-тприемства припадае 1'7 щн. власних коттгг!в.
!ей показник е нижчим за
:_ - |_-'135|8}{е значення.

':'.]!;|-_)го кап1талу п!дприемства до ш|доумку 6а;тансу

як

.';:':-Ё}!х та власних заооб|в | характеризуе залежн|сть розраховуетьоя
п!дприемотва в1л зат1тених
_ : :таченн'{ на к1нець
року 4,9). {ейпоказник е вищим за нормативне значенн'т.
'_1"

сп|вв|дногпенття
засоб|в.

_{'дат!з показник!в ф1нансового стану свйчить про те' |цо
ф1нансовпй стан
['шшвршства пог!ршився у пор|внянн; ;з :бтя
&1е
€
.1освть за]ов[тьнп}{ та €
роко}{'
вшр*зг!-:н!сть його безперервного
функп!ощ.вання як суб'скта гоепо.1ар!овання.
].9. Бпзначе[{ня вартост! чистих актпв|в
!'::;ах1вкове значенн'1 чистих актттв1в стано\{ на 31'1].:0]0
зг|:но п(-)казтик-|в
::;- :;;' ф|нансовттт-т стан (Форьяа $р]) становт1ть 631 тис. щ"' рок1
!зт-;в (акт!1ви) _ 31{:}?
'

_

!.

]ац!

!

'------------пп АФ

''[ов1ра''-----__----

г,'

:]+!-+.\:_9*'----13

[{ор1вняг{о 1з пок€|зник0м чистих актив1в
стано}{ на к|нець попере]нього
РФ(}., чист!
активи ?овариства змен1шились ыа 1228
тис. грн.

2'10 1дентиф!кац!я

та

оц!нки аудитором ризик!в суттевого викривлення

ф1нансово[ зв!тност! внасл1док пшахрайства.
|1{д час викон€1ння процедур оц1нки
ризик|в ! пов'язано1 з ним дйльност! дл'{ отри}{ання
розрг|ння оуб'екта господар1овання- та його середовища'
вкл]оча}очи його внущ!тпн|й
контроль' як цього вим'шас мсА 315
<<1донтиф1^й;" та оц1нка суттевих
викрив]тень через

розум{ння суб'екта г.сподарто 1 його'""ф'""щ',,
аудитор виконав необх1дн{
процедури д]ш{ ощимшлня !нформащ|!,
п|д нас |дентиф1кац|!
'".' "'.'ристовуватиметься
ризик!в суттевого викривлення внас.тт!док
,,*{'й"'*а
в1дпов1дност{
у
до \4€А 24о ,,
Б|дпов1дальн1оть аудуттора'що стооуеться
тппахр айства,при аудит1
,,.
ф|на:тсово] зв1тност1
Аудитором 6утшт надан1 заг:ити.
др у.'р','|нського перооналу щодо !дентиф1кац{|
ризик|в оуттсвого викривлення внасл-|дой ;";;;
або пойил*. пи час ауд'\туми не
знайтшли
про

Ёа

тшахрайство, як| б]могли
нятпу
";;;;;;щи яких увагу.
думку, заходи контролто' як1 зйосу!,"
дощимувався

факт1в

нашту

персон!}л 1овариства д]тя запоб1гання
ефективними.

й

,'
"*",й""

тшахрайства,

е

управл!ноький

в|дпов|дними та

Безперервн|сть дйльност!
йи звертаемо увагу, що 1овариотво з'!знало .{истих збитк|в
у сум1 6616 тио. щн.
протягом Рок}' що зак1нтився 31
2020 року, а т€кож в1дбулооь 3ниження
щудня
показник1в
ф|надтсового стану (коеф|ц1ен'у '.,'*р"'.',
абсолтотно! л|кв|дност|, платоспроможност|,
ф|нансування)
пор!внянн| 1з 20]9
св!дчить шро |снрання суттево!
невизначеност!' що може поставити
п1д йн!в'.й'1"'" товарийй продовжувати
свото
дйльн!сть на безперервн1й основ!.
2.1 1.

у

;

;

р'.'', ;;

Ёатшу думку з щодо щього питання
не було модиф|ковано, оск1льки п1оля
датп бытансу
,тати м!сце под|!' як1 датоть можлив1сть
.,о..""'йй
[овариства
продовж
свото д!яльн1сть на безперервн!й
у"*'
основ1 принаймн; |в .здатн1сть
з дати о#*".у. ,{о таких под!й
та р[ов' зокрема в!дносяться:
укладоння договору про';."ц;в
надання споноорсько| допомоги .}тгч 1
в|: 01.03.2021 року на суму 30б0,00
тис' грн. до 3|.15.2о2\
року.
' ..
2.|2|1од[{п!сля датпбаланеу
пер1од з 01'01'202! (п|ой
дати ба;танс}) до
над{|ння аудиторського висновк\'
^^,_ _'1
;3в11}
незалежного аудитора) аулитором вотанов:тена дати
!нформащй, щодо
;;;Ё
вп-1инули на Ф|нансову зв1тн!сть,
а с€}ме:
";!|!,';;'
- Ёа п1дстав| ,.{оговору
,'Фт-гбо.ън;п-т
.}т[ц 0802|з в]д 08.02.2021
року де ?8Б
Ётб ''1\:1инай'' (3акарпаття)''дорг{ення
виотупае {ов1рителем, а [ромй"".'
-1:#!']#
асоц]ац1я фугболу"'вист}.пае
|товфеним "' й6'р'ац1! щодо розпол|-т1- котпт!в |1:атЁ;;:
со;т1дарност! )/€ФА)
у оезон| 2020)и^_с?ред
оу'оЁ!"!"* клуб!в упл }9 1-1 в[ ]у -:: ].].
:оку 10'02'202| року отримано 324806ят .;;;
?'0',617з4'6т гРн'.) на !']зз;.:'_:; _=;:_я::юнацького фщболу.
1нтша 1нформац|1, н|ж вказана,
щодо под|й, як| ]стотно с1 вп.::{.-";: !:,€,:.]1=:,'.'''
зв|тн]сть 1оваристваАудитору,'""'.'.ат,асьта
п|:насперев{рк-,{!--б-'.,э:--_-:,::::::з'-:-:
Аудиторський зв!т .'р"йа'е' ий виклто.пто
.]-т{ кор]1сг,ван;я 1 ц]т3 Ф _.-:{:.:.=гг ._:,"]
\йнай'' (3акарпаття)'' з мето}о дотри\{анн'{
в1п{ог Рег.таъ:ечг, з ате;:.-:. --,:{:"3=,ь:ттб1в }кра?ноько| [{рем'ер--[!ги,
виданого Фе:ераш!сго ф:т,5о;г- ъ_'..=1.'.'.'.,..'..-Ё
!с] же бути використЁ}ним
|нтшими стор она}11].

.;';
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-т
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