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спптетичIIого облiку:
.,, l::з i :.,к)]ltешти, регiстри аналjтичвоl о,r,ат,1jншу
поясвюваJtьIiу iяфорltаuiю,
: ]]]] (]r.1ял с]{-тсвих об:iкових полirик

i,

----

-Пll

АФ "Довiра

,

I

l1,1л.,,

"

l:i::::
;,rfi'й;iГ'ffi;-' npo,".o" iozr ро:у.лui*о
l :,jl11,a',Tl!i""#T::i-".{:
<Про
tЗч"р"Ь")" вiд 12,2020 року
'Ь"Ё##Й;;Й,i"t'
- " rл rерськоrо облiк1 ",
'...:'#Ч:lЪff
' l,yxli
змiв) о9"*":9]
Наявrriсть та Еезмiвнiсть (або обlрунтоваrriсть

::.

З 1,

.]

та ортаI]Iзаlllю
якими повIiI]по
-,св! полiтик)
полiтику ЕtIзначепо основяi пгlлч1l'.тl,методn
oOoin*y
J"*".i npo

при велеявi

,=.-l.,,""

бlхуl"р"::'1::Ч::l:"#:Ж;

подiй
"io,ip,."cTBo
iЁ";ННJ;Жi';'й;;";;;i'"б"ly,_"_:i.":"р:"н""11"",_11,I"'
облiку,
бухгалтерськоrо
_.. .:;i";#"";;;;"" uйооiiоо,.*' nooo*"n* (cTttllдap'i')
:.:-е:lхевих MjticTepcTBoM фiпавсiв Украiви,
яка пiдлягас розкрfiттIо у
} наказi визяачено межу cyтTeBocTl шодо iпформачii,

.:-_

30000.00 грн.

пеоборотних активiв.

,*".х];хirli1***них
jЖliё,oi;HffiH;;"";i;;;;o;"oi;a
-.'

вiдносяться_У::Y::].,Ч}iТi;#

бiльше
дi"оu,о",i про,ягом перiоду, якпй

i:;;i" ffiJ;.,,;-;;",,p"",j"',,, i"й-,:_ч:r.::}:: :Tfl::;":,,;:,#'u
Jrя vмоцiнних

"оо*оо",о"

метод
Ееоборотiих матерiальних мтивiв встаrtовлепо

(ожfiе tlTy"":]_":::T
b.,,rn,t",o б)",.*r"рського облiку запасiв вважаеться

ffi

;;ffi;;;

"ni*,,uo,

о

ii o,bl-,"

застосовувати пtетот_ФIФО

методом

rorToi сумп cyMHiBBoi заборговавостl,
' l- i;r,;;;;i
склалат lя Звiту про рц rрошових
Йапсово'i звiт*,остi обрано сrrосiб
.' ---1в за пDямим методом.
осiб
ffi#;"#dj.Oj]"OJl rrony до Н**у затвердхено перелiк пов'язаlrих

з1,:

:

Пересоляк Вмерiй lвавович - засliовItик;
- п-]авайко Свгеп Васильовllч - директор;
- Гролtадсьrса спiлка (УкраiЪська асоцiацiя ф}тболу,,
-

i1rшо'i.вияаIородл за yracтb у змтаЕнях у
.]о\оди вiд продая(у прав яа транслячii i 1або)
момент проведеtIЕя
p]."'ipi nou"n,i "","*u'ися па пропорlriйнiй ocнoвi в
пtатчiв протягом сезоIiу,
.
повиtlt{i визЕаватися Еа
=..вi:вих
.]оходи вiд споDсорських послlл 1 фiксовспому розмiрi
дil (rnoo"op"ouo,o доrовоl,у, _Буль-яка ":т:т:::
-.,_.Tuin"iit осяовi тrроiя.ом ""p"iny
за справедливою вартlс.Iю,
ло,оuору повиняа оцiнrоватися
:]:;.ОРОДа В РаМКаХ
"no*"op"u*o,o
звi лносlпi вспlановJlенцм яормапuвlм
2,2. Повнопа пла вidповidнiсtпь фiнансовоi
Gпанаарпм0
Нarцiонмыlllч полоJкення,ll
облiку, loKpPMo

a.,,.i"rй

|

,:L,L

ImeDcb\olo

-, ;u-Llmерсько?о

облlл! в yKpllНl,

ведеться iз застосувацЕям бlхrалтерськоi
Orepa t ивни й ]а б)хга,пtерський облiк
:.:.раrIи 1-С Пiдлриемство,
збlр i обробку iнформацii, цо
Система облiку Еа пiдприемствl забезпечус реIуляряий
.: бri:Ha для складавfiя фiЕаrrсоБоi зв;тностi,
базою дrrя складаIrЕя фiЕапсовоiзЫпIостi,
обriкова спстема пiопрu"""rчu "orn" "пухити
всього перlоду,
.-.T-irлrit *"Йроr", данi якого ми викорисiовlвали, функuiоIt1вавл!о,тягом
(онтропю
аудитор
вЕутрiIпнього
:: ,lеревiDявся. За результатами npou"j"no,o тестувш]ня
ui"' rilльносri rta пiдпри, vctBi rнаходигься наTацовIльно\Iу

,=':;:J;;;.;;:й.'-;""пl.,,i

6

ч
оцiяки результатiв роботu
посадовимн особамп для
Фjнаясова звirвiсть авапiзуеться

"l:;}:;:;*;H1,1ж::^il;lx]
р""пвi ак,и

-, ;;;;;,;;*"

tt,o

::ж""-il:;":"""::,,т iJ: :,,l;:л,т}.ll,"?
б}\,мlерськоlо оЬлlк) та q,

lo Велен,lя

Jll*l

вн\ lpimJli положеЕIIя товариотва,

_
___ _..-,,i ,l\,{и]rай (закарпаття)"
'Ф)гбольний к"qукl "t
Яа
аКТЙВИj ЧаСТКа ЯКИХ СТаЯОМ
uоr"uui'uJрЪч"i,uоrо booPoroi

2,з. пiлtпверdлrеення ремьносtпi роз,uiРУ

.';;;;,, ""'зl,tZ,:оjl
.к]апають 1 950 тпс. .рrr. v
]

1

,12.2021 року складас

ttt<tП,ttBiB

рок) а,{lиви lOB

73,5'lo/o

пDави,цъно,
rtласифiковано прави
облiку,, _."л.".ьitпвано
Актлви пiдприемства в оухгалтерсьl(о\лу

яа
облЫ_та ФяансовоI звiтrtостi
бl,хгаrтерсьхого
давих
laHb
Пlrя забезпеченвя лостовiрrrостi
ilIвенlори,lаIl':,:,*'uu'* ta rобов'я
r,UUU ilon1 npoBeJe;o
,
Bi
2-irrB
Np
lLla'-i Ha\J.\

r
]*Ё;;;;;

",'
зЪr]::?

1Яjiiч*;i:,;;*тЖДff

H"'-T'i;?::l":,",:'Ji
ui*u"n" la po'xo,.)*c,lb Не

,;-.;,1X;,.T;'n"i;";;"",:fil"#Kl"
""""",""liПо"

'l

"-ол

iHBeH

oiu,'u,."' 'u""n,"p",uuii
I
rариrзчiйноi K"\,icIi Bi, 2j, l 2,202 рок)

l,

На-,о|проi&аьнi,ОКПtlВu,_i,_лJихакlивiвJlэновиr"22tис,tрн"rапишковаварtiС,Ь,"
,
IIepBicBa варгiсть неIrаТеРlаЛ - -, --,- j ,,
,-- "права па колtерцiйпi
Iь'lи{ зкlивlв fld p,\JllБJ 1?з
rrrc. ipH, У сL|э_ri hevalepla

1-

М'"Ч']i_,,___...
IIа Торгову марку <ФК
-ппзначевяя> облiковуIоться flрава
о""

\\luрlиlаuiя n",o,"pi-ono,i"

..Herla ! epia,

}

Н е tп

"л,;"i","

lыli aKl иltи",

Beptu ен

i

кtt п i пtа t ьл

i

i н ýеспl

u

цii

Заilишок ЕезавершеЕп* r,uпrrrЪйiirru."тшliй

засоб!

li::: "il",oui,u,
:j'O"""

"'n,""-","'npo,un,",

"'"i,",l}iii;il]iJ':El;i"'1T;,#,1..1,]lI

vеrо,оч, Герviь

на звiтву дст)

п(с)Бо

8

сLаtlовить 0 тпс,грв,

тпс, грп,,
.-,^, засобiв стапом на з1,]2,202l рок1, стаrrовить 7;{2
*"""iч]:::обiв становить З2,757о'
.. ,,J""J""j",-;i.,_",xЁ:b;:H:xБ
вартiстю 75 тис,
осповпих засобЬлсрвiспото
ПротягоN{ 2021 року
звiтвого року облiковуються:
::, }''- cIaTTi БмаJ{су <Осповнr засобlr> Й кiвець
.aaoOu первiсrtою вэргiсгю'08 tис,tрн,:
".-,o*,,i
*"ull перurсT о,о oap гi,TKl ]4 тис,грв,
- rtалочiпrti тrеоборотоi n,u'"pi*i*i
пряпкlлiuiйяипt методом,
ё;;;;;;;;;;;;;;"*.""обiu "рпuодопась
в першоIlу
;u*рiаr_tьних aKTrBb вареховувалась
м&поцlнЕих
\tортизацiя
",;;Б;;;
BapTocTt,
,
об'скта в розмiрi 100 вiдсоткiв його
oclloýHi

;ffi."Ё;;;;;;"i

в*о"";;;;;*;i'iю

t

,,"r] onriop""т"n*"

ПСБО
осповrrпх засобiв, вЦповiдас
АЕалiтцч ий та сtlttте,fiiчнцIi облiк

]эсобп).

,

.]jIя

202L ptlK1

злjйсЕеIпrя гостlодiфсь(оi лiяльпостi_

]i].т\ъiL,lось оревдованriмfi освовllиi{и

лlч:",о"
зfflхчi,,ъ"lТl;""_апrrпr
i

лiдпрпсlttство

Фоп яворський василь
2 pon",",

;",Ё?,ьпд,

,..,,r,::;Х,:Хffi;Н.Ж"ff :i:#Til,T; f;lJ одuо'о'*i'"u",
оо"поuiЫ Оо"Й,*, "
:,: . :c. TBocTi зltперс'I"uu
i,

v

7 <(ОсЕовцi

"о,йлч,
на
uвсжа€ться поllовленfiм пlе

7

матчiв,
про ЕаданrIя посхуг N9 01/02/2021 вiд 08,02,2О21 рокуj для проведення футбольвих
1, Строк дii доIовор) до
Об'скт ореЕли зпаходиться за алрссtlю : м,Ужгород, ву-1, LФранItа,
З1.12.2021ро,tу.
ФОП
З. Вбудова"иМ примiщенпям, площею 30 кв, It,, ореЕдов,rнrrм у
зЕа,.<одиться
яке
llав-цови.l по договор}i оренди Nq 1/2020 вiд 0з,05,2020 ро(у,
У,{город.
' --'-'i, вул. Заяьковечiка. буд. 66. .Д,оговiр лiе lo 04,05,2021 року,
Ъоrlпоr*", приriцен"*I, ,,oou,"ro З0 кв, N1,, ореfiдоваЕим у ФОП
1/2021 вiд 0з,05,2021 року, яке знаходlrться
Паrпович no до.ооор1: ор"*д'
Уriгород, вул, ЗанькЬвецька, буд, 66. Договiр дiс.ло 30,06,2021 року,

м

Грегор Сергiй

за адресою: м,

Грегор СерIiй
за адресою:

]!l-

вцобраiriатись па
Згiдно п.8 П(С)БО 14 "OpeErla" об'скт операцiriноi орепди повикеп
вказаноlо в 1голi про
.,о rабалп"совопrу' paxyrrbT буIгалтерського об,riку- за вар,гiстrо,
ореrlдовацих
В y"l" -irЪ"чЪ"д"*"i дirоrпi Договорах оренд пе вказапо BapTicTb
па
пiдпрrrсмсгвом
"p"rrny.
oir,ou*"*" засобiв. Орендованi основпi засоби не вiдобра,лtепi
позаба.l,tпсовоNry рдхунку бчхгалтерського облi(у,

ПсБо

_|

9 (:]fuIаси).

Еасум) 916
У скllадi оборотних активiв стапом lrаЗ1.12.2021 року облirtовlтоться запаси

TIlc. грrt. в т.ч,:

- сировиfiа i Maтepiajlи 66 тис, грЕ.;
- iвшi матерiапи (пледичrri прспарати) 46 тис, rрЕ,;

Iлалоцiннi швидкозIrошуванi прсдNlети - 804 тис, rрн,
соОlвартос,fi
Зriлно наказу про облir<ову полiтrпсу вибу rтя заласiв Irроволпться за IIе,I,одоNI
:lерlliих за часом Еадходжсння запасi (ФIФО).
-

l

БухгаJrтерськиIi облiк запасiв,
вilповiдаrоть ПСБО 9 <зап!сrD).

ix класифiкацiя, в fнаtlня та первiспа

оцiЕка

u. поб

lrL D,
ВизIIшlЕя. облiк та оцiнка дебiторськоi заборгованост1 здlйсЕюсться вrдповlдно л(J
_, l "Дебiторська заборIоваЕiсть ".
та
з1,12.2021 року Еа рах, З61 "Розрахупки з вiтT изяяними поl(уптlямЕ
Сrаrrом
"а
,:,_rtовttикаvи " облjковусться дебiторська заборговаЕiсть в cyMi б тпс, грн,

t

Ви]tlанпя. облiк

та оцittка

"-]ебiI орська заборгованiсть ".

дебiторськоi заборr,овавоетi вiдповЦас

IIсБо

J\ъI0

стаllовить 129 тfiс. гр ,, що
,щебiторська заборгованiсть за розрахупками з бюджетом
:]:]lа.]аaться з заборговаЕостi по податку Ilа додану aapтlc,l,b,
cyNla до
3а ланими liекларачii ilo полаlку Еа доданY BapTicTb за ryулеfiь 2021 року
.:]цкодуrr lЕя стшIовить Зб тис, грн,
ПДВ,
Пiiпрuемспtву елil tlPoBecпu анauliз нарох!вання lloi)aпlKolo?o зобов''зан я по
Б ltяв l|lпч llрuчану Biixllлetb olal провесlпu вuпрпвленlв,

Nэ l
<Футбольнtrй клуб (Мйнай) (Закарпаття)) заключецо .Щоговiр про спiвпрачю
15,01,20lb року iз ЛЙСШI <Мипай> Заrсарпатська обл, ЗгiдЕо листа-ропrифровltи до
вiд 01.02.2021 року птtановi сlми фiнансувань на 2021 piK стаfiовилй
, ou.,py npn
"пiurrрацю
1000 тис, грн. та
.a,-) Iис. rрЕ. в т,ч. передача спортивllо'i форми та екiпiрувавriяяа суN,Iy
ТОВ rrФIi (МиЕай)
:1e:a.,u бlлiвел""их ltaTepiaTiB на cylly 2100 тис. гря. l1ротягопr 2021 99ку

.:

rОВ

__________пгl

дФ..ловlрэ..

I

-Ч -Ц(f

-

8

rIа загапьну сlму 2527 тис,
Зэкарпаття)) фактичтrо передаЕо товаро-матерiаJiьllих цiввостей
ПДВ,
;r. 6". оr,олu"п.а*оЕЕя таких оцерацй
(ба:за ополаакувавrrя операцiй:з поотачаrtня
ЗгiдЕо п. 188.1. llодатковоlо колексу iкраiЕи
база оподаткуваI{ня
вихол'l ч}1 з ix доrовiрrrоi BapTocTill, []рй цьому
запiв,lпосJl!т визяачаеться
-,,]*opio)"o"ny'.
цiни tlрилбанl]я
rre iroxe бу,ги

.

:"1'.ii;';'',,;;i;;;"
ззрiв'послуr.
"'i;1";;;;."

'акйх

''и)liчс

N9 4700/6/99-99- L 5-0З-()2- 1 5/ПК ввФ{ас,
у листi вiл 05-11,20l8 року
с охола lKoB) ВаIlимfi
операцiт з безоtIлагt]ого постаltirяня ToBapiB/лo\jJlYr
"""р"lч::,9_1:.1
=.ст, ]88 lIкУ,.За rакиNIи операцtямll
.\.]атк)rlД]лlЯ за,ки\lи вllз[ачасIься вiдп"вiдн,l .1о
лаI(л&цнi вiдтrовi,цно до п, 15 Порядttу
зтнItк ПДВ зобов'язаний скласти двi полатковi
-,.n"n.rr"
norornuuoj 1Iакла,,lноi JV! 1J07 вiл ]1,12,20l5 ро(у,
' ^;;;";;;
Ееобхiдпо провести
з впщеяавсдеtIо ТоВ (Фк (<МпЕай), (закарпаття)>
передачi ТМЦ,
.орrrц.чrrrru ПДВ ,uодо здiйсЕепrrх операцiЙ з безоплатЕоi
I1ашч думка не модифiковапо з цього питаЕня,

fiФсУ

ь.
п"роi"iБfriii-iцшоI

Itlпп по|почна оебiпlорська l0бор?ованi!'

Станом Еа з1. 12.2021 pouy
ься
_.: lови lb 2q5 тис.грн.. яка ск tада,,t

r95

. заборгованiсть

;;;."(тоБ

_.".Йпчбi *ro""r
I

Tro

..

поточноi дебiторськоi заборговаЕостi

i ,:

постачаJlьIlиками (ра-х, 63 1 ) розрапу{(а\,f iз вiтчизЕяllими
винrrквепня заборговавостi (здiйсЕонЕя

uКЪ^i" VopuT"uu,,Щата

листопад 2021 року, ДаЕа заборговаIiiсть с пототпtою,

poutoBi kotttlпп tпо tr еквiваqен, u

зfu]ишо{коштiвпабапкiвськихрахркахстаномна]1'12.202tрокусIФаДае57тис.грЕ'
батtкlвських ycTaIioB,
Заlишок Еа рахуЕках у банку пiдrверджlеться виписками
29 З91 тис, гря,, в Tolry числi:
Протягом 202l року тrадходжеllIUI I(otцTiB склало
- впр},чка вiд ремiзацii послуг - 8667'тис, rря,;
- отриIлдiо платi)( солiдарпостi 10862 тис, гря,;
- о:Ъря{аЕо cflotlcopcblry допомоry - 4514 тис, грЕ,;
- отримаво фiвансову допомоry - 4982 тис, грн,;
- налоджеrrвя власIlото капiталу - 200 тис, rрп,;
- iЕшi ЕадходжеЕIlя - 166 тис, гря,
BtiФ,1,|ello ] lll2 rис, грн,- в lo\l) числi на опlаt1:
- ToBapiB, робiт, послуг i2150 тис, грЕ,;
- зобов'язаЕь з fiодаlкiв i зборiв - 1245 тис, ryЕ,;
- вiдрахуваЕь ва соцiмьrri заtодп - 986 тис, rpri,;
витрат яа оплату працi 3607 тис, грЕ,;
- повЪрнуто фiнансову допомогу 5052 тис, грн,;
- придЪанпя необоротltих aK-TйBiB - 91 тйс,rрЕ,;
- Но РО'ВИ''ОК ЧОЛОЗirr<лоrо ф1 rбопу Zr270rис, lpH,:
тошо)
- iнптих витрат (грошовi вIiески згiддо Реrламев1)
I Hu,ti

о бо

ропнi

!Йffir"
2.1.

акпtuв ч

"б"р*rих

П ia пв ерdr!се ння

ajtтIIBiB стаЕом на

р е аа ьнос п| i

З

- J /l l

тшс, IpE,

1,12,2021 porcy облiковано 31 тпс,грп,

розмiру з об о в' яз ань

поlочнi i 1абезпе,lсllня
Впзнанця. облiк ra оцiнка. подi t lобов'я,аяь на довlосlроковi,
.:;1сшоються вiдповiдlо до ПсБо 11 "зобов'язацЕя",

ппАФ"щовiра"-----

- " -- _ф-d*

_3

ск,rадаюlь З2З0 тис, грtl, Уся cyN{a
Станом на 31.12.2021року зобов'язаЕЕя лiдприемства
, j

зобов!язаЕЕя,

за Rпдамrr зобовlязаlIь подаtlо у
На думrý аудrrтора, розкрпття iнфорпrаuii ло встановлеtlпх вllмог чlilцiого
вiдrrовiцпо

-.:_,1ас пoTorTHi

ir*;";-fi .BirнocTi

дпЪтпоiрцо та повttо,

:зKorroJaBcтBa Украiяu,

заб
з вiтчизвяЕ мrr постаrlапьЕиlсtlмlrll
року яа рах, бЗ 1 "Розрахунки
-,,lno"riro"" ор"о,l,орськ; заборговапiсь Lr cyмi 212 TIrc,_ITlr, вт,ч,:
- 81 тис, грн, Заборгованlсть
-с].аном,taз1.i2,2021В.М. (ор"од" ,ро""пор,,rо,олзас,эбу)
року;
..,.uп'lйоrо-rй :o20-202l року та.погашсrrа 18,02,2022
вtлвикrа у липвi 2021
З"ОЙ,""""i",ь
(Шахrар, (оо*п"*,"*ц,il"|ТZi,"", ,рrr,

-"'lБoiiliБ]"-,ir'
-

--i\

,\l ФК

та погашева 18.01,2022 року,

р"ф*)"*r*'l

Поточяа кредиторська за{]орIоваIilсть

u з оllпапru
опла l и

!!р!ц

праrl:с,ано\I н]

i],]0]0 року стаtlовlIть 0.00 гря,

ilt

a
]

р!,зlluхl,нуу!

Попп,|lна креduпlОlJська 'а!орzоблнiспtЬ
11 ст]]а,(\ ванl]я cTaIloN' яа
poт*),.lta*li ::!С!::ёI::ннЯ
Поточ а ,.редиторсьпu ,uоор*Гu"i"u",u
грti,
_ l],]021 року стаЕовить 0,00 тис,
_
Itluli поцl,чнi зоiо!_'1,1ан!1!,
iаоп рrовllнiс,uвсlчi
\рс,иlо|\сDкil
л_
lься
"
\'.,.:,а iib,U,,\ поl.,",lи\ lol_)"6 r'laРboo,1ljJB)l

хо(упцiв - 1 тис, lp',

"

хуЕок з61);
(З721)
"iтчfiзfiлrих
особамл - 528 тис, fрu, (рахуЕок
- заборгованiсть по р""р"*у,-";',;;;;;;;л;и
lпdiг,]с|В_:
,l ,,;1а.] лUсл\ l и -,lя l осllо-срсLки\ пп, ре,,
|llc,
lпн, ( ol\)Hn{h441,o4.+z,, _
- ло_lJ l(овий кре tи, по ПДВ - 'Ь
lolL"шlo]i - 24i] тйс, rpн, (paxFroк
- зобов'язавня по оl,риNlаIriй 1lовоlrоIнiйiliпаtrс"вiи

""

дололlогrr,\г!,21 вiд 01,07,2018 року
''.r,*rо ooronoo, про надаЕпя поворотrrоl фiнанr:овоi

''
,

_'fi;;Xl;;""XH.lBi

плате,лti

,iд

ФT

.,";'";;.;i;й ;;;,*: 3l1,ll1,j"H.,:i;lTыli :iil ;H'ilr,iT:i'ii,T";;
: ptirtarIo dliншrсову Л:*""'I-11::;.,;;,".".,,|-""".
porcy. Згiлпо

t

_.

,'

,l

о" -iirця звiтrrого 202i
.n! \ )tl]l пl)lIi,}'сяс\Nlа'{апlш
\loveHl ви\lоl,и, 4oc||oBHllKo\4.
; ;
Ko,,l,u пuui",ri о1 ,u lов(оh!,:}
Nq 1 вiд
"й доrовору лро
uоБо.г"оt безвiдr:отковоi tpiHarrcoBoi допомоrи
Зriлtrо
оrриlrачо фiнанс,rвr

'rI"",,l

""n"on"

rЗrкарп:r,

yi'

,]U2l l\)к} lott 'Ф5,оольн"'Й-',n5;
иvи,лО
lt,n ,u" рь" я,,i idlушl,,lисL, че]п,а,!еl
,".,,
ui'" Фоll Лсвчс,ко Д,V, ,
,
кошти
,rо uu ,u, "u;
про""ц"uп" лсрсвiрки зriдtlо }мов договору
звiтного 202l
року

:<iIшя

rt]винЕi бути поверIIутi за вилlогою тtозикодавця,
Зтiдrrо договору про
;Йirаt

1 -1 1/08
фiваrrсовоi допомоли,Nq
oTpшrraHo фiвапсову
""о","" ";;;;;;;звiлсотковоi
*"уО
лlЗакорпат,я)"з jких 1870 тис, грЕ,
11,08,2021 року ТОВ "Oy,O",",,iil
iрвИдlili> у сцti 2569 тис, JpH,,
зui"io,o 2021 року, ,Щаве зобов'язавня погашеве
].а]ilптиjlись непоfашетtиItи до n,nl,"
обсязi,
] 8,01,2022 року у поввому

lir

.;;;;

f"; Йдrсr

особа}!ц
42qllф," ч u,u"""y
;
пUо -лзанtlllttl
"-,-,'язанлL
РозDсхункlt
rOr|'IL\|пbu зr tloB
ро{,{р,,пя ibJ,oгvartii,ш.,rо
ll,

Ti,. "']

ьо,1

1

""""]j:]]l_"':Rll

з
' та РеглаNlевту
р.) пов'язаЕими

l0

коЕтроль Еад
якi лрялttl або uпоссредковано,зJiйснюfоть
пjдприемства i фiзичпi особя,
члени родиви
uu йото дiялr,яiсть, а TaKoni блиlькi
пiдприсмствоМ або с1"''"оо onnou"".ri
Tiжoi фiзйчЕо'i особi,,

-

пов'язавих cтopill вiднесеЕо:
Наказом fiро облiкову полiтику до
_
- Пересоляк Ваперiй lвавович засновнltк:
- Плавайко Свген Васильович лиректор,
(yKpailtcbKa
асоцiацiя футбо,tу>,
, iir""Й"*"

"rir*"

особаr,rи ск:rадають:
Протягом року розрахуtlки з пов'язавиNи

Псресоляк-В'l'

-

зu"*'ч']'-',^

tеоплачений капiта:ф TporrroBi кошти
n-l"o с,аяовить 142,1тис,,р",
.,;чШTj:]iil:i:H"-i:Ti:i:r;;i'й"""Jnn,i""ntiфiнансову_дотr.олrоrу ва cyTty 6'l тис,
- flротяIоI4 2021 рок) l]адаЕоJойы;;;;;;;",)
1I l) )ll), ппr\ ,unoo]i**i,i" ,"uup",,Ъ" no повuр,lгнiй,Iriначсовl" "loпtJ*o{'
'.'ii];;"]:;;;;;un"i.,l
,+4j lic, ,рн,
n., Or,br,:O,'r pu*} \\ла]а,
1'

a

^r","rnn.o фонлу

(

z. П",чооПr.п С,В, - директор
Еа 31,12,2021 року
платi па суму 97 тис, гprt, Стапом
- пrrовслено 1]озрахуЕки по заробiтпiй

,

-"п niuoi..:'" n"

."

'оооь]-"п

л:rя
:"':i:::fiijXtж:"Jjiri'"il1l',,.", .о", (придбано пос;rциперед
ir iz zoz рок1, _заборговаlliсгь cTaHolt

":i::i;]]"$Т":)Ж;;:,11:Ё*"",',,"

особою
,,uбор,о"опо"i п"р"дпiдзвiтною
,,.ектооом-пiдзвiтноо o"oonro, yp",.yui""-*,,
шеfiа,
,,'-''t.[tt,:0:t року в cylri 528тис, ITH,непог

Громалська спiпка (<Украiпська аtочtll]l Рl:бj,;r\"."
t пе тов ,,Фчтбольgтrй rсrуб
,
,
*^,.:.
", ",,
,, ,.a
h" r,i,,c,.rBi Лоlовпр)JпгренчьЛеl|БU-JLtl
''\
асоUldцlя
'uu",ino, Довiриtс rerr, а ":
l'po\a_,сы,а спiлка
"piTlIc"Ka
;
ir.;,,;;;",i
с,lЛiдаГа'Сtt
*uon'p",,u,i r5 кошriв,,п tа'еч'
-,о \'' писt\п,ll Повi|,ениlt ,
року 10,02,2021
уiIЛ N; I4 вiд2T 01
'",il;,;":'
3.

,

.i-Orj..,"",.ooi

.li

2020/21 серел фуrб'оРлifi,';,Б
r ,Jp"'tiOBОi7]Ц,il ,pn,1 *u

_2021

po,""on

фyтболу,

",тячо-ювапъкого
"]о;"l.'rТir-iЙS
ве iлевтифiковаяо,
Пi: час перевiрки, iнших пов'язаних осiб
повпо та достовlрllо,
особл у фiIrапсовiй звiтностi розкрита

i;dйij;;Б;;;;"за*,i

l

t

:.S, B.laclltlit капirа,п
Вa".rrий капiтап вiдобраlкасться

в бмавсi одпочасно з вiдображепням акrивiв

,.'*J::н#;#;,ж"riн:;:;]Ё.стровавого

або

(пайовоIо) капiталу, всrrоrtриrоrо збигку

: неоп:та,rепого капiтыlу,

збитки стаяопt на
гановить 10000 тrrс,_грв" rtепокритi
капiтэп - 1424 тпс, грц,'l'акиN,
] , ] ]02l poliy "-,"о"*,,,."1Ъiii',i", ,р",, " з*опп",,"о,И
Trrc, rрп,
1,12,2021 року становйть -1280
],:jto\l. в]lасний Kafli,* ro*uйiu'cЬJliHa
Зарссстровавий с,йтутвий каrtiтал

ЗаресстроваПrrй

с

(rrаО"л?'i],lТj'fir,,,*

,,Фугбольний клуб."Мипай
тис, трв, f]аяим рiшевням
-:lтФ
стат).'у, я(ии
_:::
бjле ,riяги ва пl4с;lвi Nlодсльliого
зллiвами
:V, I l8] вiд 16,1 1,2011 року iз
покл створено

';.i"ilJ#;i:i;":ý"";;'#J;;:'i-;;:;;;,";
:_...]loBHLlKa визЕаqеЕо.

*"",оiu|п",*о

,:Iвер_чiений llocTa""""тo
..L

#i;:;

Й;,l"iib i-p"l*

IоповЕенIIяNIи,

ПtI АФ ",Довiра"

Iов

Дата проведевня лержавЕоi реестрацii 06.02,2018 року. Holfep запису про державЕу
| j24 l02 0пOп 0IU77o,

о-,сjраIlю

Зriдно Рiшешtя засновника Jф З/2018 вiд 06.06,2018 року збiльшеЕо статутний капiтал
товарис'rва до 3000 тис, грп. та заресстровilнt, впасний устаЕовчий докумеп,r (Еову редакцiю
LTaтl"гy).
Згiлно Рiшенвя засljовника N9 ]/20]9 вiд 06,05.2019 року затвердr(ено нпв} рсдакuiю
Статуту,
Зriдно РiпIеЕпя засЕовlrика N9 i/2020 вiд 28.05.2020 року збi,trьшеЕо статутний капiтаlr до
10000'гис, грн. та затверлжеIiо Еову редакцiю Статуту.
Статутний капiтап Еа момент проведеЕня перевiрки складае 10 000 000 грн,
В yTBopeHHi Статутвого капiталу бере участь фiзична особа Пересоляк Вмерiй
Iвенови.т - грошовими коштами на загапьну суму 10 000 000 грн., що дорiвнrос i 00Оlо
aтатчтllого капiтапу.
На даrу проведення аудиторськоi перевiр(и сальдо по рах.40 <Стац"ттrий капiтап>
вi_]повiдае зареестрованопrу розмiру, тобто 10 000 тпс. грЕ.
Ана-,тiтичЕий облiк статутIlого (апiтапу вjдповiдае даним Статуту.
НсоплачеЕий калiтill (рах. 46) cTaEoIt Еа З 1.12.2021 року становить 1424 тис, rpн.
Протягом 2021 року засrtовником вЕесено до статутЕого фоЕду ( Ееопхачений (апiтап)
|ошо]]i rtошти у cylfi 200 тис. r,pH.

зт,чi

}

2.6. Пiдтверджепня peа;rbHocTi та точностi фiпаЕсовпх результатiв дiя.пьно(тi
Товариством протяголt 2021 рок1 отримзLLо доходiв Ha.tafajтbн} cцIy 2287З TItc. грп.,

:охоли вiд реапiзацii продукцii ( товФiв, робiт, послуг) 7373тис,грн,;
' опеэrцi'rьi ;пхп rи - l5500 lис, , DH. (_]п\п ly вiз оtриvrьоi cr,or,cop(b't.J'' опо\lоl и.
li
, i ,, .п l: l9пнос, i. дlJ\ i , Bi l опсгсu lй Hui к1 рсов.,I pirr ичi.;,

- ,

Дохiд (вцручка) вiд реалiзацiт продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) вiдповiдас

l5 "]оходп".
грн.:

I

П(с)Бо

Пртr здiйспелrнi госполарськоi дiя LыrостJ пiдприrлlство зa!знаqо виIрс l на cylry 24984тпс.

-

адNliЕiстративllих витрат 17761 тис,грн,;
витратп Еазбу,г - 214 тис. грЕ,:
jнчIих операцiйних витрат 7009 тис.l,рн.

За е.псмептами оrrерацiйЕих витрат вй,rрати за 2021 piK
- r,татсрiапьпi затрати 909 тис. грп.;

подiлепо на:

- витрати Еа оплату працi 44791ис. грн-;
- вiлрахування на coTliMbпi заliоли -984тис.rрп.;
- аi{ортизацiЙнi

вiдрахуваЕня lЗ1 тис, грЕ.;
витрати 18,181 тис. грн.

- iHTlIi операчiйнi

Форпrчванкя в бухгалтерському обlriка iпформацii про витрати Товариство
]ril-icIIюc згiдпо ПСБО JYe 16 <<BпTpaTrr>>.
Фi!аrсовий рез}тьтат вiд звичайноi лiяльЕостi збиток

в

cyмi 2111

Trrc. грн.

Jоходи, витратrr та фiнанеовпй результат вИповiдають данпм спнтетичного
обJiкi.
(,]

!0l цЦtr\
\

ЧQS-1-----rr

1L

2.7. Пiдтвердrrrcпня вцповИпостi даппх фiuапсовоi звiтпостi данrпl облiку та
вЬповiдносIi дани\ окреvиr. фор1I |BiIHocli одllн олноltr
Фiнансова звjтнiсть ТоВ (Футбольвий клуб "Минай (Закарпаття)" вiдповiдаг дuLrим
облiку.
Ув'язrсу пriж формаvи фiнансовоi звiтностi провелеliо вiдповiдно до Методичви_.<
якj
р.*о*"rrдоuiЙ з перJвiркИ порiвпяпностi flоказЕrlкiв фiнапсовоТ звiтЕостi пiдпри,Il\jтsа .
затверджено rrаказоv МiпфiнУ Украl]]Ii вiд 11.0,1.201З porcy Ne'176, iз злtiнами вiд 15,04,201'1
року.
Копцепт,чмьrrоtО осIiовою длЯ пiдготовкИ фiнахсовоi звiтllостi були П(С)БО Украiни.
iншi rrормативно-пРавовi аIсИ щодо ведеrшя б)тгаJтерського облiку та фiilаЕсовоi звiтностi,
]rц),фiшЕi полохеЕЕя l'оварисва.
Фirrацсова звiтrriсть TОВ "Футбо"lыr й клуб "MIrHaii (Зsкарпаття)" в yciI суттсвпх
аспектах вiлповИДa впмогаýt Закону УкраiЪИ "Про бухгалтерсьКrrй об.цiк та фiпаясову
]BiTHicTb в ly'KpaiЪi"; IIацiопальнuмц по.пожеrtflя}I (стаtlдартапr) бухгалтерського облiка,
fIо.lоrriеппям (станлартапt) бухr,алтерського облiку 'r,л iппrим норNtатпвrtим локулlептам !
пtr,гапь органiзацii бухга",Iтерського облilý.

a

ТОВ

2.8. Аrrалiз показпrrкiв фiндпсового cr,дtly
iих, здiйсЕеIiо е(оЕоItiчний аЕмiз q}iнаЕсового cTaE_Y
IIа пiдставi отри:rrоrиr облjкових
"Фу,Iбольний кJIуб ' Nlинай (Закарпаття)", який оцiпюеться за ЕижченаведеЕою састсNlою

д

показникiв,

Аttалiз .цiквiдпостi пiдпрпспrства злiЙсЕюеться за ланимтr бапансу та дозволяе

l]I1зхачити спроl\{о)(lliсть Товариства спjтачуl}tlти своТ по,I,очЕi зобов'язання.

2020_202l

J

1,1 Коефiцiент покриl-гя (загапьноi
лiквiдностi)

l95 /Ф ] пrп 1695
],].Коеф]цi.нт абсолrотноi лiквiдностi
dr ] плп l

,n

l

aпqп

l.З, Коефiцi(

l

]]60+пяп
н

]

165

]/fi ] пяi l69j

]

6.1 пял,l695 / ф,1 Dял,t.195
1.5, Чистий дох]л (виручка) вiд реа"liзацii

пролукцii

.]1.12.2020

]1,12.2021

5,90

1,02

0,.1,1

_0,58

]

0.1

0,57

002

_0,55

0,86

0,17

_(),бб

_0,8з

:0

l flлатоспроN,ожностi

(a!ToHoN,ii)
ф,l Drл,t,195 / Ф.l Dяд,l900
],4, КоефiIlj€нт фiнfu Iсrвання

31.12,20l9

> 0.5

< 1,0

0.16
180

7]73

(ToвapiB. робiг, lrос.гrг)
6,2
Ф,] t]яд,
р,rд 2000

На пiдс,rавi анмiзу показЕикiв фiнансового стану Nlorcla зроби,tи висЕовки:

коефiцiсlтт загальноi лiквiдпостi 0rокlиrтя) розрахов,четься як вiлношеЕЕя оборотпих
aKTrTBiB до l1оточl]их зобов'язань пiдприсмства. НорIrативне зпачеЕIlя покaLзцика - бiльlтIс
.11,1 1ц: (6gdl'цiг llпOкр ll]я) liд |pJ, чсIчас) lllDlt l\,енlLиьсь tасвiл tи tb прп че tОСt.ltчiсtь
\,пiдприсN{ства pocypciB дrя погашенпя його поточllих зобовlязапь.
IiоеrЬцrqц]збr.адФ]ца!дfufu!ф, обчислений як вiдношеЕня грошови\ засобiв та Ixtllx
еквiвалентiв i rtото.rних фiпапсових iн]rестицiй до поточних зобов'язаЕь, становить 0.02.
Косфiцiснт абсолютяоi лiквiдностi показ},F. яка частина боргiв пjдприсмства може бути
сплачена негайl]о.

",,.,

I{осфiцiснт rrлатоспропrо;кностi (aB,r,oпoMii) пiдприсiчтства розраховусться як j]lдношеrIrlя
,;it"]"
lc, : пок:] {L, пиlпч}
u .,,..,,, ar1 пi rrри, vсгво о пi
:,,]nr.:","
гI)
1т'
-----------ПП \Ф "!о в'р,' ----_--_ __--------__ _---------v&,,_-_-, __,_

-,

\э

в з ilпьlliй cyмi засобiв,

авапсованих у Йоrо дiяльfiiсть. l1оказllик платосttроNIожностl
i становить rrtirryc 0,66, що свiдчить про те. що па KorKld
rrорIfативвого
пiдпрйс\tства Itенше
100 IpE. активiв пiдприемства припадас 0.00 грil, вjIасних коштiв, Цей показЕик с зяачЕо
нllжчи\l {:l Hop\la I и вне lн:lченпя,
КОс@
розраховусться як спlввrдIlошеЕня
з-yua"r* та власних засобiв i характери]\е затеrLсlriс гь пiдприtмсlва вiд залучеliих засобiв,
Йоl,о з*ао""*" на кiЕець року Nliнyc 2,52, I{ей показник с зЕачно нихчиIf за нор\!ативне
зна!iення,

Аrrалiз показнrrкiв фiнансового стану свЦчпть про тс!
Товарпства значно погiрппrвся у порiRнянtli iз 2020 роком.

цо

фittансовий стап

2.9. Ви]ЕачеrIIrя BapтocIi чистих aKTrrBiB
Розрахуlкове значеЕня .тистих aKTltBiB cTaHorl на 31.1 2.2021 року згiдrrо показникiв Звiту
Ilpo фiЕаЕсовиii стаЕ (ФорNfа NэL) становить {Фrifiус>) 1280 lис, грн. (1950 (акттrви) З230

rlнчя\,
Порiвltяно iз показпиком tlисти\ активiв ста}lоIt Еа кiнець лопере.]Еього року, чист1
активLl Товариства з\lеllшиjlисъ на 1911 тис. цЕ,
r

J

<обов'я

2.10 lдентIrфiкацiя та оцiЕкц ay]lllTopol| ри}икiв

сtттtвого вllкрив"rепня фirrансовоi

tBiTHocTi BHacJrboK шпхраiiстlrа.
пiд час вrтконаtпlя прочсдур оuiнки ризикiв i пов'язавоi з пипt дiялыlостi пlя urр]t]\tхння
вкr]rочаlочи йоIо вЕ}трiшнiй
ро]умiннЯ суб'скта господарЮваIlЕя та йоr,о середовица!
,ra оцiнка су,r,Iевих викривлевь через
(iлеЕтифiкацiя
контроль, як цьоIо виNlаlа€ МСА З15

роз)N{ilIЕIя суб'скта Iосподарювання i йоrо середовища), аудитор викоllав ЕсобхiдIi
процедури для отриllаI]llя iнфорvацii. яка викорItстов}ватимеl,ься пiд час iдевтифirсацii
ризикiв суттсвсlго викр!lвлення вЕасл]-цок шахрайства у вiлповiдностi ло МСА 240 "
Вi;повiдальнiс,rь аlЦитора, що с,r,осустьСя I1]ахрайстDа, при аудиr,i фiпаясовоi rпiтностi "
Аудиторопt були валан i заtlйти до \ пl.авl iH с bKoTo псрсп н с пt шодо iдентифiкацii ризикiв
с\TIсвоfо викривлсвня внасJIiдок шJахраЙства або поп,тrтлки, Пiд Tас аудиr) NLи всTнаЙшли
фактiв про шахрайство. якi б N{оIли привер[lути Еашу чвагу,
На Еаш.ч ду]vку, :]tаходи коIlтролк,), яr.i зсстосlвав та ялиt дотрим)ваsся управiiflський
персоЕм -Говариства для запобirання й виявлення ша\раЙства, с вjдповiдви!lи TJ

,

aфсктивни {и.

l

2.| |. Бе tпenepBllicl

ь (iяльносti

Nlи звертаслкl yвafy. що Товариство зазЕаJlо ттистих збиткiв у cyмi 2111 тис. fpri.
протягоN{ року. цо закiЕчився 31 грудlrя 2021 року. а також вiдбулось суттсве знпхеЕЕя

показникiв фiнансового стан!, (коефiчiспту покриття, абсолlотЕоi ;liквiлност],

п]lатоспроIlохпостi, фiнансуванвя) у порiвняннi iз 2020 роком. та те, цо вiдповiдllо до Укпзу
Презплентir Украiпи вй 21.02.2022 pory.}li б11/2022 <<IIро введенпя во€Епого етак}- в
1,1,\lоыеппс ави и tiцrrvHiB
}краiнi.лосвi'1,1иlьrроiс.lвrrrня()п,во1'lсь.]{l,аUеносli.
з.taTHicTb Товариства продовжувати свою дiяльнiсть tra безперсрвнii] ocпoBi.

llar r1,rlrr,;r
2.12

r

uo louboloп,ll:l1,1lя lleu),lo*u, rфiков_но,

Подii rriсля датп балансу

За перiод з 01.01.2022 (пiсля дати баIапсу) до датй llадаЕl{я аудиторського впсЕовку
]BiT}, Еез&]ежЕоIо аудитора) аудитору lle ЕадаЕа та пе iдеЕтифjковfuIа iнформацiя, rцодо
:lоliй. якi icToTHo б вп:rиlI1,ли irа Фiнfulсову звiтнiсть oKpilt вп-.1иву Уriд]у презпдеята
} краiЪи вi-ц 21-02.2022 року лъ 6,1/2022 ((Про введепlIя воснtlого стану в YKpaiHi>> ruo

з, |||ll

lpn iсьrвllrr,я с)п.воi HeBJ(Ha']elncli..Uo vо]{с пllсlавиlи

lовариства продов;кувати свою дiя:rьлlсть на безперервнiй

ocHoBi,

*--------ППАФ"Д"вiра"--_--_-_-.__-_--
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l)ltHrB rta,ttictb
|,

+1ЦЦфS

1з

4ч

Аудиторський звiт призЕачеЕий впключIlо дJUI користуванЕrI ТОВ "Фщбольний клуб
"Мипай" (Закарпаття)" з метою доlримшlФI вимог РегламеIiту з атестацii фlтбольних ктryбiв
УкраiЪськоi Прем'ер-Лiги, виданоIо Украiнською асоцiацiею фlтболу 2021 року i не може
Директор ПП АФ "Довiра"
05.03.2022 року

.|a

