Наглядова Рада
Федерації спортивного орієнтування України

А К Т
результатів перевірки фінансово -господарської діяльності та
дотримання статутних вимог ФС О України
м. Київ

01.11.2019 р.

П еревірку проведено головою Н аглядової ради (далі - Н Р) ФСО України
Дудіним А . В., членом Н Р Н аровлянською М . Д. та погоджено з членом Н Р
Калініченко А . згідно з пп. 4.21-4.25. Статуту ФСО України у присутності
бухгалтера федерації Венгер В. І.
П еревірялась діяльність з 01.11.2018 року по 01.11.2019 року.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Федерації за цей
період були президент ФСО України Божко Т. П . та бухгалтер Венгер В. І.









Для перевірки були надані наступні документи:
касова книга з прибутковими та видатковими касовими ордерами;
банківські документи Райффайзен банку А валь в електронному вигляді;
авансові звіти про використання коштів наданих на відрядження та під звіт;
щорічні податкові звіти за 2018 рік, надані у П ечерську податкову інспекцію
(звіт про використання доходів неприбуткових орган ізацій та фінансовий
звіт) від 04.02.2019р.;
статистичний звіт про діяльність громадської організації за 2018 рік;
бюджет ФСО У 2019 року та інформація про його виконання.
1. Н адходж ення та витрати Ф едерації

Залишок коштів федерації станом 1.11.2018 року 21 5319,22 грн. На
рахунках Федерації в Райффайзен банку Аваль станом на 01.11.2018 року було
58678,22 грн (51918,29 грн на поточному рахунку та 6760,03 грн на картковому
рахунку), а на 01.01.2019 року — 53784,43 грн (51764,29 грн на поточному та
2020,14 грн на картковому рахунку).
Н а 01.11.2019р. на поточному рахунку ФСО у А Т « Райффайзен банку
А валь» знаходяться 82 865,46 грн і на картковому – 6051,60 грн. Загальний
залишок коштів Федерації станом на 01.11.2019 року складає 227108,56 грн.
1.1. Н адходження федерації за період з 01.11.2018 року по 01.11.19 року
формувалися за рахунок річних членських внесків (98185,00 грн.), заявочних
внесків на змаганнях (158793,00 грн) (у готівковому та безготівков ому вигляді,
в тому числі 10104,00 грн – цільові надходження на участь у ЧУ СО Б в
м. Трускавець та ЧУ СО Б у м. Суми команди з міста Лубни) та спонсорських
цільових надходжень, і склали 279378,22. Разом із залишками, які на 01.11.2018
складали 215319,22 грн, це складає 494697,22 грн.
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1.2. П ідтверджено надходженн я за цей період цільових спонсорських
коштів (фінансової підтримки) на проведення змагань «Кубок Столиці» в сумі
22400 грн.
1.3. Витрати ФСО за означений період відповідно до виконання Бюджету
складали (за статтями у гривнях):

відшкодування витрат на робо ту секретаря ФСО У –29000 грн;

витрати на роботу бухгалтерії, інформаційно-консультаційні послуги
(юридичні, адвокатські та ін ші до кінця 2019 року) – 42000 грн;

річний внесок в СКУ – 4000 грн;

річний внесок в ІО Ф за 2019 рік – 1750 євро (56025 грн);

річний внесок в М ФР (100$) – 2800 грн;

послуги банку – 3517,86 грн;

витрати на роботу П резидії (відрядження, оплата контролерів,
інспекції, державна реєстрація відокремлених підрозділів, хостінг для сайту
ФСО У, он-лайн заявки і т.п.) – 22716,05грн;

поштово-канцелярські витрати, закупівля та заправка картриджів –
4125,75 грн;

оплата штрафу на ЧЄ дорослі за Балабанову О . – 3000 грн;

оплата за виготовлення дипломів ФСО У – 6900 грн;

оплата за виготовлення надувної арки – 18000 грн;

оплата за виготовлення обладнання арен змагань «Кубок Столиці» –
22400 грн;

оплата спорткарт проекту О -весна згідно з рішенням Президії –
35000 грн;

витрати на нагородження спортсменів за Кубок України СО Б –
4000 грн;

витрати на нагородження призерів Чемпіонату світу серед школярів
– 2500 грн;

витрати на нагородження Ц ивільської Ф. (кращий спортсмен ЧЄ
юнаки) – 1500 грн;

оплата участі у ЧУ СОБ в м. Трускавець та ЧУ СО Б в м. Суми (за
рахунок цільових спонсорських коштів) – 10104,00 грн.
1.4. Залишок коштів ФСО У станом на 01.11.2019 р. – 227108,56 грн.
1.5. Документи фінансового та бухгалтерського обліку зберігаються у
належному стані.
1.6. Валютного рахунку ФСО України не має .
1.7. Поточний рахунок ФСО України в АТ «Райффайзен банк Аваль»
№ 26005589405 цього року переведено на міжнародний банківський номер IBA N :
U A52 3808 0500 0000 0026 0055 8940 5
1.8. Зовнішніх перевірок ведення діяльності ФСО у звітному періоді не було.
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2. Дотримання керівними органами ФС О України статутних вимог
2.1. Наглядовій раді були надані документи ФСО :
- фінансово-майновий регламент ФСО України на 2019 рік;
- регламент роботи Президії ФСО України на 2018-19 роки;
- реєстраційний регламент ФСО України на 2019 рік;
- бюджет ФСО на 2019 рік з надходженнями та витратами ;
- протоколи засідань П резидії ФСО України з 01.11.2018 по 01.11.2019 р.
2.2. Керівні органи ФСО у своїй діяльності дотримуються вимог Статуту
ФСО України, рішень Конференцій, регламентних документів ФСО Україн и та
М іністерства молоді та спорту України.
2.3. З листопаду 2018 року по 01.11.2019 року
П резидії ФСО . П ротоколи засідань П резидії ведуться
роботи П резидії ФСО України. На засіданнях П резидії
господарської та фінансової діяльності ФСО України та
для ФСО України питання.

проведено 5 засідань
згідно з регламентом
розглядалися питання
інші життєво важливі

2.4. П ротоколи засідань П резидії ведуться у комп’ютерному вигляді, є на
сайті Федерації, можуть бути за запитом вислані електронною поштою
відокремленим підрозділам ФСО та всім бажаючим.
2.5. Бюджет ФСО за 2019 рік, в основному, виконано.
3. Н едоліки та побажанн я
3.1. Н а думку Н Р залишок невикористаних коштів ФСО України станом на
01.11.2019 року досить високий (227108,56 грн - більше половини надходжень).

Голова Н Р ФСО У

А . Дудін

Член Н Р ФСО У

М . Н аровлянська

Член Н Р ФСО У

А . Калініченко
О знайомлені:

П резидент ФСО України

Т. Божко

Бухгалтер

В. Венгер
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