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 Примітка 
Станом на 

31 грудня 2019  
Станом на 

31 грудня 2018 

Активи     
Необоротні активи     
Основні засоби  463  230 

Усього необоротні активи  463  230 

      
Оборотні активи     
Запаси 6 165  1 174 
Дебіторська заборгованість  9  21 
Передплати видані  109  18 
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 28 068  26 743 

Усього оборотні активи  28 351  27 956 

Усього активи  28 814  28 186 

      
Благодійні кошти та зобов’язання      
Благодійні фонди  28 753  28 138 

Усього благодійні фонди  28 753  28 138 

      
Поточні зобов’язання     
Кредиторська заборгованість  61  48 

Усього поточні зобов’язання  61  48 

Усього благодійні кошти та зобов’язання  28 814  28 186 
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  2019  2018 
      

Залишок грошових коштів на 1 січня   26 743  29 432 
Внески та благодійні пожертвування від юридичних та фізичних осіб  16 408  6 839 
Витрати за програмами  (14 804)  (10 381) 
Витрати на оплату праці та інші відрахування на заробітну плату  (1 703)  (1 349) 
Інші витрати  (1 413)  (491) 
Проценти, отримані за банківськими рахунками  3 628  3 209 

  28 859  27 259 
      
Витрати від операцій з іноземними валютами  (791)  (516) 

Залишок грошових коштів на 31 грудня  28 068  26 743 
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Фонди 
цільового 

призначення  

Фонди 
нецільового 

призначення  
Фонди  

загалом 
        

Станом на 31 грудня 2018 року  1 394  26 744  28 138 
Пожертвування і гранти отримані  10 688  5 720  16 408 
Пожертвування і гранти використані   (9 881)  (5 912)  (15 793) 

Переміщення фондів між програмами  2 067  (2 067)  − 

Станом на 31 грудня 2019 року  4 268  24 485  28 753 

 
 

  

Фонди 
цільового 

призначення  

Фонди 
нецільового 

призначення  
Фонди  

загалом 
        

Станом на 31 грудня 2017 року  −  30 208  30 208 
Пожертвування і гранти отримані  3 803  3 036  6 839 

Пожертвування і гранти використані  (4 422)  (4 487)  (8 909) 
Переміщення фондів між програмами  2 013  (2 013)  − 

Станом на 31 грудня 2018 року  1 394  26 744  28 138 
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1. Загальна інформація  
 
«Благодійний фонд «Фонд Кличко» (далі – «Фонд») – благодійна організація, що була заснована 13 серпня 2003 року 
приватними особами – Віталієм та Володимиром Кличками. Вона орієнтована на реалізацію проєктів у сфері спорту, 
освіти та активного громадянства. 
 
Місія фонду полягає у розвитку громадянського суспільства в Україні. Через неформальну освіту підлітки, студенти, 
вчителі опановують навички XXI століття, впроваджують здоровий спосіб життя, стають екологічно свідомими, 
беруть участь у міжкультурних обмінах, вчаться проєктного підходу в житті, навчанні та у майбутній професії. 
Випускники проєктів організовують освітні заходи для однолітків та громади. Таким чином стають амбасадорами 
змін у своїх містах і селах. 
 

Фонд займається збором коштів у чотирьох основних напрямках:  

• внески засновників та інших благодійників;  

• благодійні внески від приватних донорів;  

• співпраця з програмами корпоративної соціальної відповідальності комерційних організацій;  

• гранти. 
 
Основні благодійні та соціальні проєкти Фонду в 2019 та 2018 роках були наступні: 

• Проєкт «Посилка успіху» – проєкт, розроблений для розвитку та підтримки спорту в Україні. Метою проєкту 
є навчання вчителів фізичного виховання сучасним методам ефективного викладання спорту й залучення 
учнів до активного способу життя, занять спортом як у школі, так і поза її межами. 

• Проєкт «Старт до успіху» – метою проєкту є створення необхідних умов для фізичного виховання молоді 
України, гармонійного розвитку та становленню дитини як особистості, через відновлення матеріально-
технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл України.  

• Проєкт «Школа успіху» - освітній проєкт для підлітків віком 14-15 років, які хочуть стати соціально активними. 
Учасники вчаться навичкам XXI століття через лекції, тренінги, семінари та воркшопи від провідних 
спеціалістів різних професій та сфер діяльності. Протягом 10 днів підлітки готуються до того, щоб реалізувати 
локальний проєкт «Школа успіху» у своїх громадах. Мета проєкту полягає в розвитку професійних і життєвих 
навичок у підлітків, які допоможуть їм досягти успіху в житті. 

• Проєкт «Zero Waste School» – проєкт, метою якого є неформальне навчання школярів, вчителів та директорів 
культурі сортування відходів у своїй школі та громаді й екодружнього способу життя. 

• Проєкт «Challenge Academy» – міжнародний освітній проєкт для підлітків 14-16 років з України та Німеччини, 
які прагнуть навчитися ефективно боротися з викликами, стати екосвідомими і розвинути лідерські якості. 

• Проєкт «Обрії майбутнього» - філософський проєкт, який допоможе навчитись критично мислити, сформувати 
цілі на майбутнє та визначити свій життєвий шлях. 

• Проєкт «Стажування» - розрахований на те, щоб молодь мала змогу ознайомитися з усіма стадіями 
працевлаштування: від інтерв'ю до отримання рекомендацій для наступної роботи. Стажування у Фонді дає 
учасникам можливість зробити свідомий вибір майбутньої професії. Крім того, програма сприяє практиці 
студентських стажувань в Україні. 

• Проєкт «Erasmus + Mobility Projects» – міжнародний проєкт, у якому беруть участь 8 організації-партнерів з 7 
країн з метою проведення тренінгів для мотивації вчителів фізичної культури, тренерів та представників 
спортивних організацій розвивати свої професійні навички, що також надає можливість поділитись досвідом 
з колегами, створити мережу знайомств для поширення ідей та знань. 

• Проєкт «Охматдит – Львів» - забезпечення лікарні високоякісним обладнанням, яке зменшить кількість нових 
захворювань та розповсюдження бактерій. 

• Проєкт «KF -Hub» – метою проєкту є проведення освітніх заходів для представників сектора благодійності 
через надання приміщення нещодавно заснованим благодійним чи громадським організаціям, а також 
проведення проєктів для поширення знань та досвіду. 
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1. Загальна інформація (продовження) 

• Проєкт «Z-Стажери» – розроблений для того, щоб розвивати культуру стажування в Україні та показати, що 
стажери можуть вирішувати завдання великих компаній. Це дозволить компаніям зрозуміти, що навіть молоде 
покоління може бути ефективним у спільній роботі, а також допомогти їм знайти своє місце в компанії і 
працювати краще. 

• Проєкт «Клич друзів - граймо разом!» - мета проєкту полягає у поверненні громадам та дітям любові до спорту, 
інтересу до  фізичного виховання і у сприянні поліпшенню здоров'я дітей та молоді шляхом створення мережі 
спортивних майданчиків в Україні. У 2019 році реалізацію проєкту було завершено. 

• Проєкт «Міжнародний турнір з боксу класу «А» на призи братів Кличків» («Турнір Кличко») – метою проєкту є 
організація міжнародного боксерського турніру серед молоді класу «А» для просування боксу та підтримки 
талановитих спортсменів. У 2018 році реалізацію проєкту було призупинено. 

 
 

2. Основа складання звітності 
 
Дана фінансова звітність була складена за методом історичної вартості. Фінансова звітність представлена в 
національній валюті України – гривні. Всі суми приведені в тисячах гривень, якщо не вказано інше. Дана фінансова 
звітність затверджена до випуску 16 березня 2020 року. 

 

Заява про відповідність 
 
Дана фінансова звітність була складена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ») опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та інтерпретацій, 
опублікованих Комітетом з тлумачення міжнародної фінансової звітності («КТМФЗ») РМСБО, а також інтерпретацій 
Постійного комітету з інтерпретацій («ПКІ»), затверджених Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку («КМСБО»), що залишаються чинними.  
 
 

3. Суттєві облікові судження та оцінки  
 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і в касі та короткострокові депозити з первісним строком 
погашення не більше шести місяців. Їх балансова вартість прирівнюється до справедливої вартості з причини їх 
короткострокового характеру. 
 

Запаси 
 
Запаси представляють собою матеріали та спортивний інвентар, які будуть використані для реалізації благодійних 
та соціальних проєктів. 
 

Визнання доходу та витрат 
 
Дохід визнається при понесені витрат, пов’язаних з конкретним проєктом. 
 
Витрати визнаються коли виникає зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі зменшенням активів або 
збільшенням зобов’язання, які можна достовірно виміряти. 
 

Благодійні фонди 
 
Фонди цільового призначення є авансами донорів для фінансування конкретних проєктів або сукупності проєктів. Баланс 
являє собою невитрачену частину в кінці року. Передплачені кошти будуть витрачені протягом строку дії проєктів. 
Проєкт проводиться лише у випадку виконання умов фінансування.  
 
Фонди нецільового призначення розподіляються відповідно до бюджету Фонду.   
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4. Прийняття до застосування нових та переглянутих міжнародних стандартів 

фінансової звітності 
 
Фонд прийняв до застосування такі стандарти і тлумачення вперше стосовно фінансового року, яких починається з 
або після 1 січня 2019: 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Умови дострокового погашення з потенційним від’ємним відшкодуванням» 
 
Відповідно до МСФЗ 9, борговий інструмент може бути оцінений за амортизованою вартістю або за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключно виплатами 
основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу» («критерій SPPI») та інструмент 
утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, яка дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 
роз’яснюють, що фінансовий актив відповідає критерію SPPI незалежно від того, яка подія чи обставина приводить 
до дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона сплачує або отримує обґрунтовану 
компенсацію за дострокове розірвання договору. Ці поправки не мали якогось впливу на фінансову звітність Фонду. 
 
МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики» 
 
Поправки роз’яснюють, що суб’єкт господарювання повинен визнавати позики, отримані спеціально для придбання 
кваліфікованого активу, в складі позик на загальні цілі, коли завершено практично всі роботи, які необхідні для 
підготовки цього активу для використання за призначенням або для продажу. Суб’єкт господарювання застосовує ці 
поправки до витрат на позики, що були понесені на дату початку річного звітного періоду, в якому суб’єкт 
господарювання вперше застосовує ці поправки, або після цієї дати. Ці поправки не мали якогось впливу на 
фінансову звітність Фонду. 
 
 

5. Адміністративні витрати 
 
Адміністративні витрати представляють собою використання грошових коштів на управління проєктами, утримання 
Фонду та популяризацію діяльності Фонду: 
 
 2019  2018 
     
Витрати на оплату праці та інші відрахування 1 707  1 368 
Інші витрати 1 346  857 

 3 053  2 225 

 
 

6. Запаси 
  2019  2018 
      

Проєкт «Посилка успіху»  151  696 
Проєкт «Клич друзів − граймо разом»  −  288 
Проєкт «Школа успіху»  −  175 
Інші проєкти  14  15 

  165  1 174 

 
 

7. Грошові кошти та їх еквіваленти  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають короткострокові депозити та фінансування спеціального призначення: 
 

  2019  2018 
      

Готівкові кошти в касі та кошти на банківських рахунках  25 000  23 416 
Короткострокові депозити  3 068  3 327 

  28 068  26 743 

  



ПЕРЕКЛАД З ОРИГІНАЛУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
Благодійна організація  
«Благодійний фонд «Фонд Кличко» Примітки до фінансової звітності 

(в тисячах гривень) 
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7. Грошові кошти та їх еквіваленти (продовження) 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти представлені у таких валютах: 
 

  2019  2018 

      
Українські гривні  25 107  23 803 
Долари США   −  277 
Євро  2 961  2 663 

  28 068  26 743 

 
 

8. Операційне середовище та економічні умови 
 

Фонд здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка України загалом вважається ринковою, вона продовжує 
демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. Їй, зокрема, залишаються притаманними певні структурні 
диспропорції, низький рівень ліквідності ринків капіталу, порівняно висока інфляція, значний розмір зовнішнього 
та внутрішнього державного боргу. 
 

Після різкого спаду у 2014-2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки відновлення та 
зростання. Основними ризиками для сталої економічної динаміки залишаються напруженість у геополітичних 
відносинах з Російською Федерацією; відсутність чіткого консенсусу щодо напрямків проведення інституціональних 
реформ, зокрема в державному управлінні; судочинстві та основних секторах економіки; прискорення трудової 
еміграції та низький рівень залучення інвестицій. 
 
 

9. Оподаткування та відповідність вимогам законодавства 
 

Фонд є благодійною некомерційною організацією, які зазвичай звільняються від сплати податку на прибуток та 
інших податків, що можуть бути застосовані до їхньої діяльності, включаючи податок на пасивний дохід, за умови 
продовження підтримання статусу некомерційної організації. 
 

Керівництво вважає, що його тлумачення відповідного законодавства є коректним, що діяльність Фонду 
здійснюється у повній відповідності до нормативних актів і що Фонд продовжить підтримувати статус некомерційної 
організації. Усі передбачені законодавством вирахування, включаючи податок на фонд заробітної плати, були 
сплачені вчасно й належним чином. В той же час, існує ризик, що операції та коректність тлумачення, які не були 
оскаржені контролюючими органами раніше, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Втім, такий ризик з часом 
значно зменшується. Визначення сум і вірогідності негативних наслідків можливих незаявлених позовів є недоцільним. 
 
 

10. Договірні та умовні зобов’язання  
 

Правові аспекти 
 

В ході звичайної господарської діяльності Фонд може мати справу з судовими позовами і претензіями. Керівництво 
вважає, що загальна сума зобов’язань, які могли б виникнути в результаті таких позовів та претензій, не буде мати 
істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Фонду у майбутньому. 
 

Розподіл пожертвувань  
 

Перед тим як розпочати той чи інший проєкт, керівництво здійснює оцінку відповідності пропонованих проєктів 
цілям Фонду, а також вимогам законодавства щодо благодійної та некомерційної діяльності. Далі, в ході реалізації 
проєктів, керівництво здійснює контроль, наскільки це можливо і доцільно, узгодженості цих проєктів із заявленими 
цілями на основі звітів та інших документів, наданих іншими учасниками проєктів і отримувачами пожертвувань, а 
також керуючись результатами вибіркових перевірок.  
 

Втім, через обмеження доступу і можливості керівництва Фонду контролювати відповідність встановленим вимогам 
і фактичний розподіл коштів іншими учасниками проєктів та кінцевими отримувачами, можливе незаконне 
привласнення коштів, виділених Фондом для кожного проєкту. Щодо інших потенційних зобов’язань, керівництво 
вважає, що загальна сума зобов’язань Фонду, які можуть виникнути в результаті цих випадків, не буде мати істотного 
негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Фонду у майбутньому. 


