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Благодійна організація
«Благодійний фонд «Фонд Кличко»

Фінансова звітність

(в тисячах гривень)

Звіт про фінансовий стан
Станом на 31 грудня 2020 року

Примітка
Активи
Необоротні активи
Основні засоби
Усього необоротні активи

Станом на
31 грудня 2020

Станом на
31 грудня 2019

332
332

463
230

13
9
929
28 809
29 760
30 092

165
9
109
28 068
28 351
28 814

Фонди та зобов’язання
Фонди
Усього фонди

30 012
30 012

28 753
28 753

Поточні зобов’язання
Кредиторська заборгованість
Усього поточні зобов’язання
Усього фонди та зобов’язання

80
80
30 092

61
61
28 814

Оборотні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Передплати видані
Грошові кошти та їх еквіваленти
Усього оборотні активи
Усього активи

6

Примітки, що додаються, є невід’ємною частиною даної фінансової звітності.
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Благодійна організація
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Фінансова звітність

(в тисячах гривень)

Звіт про надходження та використання грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
2020

2019

Залишок грошових коштів на 1 січня
Внески та благодійні пожертвування від юридичних та фізичних осіб
Витрати на діяльність соціального призначення
Витрати на оплату праці та інші відрахування на заробітну плату
Інші грошові витрати
Проценти, отримані за банківськими рахунками

28 068
9 476
(9 871)
(1 508)
(1 247)
2 460
27 378

26 743
16 408
(14 804)
(1 703)
(1 413)
3 628
28 859

Дохід/(витрати) від операцій з іноземними валютами
Залишок грошових коштів на 31 грудня

1 431
28 809

(791)
28 068

Примітки, що додаються, є невід’ємною частиною даної фінансової звітності.
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«Благодійний фонд «Фонд Кличко»

Фінансова звітність

(в тисячах гривень)

Звіт про рух фондів
Станом на 31 грудня 2020 року

Станом на 31 грудня 2019 року
Пожертвування і гранти отримані
Пожертвування і гранти використані
Станом на 31 грудня 2020 року

Станом на 31 грудня 2018 року
Пожертвування і гранти отримані
Пожертвування і гранти використані
Переміщення фондів між програмами
Станом на 31 грудня 2019 року

Фонди
цільового
призначення

Фонди
нецільового
призначення

Фонди
загалом

4 268
4 879
(6 470)
2 677

24 485
4 597
(1 747)
27 335

28 753
9 476
(8 217)
30 012

Фонди
цільового
призначення

Фонди
нецільового
призначення

Фонди
загалом

1 394
10 688
(9 881)
2 067
4 268

26 744
5 720
(5 912)
(2 067)
24 485

28 138
16 408
(15 793)
−
28 753

Примітки, що додаються, є невід’ємною частиною даної фінансової звітності.
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Благодійна організація
«Благодійний фонд «Фонд Кличко»
Примітки до фінансової звітності
(в тисячах гривень)

1.

Загальна інформація

«Благодійний фонд «Фонд Кличко» (далі – «Фонд») – всеукраїнська 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 і молодь
опановують навички XXI століття, впроваджують здоровий спосіб життя, стають екологічно свідомими, вчаться
проєктного підходу у житті, навчанні та у майбутній професії. Випускники проєктів організовують освітні заходи
для однолітків та колег, таким чином стають амбасадорами змін у своїх громадах.
Фонд займається збором коштів у трьох основних напрямах:
• внески засновників та приватних донорів;
• співпраця з програмами корпоративної соціальної відповідальності комерційних організацій;
• гранти.
Основні благодійні та соціальні проєкти Фонду в 2020 та 2019 роках та їхні бенефіціари були наступні:
Освітні проєкти:
►

►

►

►

►

►

Проєкт «Школа успіху» – освітній проєкт для підлітків віком 14-15 років, які хочуть стати соціально активними.
Учасники вчаться навичок XXI століття через лекції, тренінги, семінари та воркшопи від провідних
спеціалістів різних професій та сфер діяльності. Протягом проєкту 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. Після проєкту
випускники реалізовують локальні проєкти та стають екоамбасадорами у своїх громадах.
Проєкт «Стажування» – проєкт для студентів, 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
популяризації студентських стажувань в Україні.
Проєкт «ProCharity» – проєкт для представників благодійних та громадських організацій, які прагнуть
підвищити рівень професійної підготовки. Мета проєкту – дати знання та навички працівникам благодійної
та громадської сфери для запровадження у їхніх організаціях принципів доброго врядування, створити мережу
знайомств для обміну досвідом та співпраці.
Проєкт «Teenovation» – проєкт для підлітків, які навчаються у 8-11 класі та прагнуть отримати знання з
підприємництва, дизайн-мислення, бізнес-моделювання, роботи в команді, фандрейзингу та презентації
власних ідей. Протягом проєкту учасники за підтримки менторів та експертів в командах створювали та
удосконалювали власні бізнес-ідеї та презентували їх на фінальному пітчингу.
Проєкт «Skills Elevator» – проєкт для підлітків, які навчаються у 10-11 класі та прагнуть вдосконалити знання з
комунікацій, дизайну, критичного та креативного мислення, сторітелінгу та копірайтингу. Через лекції,
майстеркласи, групові заняття підлітки дізнавались про особливості сфери комунікацій, а учасники, які
показали мотивацію, мали можливість отримати практичні навички під час волонтерства у комунікаційному
відділі фонду.
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1.

Загальна інформація (продовження)

Спортивні проєкти:
►

►

►

Проєкт «Посилка успіху» – проєкт, розроблений для розвитку та підтримки вчителів фізичного виховання.
Метою проєкту є навчання вчителів фізичного виховання сучасних методів ефективного викладання спорту
й залучення учнів до активного способу життя, занять спортом як у школі, так і поза її межами.
Проєкт «Старт до успіху» – проєкт, розроблений для створення необхідних умов для фізичного виховання
молоді України та підтримки гармонійного розвитку і становленню молодих людей як особистості, через
відновлення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл та коледжів України.
Проєкт «#FootballPeople Online Anti-Discrimination Sessions» – проєкт для спортивних тренерів, покликаний дати
знання та навички для боротьби з дискримінацією під час занять спортом. На проєкті учасники дізнаються
про те, як боротися з різними формами дискримінації, на які наражаються дівчата під час занять спортом,
зокрема, футболом. Проєкт допомагає учасникам освоїти навички та інструменти, які допоможуть дівчатам
подолати психологічні труднощі, пов'язані з дискримінацією, а також зміцнює потенціал тренерів.

Проєкти активного громадянства:
►

►

►

Проєкт «Обрії майбутнього» – філософський семінар для підлітків віком 14-15 років, які навчаються у 10 класі.
Семінар допомагає навчитись критично мислити, висловлювати власну думку та поважати позицію
співрозмовників, сформувати цілі на майбутнє та визначити свій життєвий шлях.
Проєкт «KF-Hub» – проєкт, створений в онлайн-форматі для спільноти фонду, який дає можливість
проводити власні заходи, відвідувати освітні лекції, збиратись разом, щоб розповідати про успіхи та виклики,
розвиватись професійно і особистісно: зустрічатись з експертами для консультацій, покращувати soft та hard
skills під час стажувань та менторства.
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 проводився у 2019, але у 2020 році реалізацію проєкту було призупинено у зв’язку з Covid-19.

Проєкти міжнародного співробітництва:
►

►

2.

Проєкт «Охматдит – Львів» – проєкт, розроблений для забезпечення лікарні високоякісним обладнанням, яке
зменшить кількість нових захворювань та розповсюдження хвороб у межах лікарні.
Проєкт «Study Visit for Grassroot Trainers» – міжнародний проєкт для вчителів фізичного виховання,
представників спортивних організацій і тренерів, який мотивує учасників розвивати свої професійні навички,
дає можливість поділитись досвідом з колегами, створити мережу знайомств для поширення ідей та знань.

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 10 березня 2021 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.
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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. У разі продовження строку дії первісного договору депозиту, це визнається як новий
договір для оцінки первісного строку погашення.
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.
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.

4.

Прийняття до застосування нових та переглянутих міжнародних стандартів
фінансової звітності

Фонд прийняв до застосування стандарти і тлумачення вперше стосовно фінансового року, який починається з або
після 1 січня 2020. Фонд не здійснював раннього прийняття жодного іншого стандарту, тлумачення чи поправки, які
були випущені, але ще не вступили в силу.
Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 «Визначення суттєвості»
Поправки надають нове визначення суттєвості, в якому зазначається, що «інформація є суттєвою, якщо її пропуск
або викривлення як обґрунтовано очікується можуть впливати на рішення, які основні користувачі фінансової
звітності загального призначення приймають на підставі цих фінансових звітів, які надають фінансову інформацію
стосовно конкретного суб’єкту, що готує звітність». Поправки пояснюють, що суттєвість буде залежати від характеру
або обсягу інформації, як окремо, так і в поєднанні з іншою інформацією, у контексті фінансової звітності.
Викривлення інформації є суттєвим, якщо як обґрунтовано очікується це може вплинути на рішення, прийняті
основними користувачами. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Фонду, а також не очікується, що вони
будуть впливати на Фонд у майбутньому.
Концептуальна основа фінансової звітності, видана 29 березня 2018 року
Концептуальна основа не є стандартом, і жодна з концепцій, що містяться в ній, не замінює понять або вимоги будьякого стандарту. Мета Концептуальної основи - допомогти РМСБО у розробці стандартів, допомогти тим хто готує
звітність розробити послідовну бухгалтерську політику там, де не існує застосовного стандарту, та допомогти всім
сторонам зрозуміти та інтерпретувати стандарти. Це вплине на ті суб'єкти господарювання, які розробили свою
облікову політику на базі Концептуальної основи. Переглянута Концептуальна основа включає деякі нові концепції,
оновлені визначення та критерії визнання активів та зобов’язань та пояснює деякі важливі концепції. Ці поправки не
вплинули на фінансову звітність Фонду.
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5.

Витрати

Діяльність соціального призначення
Оплата праці та інші відрахування на заробітну плату
Інші витрати

2020

2019

9 226
1 526
1 356
12 108

15 555
1 707
1 346
18 608

Витрати на діяльність соціального призначення – це витрати на користь третіх сторін, які спрямовані на вигоди
суспільства, і також включають витрати на підвищення обізнаності потенційних бенефіціарів про проєкти Фонду.
Ефект від витрат соціального призначення досягається шляхом надання товарів та послуг бенефіціарам та
громадськості. Список основних благодійних та соціальних проєктів Фонду представлений у Примітці 1.
Оплата праці та інші відрахування на заробітну плату стосується працівників, які займаються благодійними та
соціальними проєктами та їхнім управлінням, а також працівників, що зайняті загальним управлінням та утриманням
Фонду.
Інші витрати в основному включають витрати на амортизацію, оренду офісу та його обслуговування, підготовку
річного звіту, аудит та інші професійні послуги.

6.

Грошові кошти та їх еквіваленти

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

Короткострокові депозити
Готівкові кошти в касі та кошти на банківських рахунках

2020

2019

24 000
4 809
28 809

25 000
3 068
28 068

2020

2019

24 293
4 516
28 809

25 107
2 961
28 068

Грошові кошти та їх еквіваленти представлені у таких валютах:

Українські гривні
Євро
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7.

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.
11 березня 2020 р. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію у зв'язку із поширенням у всьому світі
коронавірусу Covid-19. У відповідь пандемію Covid-19, що стрімко розвивалася, багато країн, включаючи Україну,
запровадили карантинні заходи, які мали значний вплив на загальний масштаб бізнесу. У результаті з березня 2020
року на фондовому, валютному та товарному ринках спостерігається значна нестабільність, включаючи зниження
курсу гривні до долару США та євро.
У 2020 році ВВП України зменшився на 5,6% (поточний прогноз EIU). Швидкість одужання в 2021 році повністю
залежить від подальшої захворюваності на Covid-19 та карантинних обмежень.

8.

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.

9.

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.
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