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Звіт незалежного аудитора

Керівництву та засновникам
Благодійної організації «Благодійний фонд «Фонд Кличко»
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Благодійної організації «Благодійний фонд
«Фонд Кличко» («Фонд»), що складається зі звіту про фінансовий стан на
31 грудня 2021 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про рух фондів Фонду та звіту про
надходження та використання грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою,
та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2021 р., та його фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Фонду
згідно з прийнятим Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («РМСЕБ»)
Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти
незалежності) («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми
і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми звертаємо увагу на Примітки 2 та 11 до фінансової звітності, в яких вказується, що
починаючи з 24 лютого 2022 року повномасштабне військове вторгнення в Україну, що
триває, має негативний вплив на діяльність Фонду, при цьому наслідки подальшого
розвитку подій або терміни їхнього завершення залишаються невизначеними. Ці події або
умови разом із іншими питаннями, викладеними в Примітках 2, вказують, що існує суттєва
невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Фонду продовжувати
свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було
модифіковано.
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Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку
здатності Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім
випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Фонд чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Фонду.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються
на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
·

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури
у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні
пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

·

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Фонду;

·

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

·

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та,
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на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, яка може викликати значні сумніви щодо
можливості Фонду продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови
можуть примусити Фонд припинити свою діяльність на безперервній основі;
·

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо Наглядовій раді інформацію про запланований обсяг та час проведення
аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які
суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

м. Київ, Україна
2 вересня 2022 р.

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України.
Номер реєстрації у Реєстрі: 3516.
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(в тисячах гривень)

Звіт про фінансовий стан
Станом на 31 грудня 2021 року

Примітка
Активи
Необоротні активи
Основні засоби
Усього необоротні активи

Станом на
31 грудня 2021

Станом на
31 грудня 2020

220
220

332
332

104
9
231
28 020
28 364
28 584

13
9
926
28 809
29 760
30 092

Фонди та зобов’язання
Фонди
Усього фонди

28 415
28 415

30 012
30 012

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

169
169
28 584

80
80
30 092

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

6
7

Примітки, що додаються, є невід’ємною частиною даної фінансової звітності.
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(в тисячах гривень)

Звіт про надходження та використання грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
2021

2020

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

28 809
7 732
(6 980)
(1 750)
(917)
1 618
28 512

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

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

(492)
28 020

1 431
28 809
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Фінансова звітність

(в тисячах гривень)

Звіт про рух фондів
Станом на 31 грудня 2021 року

Станом на 31 грудня 2020 року
Пожертвування і гранти отримані
Пожертвування і гранти використані
Станом на 31 грудня 2021 року

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

Фонди
цільового
призначення

Фонди
нецільового
призначення

Фонди
загалом

2 677
5 548
(4 570)
3 654

27 335
2 184
(4 759)
24 797

30 012
7 732
(9 329)
28 415

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

Примітки, що додаються, є невід’ємною частиною даної фінансової звітності.
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Благодійна організація
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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 2021 та 2020 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 проводився у 2020, але у 2021 році реалізацію проєкту
було призупинено у зв’язку з тим, що даний проект став частиною проекту KF-HUB.
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 проводився у 2020, але
у 2021 році реалізацію проєкту було призупинено у зв’язку з тим, що даний проект став частиною проекту KFHUB.
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. Проєкт проводився у 2020, але у 2021 році реалізацію проєкту було призупинено у зв’язку з з
тим, що даний проект став частиною проекту KF-HUB.
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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
було призупинено у 2020 році у зв’язку з Covid-19, але у 2021 році було продовжено.
Project “Democracy Hub” – проект, направлений на створення середовища для просування демократії серед
української молоді та натхнення майбутніх лідерів країни. Метою проекту є створення середовища для
підвищення інтересу до суспільства, політики, демократії, незалежних ЗМІ, прав людини, екології та зміцнення
молодіжного лідерства та активної громадянської позиції.

Проєкти міжнародного співробітництва:

►

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.

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 2 вересня 2022 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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2.

Основа складання звітності (продовження)

24 лютого 2022 року російська федерація почала повномасштабне військове вторгнення в Україну, що призвело,
серед іншого, до суттєвого скорочення ділової активності, значних пошкоджень інфраструктури та порушення
логістичних зв’язків. Оскільки війна продовжується, зробити точні оцінки збитків для української економіки наразі
неможливо, однак згідно прогнозів Міжнародного Банку, бойові дії призведуть до різкого падіння ВВП.
Після вимушеного тимчасового призупинення діяльності, з 01 квітня 2022 року Фонд вирішив відкрити новий
напрямок діяльності – гуманітарна допомога, а також з 15 квітня 2022 року Фонд відновив роботу над проектами, які
були заплановані на 2022 рік в онлайн-режимі.
Станом на поточну дату, Фонд запускає повністю 4 проекти, а саме «Democracy Hub», «Zero Waste School», «Play for
Equality», «Антидопінг», а також продовжує надавати гуманітарну допомогу. В умовах війни у Фонда з’явились нові
проекти, де міжнародні, а також локальні партнери співпрацюють з Фондом у підтримці дітей і підлітків України,
розробляються нові проекти з надання психологічної допомоги, проводяться благодійні вечори, де збирають фінанси
на підтримку дітей та підлітків через Фонд. За 4 місяці війни було зібрано понад 40 мільйонів гривень пожертвувань.
Враховуючи наявні домовленості з партнерами по проектам та статус переговорів по нових договорах, а також
наявність отриманих пожертвувань Фонду у розмірі 26 млн. грн, керівництво Фонду очікує, що організація зможе
поводити свою діяльність ще протягом щонайменше наступних 12 місяців з дати випуску цієї фінансової звітності за
власний рахунок, навіть у разі відсутності будь-яких додаткових надходжень. Враховуючи дуже велику підтримку
Фонду міжнародними організаціями та партнерами, діяльність Фонду на найближчі роки буде забезпечена. Діяльність
Фонду буде затребувана в будь-який період часу так як вона пов’язана з дітьми, підлітками, батьками та вчителями
України незалежно від місцезнаходження цієї цільової аудиторії.
Для продовження виконання всіх партнерських домовленостей по проектам, Фонд переглянув умови проведення
проектів, а саме зміна проведення місця проектів до більш безпечних областей, проведення проектів в онлайн-режимі,
деколи зміна дат проведення проектів. Для проведення проектів в онлайн-режимі ще у 2021 році була створена
діджитал-платформа Імпактум, що забезпечує всі можливості для якісного і повноцінного продовження діяльності.
Керівництво переглянуло прогнози отримання пожертвувань і грантів та оцінки грошових потоків і базуючись на
проведеному аналізі, керівництво дійшло висновку, що Фонд згенерує достатній операційний грошовий потік для
здійснення своєї діяльності в найближчому майбутньому. Таким чином, менеджмент Фонду вважає, що застосування
принципу безперервності діяльності є доцільним для складання цієї фінансової звітності. Водночас, масштаби та
вплив війни на значні припущення, що лежать в основі планів менеджменту, наразі є непередбачуваними. Одночасно
з цим терміни завершення вторгнення та його впливу залишаються невизначеними. Тому менеджмент Фонду вважає,
що існує значна невизначеність, що може поставити під суттєвий сумнів здатність Фонду продовжувати свою
діяльність на безперервній основі, та як наслідок можливість продовжувати реалізацію проектів Фонду.

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.
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3.

Суттєві облікові судження та оцінки (продовження)

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.
Наступні нові тлумачення, зміни та поправки були прийняті Фондом вперше щодо періодів фінансової звітності, що
почалися після 1 січня 2021 року:



Реформа базової процентної ставки – Етап 2 – Зміни до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16
Поправки до МСФЗ 16 – «Поступки по оренді, пов’язані з пандемією COVID-19»

Застосування цих тлумачень, змін та поправок не мало суттєвого впливу на фінансову звітність Фонду.

5.

Витрати

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

2021

2020

6 426
1 836
2 193
10 455

9 226
1 526
1 356
12 108

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.
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6.

Запаси

Проєкт «Посилка успіху»
Проєкт "Study Visit for Grassroot Trainers"
Проєкт «Challenge Academy»
Проєкт "Football for everyone"
Проєкт "KF- HUB"
Інші проєкти

7.

2021

2020

48 390
22 191
14 702
8 635
3 970
6 292
104 180

6 264
6 292
12 556

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

2021

2020

26 000
2 020
28 020

24 000
4 809
28 809

2021

2020

26 392
1 356
273
28 020

24 293
4 516
28 809

Грошові кошти та їх еквіваленти представлені у таких валютах:

Українські гривні
Євро
Долар

8.

Операційне середовище та економічні умови

Фонд здійснює діяльність в Україні. Українська економіка значною мірою залежить від стану глобальної економіки.
Протягом останніх років, економіка України демонструвала стабільне помірне зростання (2,4-3,4% на рік), за винятком
2020 року, коли ВВП скоротився на 4% в результаті пандемії Covid-19 та пов’язаних з нею обмежувальних заходів,
запроваджених в Україні та за кордоном.
У 2021 році ВВП України зріс на 3,1% за рахунок приватного споживання, як основного драйвера. Останнє
забезпечувалося зростанням реальних заробітних плат на 10,5% та збільшенням надходжень від грошових переказів.
Сприятливий зовнішній попит на українські товари, а також зростання цін призвели до значного збільшення
надходжень іноземної валюти та посилення гривні, курс якої до долара США станом на 31 грудня 2021 року становив
27,2782, після падіння до семирічного мінімуму наприкінці січня 2021 року.
Головними чинниками, що стримували економічний розвиток України, історично були відсутність чіткого
консенсусу щодо напрямків проведення інституціональних реформ, низький рівень залучення інвестицій та постійна
напруженість у геополітичних стосунках з російською федерацією, яка у 2022 році переросла у повномасштабне
військове вторгнення в Україну (Примітки 2 та 11).
У 2021 році геополітична нестабільність мала незначний вплив на економіку та купівельну спроможність на рівні
країни.
В результаті військового вторгнення російської федерації, яке розпочалося 24 лютого 2022 року і наразі триває,
відбулися суттєві зміни у операційному середовищі та умовах ведення бізнесу, як описано у Примітці 2.
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ПЕРЕКЛАД З ОРИГІНАЛУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Благодійна організація
«Благодійний фонд «Фонд Кличко»
Примітки до фінансової звітності
(в тисячах гривень)

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.

11.

Події після звітної дати

24 лютого 2022 року російська федерація здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну та розпочала
ракетні, наземні та морські операції на кількох фронтах, включаючи Київ. В результаті цього були пошкоджені
численні інфраструктурні та промислові об’єкти, а економіка України зазнає негативного впливу. Оголошена та
триває загальна мобілізація до Збройних Сил.
Оцінку Підприємства щодо впливу цього питання на його операційну діяльність наведено у Примітці 2.
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