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Правлiнню
Бла годi й Hoi орга н iза цii <Бла го дiйний фонд <3а по рука>
вул. Василькiвська, буд. 3О
ОЗО22, м. Киiв, Украiна

,Щумка

ми прове ли аудит фiнансовот звiтностi Благодiйнот органiзацii <Благодiйний фонд
<Запорука> (далi - Фонд), що склаДа€ться з балансУ станом на З'l грудня 2оl9 року
та звiту про фiнансовi результати за piK, що закiнчився зазначеною датою (далi -
фiнансоЁа звiтнiсть).

На нашу думку фiнансова звiтнiсть Фонду, що дода€ться, вiдобража€ достовiрно, в

ycix iстотних аспектах фiнансовий стан Фонду станом на Зl грудня 2о19 року,та ii
фiнансовi результати за pik, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - п(с)Бо) в

YKpaiHi.

Основа мя думки

ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi _ мсд).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
<вiдповiдальнiсть аудиторiв> нашого звiry. Ми е незалежниlvlи по вiдношенню до
Фонду згiдно з етичними вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого аудиту

фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог. Ми вважа€мо, Що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i

прийнятн ими для використання ix як основи для нашоi думки.

основа бlо<галтерського облiцу та обмеження щодо розповсюдження та

використання

Ми звертаемо уваry на Примiтку'1. до'фiнансовоI звiтцостi Фонду, в якiЙ зазначена
основа бухгалтерського облiку. Фiнансову звiтнiсть було скпадено 3 метою
сприяння ФондУ у дотриМаннi П(с)Бо в YKpaTHi. Тому фiнансова звiтнiсть може
буги не придатною для iншоi мети. ,

Даний звiт призначений для розгляду керiвництвом ФондУ i не повинеН

розповсюджуватися чи використовуватися iншими сторонами. Нашу думку не
було модифiковано щодо цього питання.
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Вiдповiдал bHicTb уп ра вл iнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання
фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за таку систему вн5лрiшнього
контролю, яку визнача€ потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сутг€вих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцiнку здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi
дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як
основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал
або планус лiквiдувати Фонд чи припинити дiяльнiсть, або не ма€ iнших реальних
альтернатив цьому.

Управлiнський персонал несе
фiнансового звiryвання Фонду.

Вiдповiдал ьн icTb аудиторi в.

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

Нашими цiлями € отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в
цiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. ОбГрунтована впевненiсть €
високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно
до МСА, завжди виявить сутт€ве викривлення, коли воно icHye. Викривлення
мож)ль буги результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються сутг€вими,
якщо окремо або в сукупностi, як обГрунтовано очiкусться, вони мож)ль впливати
на економiчнi рiшення корисryвачiв, що приймаються на ocHoBi цiеI фiнансовоi
звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиry. KpiM
того, ми:

. |дентифiкуемо та оцiнюсмо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й викону€мо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо
аудиторськi докази, що € достатнiмита прийнятними для використання ix як
основи для нашоi думки. Ризик не виявлёння сутг€вого викривлення
внаслiдок шахрайства € вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неп ра в ил ьн i тверджен н я або некгува н ня захода м и в нугрi ш н ього контрол ю.

. Отриму€мо розумiння заходiв вн5прiшнього контролю, що стосуються
аудиry, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам,
а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внугрiшнього
контролю Фонду.

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриhiв iнформацii, зроблених
управлiнськи м персоналом.

о Щоходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку тэ, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв,
робимо висновок чи icHye сутт€ва невизначенiсть щодо подiй або умов, що
може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Фонду продовжувати свою



дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування TaKoi с5rггсвоi невизначеностi, ми повиннi привернуги уваry в
нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй
звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати
свою думку. Нашi висновки Грунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звiry аудитора. BTiM майбугнi подii або умови
мож)ль примусити Фонд припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi.

Ми повiдомля€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з
iншими питаннями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення
аудиту та cyl-T€Bi результати аудиry, включаючи будь-якi с5rгтевi недолiки заходiв
внугрiшнього ю, виявленi нами пiд час аудиry.

Па результатом якого € цей звiт незалежного аудитора,
€

Тел.(О4zr)
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Бл а годi й на о р га ll iза цiя <Бл а годi йний фо нд <€а по рука>

ФlнАнсовА звlтнlсть

cтalloм на 31.12.2О19 роцута за piK, що закiнчився на цю даry.



Бла годi й на орга н iза цiя <Бла годi й н и й фонд (За порука)
Фiнансова звiтнiсть станом на Зl.12.2Оl9 року та за piK, що закiнчився на цю даry.

Баланс на 3l грудня 2Оl9 роц/

Актив Код
рядка

на початок
звiтного potly

На кiнець
звiтного перiоду

l 2 з 4
l.необоротнi акгиви

эсновнi засоби lо,l0 2озз.8 1о 277.3
первiсна BapTicTb ,l01,1

2 351.8 lо 585.8
знос lоl2 (з]8.о) (з08.5)

ншi необоротнi активи lо9о
усього за роздiлом l lо95 2 озз.8 1о277.3
ll. Оборотнi активи

Запаси llоо 321.5
Поточ на дебiторська заборгова н icTb 1,155 l зз4.5 з з53.1
Грошi та ix еквiваленти ll65 ,lо 

98о.9 5 881.2
lншi оборотнi активи ll90 65.8 6.6

усього за роздiлом ll ll95 12з81.2 9 562.4
Баланс lзо0 14 415.о l9 8з9.7

Пасив
Код

Dядка
на початок

звiтного potý/
На кiнець

звiтного перiодч
,l

2 3 4
l.власний капiтал

Капiтал l4оо
Нерозподiлен ий прибугок (непокритий збиток) 142о

Усього за роздiлом l 1495
l l, .Щов гостроковi зобов'яза н ня,

цiл ьове фiнансування та забезпечеF{ F{я
l595

l2ll9.5 6 9о6.5
l l l. Поточнi зобов'язання

KopoTKocTpoKoBi кредити ба HKiB lбоо
Поточ на кредиторська заборгованiсть за:

товари, роботи, послуги l6,15 65.8 6.6
розрахун ка м и з бюджетом l620
розрахvнками зi страхvва н ня ,l625

розрахvнками з оплати праul l63о
ншi поточнi зобов'язання ,l690

2229.7 12926.6
усього за роздiлом lll l695 2295,5 129зз.2

Баланс ,l9o0
14 415.о l9 8з9.7

-
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Бла годi й на орга н iза цiя <Бла годi й н и й фонд пЗа порукао
Фiнансова звiтнiсть станом на Зl.12.2Оl9 року та за piK, що закiнчився на цю даry.

Звiт про фiнансовi результати за 2О19 piK

*Примiтка 
1.

Фiнансова звiтнiсть складалась на ocHoBi методу нарахування, у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв)
бУхгалтерського облiку в YKpaiHi, згiдно якого визнання витрат вiдбувасться одночасно зi збiльшенням зобов'язань або
зменшенням акгивiв
доходи та витрати вiдображаються в облiку та звiтностi у ,оryа,ffiы'йЁ' ня, незалежно вlд часу надходження
акгивiв та сплати коштiв постачальникам.

Президент Наталiя.

цоА '7

К*l

Статrя
Код

рядка За звiтний перiод
за аналогiчний

перiод
,l

2 з 4
4истий дохiд вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2ооо
ншiдоходи 2lбо lз 7о9.5 15745.7
Разом доходи (20ОО + 2lбО) 22ао lз 7о9.5 15745.7
обiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 205о

ншl витрати 2]65 (lз 7о9.5) 15745.7\
Разом витрати (2О5О + 2165) 2285 пз 7о9.5) (15745.7\
Oi н а н со в и й резул ьтат до о податкува н н я (228О - 22S5\ 229о
lодаток на приб\rгок 2зо0
Зитрати (доходи), якi зменшують (збiльшують) фiнан совий
эезул ьтат п iсля оподаткува н ня 2зlо
Чисгий прибугок (эбиток) (229о -2зоо - (+) 2зlо) 2з5о

(-

-)


