
IиеmЬсr of

йпr"ч
AlIiance of
independent firms

(G 04070, Kyiv, Ukraine

l/6 Frolivska St.

+З8 (044) 238 65 З0

info@kompas.com.ua

www.kompas.com.ua

COMPASS GROUP
AUDIT & CONSULTING

звlт н ЕзАr1 Ежно го АудиторА

Правлiнню
Бла год j й ноi орга н iза цiI <Бла годiйний фонд <За порука>
вул. Василькiвська, буд. 3О
ОЗО22, м. Киiв, Украiна

Рдrмка

Ми провел и аудит Фiнансового звiry про надходження та витрати грошових коштiв (далi -Фiнансовий звiт БлагодiйноТ органiзацil.<<Благодiйний фонд uЗапорука> (далi - Фонд) ia piK,
що закiнчився Зl грудня 2О2О року..

На нашу думку Фiнансовий звiт Фонду, що дода€ться вiдображае достовiрно, в ycix
сутI€виХ аспектах' грошовi надходжеНня та витрати ФондУ за piK' що закiнчився Зl гРУдня
2О2О рокУ вiдповiднО до основИ облiкУ методоМ грошовиХ надходжень та витрат, описаноТ
в Примiтцil.

Основа дгlя думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиry (далi - мсА). Нашувiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiстt
аудиторiв> нашого звiry. Ми е незалежнимИ по вiдношенню до Фонду згiдно з етичними
вимогами, застосовними в Украiнiдо нашого аудиry фiнансовоi звiтностi, а також виконалиiншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаемо, що отриманi нами
аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоi
думки.

Сугтсва не в из наче н icTb щодо без пере рв Hoi дiял bHocTi

Ми зверта€мо уваry на можливий вплив карантинних та iнших обмежувальних заходiв щостворювались та, можливо будугь створюватись у зв'язку з пандемiсю вiрусноI iнфекцlТ, яка
викликана SARS-CoV-2 (далi пандемiя CoVlD 19). Управлiнський персонал не iдентифiкувавможливi наслiдки пандемiТ covlD 19 як Ta*i, що iorn, поставити пiд значний cyMHiB
здатнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть.

Однак, ми вважасмо, що наразi неможливо достовiрно оцiнити вплив зазначених подiй якна Фонд, так i на економiчне середовище в цiлому. Можливий негативни й вплив можевiдчуватись в насryпних перiодах. Зазначенi обстiвини вказують на наявнiсть суттевоi
невизначеностi, i як наслiдок, значних cyMHiBiB у здатностi Фонду продовжувати свою
ДiЯЛЬНiСТЬ На беЗПеРеРвнiй ocHoBi. Нашу думку не було ,одr6i*оЁано щодо даногопитаl]ня.

основа 65о<галтерського облiцута обмеження щодо розповсюдження та використання

ми звертасмо уваry на Примiтку 1. до фiнансовоi звiтностi Фонду, в якiй зазначена основабухгалтерського облiку. Фiнансовий звiт було складено з метою сприяння Фонду щодо
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фiНаНСОВОГО ЗВiryВаННЯ За отрИмане цiльове фiнансування. тому фiнансовий звiт можебуги не придатним для iншоТ мети.

щаний звiт призначений для розгляду керiвництвом
розповсюджуватися чи використовуватися iнuими
модифiковано щодо цього питання.

та !онорами Фонду i не повинен
сторонами. Нашу думку не було

Вiдповiдал ьн icTb уп равл iнського персоналу

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне поданняфiнансовоi звiтностi, згiдно з основою бухгалтерського облiку цiльових грошовихнадходжень та витрат. l-{e визначас той факт, що основа бухгалтерЬького облiку цiльовихгрошових надходжень та витрат е прийнятною з метою складання фiнансовйх звiтiв вiснуючих обставинах. Управлiн ський персонал також несе вiдповiдальнiсть за таку системувнугрiшнього контролю, яку визнача€ потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансового звiry, що не мiстить сутгевих викривлень внаслiдок шахрайсrr. "6о;;";;;.'
ПРИ СКЛаДаННi фiНаНСОВОТ ЗВiТностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть заоцiнку здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocцoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, тавикористовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи длябухгалтерського облiку, kpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануелiквiдувати Фонд чи припинити дiяльнiсть, або ". ""a 

iнших реальних альтернатив цьому.Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть та нагляд за процесом фiнансовогозвiryвання Фонду.

в iдповiдал ьн icTb аудиторiв

Наuими цiлями € отримання обrрунтованоi 
"n."*"*o.Ti, що фiнансова звiтнiсть в цiломуне мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiтуаудитора, що мiстить нашу думку. ОбГрунтована впевненiсть € високим piBHeMвпевненостi, проте не гаранry€, що аудит, проведений вiдповiдно до Мсд, завж ди виявитьсутгсве викривлення, коли воно icHyc. Викривлення можутьбути результатом шахрайстваабо помилки. Вони вважаютьсо aуrъ"rrи, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтованоочiкуеться, вони мож)ль впливати на економiчнi рiшення корисryвачiв, що приймаютьсяна ocHoBi цiеi фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне судження тапрофесiйний скептицизм протягом усього завдання , .удrry. KpiM iого, ми:
, lдентифiкусмо та оцiнюсмо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностiвнаслiдоК шахрайстВа чи помилки, розробляемо й вико'нусrо .удri;;;;процедурИ у вiдповiДь на цi ризики, а також отриму€мо аудиторськi докази, що сдостатнiми та прийнятними для використання Тх як основ и для нашоi Думки. Ризикне виявлення суттевого викривлеF]ня внаслiдок шахрайства € вищим, нiж длявикривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову,пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами

BHyTpi ш н ього контрол ю., отриму€мо розумiння заходiв внуг,рiшнього контролю, що стосуються аудиry, длярозробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обстаъинам, а не длявисловлення думки щодо ефективностi системи внугрiшнього контролю Фонду.о оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiстьоблiкових оцiнок i вiдповiдних iэозкриттiв iнформацii, зроблених управлiнськимперсоналом.
о !оходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналомприпущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiкута, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо "r."Ъ"о* чи icHye .уr."Ьневизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний cyMHiBздатнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми



доходимо висновку щодо iснування такот с5гггсвоi невизначеностi, ми повиннiпривернл-и увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii уфiнансовiй звiтностi або, якlllо Taki розкриття iнформацii с неналежними,модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунryються на аудиторських доказах,отриманих до дати нашого звiry аудитора. BTiM майбутнi подiт або умови мож)льпримусити Фонд припинити свою дiяльнiсть на безперЬрвнiй ocHoBi.

ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншимипитаннями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиry ,a ayrra"i
результати аудиry, включаючи будь-якi с5лггсвi недолiки заходiв внугрiшнього контролю,виявленi нами пiд час аудиту.

3 повагою,
Шцурка Лариса
.Щирекгор ТОВ нгова група <<Компасr>

N90lol83lРеестрацiйн аудитора
Тел.(О44)

З1 травня
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Бла годiй на органiзацiя <Благодiй ний фонд <Запорука>
ФiнансовиЙ звiт про надходження та витрати грошових коштiв

станом на З1.12,2О2Ор. та за piK, що закiнчився на цю даry.

ФlнАнсовиЙзвlт no9 цадходжЕння тА витрАти грошових коштlв
станом на 3l.'l2.2O2Op. та за piк, що закiнчився на цю даry ''.

Ne п/п показники а,
l залишок кощтiв
2 Доходи

5,881,2з9.9l

Мiжнаролнiдонори, в тому числi: 6,оlз,2з9.ов
Краудфанди н гова платформа С LOBALC lvl NC FoUNDATloN lNc 4зо,з56.з5
Нацiональнi бла годiйнi гранти l,о54,68о.оо
Надання благодiйноi допомоги вiд бiзнес сектору 2,552,з7з.8о
Благодiйна допомога вiд фiзичних осiб 2,188,оз2.79
Нацiонал ьн i краудфанди нговi платформ и:
УкраТнська Бi ржа Благодi й HocTi 3,19з,211.8о
KlND Challenge 2,547.оо
СМС благодiйнiсть ,1з,66о.оо

Пасивнi доходи 689.44
Кошти Фонду соцiал ьного страхуван ня l57,1l7.8о

l5,175,551.7lВсього доходiв у iй формi
.Щоходи в негрошовiй формi 2,4з4,729.6о
Доходи вiд rqурсових рiзниць 1,477,998.в9
Всього доходiв l9,о88,28о.2о
Повернення aBaHciB за 2О19 piK l5,з67.о5
Витрати

Будiвництво !ачi з,481,472.79
Популя ризацiя благодiй HocTi 25о,з85.оо
Адм i н iстрати вн i витрати 2,297,4о8.з5
Л iкарня н i l57,1l7.8о
Аудит 5з,5оо.оо
Всього витрату грошовiй формi 16,347,276.27

в негрошовiй формi 2,4з4,729.6о
Всього витрат l8,782,оо5.87
Залишок на 31.12.2О20р. 6,2о2,в81.29

*Примiтка 
1

Фiнансовий звiт про
касового методу i не
стандартiв фiнансовоi
облiку в YKpaiHi.

надходження та витрати грошових коштiв складався на ocHoBi
призначений для представлення у вiдповiдностi до Мiжнародних
звiтностi або Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського

ОбЛiК НаДХОДЖеНЬ Та ВИТРат коштiв здiйснюсться на касовiй ocцogi, що явля€ собоюзагальну облiкову основу, яка вiдрiзняеться вiд Нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку в ykpaTHi, а саме надхбдження визнаються тодi, коли коштибезпосередньо отриманi, а витрати визнаються при s{ллатi *oriia постачальникам.
основою для формування Фiнансового звiту е бчхгауыfкий облiкбанкiвських операцiй.

президент Фонду 2' / -/'

//* 
Онiпко Наталiя
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