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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУНДАЦІЯ ДІМ РОНАЛЬДА МАКДОНАЛЬДА В УКРАЇНІ»
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансового звіту, який достовірно, у всіх суттєвих
аспектах відображає інформацію про залишок коштів Благодійної Організації «Фундація Дім
Рональда МакДональда в Україні» (далі – «Організація») станом на 31 грудня 2017 року, а також
доходи і витрати, понесені протягом року, що закінчився на зазначену дату, згідно із касовим
методом обліку.
Під час підготовки фінансового звіту керівництво несе відповідальність за:


належний вибір і застосування облікової політики;



представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує
прийнятність, достовірність, зіставність та зрозумілість такої інформації;



розкриття додаткової інформації у випадках, коли відповідність вимогам касового методу обліку
є недостатнім для розуміння користувачами того впливу конкретних операцій, інших подій та
умов на фінансовий звіт Організації; та



оцінку здатності Організації продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Керівництво також несе відповідальність за:


створення, впровадження та підтримання в Організації ефективної та надійної системи
внутрішнього контролю;



ведення обліку у формі, яка б давала змогу розкрити та пояснити угоди Організації, а також
надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю щодо залишків коштів Організації і
яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність вимогам касового методу обліку;



ведення облікової документації відповідно до законодавства України, а також облікових записів,
підготовлених на основі касового методу обліку;



застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Організації;



запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.

Фінансовий звіт за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, був схвалений керівництвом Організації
17 серпня 2018 року.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Управлінському персоналу та членам Наглядової Ради Благодійної Організації «Фундація
Дім Рональда МакДональда в Україні»:
Думка
Ми провели аудит фінансового звіту Благодійної Організації «Фундація Дім Рональда МакДональда в
Україні» (далі – «Організація») станом на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився зазначеною
датою.
На нашу думку, фінансовий звіт, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах
інформацію про залишок коштів Організації станом на 31 грудня 2017 року, а також доходи і
витрати, понесені протягом року, що закінчився на зазначену дату, згідно із касовим методом
обліку.
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 фінансового звіту»
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Організації згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансового звіту, 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.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансовий звіт
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цього фінансового
звіту відповідно до касового методу обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансового
звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансового звіту управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Організації продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський
персонал або планує ліквідувати Організацію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Організації.
Відповідальність аудитора за аудит фінансового звіту
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансовий звіт 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, якщо 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 цього фінансового звіту.
Назва «Делойт» стосується однієї чи кількох юридичних осіб: «Делойт Туш Томацу Лімітед», приватної компанії з відповідальністю учасників
в гарантованих ними межах, зареєстрованої за законодавством Великобританії (далі – «ДТТЛ»), мережі фірм-учасників ДТТЛ та пов’язаних
з ними осіб. ДТТЛ і кожна з її фірм-учасників є самостійними та незалежними юридичними особами. ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал»)
не надає послуги клієнтам. Докладну інформацію про ДТТЛ та її фірми-учасники розміщено за посиланням: www.deloitte.com/about.
© 2018 ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». Усі права захищені.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:


Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансового звіту внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також 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, неправильні 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.



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, на основі отриманих
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов,
які поставили б під значний сумнів можливість Організації продовжити безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовому
звіті або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
Втім майбутні події або умови можуть примусити Організацію припинити свою діяльність на
безперервній основі.



Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансового звіту включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансовий звіт операції та події, що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

17 серпня 2018 року
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В тис. грн, якщо не зазначено інше
Примітки

Фактичні
показники

Залишок коштів станом на 1 січня 2017 року

5 091

Надходження грошових коштів у вигляді благодійних внесків

4

9 620

Понесені витрати
Благодійні проекти
Професійні послуги
Втрати на персонал
Податки та соціальні внески
Адміністративні витрати

6
7
8
8
9

(2 615)
(432)
(285)
(131)
(54)

Усього понесених витрат
Нереалізований прибуток від зміни курсів валют
Залишок коштів станом на 31 грудня 2017 року

(3 517)
292
11 486

Цей фінансовий звіт був затверджений управлінським персоналом Організації 17 серпня 2018 року і
підписаний від її імені:
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Примітки на сторінках 5-10 є невід’ємною частиною цього фінансового звіту.

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУНДАЦІЯ ДІМ РОНАЛЬДА МАКДОНАЛЬДА В УКРАЇНІ»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
В тис. грн, якщо не зазначено інше
1.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Благодійна Організація «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» (далі – «Організація»)
була заснована в жовтні 2016 року. Її діяльність направлена на створення кімнат для сімей
тяжко хворих дітей, що перебувають на лікуванні далеко від дому. Офіс Організації
зареєстрований за адресою: вул. Гришка, 7, м. Київ, Україна, 02140.
«Фундація Дім Рональда МакДональда» (надалі «ФДРМ») – це американська незалежна
неприбуткова організація, що була заснована в 1974 році в США. ФДРМ має глобальну мережу
філій у 64 країнах та регіонах. ФДРМ надає життєво важливі ресурси та співчутливу турботу
дітям та їхнім сім'ям, що обслуговуються у лікарнях по всьому світу. Основні програми ФДРМ –
Будинок Рональда МакДональда, Сімейні Кімнати Рональда МакДональда та Автофургони
Турботи Рональда МакДональда – забезпечують доступ до медичних послуг та запроваджує
сімейно-орієнтовану допомогу.
Основними цілями діяльності Організації є:


благодійність для дітей та їх сімей;



соціальна реабілітація хворих дітей та дітей-інвалідів, у тому числі осіб з психічними та
фізичними вадами;



пропаганда діяльності у сфері профілактики хвороби та охорони здоров'я дітей,
профілактики дитячих вад, пропаганди здорового способу життя;



реалізація програм та організація заходів, що стосуються медичної, соціальної та культурної
допомоги дітям, які потребують цього;



залучення уваги соціальної спільноти, релігійних та благодійних організацій, установ та
інших організацій до проблем хворих дітей та дітей-інвалідів, у тому числі осіб з психічними
та фізичними вадами;



популяризація високих моральних норм, ідеалів людяності, благодійності та допомоги.

В Україні «Фундація Дім Рональда МакДональда» втілює програму створення Сімейних Кімнат.
У Сімейних Кімнатах Рональда МакДональда українські родини мають змогу відпочити, поїсти,
набратися сил, приділити час спілкуванню та грі з дитиною.
Діяльність Організації фінансується шляхом збору коштів та благодійних пожертвувань.
Засновником та найбільшим корпоративним донором Організації в Україні є компанія
«МакДональдс Україна», яка здійснює залучення коштів шляхом проведення благодійних акцій
«Долонька щастя» в мережах ресторанів МакДональдс.
Місія Організації полягає у створенні, пошуку і підтримці програм, які безпосередньо
покращують здоров'я і самопочуття дітей та їх сімей. Для досягнення своєї мети протягом
2017 року Організацією були проведені наступні заходи:


організація конференції спрямованої на запровадження принципів сімейно-орієнтованої
медицини;



поширення інформаційних матеріалів разом з Міністерством охорони здоров’я України;



випуск документального фільму на тему сімейно-орієнтованої медицини;



участь у книжкових виставках та спортивних заходах;



у листопаді 2017 року Організація відкрила першу Сімейну Кімнату в дитячій лікарні
«ОХМАТДИТ» у місті Львів.
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2.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь. Крим,
автономна республіка у складі України, був фактично анексований Російською Федерацією. У
2016-2017 роках продовжувався збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької
областей. Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти щодо
основних іноземних валют, зменшення ВВП, неліквідності та волатильності фінансових ринків.
У 2017 році індекс інфляції становив 13,7% у порівнянні із 12,4% у 2016 році. Українська
економіка продовжувала відновлюватись від економічної та політичної кризи попередніх років,
що призвело до поступового зростання реального ВВП приблизно на 2,1% (2016: 1,4%) і
стабілізації національної валюти. Із точки зору торгівлі, економіка переорієнтовувалась на ринок
Європейського Союзу («ЄС»), що стало результатом підписаної Угоди про асоціацію з ЄС у січні
2016 року, яка створила Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі («ПВЗВТ»).
За цією угодою Україна зобов’язалась гармонізувати свої правила, норми та стандарти торгівлі з
відповідними положеннями ЄС, поступово зменшувати імпортні мита для товарів із країн-членів
ЄС та відмінити експортні мита протягом 10-річного перехідного періоду. Впровадження ПВЗВТ
розпочалось із 1 січня 2017 року. В свою чергу Російська Федерація запровадила торгове
ембарго або імпортні мита на основні українські продукти експорту. У відповідь Україна
запровадила аналогічні заходи до російської продукції.
Щодо валютного регулювання, Національний банк України («НБУ») зменшив обов’язкову частку
продажу валютних надходжень від 65% до 50% із квітня 2017 року, збільшив період
розрахунків за експортно-імпортними операціями від 120 до 180 днів із травня 2017 року і
дозволив компаніям здійснювати виплату дивідендів за 2013 рік (та попередні роки) з лімітом
у 2 мільйони доларів США на місяць із листопада 2017 року (із червня 2016 року компаніям
дозволялось здійснювати виплату дивідендів нерезидентам за 2014-2016 роки з лімітом у
5 мільйонів доларів США на місяць).
У березні 2015 року Україна підписала угоду про чотирирічну програму розширеного
фінансування («ПРФ») із Міжнародним валютним фондом («МВФ»), яка триватиме до березня
2019 року. Загальна сума за програмою становить 17.5 мільярда доларів США, з яких на цей час
Україна отримала лише 8.7 мільярда доларів США. У вересні 2017 року Україна успішно
випустила єврооблігації на суму 3 мільярда доларів США, із яких 1.3 мільярда доларів США
становить нове фінансування, а решта суми призначена для рефінансування облігацій, які
підлягають погашенню у 2019 році. НБУ очікує, що Україна отримає іще 3.5 мільярда доларів
США від МВФ у 2018 році. Щоб отримати наступні транші, уряд України повинен впровадити
певні ключові реформи, включно з такими сферами як пенсійна система, антикорупційне
законодавство та приватизація.
Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від успіху
українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі
складно передбачити.

3.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основа бухгалтерського обліку
Цей фінансовий звіт підготовлений на основі касового методу обліку, який є комплексним
методом бухгалтерського обліку. За цим методом доходи визнаються у момент їхнього
отримання, а не коли вони були зароблені, а витрати визнаються у момент виплати, а не коли
вони були понесені. Фінансовий звіт представлений в національній валюті України – гривні, що
є функціональною валютою та валютою представлення фінансового звіту.
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Операції в іноземних валютах
Залишки коштів в іноземній валюті первісно визнаються за офіційним курсом гривні до
іноземних валют на дату розрахунку – дату визнання коштів. Надалі вони переоцінюються під
час кожної зміни офіційного курсу. Залишки коштів в іноземній валюті відображаються у
фінансовому звіті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним
банком на дату складання фінансового звіту.
Залишки грошових коштів перераховується в гривнях за курсами, встановленими Національним
банком України на кінець звітних періодів.
Гривневі еквіваленти доходів та витрат Організації перераховуються із застосуванням
офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату кожної
транзакції (платіж або надходження) здійсненої протягом року, що закінчився 31 грудня
2017 року.
Офіційні курси гривні до іноземних валют, за якими відображені статті фінансового звіту були
такими:

Гривня/долар США
Гривня/євро

Станом на
31 грудня
2017 року

Середній курс
обміну валют
за рік, що
закінчився
31 грудня
2017 року

Станом на
1 січня
2017 року

28.067223
33.495424

26.594725
30.012846

27.190858
28.422604

Грошові кошти
Залишки грошових коштів включають в себе кошти, які можуть бути використані на першу вимогу
і мають незначний ризик коливання вартості. Організація відкрила поточні банківські рахунки в
національній та іноземних валютах в ПАТ «СІТІБАНК». Отримані Організацією кошти зберігаються
на цих рахунках, усі платіжні операції здійснюються виключно з цих рахунків.
4.

НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ВИГЛЯДІ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ
Благодійні внески, отримані протягом року, що закінчився 31 грудня 2017 року, були
наступними:
2017
Локальні партнери
Іноземні партнери
Благодійна скринька

6 628
2 984
8

Усього отримано благодійних внесків

9 620

Сума внесків, отриманих від 5 найбільших донорів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року,
становила 9 116 тисяч гривень або 94,8%. Сума надхлджень, отриманих від благодійної
програми «Долонька щастя», яка відбулася в ресторанах «МакДональдс Юкрейн» в листопаді
2017 року, становила 43% від загальної суми отриманих благодійних внесків.
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5.

ДОПОМОГА У НЕГРОШОВІЙ ФОРМІ
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2017 року, Організація отримала допомогу у негрошовій
формі у вигляді наступних товарів та послуг:


сантехніка для Сімейної кімнати у Львові (унітаз – 3 шт., душовий гарнітур – 1 шт., душовий
піддон – 1 шт., змішувач для раковини – 2 шт., умивальник – 2 шт.);



телекомунікаційні товари та послуги (wi-fi маршрутизатор, стаціонарний телефон,
підключення до інтернету);



техніка (кондиціонер – 2 шт., холодильник – 1 шт., зволожувач – 1 шт., радіогодинник –
1 шт., мобільний телефон – 2 шт.).

Дана допомога була надана для реалізації благодійної програми.
6.

ВИТРАТИ НА БЛАГОДІЙНІ ПРОЕКТИ
Витрати на благодійні проекти протягом року, що закінчився 31 грудня 2017 року були
наступними:
2017
Сімейна Кімната Рональда МакДональда у місті Львів, у тому числі:
Проектно-конструкторські роботи
Меблі та обладнання
Підтримка діяльності
Відрядження
Оренда
Інші пов’язані витрати
Сімейна Кімната Рональда МакДональда у місті Вінниця

1,466
799
599
32
20
12
4
1

Програма «Awareness», у тому числі:
Конференції та інші заходи
Документальний фільм
Промо-зона «Будиночок»
Друковані матеріали
Реклама у ЗМІ

991
409
236
131
123
92

Адміністрування сімейних кімнат, у тому числі:
Обслуговування веб-сайту
Відрядження
Конференції та інші заходи
Інші пов’язані витрати

157
85
44
13
15

Усього витрат на благодійні проекти

2,615

1 червня 2017 року у Міжнародний день захисту дітей було презентовано документальний фільм
«Бути поруч», метою якого було пропагування принципів сімейно-орієнтованої медицини.
2 листопада 2017 року з нагоди відкриття Сімейної кімнати у Львові відбулася конференція
«Лікар і сім'я пацієнта: нові підходи до спільної роботи». Метою заходу було допомогти лікарям
у дитячих лікарнях, головним лікарям, представникам регіональних відділів охорони здоров'я
ввести принципи сімейно-орієнтованої медицини.
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7.

ВИТРАТИ НА ПРОФЕСІЙНІ ПОСЛУГИ
Витрати на професійні послуги протягом року, що закінчився 31 грудня 2017 року були
наступними:
2017

8.

Бухгалтерські послуги
Юридичні послуги
Інші

407
13
12

Усього витрат на професійні послуги

432

ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ, ПОДАТКИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВНЕСКИ
Витрати на персонал протягом року, що закінчився 31 грудня 2017 року були наступними:
2017
Менеджер проектів
Адміністратори
Директор

214
55
16

Усього витрати на персонал

285

Податки та внески, що сплачено до Пенсійного фонду України відповідно до положень чинного
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування,
становлять 131 тисячу гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.
Організація не має жодних інших зобов’язань за виплатами після звільнення працівників або
інших істотних виплат.
9.

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати протягом року, що закінчився 31 грудня 2017 року були наступними:
2017
Меблі та обладнання
Оренда
Комісія банку
Ліцензії (M.E.Doc)
Інші

25
15
5
2
7

Усього адміністративних витрат

54
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10. УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Оподаткування
Організація є неприбутковою організацією і звільняється від сплати податку на прибуток. Однак,
законодавство і нормативно-правові акти, які впливають на провадження господарської
діяльності в Україні, продовжують зазнавати швидких змін. Тлумачення управлінським
персоналом такого законодавства, яке застосовується до діяльності Організації, може бути
оскаржене відповідними органами. На думку управлінського персоналу, Організація належним
чином виконала свої податкові зобов’язання із застосуванням консервативного підходу і на
основі свого тлумачення податкового законодавства. Однак, у відповідних органів може бути
інше тлумачення, і їхній вплив на діяльність Організації наразі складно передбачити.
Судові провадження
Під час звичайної операційної діяльності до Організації можуть висуватись судові позови та
скарги. У випадку коли управлінський персонал Організації оцінює ризик відтоку фінансових
ресурсів як можливий або їхню суму неможливо визначити достовірно, Організація здійснює
розкриття такого умовного зобов’язання.
Станом на 31 грудня 2017 року управлінський персонал визначив, що не існувало жодних
зобов’язань, пов’язаних із судовими розглядами, які необхідно розкривати як умовні.

11. ПОДІІ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Організація мала право на отримання відшкодування від «Фундація Дім Рональда МакДональда»
у розмірі 50% витрат, пов'язаних з будівництвом Сімейної Кімнати Рональда МакДональда у
Львові. Відповідно, 3 травня 2018 року Організація отримала відшкодування у розмірі
710 315 гривень (або 27 158 доларів США за обмінним курсом, встановленим Національним
банком України на дату здійснення операції).
12. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
Цей фінансовий звіт Організації був затверджений управлінським персоналом до випуску
17 серпня 2018 року.
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