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1. Загальна інформація
Благодійна організація «Фонд Олени Пінчук» (раніше «Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД») («Фонд»)
була заснована трьома громадянами України, зокрема пані Оленою Пінчук спільно з її чоловіком паном
Віктором Пінчуком у вересні 2003 року. Офіс Фонду зареєстрований за адресою: вул. Мечникова, 2, м.
Київ, Україна.
«Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД» («Фонд в Великобританії») був зареєстрований Реєстраційною
Палатою Англії та Уельсу 13 жовтня 2010 року. Фонд у Великобританії був заснований Оленою Пінчук
з метою сприяння досягненню цілей Фонду за допомогою міжнародної співпраці.
Діяльністю вищезазначених Фондів, далі разом – «Фонди», управляє менеджмент Фонду, який
призначається засновниками і надає звіти засновникам. Керуючі повноваження менеджменту Фонду
надані на підставі відповідних угод між Фондом і Фондом у Великобританії.
Від самого початку основними цілями Фонду, що визначені в установчих документах, була боротьба з
епідемією ВІЛ / СНІДу в Україні; зниження темпів розвитку епідемії; підтримка людей, які живуть з
ВІЛ / СНІДом шляхом поліпшення якості їх життя і залучення кращого міжнародного досвіду для
протидії епідемії ВІЛ / СНІДу в Україні.
6 грудня 2017 року Фонд оголосив, що сферу його діяльності надалі буде розширено. Разом з
протидією епідемії ВІЛ/СНІДу, яка залишиться одним з пріоритетних напрямків діяльності, Фонд також
буде орієнтований на популяризацію здорового способу життя, освітні проекти для молодих дівчат і
жінок та залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері. Юридичну назву
Фонду було змінено відповідно.
Проекти, які були реалізовані в період 2003 - 2018 років, були спрямовані переважно на:
−

інформаційні та освітні кампанії;

−

підтримка людей, що живуть з ВІЛ / СНІДом; медичних закладів та дитячих будинків;

−

проект «Натхнення. Можливості. Успіх.»;

−

проект «Ветеран Хаб»;

−

програми міжнародної співпраці.

Проект «Натхнення. Можливості. Успіх.» («Я зможу!») спрямований на посилення ролі жінок у
суспільстві. Його головна мета – довести, що жінка в Україні може стати успішною в будь-якій сфері.
До проекту доєдналися успішні та відомі жінки, історії яких надихають, стають прикладом для дівчат
та спонукають до пошуку нових можливостей. В рамках проекту будуть відібрані найбільш активні та
вмотивовані дівчата, з яких буде сформована та підготована команда молодих жінок-тренерів - вони
зможуть продовжити проектну роботу у своїх громадах, допомагаючи дівчатам повірити в себе та
обрати правильну рольову модель.
«Ветеран Хаб» – це спільний проект фондів Олени Пінчук, Віктора Пінчука та громадської організації
«Побратими», створений задля централізованого надання послуг ветеранам, працівникам сектору
безпеки, їх рідним та близьким, а також підтримки процесу їх інтеграції в суспільне життя. Це простір
для громадських організацій, що працюють у сфері ветеранських справ, який поєднує
адміністративний центр для надання психосоціальних послуг та платформу для освітніх заходів.
Ветеран Хаб розпочав роботу 1 листопада 2018 року і наразі працює у тестовому режимі.
Міжнародна співпраця переважно включала участь Фондів у спільних проектах з СНІД-Фондом Елтона
Джона.
Співпраця зі СНІД-Фондом Елтона Джона також почалася в 2007 році. У 2018 і 2017 роках кошти, які
були виділені Фондами, у розмірі 183 219 доларів США та 253 169 доларів США відповідно були
використані СНІД-Фондом Елтона Джона для підтримки проекту з профілактики передачі ВІЛ серед
дітей з вулиць в Україні через партнерські організації, а також для організації сервісів по виявленню
нових випадків ВІЛ.
Протягом 2018 року надходження в розмірі 311 371 доларів США та виплати у розмірі 182 495 доларів
США були здійснені через банківські рахунки Фонду у Великобританії (2017: надходження в розмірі
277 550 доларів США та виплати в розмірі 253 169 доларів США).
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2. Основні принципи облікової політики
Метод обліку
Комбінований звіт про надходження та використання грошових коштів Фондів («Комбінований звіт»)
був складений у відповідності до концептуальної основи спеціального призначення, яка передбачає,
що облік ведеться за надходженням та виплатою грошових коштів. Така основа спеціального
призначення не передбачає відповідності Міжнародним стандартам фінансової звітності або іншим
стандартам бухгалтерського обліку, які є загально прийнятими в будь-якій окремій країні, у тому числі
Україні чи Великобританії, де зареєстровані Фонди. У відповідності до цієї концептуальної основи
обліку доходи визнаються в момент надходження грошових коштів, витрати визнаються в момент їх
сплати, а не понесення.
Для цілей оподаткування та інших регулятивних цілей Фонди складають окрему звітність.
Метод зведення
Комбінований звіт про надходження та використання грошових коштів Фондів представлений за
методом зведення, який менеджмент вважає прийнятним для звітування Засновнику. Комбінований
звіт Фондів включає звіти окремих Фондів за рік, що закінчився, та накопичувальним підсумком з дати
створення по 31 грудня 2018 року. Індивідуальні звіти Фондів підготовлені станом на аналогічну дату
звітності, із застосуванням відповідних принципів обліку. Надходження та використання усіх грошових
коштів між Фондами було повністю виключено.
Іноземні валюти
Валютою представлення для цілей цього Комбінованого звіту про надходження та використання
грошових коштів є долар США (“долар США”). Функціональною валютою Фонду є національна валюта
України − гривня (“грн”). Функціональною валютою Фонду у Великобританії є долар США. Відповідно,
операції, відображені у Комбінованому звіті, які не здійснювалися в доларах США були перераховані
в доларах США за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України (НБУ), що
діяв на дату здійснення цих операцій. Залишок грошових коштів станом на дату звітності було
перераховано у валюту представлення за обмінним курсом на дату звітності (27.6883 грн. за 1 дол.
США на 31 грудня 2018 року (2017: 28.0672 грн. за 1 дол. США)).
Різниці між фактичним курсом операції, що була здійснена в іноземній валюті, та курсом НБУ на дату
здійснення операції включаються до прибутку / збитку від курсових різниць.
3. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати включають виплати грошових коштів на загальне управління та організації
діяльності Фондів, а також включають наступні види витрат:
Витрати на оплату праці
Оренда
Інші витрати

2018

2017

63 485
19 771
11 060
94 316

71 006
17 752
15 652
104 410

4. Операційне середовище
Діяльність Фондів знаходиться під значним впливом операційного середовища України. 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.
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4. Операційне середовище (продовження)
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.
5. Податкові ризики та ризики, пов’язані з дотриманням законодавства
Фонди є благодійними некомерційними організаціями, які звільнено від сплати податку на прибуток та
деяких інших податків, включаючи податок на пасивний дохід, за умови підтримання ними статусу
некомерційної організації.
Менеджмент вважає, що тлумачення ним діючого законодавства є коректним, а діяльність Фондів
здійснюється у повній відповідності діючого законодавства, та Фонди продовжують відповідати статусу
некомерційних організацій. Усі передбачені законодавством відрахування, включаючи податок на
фонд заробітної плати, сплачувалися вчасно й належним чином. У той же час, існує ризик, що операції
та коректність їх тлумачення, які не були оскаржені контролюючими органами раніше, можуть бути
поставлені під сумнів у майбутньому, проте, такий ризик з часом зменшується. Визначення сум і
вірогідності негативних наслідків можливих незаявлених позовів не є практично застосовною.
6. Інші фактичні й потенційні зобов’язання
Правові аспекти
В ході своєї звичайної діяльності Фонди можуть стикатися з судовими позовами і претензіями.
Менеджмент 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
Фондів у майбутньому.
Розподіл пожертвувань
Перед тим як розпочати той чи інший проект, менеджмент здійснює оцінку відповідності пропонованих
проектів цілям Фондів, а також вимогам законодавства щодо благодійної та некомерційної діяльності.
Далі, в ході реалізації проектів, менеджмент здійснює контроль, наскільки можливо і доцільно,
узгодженості цих проектів із заявленими цілями на основі звітів та інших документів, наданих іншими
учасниками проектів і отримувачами пожертвувань, а також керуючись результатами вибіркових
перевірок.
Втім, через об’єктивне обмеження можливості менеджменту Фондів оцінювати та контролювати
відповідність і фактичний розподіл фондів іншими учасниками проектів та кінцевими отримувачами
встановленим Фондом задачам, може мати місце та не бути виявленим, нецільове використання
коштів, виділених Фондами для кожного проекту. Як і щодо до інших потенційних зобов’язань,
менеджмент вважає, що загальний розмір відповідальності Фондів, яка може виникнути в результаті
цих випадків, не буде мати істотного негативного впливу на їх фінансовий стан або результати
діяльності у майбутньому.
7. Події після звітної дати
Діяльність після звітної дати
У березні 2019 р. керівництво Фондів вирішило призупинити фінансування діяльності через Фонд у
Великобританії, тому подальша діяльність фінансувалася за рахунок надходжень Фонду в Україні.
Пандемія коронавірусу у 2020 р.
У зв'язку з швидкоплинним розвитком пандемії коронавірусу (COVID-19) у 2020 р. багатьма країнами,
зокрема Україною, було запроваджено карантинні заходи, що суттєво вплинуло на рівень і масштаби
ділової активності учасників ринку. Очікується, що як сама пандемія, так і заходи щодо мінімізації її
наслідків можуть вплинути на діяльність компаній у різних галузях. Фонди розцінюють цю пандемію як
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некоригувальну подію після звітного періоду, кількісний ефект якої неможливо оцінити з достатнім
ступенем упевненості.
У межах своєї діяльності Фонди долучилися до реагування на пандемію коронавірусу в Україні,
підтримуючи благодійні організації, медичні заклади та ЗМІ, які розповідають про загрозу COVID-19.
Наразі керівництво Фондів проводить аналіз можливого впливу мінливих мікро- та макроекономічних
умов на фінансовий стан та результати діяльності Фондів, а також вживає заходів для мінімізації його
впливу на діяльність Фондів, наскільки це можливо.
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