
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ПРАКТИКУЮЧОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ФАХІВЦЯ 
щодо надходження та належного використання коштів за благодійною програмою
“Волонтерский проект “Help Ukraine” за період з 24.02.2022 - 30.06.2022



ВИСНОВКИ АУДИТУ Керівництву 
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «КИЇВСЬКА 

ШКОЛА ЕКОНОМІКИ»

Висновок

Інформація, якої стосується цей звіт

На нашу думку надходження коштів у вигляді благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб за Благодійною програмою 
«Волонтерський проект «HELP UKRAINE»  (надалі –  проект «HELP UKRAINE») за період з 24.02.2022  по 30.06.2022
та їх використання належно відображене у Звіті про надходження та належне використання коштів в усіх суттєвих аспектах.

Цей висновок слід читати в контексті того, про що ми говоримо у решті нашого звіту.

Обсяг нашої роботи обмежувався наданням обґрунтованої 
впевненості щодо відповідності відображення у Звіті про 
надходження та належне використання коштів благодійних 
внесків за проектом «HELP UKRAINE» повноти 
надходжень коштів та цільового призначення їх 
використання умовам програми проекту «HELP UKRAINE».

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію 
та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні професійні стандарти
і ступінь впевненості

Ми виконали завдання, що забезпечує обґрунтовану 
впевненість, відповідно до Міжнародного стандарту 
завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) 
«Завдання з надання впевненості, що не є аудитом 
чи оглядом історичної фінансової інформації», 
випущеного Радою з Міжнародних стандартів аудиту та 
надання впевненості.



ВИСНОВКИ АУДИТУ
Незалежність та контроль якості

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних 
бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності), затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики 
для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та 
належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми дотримуємось вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та 
огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» (далі – МСКЯ 1), інших 
професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСКЯ 1.

Завдання було виконано незалежною та кваліфікованою командою, яка має відповідний досвід з надання впевненості.

Відповідальність керівництва Благоднійного Фонду «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ»

Керівництво Благодійного Фонду «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» (надалі – БФ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» несе 
відповідальність за належне використання коштів у вигляді благодійних внесків за проектом «HELP UKRAINE», повноту 
та достовірність складання Звіту про надходження та належне використання коштів та за розробку, впровадження 
та підтримання такої системи внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає необхідною для забезпечення 
дотримання Благодійної програми «Волонтерський проект «HELP UKRAINE».



ВИСНОВКИ АУДИТУ

Відповідальність практикуючого незалежного фахівця

• плануванні і виконанні завдання з метою отримання обґрунтованої впевненості щодо надходження та належного       
    використання коштів за проектом  «HELP UKRAINE» за період з 24.02.2022 по 30.06.2022;

• формуванні незалежного висновку на основі виконаних нами процедур і отриманих доказів;

• наданні нашого незалежного звіту керівництву БФ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ».

Наша відповідальність полягає в:



ВИСНОВКИ АУДИТУ
Опис предмета і критеріїв перевірки

Мета завдання з надання впевненості полягає в тому, щоб дозволити практикуючому фахівцю надати  висновок щодо 
надходження та належного використання коштів у вигляді  благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб 
за Благодійною програмою «Волонтерський проект «HELP UKRAINE» за період з 24.02.2022 по 30.06.2022  відповідно 
до зазначених нижче критеріїв:

а) повнота відображення благодійних внесків від 
фізичних та юридичних осіб за цільовим 
призначенням.

b) відповідність цільового  використання коштів на 
придбання військової амуніції, техніки, обладнання, 
медичних засобів та інших товарів та послуг для 
потреб Сил територіальної оборони Збройних сил 
України, Центру громадського здоров’я та інших 
зацікавлених бенефіціарів.

c) достовірність отримання від постачальників військової 
амуніції, техніки, обладнання, медичних засобів та 
інших товарів та послуг для потреб Сил територіальної 
оборони Збройних сил України, Центру громадського 
здоров’я та інших зацікавлених бенефіціарів

d) достовірність передачі військової амуніції, техніки, 
обладнання, медичних засобів та інших товарів 
та послуг, придбаних за благодійні кошти Силам 
територіальної оборони Збройних сил України, Центру 
громадського здоров’я та іншим зацікавленим 
бенефіціарам.



ВИСНОВКИ АУДИТУ
Виконана робота

• опитування керівництва БФ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ».
• опитування ключових працівників БФ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ».
• виконання процедур по суті, для підтвердження належного використання коштів благодійних внесків.

Враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, наша робота
включала, але не обмежувалась, наступним:

Цей звіт, що містить наші висновки, був підготовлений для керівництва БФ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» 
та з метою публічного розміщення в мережі інтернет для зовнішніх користувачів, відповідно до договору між нами 
та БФ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ».   

В рамках чинного законодавства ми не приймаємо на себе відповідальність перед іншими особами, крім керівництва 
БФ «КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ», за виконану роботу і цей звіт, за винятком випадків, коли відповідні умови були 
спеціально узгоджені.

Партнер з аудиту 
ОЛЬГА САМУСЄВА

За і від імені ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА»

№ 100613 в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності
  

29.07.2022

AC Crowe Ukraine
04210 Київ, Україна
Оболонська Набережна, 33
тел: +38 044 391 3003
office@crowe-ac.com.ua



ВИСНОВКИ АУДИТУ
Про нас

AC Crowe Ukraine - член міжнародної аудиторської мережі Crowe Global, 9-ї 
у світі за величиною, яка складається з незалежних фірм, що надають 
аудиторські та консультаційні послуги у більш ніж 150 країнах світу 
через 833 офіси. 
AC Crowe Ukraine спеціалізується на наданні професійних послуг – аудит, 
податки, консалтинг.
У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України, Crowe Global 
прийнято рішення щодо виключення з мережі представників Російської 
Федерації та Республіки Білорусь.

Посилання на офіційне джерело: 
https://www.crowe.com/global/news/crowe-global-statement-on-conflict-in-ukraine

Київський офіс
04210 Київ, Україна
Оболонська набережна, 33
Тел: +38 044 391 3003
office@crowe-ac.com.ua

Одеський офіс
65048 Одеса, Україна
вул. Велика Арнаутська, 2А, 
оф. 319
Тел: +38 048 728 8225
odesa@crowe-ac.com.ua

Харківський офіс
61072 Харків, Україна
вул. Тобольська, 42
Тел: +38 057 720 5991
kharkiv@crowe-ac.com.ua

Crowe AVR, Ukraine 
04210 Київ, Україна
Оболонська набережна, 33
Тел: +38 044 391 3003
avr@crowe-ac.com.ua

Crowe Accounting Ukraine 
04210 Київ, Україна
Оболонська набережна, 33
Тел: +38 044 391 3003
account@crowe-ac.com.ua



ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

Надходження

30 492 461

Надано грошової
благодійної допомоги

835 710

Витрачено коштів
на закупівлю товарів 

та послуг за період звіту

22 944 009

Отримано товарів та послуг
від постачальників 

за період звіту

18 450 078

USD USD USD

USD

Передано товарів та послуг
отримувачу благодійної
допомоги за період звіту

16 455 590

USD
Різниця між витраченими коштами на закупівлю 
товарів і послуг та отриманою сумою товарів і послуг 
від постачальників складає суму авансів 
на 30.06.2022 року

Різниця між отриманих товарів та послуг від 
постачальників та переданих товарів та послуг 
отримувачу благодійної допомоги складає суму 
залишків товару на складі на 30.06.2022

Перерахування операцій відмінних від валюти 
подання звіту відбувалось за курсом НБУ на дату 
операції 

*

*

*



НАДХОДЖЕННЯ

656 283

14 380 478

7 511 477

3 658 917

4 285 306

Всього 30 492 461

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

USD

На
американський
рахунок

На
український
рахунок

12 375 595

18 116 866

USD

Від бізнесу

117 828
3 800 004

USD

Середній чек
Анонім. пожертвувач
ПІВНГЗК ПРАТ 2 409 383

17 792 089

Від громадян

1 211

9 500 000

Середній чек

Анонім.пожертвувач
(нерезидент України)

12 700 372



ВИТРАТИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ
ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

Плити

Шоломи

Жилети з пл.

Жилети б. пл.

Інша амуніція

Одяг

Кордура

Взуття

Тактичні рукавиці

Прилади ніч. бач.

Інше
 

Витрачено коштів на 
закупівлю товарів і послуг

Отримано товарів
і послуг від постачальників

Передано товарів і послуг 
отримувачам благодійної допомоги

$12 070 285 $11 888 692 $10 546 146

$ 4 360 890

$ 3 239 710

$ 2 060 874

$ 1 108 498

$ 510 000

$ 302 235

$ 249 378

$ 132 531

$ 29 448

$ 19 978

$ 56 743

шт. 19 500

шт. 12 211

шт. 2 635

шт. 2 400

кт. 500

од. 5 707

-  - 

пар 2 991

пар 1 674

шт. 18

-  -  

$ 4 234 626

$ 3 245 637

$ 2 055 374

$ 1 108 834

$ 510 000

$ 302 235

$ 249 378

$ 114 336

$ 29 448

$ 9 965

$ 28 859

шт. 18 700

шт. 12 211

шт. 2 635

шт. 2 400

кт. 500

од. 5 707

-  - 

пар 2 771

пар 1 674

шт. 16

-  - 

$ 3 752 199

$ 2 623 757

$ 2 007 561

$ 986 004

$ 510 000

$ 286 621

$ 249 378

$ 111 954

-  - 

$ 2 600

$ 16 072

шт. 16 390

шт. 9 832

шт. 2 565

шт. 2 146

кт. 500

од. 4 690

-  - 

пар 2 730

-  - 

шт. 9

-  - 



ВИТРАТИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

МЕДИЧНІ ТОВАРИ

Аптечки

Турнікети

Бандажі

Бинти

Інше

Витрачено коштів на 
закупівлю товарів і послуг

Отримано товарів
і послуг від постачальників

Передано товарів і послуг 
отримувачам благодійної допомоги

$ 3 185 815

$ 629 748

$ 247 195

$ 85 458

$ 21 636

шт. 38 264

шт. 41 965

шт. 36 630

шт. 10 000

-  - 
  

$ 3 058 858

$ 629 678

$ 247 195

$ 85 458

$ 21 636

шт. 37 701

шт. 41 965

шт. 36 630

шт. 10 000

-  - 

$ 3 058 858

$ 629 678

$ 247 195

$ 85 458

$ 21 356

шт. 37 701

шт. 41 965

шт. 36 630

шт. 10 000

-  - 

$4 169 852 $4 042 825 $4 042 545



ВИТРАТИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ
ДРОНИ

Дрони

Радіонавігаційна с-ма

Інше

Витрачено коштів на 
закупівлю товарів і послуг

Отримано товарів
і послуг від постачальників

Передано товарів і послуг 
отримувачам благодійної допомоги

$ 3 410 147

$ 45 052

$ 2 351

шт. 456

шт. 1

-  - 
  

$ 1 226 478

$ 45 052

$ 2 350

шт. 116

шт. 1

-  - 

$ 697 761

-  - 

-  - 

шт. 61

-  - 

-  - 

$3 457 550 $1 273 880 $697 761

АВТОМОБІЛІ

Автомобілі

Переобладнання авто

Витрачено коштів на 
закупівлю товарів і послуг

Отримано товарів
і послуг від постачальників

Передано товарів і послуг 
отримувачам благодійної допомоги

$ 1 171 068

$ 60 238

шт. 41

-  - 
  

$ 92 355

$ 14 972

шт. 7

-  - 

$ 92 355

$ 14 972

шт. 7

-  - 

$1 231 306 $107 327 $107 327



ВИТРАТИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОГОЛОГІЇ

Прог. забезпечення

Комп'ютерна техніка

Інше

Витрачено коштів на 
закупівлю товарів і послуг

Отримано товарів
і послуг від постачальників

Передано товарів і послуг 
отримувачам благодійної допомоги

$ 327 760

$ 52 098

$ 64 486

-  -

од. 55

-  - 
  

$ 327 760

$ 52 098

$ 58 886

-  -

од. 55

-  - 

$ 327 760

$ 26 592

$ 50 000

-  -

од. 52

-  - 

$444 344 $438 744 $404 352

ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ

Рації

Супутникові телефони

Витрачено коштів на 
закупівлю товарів і послуг

Отримано товарів
і послуг від постачальників

Передано товарів і послуг 
отримувачам благодійної допомоги

$ 143 480

$ 92 510

шт. 331

шт. 100

$ 133 835

$ 192 510

шт. 322

шт. 100

$ 133 835

$ 92 510

шт. 322

шт. 100

$235 990 $226 345 $226 345



ВИТРАТИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ

СПАЛЬНІ МІШКИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ

Спальні мішки

Каремати

Ковдри

Подушки

Витрачено коштів на 
закупівлю товарів і послуг

Отримано товарів
і послуг від постачальників

Передано товарів і послуг 
отримувачам благодійної допомоги

$ 19 564

$ 4 905

$ 2 969

$ 1 389

шт. 800

шт. 800

шт. 193

шт. 250

$ 19 564

$ 4 905

$ 2 969

$ 1 389

шт. 800

шт. 800

шт. 193

шт. 250

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

-  - 

$28 827 $28 827 $0

Логістика
та інші товари
та послуги

Витрачено коштів на 
закупівлю товарів і послуг

Отримано товарів
і послуг від постачальників

Передано товарів і послуг 
отримувачам благодійної допомоги

$470 145 $443 438 $431 113



АКУТАЛЬНИ ЗБОРИ KSE FOUNDATION

Авто та засоби зв’язку
для захисників

ПОЖЕРТВУВАТИ

Медичні аптечки в партнерстві
з Data Aid Tech

ПОЖЕРТВУВАТИ

Захисне обладнання для Сумщини

ПОЖЕРТВУВАТИ

Дрони

ПОЖЕРТВУВАТИ

Відновлення амбулаторії
в Макарові на Київщині

ПОЖЕРТВУВАТИ


