
 

Fundacja Wolni Obywatele RP  

Raport finansowy za czerwiec 2017  

(w tys. zł)  

  

Wpływy                                                                              Liczba wpłat 

               Zrzutka.pl                                          63,2                       617 

               Darowizny na konto                        24,1                        126 

               Paypal                                                 10,5                        115 

                                                                        97,8                      858 

                              Średnia wpłata na konto (w zł)  114,0  

_________________________________________________________________________  
 
Przychody                                                                                                                                     97,8  
Koszty  

               Koszty ogólne  

                              Biuro (najem, wyposażenie, materiały, podobne)                                            1,8  

                              Opłaty                                                                                                                         0,1  

                              Fundraising                                                                                                              0,5  

                              Usługi księgowe                                                                                                       0,5  

                              Marketing                                                                                                                  0,1  

                              IT                                                                                                                                 0,4  

                              Podróże                                                                                                                      0,2  

               Koszty ogólne razem                                                                                                  3,6 

               Koszty akcji  

                              Wyposażenie                                                                                                              1,8  

                              Wizytówki, ulotki                                                                                                      0,4  

                              Pozostałe materiały                                                                                                   0,1  

               Koszty akcji razem                                                                                                       2,3 

Podatek dochodowy                                                                                                                   17,5 

Wynik netto                                                                                                                                   74,4 

_____________________________________________________________________________  
 
Cash flow   

               Środki pieniężne na początek miesiąca                                                 -  

               Wpływy z darowizn                                                                                                       97,8  

               Wpłata na kapitał fundacji                                                                                           0,4  

               Wydatki dot. kosztów                                                                                                  (5,1)  

               Środki pieniężne na koniec miesiąca                                                         93,1 

 


