
 

Fundacja Wolni Obywatele RP  

Raport finansowy za lipiec 2017  

(w tys. zł)  

  

Wpływy                                                                            Liczba wpłat 

               Zrzutka.pl                                       64,7                       563 

               Darowizny na konto                   60,1                       336 

               Paypal                                                 8,7                         93 

               Dotpay                                                5,4                          62 

                                                                         138,9                    1 054 

                             Średnia wpłata na konto (w zł)          131,8  

_________________________________________________  

Przychody                                                                                                                                     138,9 

Koszty  
               Koszty ogólne  

                              Wynagrodzenia                                                                             12,4  

                              Biuro (najem, wyposażenie, materiały, podobne)            6,5  

                              Opłaty                                                                                                 0,1  

                              Fundraising                                                                                      0,5  

                              Usługi księgowe                                                                              0,5  

                              Usługi prawne                                                                                 0,5  

                              Marketing                                                                                         0,1  

                              IT                                                                                                          0,9  

                              Podróże                                                                                              0,4  

               Koszty ogólne razem                                                                                  21,9 

               Koszty akcji  

                              Wyposażenie                                                                                   7,3  

                              Banery                                                                                                1,1  

                              Wizytówki, ulotki                                                                           2,3  

                              Pozostałe materiały                                                                       4,8  

               Koszty akcji razem                                                                                       15,5 

Podatek dochodowy                                                                                                                19,7  
Wynik netto                                                                                                                               81,8  
_____________________________________________________________ 

  

Cash flow  

               Środki pieniężne na początek miesiąca                                                93,1  

               Wpływy z darowizn                                                                                       138,9  

               Wydatki dot. kosztów                                                                                   (31,5)  

               Nabycie środków trwałych                                                                         (9,9)  

               Podatek dochodowy                                                                                      (17,5)  

               Środki pieniężne na koniec miesiąca                                                     173,1  


