Проміжний фінансовий звіт
(без аудиторського висновку)
1 півріччя 2014 року

Рух коштів, в українських гривнях

1 півріччя 2014 р.

Надходження грошових коштів
Підтримка громадськості
Внески від громадськості
Фандрейзингова кампанія на www.biggggidea.com, ГО «Гаранж Генг», Україна
Фандрейзингова кампанія на www.indievoic.es, ТОВ «Індівойсиз», США**
Спільнота литовських журналістів**

1 875 180
1 119 046
14 270
8 791

Підтримка донорів
Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (через Інтерньюз Нетворк)

558 842

Фонд Фрітт Орд (Норвегія)

394 181

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні

287 898

Оранізація ПАКТ

258 170

Аукціон, організований АД "Дукат"

207 402

Швейцарське Бюро Співробітницвта

110 000

Інтерньюз Нетворк

75 514

Міжнародний фонд "Відродження"

73 081

Курсові різниці та інші надходження
Всього надходження грошових коштів

3 828
4 986 203

Витрачання грошових коштів
Купівля активів:
- обладнання

- 577 485

- меблі та інші матеріальні активи

- 61 872

- товарно-матеріальні цінності

- 25 940

- нематеріальні активи
Заробітна плата та гонорари:
- заробітна плата та гонорари: відділ новин, інші журналістські проекти та
адміністрація*
- гонорари та відшкодування за роботу в регіонах України та закордоном

- 5 450

- 2 806 509
- 10 122

Професійні послуги:
- юридичні послуги

- 28 930

- інформаційні послуги

- 12 512

- банківські послуги
- бухгалтерські послуги

- 1 959
- 1 000

Оренда студії/офісу та комунальні послуги

- 129 946

Витрати на промоцію

- 127 851

Витрати на зв'язок та комунікації

- 41 479

Web-розробка

- 44 500

Охорона

- 41 890

Офісні та студійні витрати

- 37 168

Оренда обладнання

- 18 864

Транспортні послуги

- 3 329

Використання авторських прав
Інші витрати
Всього витрачання грошових коштів

- 600
- 255
- 3 977 661

Залишок на рахунку на початок періоду - 01.01.2014

1 170 387

Залишок на рахунку на кінець періоду - 31.09.2014

2 178 929

* включаючи податки та соціальні внески
** за ставкою НБУ станом на дату звітності (50% суми) та за ринковою ставкою продажу валюти станом на
дату отримання коштів (50% суми).
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Примітки до звітності
Суми, показані вище, відображають надходження/витрати,
які пов’язані з рухом грошових коштів. Тобто, вони не
включають будь-які нараховані витрати, які Громадське
телебачення понесло протягом звітного періоду.
А саме, заробітна плата/гонорари/послуги, які відносяться
до звітного періоду, але ще не були виплачені, НЕ
представлені у цьому звіті.
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