ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ діяльності інформаційно-аналітичного порталу «Четверта влада»
ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 2014 РОКУ

Надходження в березні 2014 року:
Залишок з попереднього місяця: 1 920 грн.
1. Рівнянин Сергій – 970 грн.
2. Позика – 1000 грн.
3. Надходження за рекламу на порталі – 1333 грн.
4. Василь Тарас (через Святослава) – 200 грн.
5. К. Михайло Володимирович – 200 грн.
6. Надходження за рекламу (за два попередніх місяці) – 3200 грн.
Всього надійшло в березні: 8 823 грн.

Витрати в березні 2014 року:
1. Гонорар журналістам (частина за січень) – 3300 грн.
2. Послуги Інтернет – 90 грн.
3. Послуги мобільного зв’язку – 100 грн.
4. Гонорар редактору новин-журналісту – 2 462 грн.
5. Гонорари журналістам (за лютий) – 2 700 грн.
6. Плата за абонентську скриньку (Рівне) – 60 грн.
7. Судові та поштові витрати на судовий позов стосовно приховування декларацій нардепів Рівненщини та Волині – 50
грн.
8. Судові та поштові витрати на судовий позов стосовно приховування мером Рівного частини відомостей зі своєї
декларації та декларацій своїх заступників – 61 грн.
Всього витрачено в березні: 8 823 грн.

Надходження в лютому 2014 року:
Залишок з грудня 2013 року – 2200 грн.
1. Приватний підприємець – 2000 грн.
2. Професор – 500 грн.
3. Рівнянин – 1000 грн.
4. Рівнянин Павло – 200 грн.
5. Священник – 100 грн.
6. Надходження за рекламу на порталі – 1785 грн.
7. ТОВ Рокитнівська виробнича компанія – 1000 грн.

8. Андрій – 4 грн.
9. Рівнянин Ілля - 150 грн.
10. Едуард - 1 грн.
Всього надійшло в лютому: 8 940 грн.

Витрати в лютому 2014 року:
1. Оплата надання послуг розміщення віртуальних серверів до кінця 2014 року – 2000 грн.
2. Оплата послуг бухгалтера за квартал – 500 грн.
3. Оплата телефонного зв’язку волинської редакції (за три місяці) – 520 грн.
4. Гонорари журналістам (частина за січень) – 2000 грн.
5. Гонорар редактору новин-журналісту – 2000 грн.
Всього витрачено в лютому: 7 020 грн.

Надходження в січні 2014 року:
Залишок з грудня 2013 року – 2200 грн. (кошти на оренду виділеного сервера).
1. Рівнянин Сергій Варшик – 300 грн. (добровільний внесок на підтримку порталу)
2. Надходження за рекламу на порталі (за поточний і попередні місяці) – 3410 грн.
3. Від групи рівнян – 1500 грн.(добровільний внесок на підтримку порталу)
4. Знижка на послуги – 450 грн.
5. Позика – 4 000 грн.
6. Світлана Іванівна (на картку) – 100 грн.(добровільний внесок на підтримку порталу)
Всього надійшло в січні: 11 960 грн.

Витрати в січні 2014 року:
1. Гонорар редактору-журналісту – 2 000 грн.
2. Гонорар редактору новин-журналісту у вигляді знижки на послуги – 450 грн.
3. Гонорари журналістам (грудень) – 4 000 грн.
4. Подача судового позову щодо приховування декларацій рівненських та волинських нардепів (мито і поштові
витрати) – 80 грн.
5. Інтернет-послуги – 90 грн.
6. Телефонний звязок (в Рівному та Луцьку) – 140 грн.
7. Повернення частини позики за грудень – 3000 грн.
Всього витрачено в січні: 9 760 грн.

