
Фінансовий звіт діяльності Асоціації велосипедистів Києва  
(27 листопада 2010 — 19 листопада 2011) 

Баланс на початок звітного періоду: -151,31 гривень 
 

Надходження  Видатки 
 Членські внески (29 осіб) 2900,00  Адміністративні витрати 1779,40 
 Пожертви від окремих осіб 1120,00   Оренда абонентської скриньки 68,40 

 Пожертви, зібрані на виставках 674,00   Оплата за домен www.veloforum.org 129,00 

 Підтримка European Cyclists Federation 3500,00   Оренда кубиків Гараж Генг для ЄТМ 400,00 

     Оплата членського внеску в ECF 1182,00 

    Матеріали для акцій та виставок 1200,32 
     Акваріум для пожертв Велобайк 80,00 

     Кришка та шурупи для акваріуму 55,70 

     Ксерокопія та друк матеріалів Велобайк 43,00 

     Друк візиток Мотохелп+АВК Велобайк 200,00 

     Друк та порізка листівок Велобайк 100,00 

     Сміттєві пакети 120,00 

     Купівля велосипеда для арт-об'єкту H4B 220,00 

     Купівля карт Києва 19,80 

     Подарунки велоактивістам, підтримка згоріл.магазину 280,00 

     Купівля матеріалів для ЄТМ 42,37 

     Купівля крейди та ін матеріалів для ЄТМ 39,45 

    Транспортні витрати 460,00 
     Замовлення машини Велобайк 205,00 

     Таксі учаснику Велофоруму на вокзал 45,00 

     Квитки Мальме-Копенгаген-Мальме, зустріч 210,00 

    Їжа 470,00 
     Вечеря з ECF Велофорум 300,00 

     Кава для прес-сніданку ЄТМ 140,00 

     Яблука для прес-сніданку ЄТМ 30,00 

Усього: 8194,00  Усього: 3909,72 

Залишок на кінець звітного періоду: 4132,97   



Підтвердження витрат: 
 

Видатки Підтвердження витрат 
Адміністративні витрати 1779,40  

 Оренда абонентської скриньки 68,40 Фіскальний чек УАППЗ “Укрпошта” від 07.12.2010 
 Оплата за домен www.veloforum.org 129,00 Рахунок-фактура №СФ-0005658 від 11.02.2011 
 Оренда кубиків Гараж Генг для ЄТМ 400,00 Електронний лист-підтвердження від Гараж Генг 
 Оплата членського внеску в ECF 1182,00 Електронний лист-підтвердження від ECF 

Матеріали для акцій та виставок 1200,32  
 Акваріум для пожертв Велобайк 80,00 Товарний чек ПП Муращенко від 22.02.2011 
 Кришка та шурупи для акваріуму 55,70 Фіскальний чек “Епіцентр 3” ФН 2653005037 від 23.02.2011 
 Ксерокопія та друк матеріалів Велобайк 43,00 Товарні чеки ФОП Скрипник А.В. (2 штуки) від 25.02.2011 
 Друк візиток Мотохелп+АВК Велобайк 200,00 Заплатили тільки за папір знайомій друкарні, без чеку 
 Порізка листівок Велобайк 100,00 Рахунок №23/02-ф ЗАТ «Епос» від 24.02.2011 
 Сміттєві пакети Велофорум 120,00 Купили на ринку, без чеку 
 Купівля велосипеда для арт-об'єкту H4B 220,00 Купили запчастини для велосипеду на ринку, без чеку 
 Купівля карт Києва 19,80 Товарний чек від 01.10.2011 
 Подарунки велоактивістам, підтримка згор.маг. 280,00 Без чеку, розпродаж “згорілих речей” 
 Купівля матеріалів для ЄТМ 42,37 Фіскальний чек №2665009814, “Метро Кеш енд Кері Україна”, від 16.09.2011 
 Купівля крейди та інших матеріалів для ЄТМ 39,45 Фіскальний чек №2665009206, ТОВ “Епіцентр К”, від 16.09.2011 

Транспортні витрати 460,00  
 Машина для доставки на Велобайк 205,00 Акт №ОУ-0000017, СПД Нагалюк А.В., від 28.02.2011 
 Таксі учаснику Велофоруму на вокзал 45,00 Чек за проїзд у таксі “Лідер” від 02.06.2011 
 Квитки Мальме-Копенгаген-Мальме, зустріч 210,00 Квиток 

Їжа 470,00  
 Вечеря з ECF Велофорум 300,00 Не брали чек 
 Кава для прес-сніданку ЄТМ 140,00 Купували в кава-машині на вулиці, без чеку 
 Яблука для прес-сніданку ЄТМ 30,00 Купила на ринку, без чеку 

Усього: 3909,72  



Роз'яснення щодо відсутності підтверджувальних документів під час розрахунків  
Асоціації велосипедистів Києва (27.11.2010-19.11.2011) 

1. Оренда кубиків у Гараж генг 
Під час проведення Європейського тижня мобільності взяли в користування різнокольорові кубики для облаштування простору для 
прес-сніданку та вручення призів конкурсантам. Власники кубиків - організація «Гараж генг» - попросили заплатити певну суму за 
реконструкцію кубиків, але не можуть надати нам інших підтверджень про отримання грошей, окрім як електронного листа.  
 

2. Оплата членського внеску в ECF 
Асоціація велосипедистів Києва є членом Європейської федерації велосипедистів і кожного року сплачує членський внесок. Цього 
року внесок склав 100 євро, які ми купили і передали в Федерацію через Франса ван Схута, віце-президента ЕСФ, коли він приїжджав 
у Київ на «Велофорум». Електронним листом Франс підтвердив, що передав гроші в ЕСФ. 
 

3. Друк візиток Мотохелп+АВК 
Візитки друкували на фірмі знайомих, які зробили це безкоштовно, але треба було сплатити за папір. Тому підтверджуючих 
документів немає. 
 

4. Сміттєві пакети Велобайк 
Сміттєві пакети купував волонтер на ринку, чеку не було. 
 

5. Купівля велосипеда як арт-об’єкта 
Для облаштування розфарбованого велосипеда у культурному просторі на Грушевського, 4-б купили запчастини старих велосипедів 
на «блошиному ринку» 
 

6. Подарунки активістам, підтримка магазину згорілих речей 
На Троєщині згорів веломагазин, і власник розпродавав без чеків та гарантій речі, не зіпсовані вогнем, але які вже не мали товарного 
вигляду. За пропозицією членів Асоціації, було вирішено підтримати магазин та купити у нього деякі речі, які потім можна дарувати 
активістам. 

 
7. Вечеря з ЄСФ, Велофорум 

Під час візиту представників Європейської федерації велосипедистів до Києва відбулася робоча вечеря з активістами Асоціації 
велосипедистів Києва, після якої всі активісти заплатили за себе самі, а представники ЄСФ пішли, вочевидь, гадаючи, що оплатити 
вечерю має приймаюча сторона. Заплатили з каси Асоціації, чек не брали. 
 

8. Кава для прес-сніданку ЄТМ 
Під час проведення Європейського тижня мобільності замовили каву для журналістів та учасників прес-сніданку у Золотоворітському 
сквері. У працівників кава-машини не було чеків, і вони взагалі запропонували подарувати нам всю каву, оскільки їм дуже важко 
виписувати такі чеки. Ми віддали їм гроші без чеку. 
 

9. Яблука для прес-сніданку ЄТМ 
Для прес-сніданку у Золотоворітському сквері купували яблука на ринку, бо в магазині були гірші. Без чеку. 


