Celem akcji jest fundowanie

rehabilitacji

dzieciom niepełnosprawnym.

Akcja Cordis
Zebrano kwotę 1O.474zł.
Wydano kwotę 9.790 (w tym wymienione

koszty ogłoszeń w wysokości 2.500zł+7290

koncentratory)
Pozostała kwota 684zł - ma być wydatkowana

do dnia 31 grudnia 2014 r.

Celem akcji jest pomoc dzieciom z hospicjum Cordis w Mysłowicach.

Akcja Powódź na Bałkanach
Zebrano kwotę 48.644,79zł - ma być wydatkowana

do dnia 31 grudnia 2014 r.

Na koncie bankowym na dzień 31.08.2012 pozostała kwota w wysokości 62.047,49 zł
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem złotych i czterdzieści dziewięć
złotych). Natomiast we wrześniu wpłynęła jeszcze kwota 310zł oraz poniesiono następujące
wydatki:
30 zł - koszty bankowe
7.290zł Cordis - zakup koncentratorów

tlenu

2.500zł - koszt ogłoszeń prasowych dotyczy akcji Cordis
Pozostała kwota w wysokości 52.537,49 zł zostanie wydatkowana
Niniejsze sprawozdanie spisano w dwóch jednobrzmiących

do 31 grudnia 2014r.

egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron.
Załącznik do sprawozdania stanowią kopie faktur, dokumentujące
związane ze zbiórką publiczną przeprowadzoną
Ministra Administracji
z przeprowadzonej

poniesione wydatki

na podstawie zezwolenia nr 304/2013

i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz ogłoszenie sprawozdania

zbiórki publicznej Fundacji Faktu opublikowanego

na stronie internetowej

Fundacji.
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBiÓRKI PUBLICZNEJ
Informujemy,

że na podstawie pozwolenia nr 304/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. Ministra

Administracji

i Cyfryzacji, została przeprowadzona

zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach od 01

września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r., na terenie Rzeczpospolitej.
Do dnia 31 sierpnia 2014 roku z wyżej wymienionej
kwocie 72.640,49 zł (słownie: siedemdziesiąt

zbiórki publicznej uzyskano środki finansowe w

dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych i czterdzieści

dziewięć groszy), zbierane na konto bankowe utworzone specjalnie na cel zbiórki w Deutsche Bank
Polska S.A. o numerze 60 1880000900000011

02114001.

We wrześniu wpłynęło jeszcze 310zł co

daje nam łączne wpływy na kwotę 72.950,49

Łączne koszty przeprowadzenia

zbiórki publicznej na dzień 25.09.2014 to kwota 2.530 zł. Kwota ta

dotyczy dwóch faktur kosztowych związanych z ogłoszeniami o zbiórce publicznej w prasie oraz
opłaty bankowej.
Udział kosztów w zebranej kwocie wynosi 3,48 %

Organizacją i prowadzeniem

zbiórki publicznej zajął się Zarząd Fundacji Faktu bez wynagrodzeń

dwie osoby za wynagrodzeniem

(koszty ogólnozakładowe

oraz

Fundacji - nie pokrywane ze środków

pochodzących ze zbiórki publicznej).

Łączny dochód ze zbiórki publicznej to kwota 70.420,49zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta
dwadzieścia złotych i czterdzieści dziewięć groszy).

Wyżej wymienione

środki przekazano na cele określone pozwoleniem

nr 304/2013 z 14 sierpnia 2013

roku:
Akcja "Krok Nadziei"
Zebrano kwotę 13.831,70 zł

.:

..

Wydano kwotę 10.593 zł (6.093 Łucja+4500 Dawid)
Pozostała kwota 3.238,70zł - ma być wydatkowana

do dnia 31 grudnia 2014 r.

