Warszawa, dn. 31.05.2017r.
Fundacja "Lepszy Los"
Ul. Żytnia 60 lok. 31
01-156 Warszawa
KRS: 0000449770
NIP: 5272689461
Tel: 22 241 41 51
+ 48 730 705 605

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Administracji Publicznej
Ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Uzupełnienie do
sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej
na podstawie decyzji nr. 317/2014 z dnia 29.05.2014r.

1. Zbiórka publiczna została przeprowadzona z przeznaczeniem zebranych środków na:
- zakup pawilonów, budowy budynków, w tym zakupu gruntu pod budowę
- pokrycie kosztów zakupu produktów spożywczych, środków czystości i wyposażenia pawilonów oraz lokalu
produkcyjnego,
- zakup pojazdów dostawczych, ich ubezpieczenia, zakup paliwa, pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników
przygotowujących posiłki oraz obsługujących pawilony.
2. Zgodnie z zezwoleniem zbiórka została przeprowadzona od dnia 29.05.2014r. do dnia 15.05.2015r. na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Za pomocą wpłat na specjalnie utworzony rachunek bankowy oraz zbierania ofiar za pomocą
skarbon stacjonarnych.
3. W ramach zbiórki z zebranych podczas niej środków zakupiono artykuły – sprzęt niezbędny do przygotowywania oraz
serwowania posiłków o łącznej wartości 2099,74 (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt cztery
grosze).
Faktury Vat:
- F/307/2016/22106
- 672/S09/05/2017
- 696/S09/05/2017

4. Wynik zbiórki publicznej opublikowany został na oficjalnej stronie internetowej Fundacji "Lepszy Los" pod adresem
domeny www.lepszylos.pl
5. Łączna, zebrana kwota środków pieniężnych poprzez zbiórkę to 2025,73 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia pięć
złotych, siedemdziesiąt trzy grosze, z czego:

- ze zbiórki do skarbony stacjonarnej: 148,76 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych, siedemdziesiąt sześć groszy)
- z wpłaty na specjalnie utworzony rachunek bankowy nr. 34 1950 0001 2006 0446 2929 0005: 1876,97 zł (słownie:
tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy).

6. Podczas organizacji zbiórki oraz przeprowadzenia zbiórki poniesiono następujące koszty:
- koszty usługi reklamowej (social media) – 149,99 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt
dziewięć groszy), Faktura Vat 1/12/2014
Łączny koszt organizacji zbiórki publicznej to 149,99 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt
dziewięć groszy) co w przełożeniu na procentowe koszty zbiórki wyniosło 7,40 %.
7. Nadwyżka kosztów zakupu produktów nad środkami uzyskanymi podczas zbiórki publicznej została pokryta ze
środków statutowych Fundacji "Lepszy Los".
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