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Numer zbiórki 20211677loR

M in isterstwo Adm i nistracj i
i Cyfryzacji

Sprawozdanie ze spo§obu rozdysponowania zebranych
ofiar

Fomularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które tnrają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe D Sprawozdanie
częściowe x

Okres sprawozdawczy Od 2021 -05-01 do 2022-04-30

Nazwa zbiórki Pomoc zwierzętom pod opieką Fundacji All For Animals w schroniskach,w całej
Polsce

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Miejscowośó

3. Dane do kontaktu PoLsKA
Krai

Szczecin
MieiScowość

Legnicka
Ulica

25B
Nr domu

4
Nr lokalu

7a-ft4
Kod poczlowy

668229043
Nr tel€fonu

Nr faksu

allfora n imals@fi rma, pl

a.mail

www.allforanimals. net

strona vwvw

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin
lmię

Szymański

Nazvi,isko

89121012455

PESEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
MieIscowość

Legnicka
Ulica

25Bl4
Nr domu

4

Nr !okalu

70-134

Kod pocztowv

66B229043
Nr telefonu Nr faksu

a llforan imals@fi rma, pl

e,łnail

ll. lnformacja o wysokości i rodzaju rozdysponowanych ofiar w okresie sprawozdawcrym

1. Suma rozdysponowanych środków pienięznych w okresie sprawozdawczym
784,07 PLN

2. Cele, na które
wydatkowano środki w

0,00 PLN

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=,199618877&type=EPUAP_XML
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okresie

3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowych

4, Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

W pierwszej części okresu sprawozdawczego Fundacja nie uzyskała środków
cienięznych, bowiem była na etapie rozmieszczania skarbonek fundacji w punktach
Jocelowych, w drugiej części uzyskała sumę pieniężną, którą przeznaczyła na
.lzasadnione koszty administracyjne: usługi księgowe, paliwo, etc. - wobec istnienia
takze przychodu z tytułu zbiórek bezgotówkowych na Ratujemy Zwierzak| powyzsze
środki stanowiĘ nadwvzki.

lll. lnformacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów rozdysponowania ofiar w okresie
sprawozdawcżym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki publicznej ogołem

(Koszty ogołem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)
784,07 PLN

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar
0 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzbiórki
0 PLN

4, Koszty administracyjne
784,07 PLN

5, Wynagrodzenia
0 PLN

6. Pozostałe koszty ogółem
0 PLN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Pod pis osoby składającej/pod pisy osób składających s prawozdan ie

Marcin Szymański

lmię i nazwisko

https://epuap.gov.pl/warehouselfeDocContent?id=,19961 8877&type=EPUAP_XML 2l2


