BILANȚ
CAMPANIE UMANITARĂ
I. Donații (în echivalent lei)
- donații în lei:
40 599 lei
- donații în euro: 4 820 euro = 21 400 lei
- donații în dolari: 2 920 dolari = 11 738 lei
Total donații în echivalent lei: 73 737 lei (18 321 dolari)
II. Cheltuieli + indisponibilizare + re-donație
A. Cheltuieli efectuate
-Tratament, consultații, chimioterapie etc (Oncofort) =
- Tratament, consultații etc (Oncofort) =
- Radioterapie metastaze cerebrale=
- Radioterapie coloană=
- Medicamente =
- Medicamente import =
- Medicamente import (Tyverb) =
- Perfuzii și alte servicii medicale (Investigmed SRL) =
- Perfuzii și alte servicii medicale (Doctor Acasă SRL) =
- Internare la Centrul Sf Irina =
- Loc de veci =
- Servicii funerare =
- Taxe etc. pt administrația cimitirelor =
- Taxe biserică, grapari etc =
- Pomenire (Intermacedonia) =
- Alte cheltuieli (scaun cu rotile etc.) =
Sub-total cheltuieli =

6 650 lei
814 lei
9 800 lei
9 800 lei
1 419 lei
8 983 lei
1 269 lei
905 lei
720 lei
610 lei
9 000 lei
2 000 lei
669 lei
1 500 lei
1 520 lei
4 000 lei
59 659 lei

B. Indisponibilizare M.A.M.E. (cf. contractului***)
a donațiilor prin numărul scurt SMS 8826:
..0.. euro = ....0... lei
(au fost înregistrate 587 de apeluri; am decis să lăsăm întreaga sumă strânsă (1174 euro) pentru o
cauză similară administrată de organizația M.A.M.E.)
C. Re-donație către Facultatea de Drept și Științe Sociale
a Universității din Craiova, după decesul Loredanei:
Total cheltuieli, indisponibilizare, re-donație =

5 000 lei
64 659 lei

III. Disponibil după efectuarea cheltuielilor, indisponibilizării, re-donației
Total donații în echivalent lei =
Total cheltuieli, indisponibilizare, re-donație =
Total disponibil după efectuarea
cheltuielilor, indisponibilizarii, re-donației =

73 737 lei
64 659 lei

9 078 lei

Acești bani vor fi utilizați pentru deschiderea a două conturi pentru cele două fetițe ale noastre,
Teodora și Miruna.
*** Prin clauza contractuală, donațiile prin numărul scurt de SMS 8826 sunt virate în contul
beneficiarului campaniei abia la 5 luni după încheierea acesteia; în cazul în care beneficiarul campaniei
decedează în acest interval, banii donați prin numărul scurt de SMS rămân în contul org. MAME (prin
intermediul căreia se obține în România numărul scurt pentru donații în cazuri individuale) și vor fi
folosiți de org. M.A.M.E. pentru alte cauze similare.

