Raport z akcji: „e-las: drzewko za 1gr” – edycja 2009
Fundacja Aeris Futuro
al. Daszyńskiego 22/46
31-534 Kraków

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż akcja „e-las:drzewko za 1gr” – edycja 2009 dobiegła końca.
Zgodnie z umową o współpracy podpisaną 30 stycznia 2010 roku między e-file sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu a Fundacją Aeris Futuro z siedzibą w Krakowie, dotyczącą akcji
społecznej „e-las: drzewko za 1 gr” prowadzonej wspólnie przez strony, której celem było
uświadomienie możliwości ochrony środowiska poprzez oszczędność papieru, poprzez
wysyłanie deklaracji podatkowych przez Internet a nie drukowaniu deklaracji podatkowych na
arkuszach papierowych, w myśl zapisów w § 3 pkt.1do pkt. 5 tj.:
§3
Przedmiot Umowy – Akcja
1.

e-file zobowiązuje się w Aplikacji e-pity oraz na zarządzanych przez nią serwisach internetowych rozpropagować
Akcję. Dodatkowo e-file stworzy na swój koszt serwis Akcji o adresie URL: http://www.e-las.pl, gdzie zostanie
przedstawiony regulamin Akcji - stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

2.

e-file stworzy mechanizmy informatyczne pozwalające każdemu Użytkownikowi Aplikacji e-pity zasadzenia
wirtualnego drzewa na stronie e-las.pl, będącego symbolicznym potwierdzeniem udziału w Akcji.

3.

e-file zabezpieczy także, niezależną kontrolę podmiotu trzeciego (Gemius SA), zliczającą ilości pobrań Aplikacji
e-pity z serwisu produktowego e-pity.pl w celu możliwości obiektywnego ustalenia ilości unikalnych pobrań
Aplikacji e-pity przez Użytkowników.

4.

e- file w ramach Akcji zobowiązuje się do dokonania darowizny pieniężnej na jej rzecz wg następujących zasad:

a)

do dnia 28 lutego br. przekazać na konto Fundacji darowiznę pieniężną na kwotę 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące
złotych).

b)

do dnia 31.12.2010r. przekazać na konto Fundacji darowiznę pieniężną wysokości równej iloczynowi 1 gr i ilości
zasadzonych wirtualnych drzew na serwisie www dostępnym pod adresem e-las.pl w okresie od 15.02.2010r, do
30.04.2010r. W przypadku gdyby ilość zasadzonych wirtualnych drzew, o których mowa w zdaniu poprzednim
była mniejsza od ilości pobrań, których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, kwota darowizny będzie wyliczona
na podstawie ilości unikalnych pobrań Aplikacji z serwisu produktowego e-pity.pl.

5.

W celu określenia dokładnej kwoty darowizny wg pkt. 4 lt. b) niniejszego paragrafu, e-file, przedstawi Fundacji
raport ilości unikalnych pobrań Aplikacji e-pity oraz rejestr ilości posadzonych wirtualnych drzew w serwisie www
dostępnym pod adresem e-las.pl, potwierdzających wyliczenie tej kwoty.

e-file sp. z o.o. raportuje:
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1. W okresie od 15.02.2010r do 30.04.2010r na serwisie www dostępnym pod adresem
www.e-las.pl użytkownicy zasadzili 200 719 wirtualnych drzewek ( w tym 200 000 wirtualnych
drzewek przez e-file sp. z o.o. przeliczonych na 2 000 PL i przekazanych Fundacji Aeris
Futuro w formie I darowizny).
2. W okresie od 01.02.2010r do 01.05.2010r System Gemius DirectEffect zaindeksował
133 663 unikalnych pobrań progamu e-pity z serwisu dostępnego pod adresem www.e-pity.pl
3. Kalkulacja należnej darowizny uwzględniająca rzeczywistą aktywność unikalnych
użytkowników wykonana w oparciu o 133 663 unikalne pobrania aplikacji e-pity:
133 663 unikalne pobrania programu x 0,01 = 1 336,68 PLN
Najpóźniej do dnia 31.12.2010 roku e-file sp. z o.o. zobowiązuje się przekazać Fundacji Aeris
Futuro kwotę 1 500,00 PLN w formie darowizny, celem zagospodarowania ich w całości na
zasadzenie drzew zgodnie z programem CZAS NA LAS. Jednocześnie e-file sp. z o.o.
deklaruje wpłatę w/w kwoty wcześniej, tj. na 7 – 14 dni od daty wyznaczonej przez Fundację
Aeris Futuro na akcję sadzenia drzew w terenie.
4. Łączna kwota darowizny należnej Fundacji Aeris Futuro wynosi 3 500,00 PLN w tym:
•

I darowizna wpłacona w wysokości 2 000,00 PLN

•

II darowizna zadeklarowana w wysokości 1 500,00 PLN

Kwota 3 500,00 PLN odpowiada 350 sadzonkom drzew, które zasadzone zostaną w
terminie ustalonym przez Fundację Aeris Futuro.

Z wyrazami szacunku
Zespół E-file
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