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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

punkt 1) Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie
właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

• Fundacja Spełnionych Marzeń
ul. Nowogrodzka 6a lok. 22
00-513 Warszawa
woj. mazowieckie

• Regon 015230062
• NIP 526-26-54-001
• PKD 9133Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie

sklasyjikowana)
• Nr KRS 0000128832 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru,
Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej

Fundacja Spełnionych Marzeń zgodnie przepisami o rachunkowości nie spełnia wymogów i nie
podlega obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdaniajinansowego (art. 64 ust. l).

punkt 2) Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Zarząd Fundacji Spełnionych Marzeń:

• - Tomasz Osuch - Prezes Zarządu
• - Małgorzata Osuch - Wiceprezes Zarządu

punkt 3) Określenie celów statutowych organizacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

• pozyskiwanie oraz zakup sprzętu medycznego oraz leków, pomoc w uzyskaniu dotacji
i zapomóg na leczenie dzieci oraz prezentów pozyskanych od sponsorów dla chorych dzieci

• organizowanie dzieciom przebywającym w szpitalach występów oraz spotkań z aktorami,
cyrkowcami jak również z innymi interesującymi dziećmi, ludźmi

• organizowanie zajęć dla dzieci mogących czasowo opuścić ZOZ
• organizowanie konkursów i wystaw prac dzieci
• zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów dla dzieci
• tworzenie godziwych warunków pobytu rodziców w szpitalach wraz z chorymi dziećmi

punkt 4) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on umownie ograniczony.
Nie dotyczy.

punkt 5) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Roczne sprawozdaniejinansowe sporządzono za okres od Ol stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008
roku.

punkt 6) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe.
Nie dotyczy.

punkt 7) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości
oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez
nią działalności.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez co
najmniej 12 kolejnych miesięcy.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.

punkt 8) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu
spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczania połączenia.
Nie dotyczy.

punkt 9) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
1. Aktywa ipasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
aj składniki o wartości do 300 zł traktowane sąjako materiały i nie ujmuje się ich w żadnej ewidencji
a ich wartość odnoszona jest bezpośrednio w koszty materiałowe,
b) składniki o wartości od 301 zł do 3.500 zł uznawane są za niskocenne składniki rzeczowe
długotrwałego użytkowania i odnoszone są jednorazowo w koszty amortyzacyjne w momencie ich
poniesienia i ujmowane są w ewidencji pozabilansowej,
c) środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł a okres użytkowania jest dłuższy niż
jeden rok, amortyzowane są zgodnie z opracowanym planem amortyzacji metodą liniową lub
degresywną w przypadku środków trwałych, których zużycie następuje szybciej.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metody
i stawki przewidziane ustawą z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000
r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.).

2. Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego dokonywana jest na dzień bilansowy według:
towarów krajowych - rzeczywistych cen zakupu
towarów importowanych - rzeczywistych cen nabycia
produktów i materiałów krajowych - rzeczywistych cen zakupu
produktów i materiałów importowanych - rzeczywistych cen nabycia

Zasada wyceny rozchodów zapasów ustalona jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych
cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie
od daty ich zakupu lub wytworzenia.

3. Środkipieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Warszawa, 02 marca 2009 r.
Miejscowość, data

SAMOD ELNA KSIĘGOWA
~:J.rJ-

Anna Pruk

Podpis osoby, którejpowierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

L

punkt l) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów
na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości,
nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego -
podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

a) środki trwale

Stan na Stan na
UVyszczególnienie początek roku Zwiększenia Zmniejszenia 'koniec

roku
Urządzenia techniczne i maszyny 19.002,43 2.588,90 0,00 21.591,33

Srodki transportu 9J521,50 19,300,00 0,00 112.821,50

Pozostałe środki trwałe 4.636,00 0,00 0,00 4.636,00

Razem 117.159,93 21.888,00 0,00 136.048,93

b) umorzenie środków trwałych

Stan na Stan na
UVyszczególnienie początek roku Zwiększenia Zmniejszenia koniec

. roku

Urządzenia techniczne i maszyny 17.864,47 3.639,32 0,00 21.503,79

Srodki transportu 51.068,90 26.145,63 0,00 77.214,53

Pozostałe środki trwałe 1.545,33 927,20 0,00 2.472,53

Razem 70.478,70 30.712,15 0,00 101.190,85

punkt 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Nie wystąpił.

punkt 3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.

punkt 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Nie wystąpił.
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punkt 5) Dane o zwiększeniu i wykorzystaniu funduszu statutowego i funduszu z aktualizacji
cen .

slatuto,H}
1. Stan na 0,00142.851,99

a. zwiększenia 0,00 0,00
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia 25.235,26 0,00
- pokrycie straty 25.235,26
- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 117.616,73 0,00

Punkt 6) Informacja o funduszach zasobowych i rezerwowych
Nie wystąpił.

punkt 7) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty.

l. dostawy i usługi

2. podatki

3. wynagrodzenia

4. dochodzone na
drodze sadowej
5. inne należności 1.000,00

1.000,00 0,000,00 0,00Razem

Punkt 8) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty

1. kredyty i pożyczki 23.822,10

2. dostawy i usługi 26.947,79 22.514,00

3. podatki i ZUS 8.495,14 6.312,19

4. wynagrodzenia

5. zobowiązania wekslowe

6. inne zobowiązania 396.361,34 284.850,56

Razem 431.804,27 313.676,75 23.822,10 12.903,61
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punkt 9) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie wystąpił.

punkt 10) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na
początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego.
Nie wystąpił.

punkt 11) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego
rodzaju).
Nie wystąpił.

punkt 12) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje
i poręczenia, także wekslowe.
Nie wystąpił.

punkt 13) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

J.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg
tułów:

3.332,96

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00

2.515,31

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 4.185,77 0,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania
omieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych
ublikacii

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe

2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg
tułów:

0,00 0,00

0,00

punkt 14) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

początek roku
. :obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)

0,00
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punkt 15) Informacje o strukturze przychodów - źródła iwysokość

Wpłaty osób fizycznych iprawnych

413.331,09

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

413.331,09

Pozostałe przychody określone statutem 827.243,21

Wpłaty osób fizycznych 83.583,47
Wpłaty osób rawnych 539.277,60
Usługi sponsoringu (reklamowe) 64.972,13
Pozostałe 139.410,01

Przychody z likwidacji środków trwałych

36.540,00Dotacje

Inne 165,74

PrzychodY.finansowe' h. -;iti, .,- ,.. .. --- 13/l13,46-~
,

''! -
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 13.713,46
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

punkt 16) Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalnościstatutowej odpłatnej pożytku publicznego
,...

0,00
-

, -c; ,-' tt
świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

7



SPRA WOZDANIE FINANSOWE

Koszty realizacji działałnosci statutowej nieodplatnej.poźytku
"

406:039,77,
publicznego - "'1'ljr;q "l';,};)"" ,~0" fi,,' < ~'- ",,':' '"'Y'"
świadczenia pieniężne: 406039,77

Zakup środków medycznych i lekarstw 2,008,94

Organizacja imprez 101.134,67

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na oddziały 17.597,24

Wywołanie zdjęć 5.360,95

Materiały plastyczne, książki, kasety, płyty 22.603,83

Wycieczki 9.579,50

Pozostałe 59.115,32

Zabawki i gry 2.980,53

Prezenty 16.808,15

Dom Spełnionych Marzeń 91.146,26

Onkoolimpiada 77.704,38

świadczenia niepieniężne: 0,00

PozostalelWszty realizacji tadań statutowych ';.. '
;c:-;: ~ ,617A,g0:37

:,
"

.....

świadczenia pieniężne 617.460,37

Organizacja wycieczek 1.421,58

Zakup prezentów i upominków 20.067,30

Organizacja imprez 37.787,85

Aukcje, zbiórki, darowizny 11.500,00

Pozostałe 36.224,48

Onkoolimpiada 274.778,07

Dom Spełnionych Marzeń 120.759,54

Program "Aktywizacja i wyrównywanie szans" 75.677,71

Realizacja dotacji z WM i MSiT 39.243,84

świadczenia niepieniężne 0,00

Koszty administracyJne'" ,
-v 'cy' - 310.1$7,17.... ~ .; .i

- zużycie materiałów i energii 40.870,74

- usługi obce 81:197,71

- podatki i opłaty 3.287,50

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 148.878,36

- amortyzacja 28.572,24

- pozostałe koszty 7.390,62
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,19

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w
budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

0,19

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego
ryzyka gospodarczego

Inne

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo
i krótkoterminowe aktywa finansowe

3.487,13Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od
kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing
finansowy
Inne koszty finansowe

punkt 17) Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty.
Zarząd wnioskuje, aby stratę za rok 2008 w wysokości 46.228,13 zł pokryć z funduszu statutowego
Fundacji Spełnionych Marzeń.

II.

punkt l) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Przychody netto ze sprzedaży usług (sponsoring, promocja) w 2008 roku wyniosły 64.972,J3zł.
Wszystkie przychody dotyczą sprzedaży na terenie Polski.

punkt 2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Nie wystąpił.

punkt 3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Nie wystąpił.
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-

.
punkt 4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Nie wystąpił.

punkt 5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania p
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Treść 4, y,

Wartość

Wynik brutto -46.

Składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone za ubiegły rok + 2.
podatkowy (za 12/2007)

Składki na ubezpieczenie społeczne niezapłacone w roku - 2.
podatkowym (za 12/2008)

InneNKUP - 3.

- w tym niezwiqzane z celami statutowymi -

(odsetki budżetowe)

Strata -43.

punkt 6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o
rodzajowych.

R/yszczególnienie Kwota.
~ - zużycie materiałów i energii 347.

- usługi obce 605.

- podatki i opłaty 4.

- wynagrodzenia 250.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 29.

- amortyzacja 31.

- pozostałe koszty 63.

punkt 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych n
potrzeby.
Nie wystąpił.
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odatkiem

191,J3

749,06

157,27

187,71

197,00

595,21

wariancie
kosztach

568,08

205,65

387,50

532,76

794,76

810,14

398,42

a własne



SPRA WOZDANIE FINANSOWE

punkt 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe
aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska.

Nakłady Poniesione w bieżącym Planowane na następny
roku obrotowym rok obrotowy

1. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

2. Srodki trwałe 0,00

0,00

0,00

0,00- w tym dotyczące ochrony środowiska

3. Srodki trwałe w budowie

- w tym dotyczące ochrony środowiska

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Inwestycje w nieruchomości i prawa 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00

punkt 9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszćzegolnieijie ,!lok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

0,00 0,00

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma
Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

III.
Struktura środków pieniężnych

Lokaty 0,00

Kasa 211,62

Rachunek bankowy podstawowy 99.006,88

Inne rachunki bankowe - Litewska 29.297,21

Inne rachunki bankowe - Kasprzaka 10.921,87

Inne rachunki bankowe - dotacja 0,00

Inne rachunki bankowe - Polbank 217.158,09

Inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze) 0,00

Inne aktywa pieniężne 0,00

Suma 356.595,67
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IV.

punkt 1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

RVyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku'
-c., "

Pracownicy obsługi 4

Pracownicy kierownictwa 1

Pozostali pracownicy

Ogółem 5

punkt 2) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego wart. 9 ust. 1 pkt 2
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późno
zm.)
Nie dotyczy.

punkt 3) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i innych organów statutowych
jednostki (dla każdej grupy osobno).
Wypłacono kwotę 31,200,00 zł brutto dla osób wchodzących w skład Zarządu.

punkt 4) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i innych organów statutowych jednostki
(dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
Nie wystąpił.

V.
punkt 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych
w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
Nie wystąpił.

punkt 2) Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie
uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
Nie wystąpił.

punkt 3) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy.
Nie wystąpił.

punkt 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
Nie wystąpił.
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VI.

punkt l) Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji
w sprawozdaniach finansowych).
Nie wystąpił.

punkt 2) Informacje o transakcjach jednostki ze spółkami kontrolowanymi.
Nie wystąpił.

punkt 3) Wykaz Spółek w których Fundacja posiada co najmniej 20% udziału
w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki.
Nie wystąpił.

VII.

punkt l) Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki
(jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka.
Nie wystąpił.

punkt 2) Wykazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku
z wystąpieniem niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności.
Nie wystąpił.

Punkt 3) Wskazanie podejmowanych lub palowanych działań w celu wyeliminowania
niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności.
Nie wystąpił.

VIII.

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej i wyniku finansowego Jednostki.
Nie wystąpił.

Warszawa, 02 marca 2009 r.
Miejscowość, data ",o"C~ a ch

e ~ ~ Małgorzata
'\......,. 11 !1!J1~/..t1
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Fundacja Spełnionych Marzeń

ul. Nowogrodzka 6a lok. 22

00-513 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakladów opieki
zdrowotnej

KRS: 0000128832

NIP: 526-26-54-001, Regon: 015230062

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.

Kwota za Kwota za
Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok

obrotowy obrotowy

1 ~ J'" 'g .~ -.'C"
2' <: .~~, ~ .:« :;ć 3' ':''''.

.C".,. 't: . ,.;r. ';t~ .: 4 ~_.'
A. Przychody z działalności statutowej 1 198219,44 1 240574,30
I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00
II. Inne przychody określone statutem 1 198219,44 1 240574,30
1 Przychody z dzialalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 207559,70 413331,09

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00
3 Pozostałe przychody określone statutem 990659,74 827243,21
B. Koszty realizacji zadań statutowych 978548,89 1023500,14
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 208432,56 406039,77
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 770116,33 617 460,37

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 219670,55 217074,16
D, Koszty administracyjne 319120,55 310197,17

1 Zużycie materiałów i energii 58644,41 40870,74

2 Usługi obce 87291,23 81 197,71

3 Podatki i opłaty 1 468,42 3287,50

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 136974,08 148878,36

5 Amortyzacja 26888,92 28572,24

6 Pozostale 7853,49 7390,62

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 62692,17 36705,74

1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

2 Dotacje 62332,47 36540,00

3 Inne przychody operacyjne 359,70 165,74

F, Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 13,09 0,19

1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Z Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

3 Inne koszty operacyjne 13,09 0,19

G. Przychody finansowe 16379,85 13713,46

1 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Odsetki, w tym: 16379,85 13713,46

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00

3 Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

4 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

5 Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 4844,19 3487,13

1 Odsetki, w tym: 4844,19 3487,13

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

2 Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

3 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

4 Inne 0,00 0,00

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) -25235,26 -46191,13

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna o.oo 0,00

K, Wynik finansowy ogółem (I+J) -15235,26 -46191,13
L. Podatek dochodowy 0,00 37,00

M. Wynik finansowy ogółem (K-L) -25235,26 -46228,13
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -25235,26 f\ -46 228,13
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) OJO \ 0,00

SAMODZIELNA KSIEGOWA ....9,.~ ",,,,,.\1I,,,,?m, 0203.2~ Małgorzata ,łt:;' T.m.~ O,nchIjJ.\ . ••~"'~,:_ ",_""""""" ~'UCh ~ ,~ --_ ..- - ., ,.~'-"" ..."... d : ' ~d2 ~ C)s f.t.. .•:;... .. .." .............
~'~~~'i~'~~~~~:~d~~it~····· ,.

",,~." :,_.• 62 '=~ lcq5rezesFundacji·\.~fli.i ieroFl~ nps.Yi~dacji" - -'~ ~:)
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Fundacja Spełnionych Marzeń
ul. Nowogrodzka 6a lok. 22
00.513 Wa~zawa

SądRepoowyo:&lom.st w.m-z~W~"Me.XJIK)'dZI6IGt>$pOt:JMr:zyKRS

Rfłj8slTslOwallJ'SZoo.lnnychorpanlzacJspdecmyc;hfza~.

fundacjfpublicznymlaldMJówopleldzckowotne}

KRS:OOOO128832

NlP:526-26-~OO1.Regon:01523~2

BI LA NS
na dzień 31 grudnia 2008 r.

AKTYWA Stan na Stan na PASYWA Stan na Stan na
01.01.2008 31.12.2008 01.01.2008 31.12.2008

O 1 2 II O 1 2
A. AK1l\\WA lR\YI\ŁE .,. ~~ .' ..'~ ~~iJ6 681',23 .~ 3185 NOiJSZE WŁASNE ,~" Illi'>"~ . o' ~17·616,7311l.~ .. - 71388,60

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 000 I. Fundusz statutowy 14285199 11761673
2. Wartość firmy 0,00 0,00 II. Fundusz zasobowy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 III. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 000
4. Zaliczki na wartości niemateriatnę IV. Fundusz rezerwowy 0,00 0,00
i prawne 0,00 0,00 V. Nadwyżka przychodów nad kosztami 0,00 0,00

11. Rzeczowe aktywa trwale 46681,23 37857,98 (wielkość dodatnia)

1. Środki trwałe 46681,23 37857,98 Vl. Nadwy1ka kosztów nad przychodami -25235,26 -46228,13
a) grunty (w tym prawo utytk.wiecz.gruntu) 0,00 0,00 (wielkość ujemna)

b) budynki, lokale i obiekty int.ladowej i wodnej 0,00 0,00 Vll. Odpisy z zysku w ciągu roku 0,00 0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny 1137,96 87,54 (wielkość ujemna)

d) środki transportu 42452,60 3560697
e) inne środki trwale 3090,67 2 163,47

2. Środki trwale w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA. ZOBOWIĄZANIA -,.: 455626,31 -. 326'580,36
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Od oozostałvch jednostek 0,00 0,00 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch. 0,00 0,00
1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 000 000
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 - dhlgoterminowa 000 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 3. Pozostale rezerwy 000 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00
- udzielone potyczki 0,00 0,00 II. Zobowiązania długotenninowe 23822,10 12903,61
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 1.Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 000 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 2382210 12903,61
- udziały lub akcje 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 23822,10 12903,61
- inne papiery wartościowe 000 000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 000
- udzielone pożyczki 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 000
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 d) inne 000 0,00

4. Inne inwestycje dhJgoterminowe 000 000 III. Zobowiązania krótkoterminowe 431 804,27 313676,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 000 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

1. Aktywa z tytull odroczonego pod. doch. 0,00 0,00 aj z tytuhJ dostaw i usług, o okresie wymagalności; 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00

- powyi:ej 12 miesięcy 0,00 0,00
B. AKTYl/IA OBROTOWE ,526561,87 ,.",::_,~360 ljO,98 b) inne 0,00 0,00

I. Zapasy 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 43180427 313676,75
1. Materiały 0,00 0,00 aj kredyty i potyczki 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 000 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
4. Towary 000 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26947,79 22514,00
5. Z!!liczki na dostawy 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 26947,79 22514,00

II. Należności krótkoterminowe 000 100000 - powyżej 12 miesięcy 0,00 000
l. Należności od jednostek powiązanych 000 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 000

a) z tytułu dostaw i ushlg o okresie spłaty 0,00 000 f) zobowiązania wekslowe 000 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych

- powyżej 12 miesięcy 000 0,00 świadczeń 849514 631219
b) inne 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 000

2. Należności od pozostałych jednostek 0,00 1000,00 l) inne 396361,34 28485056
a) z tytułu dostaw I usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
- powyi:ej 12 miesięcy 0,00 000 l. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 0,00 - długoterminowe 000 0,00

c) inne 000 1000,00 - krótkoterminowe 000 0,00
d) dochodzone na drodze sądowej 000 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 519043,14 356 595,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 519043,14 356595,67
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 000
- udzielone pożyczki 000 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 000

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały lub akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone potyczki 000 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 000

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 519043,14 356595,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 519043,14
- inne środki pieniężne 0,00 356 595,67

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresowe 7518,73 2515,31 r-;
AKTYWA RAZEM 7 f _'l( .~.'W.~573 243 '10 ..~ 39796896 PASYWA. RAZEM ..•. -"" it r.l5;\: 243 • '39796896
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