
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM
RUCHOWO

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008

1.
Nazwa Fundacii. siedziba. adres. data wpisu do KRS. Reeon. NIP. konto bankowe. dane
dotyczace czlonków zarzadu i oreanu kontrolneeo. cele statutowe fundacii

Nazwa: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
. Siedziba glówna: ul. Twarda 51/55,00-818 Warszawa
oraz:

• Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Qsób Niepelnosprawnych, w Warszawie przy ul.
Narbutta 49/51,

• Biuro Projektu "Centra Ksztalcenia Na Odleglosc Na Wsiach" ul. Raclawicka 146,

e-mail: Zl!rzad(~i.dn.orgJ21

Fundacja ustanowiona Aktem Notarialnym dnia 12.06.1990 r.
Data wpisu do KRS w Warszawie: 25 wrzesnia 1990 r.
KRS: 0000049694.
REGON: 006229672
NIP: 527-13-11-973.
Konto bankowe: 46 124059181111 000049073434

Organy Fundacji wpisane do rejestru sadowego KRS w Warszawie:

Zarzad:
Przewodniczaca Zarzadu - Malgorzata Piatkowska
Wiceprzewodniczacy Zarzadu - Krzysztof Markiewicz
Wiceprzewodniczacy Zarzadu - Marek Dzido
Sekretarz Zarzadu - Wlodzimierz Suski
Czlonek Zarzadu - Celina Dawidczyk

Komisja Podopiecznych:
Przewodniczaca Komisji: Boguslawa Zwolinska
Czlonkowie: Ewa Jarochowska, Danuta Szablewska, Cezary Rojek.

Rada Fundacji:
Przewodniczacy - Henryk Nikonowicz
Wiceprzewodniczacy - Marek Rycko
Sekretarz - Elzbieta Pleszczynska
Czlonkowie: Adam Obtulowicz, Grazyna Prokopowicz, Liliana Schwartz, Marian Srebrny
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2.

Zasady, formy i zakres dzialalnosc statutowej z podaniem realizacji celów statutowych

Celem dzialan Fundacji jest prowadzenie nieodplatnej dzialalnosci pozytku publicznego
poprzez aktywizacje zawodowa i spoleczna osób niepelnosprawnych, przede wszystkim
niesprawnych ruchowo informatyków, matematyków i innych osób, które wykorzystuja
informatyke jako narzedzie pracy oraz zapewnianie im mozliwosci ekonomicznego
usamodzielniania sie, spolecznej akceptacji i samorealizacji, a takze podejmowanie dzialan
zapobiegajacych marginalizacji srodowiska niepelnosprawnych.

Fundacja realizuje ten cel podejmujac nastepujace formy dzialania, adresowane do osób
niepelnosprawnych:
1) organizacja ksztalcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie informatyki,
2) organizacja procesu rehabilitacji spolecznej,
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa,
4) prowadzenie dzialalnosci gospodarczej z przeznaczeniem dochodów i zysków na

realizacje celów statutowych Fundacji,
5) pozyskiwanie pracy dla osób niepelnosprawnych i jej monitoring,
6) opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych projektów sluzacych

celom statutowym,
7) prowadzenie rejestrowanej bazy danych dotyczacej zawodowej i bytowej sytuacji osób

niepelnosprawnych i wykorzystywanie jej do realizacji celów statutowych,
8) opracowywanie narzedzi informatycznych sluzacych poprawie sytuacji osób

niepelnosprawnych,
9) prowadzenie badan i analiz zwiazanych z niepelnosprawnoscia,
10) prowadzenie interaktywnego portalu informacyjnego dla niepelnosprawnych,
11) wspólpraca z organami publicznymi, samorzadowymi, wspólpraca i wsparcie

organizacji pozarzadowych i srodowiska informatycznego dla realizacji celów
statutowych,

12) swiadczenie bezposredniej pomocy osobom niepelnosprawnym zakresie
informacyjnym, rehabilitacyjnym, organizacyjnym, psychologicznym, uzyczania
sprzetu komputerowego, socjalnym, materialnym i prawnym.

Fundacja posiada status Niepublicznej Placówki Oswiatowej.
Nr wpisu do ewidencji 326K szkól i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto 8t.
Warszawa na podstawie zaswiadczenia nr 412/K/95 wydanego przez Kuratorium Oswiaty w
Warszawie.

Dzialalnosc szkoleniowa byla prowadzona takze na podstawie wpisu do rejestru instytucji
szkoleniowej Wojewódzkiego Urzedu Pracy pod numerem 2.14/00263/2005.
Fundacja posiada takze:
Agencje Posrednictwa Pracy zarejestrowana w Ministerstwie Pracy numer certyfikatu 94711a
Agencje Doradztwa Personalnego zarejestrowana w Ministerstwie Pracy numer certyfikatu
974/2

3.

Wskazanie okresu trwania dzialalnosci ore:anizacji, jezeli jest on oe:raniczony w statucie.
Okres trwania dzialalnosci nie jest ograniczony.
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4.

Informacje o prowadzonej dzialalnosci !!:Ospodarczej
W 2008 roku fundacja prowadzila dzialalnosc gospodarcza w zakresie uslug szkoleniowych.

5.

Informacje dotyczace sprawozdania finansowee;o

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. Zostalo sporzadzone
zgodnie z ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 o rachunkowosci (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z pózno
zm.) przy zalozeniu kontynuacji dzialalnosci w dajacej sie przewidziec przyszlosci oraz
niewystapienia okolicznosci wskazujacych na zagrozenie dla kontynuowania dzialalnosci.

ZASADY PRZYJETE PRZY SPORZADZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo na podstawie ksiag rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym za pomoca komputera przy uzyciu programu finansowo
ksiegowego Symfonia.

Poszczególne skladniki aktywów i pasywów wycenia sie wedlug nastepujacych zasad:

a. Wartosci niematerialne i prawne, srodki trwale

Wartosci niematerialne i prawne, srodki trwale wycenia sie wedlug cen nabycia lub kosztów
wytworzenia. Wartosci niematerialne i prawne oraz aktywa trwale sluzace celom statutowym
obciazaja jednorazowo koszty Fundacji. Odpisy amortyzacyjne sa dokonywane przy
zastosowaniu metody liniowej. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki
amortyzacyjnej uwzglednia sie okres ekonomicznej uzytecznosci.
Skladniki majatku nie zuzywajace sie jednorazowo o wartosci poczatkowej nie
przekraczajacej 3.500 zl obciazaja koszty dzialalnosci jednorazowo w miesiacu oddania ich
do uzytkowania.

b. Inwestycje krótkoterminowe

Krajowe srodki pieniezne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia sie wedlug wartosci
nominalnej.

c. Naleznosci i zobowiazania

Naleznosci i zobowiazania w walucie polskiej wykazywane sa wedlug wartosci podlegajacej
zaplacie. Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sie w ksiegach
rachunkowych na dzien ich przeprowadzenia po kursie:
- kupna lub sprzedazy walut stosowanych przez bank z którego uslug korzysta jednostka 
w przypadku operacji sprzedazy lub kupna walut oraz operacji zaplaty naleznosci lub
zobowiazan.
- srednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzien 
w przypadku pozostalych operacji.

d. Czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów dokonywane sa w odniesieniu do poniesionych
kosztów dotyczacych przyszlych okresów sprawozdawczych.
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e. Fundusz statutowy

Fundusz statutowy wycenia sie na dzien bilansowy w wartosci nominalnej.

f. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów

Rozliczenia miedzyokresowe przychodów dokonane sa z zachowaniem zasady ostroznosci,
przychody wykazane dotycza rozliczen w nastepnych okresach.

Rachunek wyników

Na wynik finansowy netto w Fundacji sklada sie

• wynik na dzialalnosci statutowej - powstaje z róznicy pomiedzy przychodami
z biezacej dzialalnosci statutowej (dotacje, subwencje, darowizny) a kosztami
dotyczacymi tej dzialalnosci,

• wynik na dzialalnosci gospodarczej - powstalej z przychodów netto ze sprzedazy
uslug i towarów a kosztem wlasnym sprzedanych uslug i towarów,

• wynik na dzialalnosci operacyjnej z uwzglednieniem pozostalych przychodów
i kosztów operacyjnych i kosztów administracyjnych

• wynik na dzialalnosci finansowej, obowiazkowe obciazenie wyniku finansowego
z tytulu podatku dochodowego od osób prawnych.
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Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

BILANS

na dzien 31-12-2008
REGON: 6229672

Wiersz AKTYWA Stan na koniecWierszPASYWA Stan na koniec

1

2 200720081 2 20072008
A

Aktvwa trwale7600,825343,48AKapital (fundusz) wlasny169798,26235552,80

I

Wartosci niematerialne
5085,09

0,00IKapital (fundusz) podstawowy95937,2095937,20i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwale2515,735343,48IINalezne wplaty na kapital podstawowy
0,00

0,00
(wielkosc uiemna)

III

Naleznosci dlugoterminowe 0,000,00IIIUdzialy (akcje) wlasne wielkosc
0,00

0,00
uiemna

IV
Inwestycie dlugoterminowe 0,000,00IVKapital (fundusz) zapasowy 904,00904,00

V

Dlugoterminowe rozliczenia
0,00

0,00VKapital (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,000,00
miedzyokresowe

B

Aktywa obrotowe711917,09684027,92VIPozostale kapitaly (fundusze)
0,00

0,00
rezerwowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów
213853,23

213853,23VIIZysk (strata) z lat ubieglych68844,57114193,98
obrotowych

Naleznosci krótkoterminowe

80842,85292676,23VIIIZysk (strata) netto4112,4924517,62

- naleznosci z tytulu dostaw
33399,27

17277,76IXOdpisy z zysku netto w ciagu roku
0,00

0,00
i uslug

obrotowego (wielkosc ujemna)
II

- naleznosci z tytulu podatków
Zobowiazania i rezerwy na

549719,65
554950,635580,35 231,84B
zobowiazania

- naleznosci inne

41 863,23275166,63IRezerwy na zobowiazania 0,000,00

III

Inwestycje krótkoterminowe417221,01177 498,46IIZobowiazania dlugoterminowe 0,000,00

Krótkoterminowe aktywa
0,00

0,00IIIZobowiazania krótkoterminowe482317,29301978,27
1

finansowe

- inne krótkoterminowe aktywa
0,00

0,00- kredyty i pozyczki 0,000,00
finansowe

Srodki pieniezne i inne aktywa
417221,01

177 498,46- z tytulu dostaw i uslug40530,8538078,23
pieniezne

2

- kasa i banki 417221,01177 498,46- rozrachunki z budzetem49301,26107550,31

- z tytulu wynagrodzen

60879,4914984,16
- inne aktywa pieniezne

0,000,00
- inne

331 605,69141 365,57

IV

Rozliczenia miedzyokresowe67402,36252972,36

IV

Krótkoterminowe rozliczenia
0,00

101 132,03
miedzyokresowe

- dlugoterminowe0,000,00

- krótkoterminowe

67402,36252972,36

I
IAktywa razemI719517,91 I 790503,43III Pasywa razemI719517,91 I790503,43

Podpisy

c~ionek Zarzadu

Fundacji Pomoc'I Matematykom I InformatyK .,,~

N~nym RuchowoU4ewo'/J
Celma DawidcZYI

Data sporzadzenia 30-03-2009

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiag

''''"~''''''''I.'



Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykóm Niesprawnym Ruchowo
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

Rachunek wyników na dzien 31.12.2008

REGON: 6229672

Poz. Wyszczególnienie 20072008
l

2 34

A
Przychody z dzialalnosci statutowej 2171112,0210340441,83

L

Skladki brutto okreslone statutem 0,000,00
II.

Inne przychody okreslone statutem 0,000,00
l

Przychody z dzialalnosci statutowej nieodplatnej pozytku publicznego 2 171 112,0210340441,83
2

Pozostale przychody okreslone statutem 0,000,00
B

Koszty realizacji zadan statutowych 2139261,8410308487,33
C

Wynik na dzialalnosci statutowej A-B 31850,1831 954,50
D

Przychody netto ze sprzedazy i zrównane z nimi, w tym: 28003,1879971,34
l

Przychody netto ze sprzedazy uslug 28003,1879971,34
2

Przychody netto ze sprzedazy towarów 0,000,00
E

Koszt sprzedanych towarów, materialów i uslug 748,5657165,50
l

Koszt wlasny sprzedanych uslug 748,5657 165,50
2

Koszt wlasny sprzedanych towarów 0,000,00
F

Zysk (strata) brutto na sprzedazy (D-E) 27254,6222805,84
G

Koszty administracyjne 51630,8629860,97
l

Zuzycie materialów i energii 4331,90456,12
2

Uslugi obce 9896,505 633,95
3

Amortyzacja 21 165,576347,73
4

Wynagrodzenia i narzuty 9872,9012047,79
5

Podatki i oplaty 1217,00302,00
6

Pozostale koszty 5 146,995 073,38

H

Zysk (strata) brutto na dzialalnosci statutowej i gospodarczej (C+D-E-G) 7473,9424899,37
I

Pozostale przychody operacyjne 1400,006685,45
J

Pozostale koszty operacyjne 0,000,00
K

Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej H+I-J 8873,9431584,82
L

Przychody finansowe 28,3033,01
l

Dywidendy i udzialy w zyskach
.0,00 0,00

2

Odsetki 28,3033,01
L

Koszty finansowe 4789,757 100,21
l

Odsetki 4789,757100,21
2

Inne 0,000,00
M

Zysk (strata) z dzialalnosci statutowej i gospodarczej (K+L-L) 4112,4924517,62
N

Zyski i straty nadzwyczajne .0,000,00
l

Zyski nadzwyczajne 0,000,00
2

Straty nadzwyczajne 0,000,00

O.
Wynik finansowy brutto (M+/-N) 4112,4924517,62

P.
Podatek dochodowy 0,000,00

Wynik finansowy netto (O - P)

4112,4924517,62

Warszawa, dnia 31.03.2009

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiag

Podpisy

OMO
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FUNDACJA POMOCY MA TEMATYKOM IINFORMA TYKOM NIE SPRAWNYM RUCHOWO

Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku wyników za 2008 rok

Przyjete zasady rachunkowosci stosuje sie w sposób ciagly, dokonujac w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów
i pasywów (w tym takze dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala
sie wynik finansowy i sporzadza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje
z nich wynikajace byly porównywalne.
Dla zapewnienia wspólmiernosci przychodów i zwiazanych z nimi kosztów do aktywów lub
pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczono koszty lub przychody dotyczace
przyszlych okresów oraz przypadajace na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie
zostaly poniesione.

I. Szczególowe zasady prezentacji aktywów i pasywów przedstawione sa ponizej:

1. Zmiany w ciagu roku obrotowego wartosci grup rodzajowych srodków trwalych,
wartosci niematerialnych i prawnych

a. Rzeczowe aktywa trwale - srodki trwale

Nazwa grupy skladników

Stan naAktuali-PrzychodyPrzemie-RozchodyStan na
majatku trwalego

poczatek rokuzacja szczemakoniec roku

obrotowego
obrotowego

l. grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu)
0,00

2. budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej
0,00

3. urzadzenia techniczne i maszyny
0,00

4. srodki transportu
0,00

5. inne srodki trwale
303523,690,0049894,56 0,000,00353418,25

Razem
303523,690,0049894,560,000,00353418,25

b. Umorzenie srodków trwalych - amortyzacja

Nazwa grupy

Stan naAktuali-Amorty-InneZmniej-Stan naStan naStan na
skladników

poczatekzacJazacJa zazwiek-szeniekoniec rokupoczatekkoniec

majatku

roku rokszenia obrotowegorokuroku

trwalego
obrotowego obrotoweobrotowe

go (netto)
go (netto)

]. grunty

0,000,000,00

2. budynki, lokale itp.
0,000,000,00

3. urzadzenia techniczne imaszyny
0,000,000,00

4. srodki transportu
0,000,000,00

5. inne srodki trwale
301007,960,0047066,81 0,000,00348074,7725]5,735343,48

Razem

301007,960,0047066,810,000,00348074,772515,735343,48
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c. Wartosci niematerialne i prawne

Nazwa grupy skladników

Stan na poczatek roku Stan na koniec roku
maiatku trwalego

obrotowegoPrzychodyRozchodyobrotowego
l. Inne wartosci niematerialne i prawne

235972,447938383,230,008 174355,67
Razem

235972,447938383,230,008174355,67

d. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych - amortyzac'a

Nazwa grupy

Stan naAmortyzacjaInneZmniej-Stan na koniecStan naStan na
skladników

poczatekza rokzwiek-szelllerokupoczatekkoniec roku
majatku

roku szelllaobrotowegorokuobroto-
trwalego

obrotowego obrotowegowe go
(netto)

(netto)
l. Inne wartosciniematerialnei prawne

230887,357943468,320,000,008 174355,675085,090,00
Razem

230887,357943468,320,000,008174355,675085,090,00

W 2008 roku Fundacja otrzymala 5307 licencji na oprogramowanie Microsoft w ramach
grantu przeznaczonego na realizacje projektu e-Centra. Zostaly one umorzone jednorazowo,
poniewaz jednostkowa cena programu nie przekroczyla 3500 zl.

2. Fundacja nie posiada gruntów uzytkowanych wieczyscie i nie dokonala zakupu
zadnych gruntów uzytkowanych wieczyscie w roku obrotowym 2008

3. Fundacja nie posiada ani nie dokonala w roku obrotowym 2008 zadnych inwestycji
dlugoterminowych.

4. Naleznosci krótkoterminowe wykazane sa w kwocie nominalnej w kwocie ich
powstania. W innych naleznosciach zostaly ujete kwoty nalezne od sponsorów.

Podzial naleznosci wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dzien bilansowy, przewidywanym umowa
---- ---- - - -

okres wymagalnoscido l roku
powyzej 1 rokuRazem

stan napoczatek roku

koniec rokupoczatek rokukoniec rokupoczatek rokukoniec roku
Naleznosci z tytulu

obrotowegoobrotowegoobrotowegoobrotowegoobrotowegoobrotowego

l. dostaw i uslug
33399,2717277,76 33399,2717277,76

2. podatków
5580,35231,84 5580,35231,84

3. srodków od ZUS
0,000,00 0,000,00

4. wynagrodzen
0,000,00 0,000,00

5. dochodzone na drodze sadowej
0,000,00 0,000,00

6. innych naleznosci
41 863,23275 166,63 41863,23275166,63

Razem
80842,85292676,230,000,0080842,85292676,23
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5. Czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów dokonywane sa w odniesieniu do
poniesionych kosztów dotyczacych przyszlych okresów sprawozdawczych. W pozycji
inne czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztów zostaly ujete koszty aktywowane
w 2009 roku poniesione w zwiazku z realizacja projektu e-Centra z grantu State
Street.

Tytuly poczatek roku
obrotowego

stan na

koniec roku
obrotowego

a. inne bierne rozliczenia miedzvokresowe kosztów

0,00 I 101 132,03

0,00 I 101 132,03

0,00 I 0,00

6. Zobowiazania krótkoterminowe z tytulu dostaw i uslug wykazane sa w kwotach
nominalnych z dnia ich powstania. Zobowiazania wobec budzetu wykazane sa
w kwotach wymagajacych zaplaty.
W pozycji inne zobowiazania ujete zostaly kwoty do zwrotu z niewykorzystanych
dotacji.

Podzial zobowiazan wedlug pozycji bilansu o pozostalym na dzien bilansowy, przewidywanym
kresie solat

okres wymagalnosciRazem

do l roku
powyzej l roku

Zobowiazania z
stan na

tytulu
poczatek roku

koniec rokupoczatekkoniec rokupoczatek rokukoniec roku

obrotowego
obrotowegorokuobrotowegoobrotowegoobrotowego

obrotowegol. kredytów i pozyczek
0,000,00 0,000,00

2. dostaw i uslug

40530,8538078,23 40530,8538078,23
3. ubezpieczen

1spolecznych
i podatków

49301,26107550,31 49301,26107550,31

4. wynagrodzen

60879,4914984,16 60879,4914984,16
5. zobowiazan wekslowych

0,000,00 0,000,00

6. innych zobowiazan
331 605,69141365,570,000,00331605,69141 365,57

Razem

482317,29301978,270,000,00482317,29301978,27
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7. W okresie sprawozdawczym wystapily rozliczenia miedzyokresowe przychodÓw,
stanowia one nie wydatkowane dotacje podlegajace rozliczeniom w latach nastepnych.

k. Rozliczenia miedzyokresowe przychodów

stan napoczatek roku

koniec roku
Tytuly

obrotowegoobrotowego

] .Rozliczenia miedzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytulów)
67402,36252972,36

srodki otrzymane na poczet przyszlych swiadczen
2307]0,00

dotacja celowa - zakup windy dla osoby niepelnosprawnej
45 140,000,00

mne
22262,3622262,36

8.W roku obrotO\vym 2008 nic wystapily zyski, ani straty nadzwyczajne.

9. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo nie
wyplaca wynagrodzen czlonkom Zarzadu i innych organÓw fundacji z tytulu
pelnionych funkcji. Dzialalnosc tych organÓw jest wylacznie spoleczna i nieodplatna.
Do realizacji szczegÓlnych zadan Fundacja zwykle podpisuje umowy cywilnoprawne.

J. Zatrudnienie

Przecietnezatrudnienie w rokuw przeliczeniu naWyszczególnienie
etaty

(z podzialem na grupy zawodowe) koordynatorzy projektów
3,5

pracownicy projektów (w tym doradcy zawodowi, prawnicy, administratorzy sieci,instruktorzy, pracownicy obslugi i inni)
17

pracownicy dzialu finansowo-ksiegowego
3

Ogólem
23,5

lO. Informacja o wyplaconych wynagrodzeniach powyzej okreslonego w art. 9 ust. 1
pkt. 2 Ustmvy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz.
873, z pÓzno zm.).

Fundacja prowadzi nieodplatna dzialalnosc pozytku publicznego. Wynagrodzenia nie
podlegaja wiec analizie zgodnie z wymienionym zapisem ustawy.
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II. Informacje o strukturze przychodów - zródla iwysokosc

10340441,83

0,00

10 340 441,83
750000,00

1222579,55

23940,56

8500,00

8094429,86

189480,00

17724,45

18798,14

14989,27

0,00

79971,34

79971,34

6685,45

6685,45

33,01

30,53

2,48
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III. Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty realizacji dzialalnosci statutowej nieodplatnej
pozytku publicznego

10272 144,57

Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne dla osób niepelnosprawnych
156795,55

Tworzenie szkolen e-learningowych dla osób niepelnosprawnych
354866,29

Szkolenia i warsztaty dla Liderów Inicjatyw Lokalnych

215628,51

Program "Niepelnosprawnik po Warszawie" - internetowa baza danych o dostepie do placówek uzytecznosci publicznej dla ON
69514,63

Centrum Edukacji i Aktywizacii ON, w tym posrednictwo pracy

758500,00
Utworzenie i administrowanie ogólnomiejska strona internetowa www.poradnictwo.waw.pl

11 999,16
Spotkanie wigilijne dla osób niepelnosprawnych

11 941,40
utworzenie 404 centrów ksztalcenia na odleglosc na wsiach

508063,52

program e-Centra

8 126563,53

koszty projekt Partner 2006 z roku 2007

9218,38
przekazanie darowizn celowych

49053,60

Pozostale koszty realizacji zadan statutowych

36342,76
Komisja Podopiecznych

36342,76

Koszty dzialalnosci gospodarczej

57165,50
- koszt wlasny sprzedanych uslug

57 165,50

Koszty administracyjne:

29860,97
- zuzycie materialów i energii

456,12

- uslugi obce

5633,95

- podatki i oplaty

302,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia
12047,79

- amortyzacja

6347,73

- pozostale koszty

5073,38

b. Pozostale koszty

0,00~wartosc netto sprzedanych srodków trwalych, srodków trwalych ,
w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych wartosc netto z likwidacji srodków trwalych, wartosciniematerialnych i prawnych w wyniku zdarzen mieszczacych siew granicach ogólnego ryzyka gospodarczegoInne - koszt likwidacji srodka trwalego

0,00

c. Koszty finansowe

7100,21

Wartosc ewidencyjna sprzedanych udzialów i akcji,
stanowiacych dlugo i krótkoterminowe aktywa finansoweOdsetki od kredytów i pozyczek oprócz odsetek od kredytówinwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

7097,73

Oplacone prowizje od zaciagnietych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnychZaplacone odsetki za nieterminowa regulacje zobowiazanOdsetki i dodatkowe oplaty od srodków trwalych przejetych wleasing finansowyInne koszty finansowe

2,48
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IV. Zródla zwiekszenia i wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz

Wyszczególnienie
statutowyz aktualizacii wyceny

l. Stan na poczatek roku obrotowel?:o
95937,20

a. zwiekszenia
0,000,00

- z zysku - inneb. zmniejszenia
0,000,00

- pokrycie straty
0,00

- inne
0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowel?:o
95937,200,00

11. Fundacja nie udzielala gwarancji, poreczen, pozyczek ani zadnych innych zobowiazan
tym podobnych.

12. Struktura srodków pienieznych - stan na dzien 31.12.2008.
FlU1dacjaposiada nastepujace srodki pieniezne:
- w kasie w kwocie - 4 664,36 zl
- w banku - 172 834,10

13. Fundacja nie nabyla w okresie sprawozdawczym nieruchomosci.

14. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo nie posiada
zadnych obligacji oraz udzialów w spólkach prawa handlowego.

15. Fundacja zlozyla za rok 2008 deklaracje PIT 4R dotyczaca pracowników
zatrudnionych na umowe o prace i umowy cywilnoprawne. Fundacja posiada status
organizacji pozytku publicznego i realizuje dzialania statutowe z zakresu dzialalnosci
pozytku publicznego, które przedmiotowo podlegaja zwolnieniu od podatku
dochodowego od osób prawnych. Przychody z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
przeznaczane sa calkowicie na cele statutowe.

16. Poszczególne dotacje zostaly rozliczone szczególowymi sprawozdaniami finansowymi
i merytorycznymi z beneficjentami. Przy rozliczaniu dotacji z PFRON dokonano
kontroli prawidlowosci dokumentów.

Warszawa, dn. 31.03.2009
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