imdacja "SAMAiiiTANu*
71 -467 S z c z e c i n
I. R a p a c k i e g o 6/21
REGON 81 2325030

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
FUNDACJI „SAMARYTANIN
za rok 2008

FUNDACJA „SAMARYTANIN" posiada siedzibę w Szczecinie.
Adres: 71—467 Szczecin
ul. Rapackiego 6/21
Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana w dniu 20.12.2000r.5
pod numerem KRS-0000224584, ze zmianą danych w dniu 22.03.2006r.
z powodu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
Numer statystyczny REGON-81232580.
Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
Prezesem i fundatorem jest BARBARA NIEPSUJ
- adres ul. Rapackiego 6/21 71 -467 Szczecin.
Celem Fundacji jest udzielanie pomocy w organizowaniu i
finansowaniu leczenia osób dotkniętych chorobą Fredreicha.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Dochody Fundacji pochodzą z darowizn, spadków i podatku
dochodowego od osób fizycznych - 1 % odpisu.

- 2 W roku 2008 Fundacja „SAMARYTANIN" uzyskała następujące
przychody:
Ogółem przychody:
w tym: - składki brutto określone statutem
- darowizny od osób fizycznych
- wpłaty 1% od podatku
- pozostałe przychody finansowe

16.753,65 zł
567,00 zł
50,00 zł
16.135,71 zł
0,94 zł

Wydatki poniesione w 2008 roku
Ogółem:
w tym: - koszty realizacji zadań statutowych

10.088,16 zł
9.207,00 zł

(dopłaty do potrzeb życiowych, turnus rehabilitacyjny)

- koszty administracyjne

(zakup mater., usług i opłaty)

881,16 zł

Wynik finansowy z działalności w 2008 roku wyniósł:
Przychody
16.753,65 zł
Wydatki
- 10.088,16 zł
Zysk
6.665,49 zł
Fundacja nie zatrudniała w roku 2008 żadnych osób oraz nie
wypłacała żadnych wynagrodzeń.
Prezes - członek zarządu nie pobierał żadnych wynagrodzeń.
W roku 2008 nie udzielono żadnych pożyczek.
Środki finansowe Fundacji znajdują się na koncie bankowym w banku
PKO Bank Polski Oddział w Szczecinie i na dzień 31.12.2008r.
wynosiły 15.448,76 zł.
Fundacja nie posiada żadnych obligacji, udziałów ani akcji oraz nie ma
żadnych zobowiązań podatkowych.
W okresie sprawozdawczym nie była w Fundacji przeprowadzana
żadna kontrola.
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Z posiadanych środków własnych zorganizowano w okresie letnim w
dniach od 09.08.2008r. do 15.08.2008r. turnus rehabilitacyjny w
ośrodku Wypoczynkowym „PIRAMIDA" w Darłówku.
W turnusie uczestniczyło ogółem 16 osób.
Koszty uczestnictwa osób dotkniętych chorobą Fredreicha pokryła w
całości Fundacja.
Opiekunowie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pokryli
częściowo (50%) swój koszt pobytu.
Uczestnicy obozu brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych i podczas
spotkań wymieniali się wzajemnie wiadomościami dotyczącymi choroby
Fredreicha.

Szczecin, dnia

