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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
O Fundacji
Fundacja STABILO została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2007 roku
w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw społecznych, działającą według zasady ‘non-for-profit’,
wszystkie środki finansowe przeznacza na realizację swoich statutowych celów. Głównym polem
działalności fundacji jest pomoc osobom psychicznie chorym, szczególnie na Chorobę Afektywną
Dwubiegunową i Depresję, oraz aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym długotrwale bezrobotnych. Fundacja angażuje się także w działania lokalne,
zmierzające do budowy aktywnego i otwartego społeczeostwa. Nie posiada przestrzennie
ograniczonych ram działalności, większośd zadao realizowanych jest na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego oraz województwa warmiosko-mazurskiego.

Cele statutowe
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1. Inicjowanie i wspieranie działao na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.
2. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności
propagowanie wiedzy na temat chorób afektywnych, depresji, form terapii oraz konieczności jej
podejmowania.
3. Organizowanie pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom.
4. Działanie na rzecz aktywizacji społecznej osób dotkniętych chorobami psychicznymi
5. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobami psychicznymi
6. Finansowanie lub dofinansowywanie leczenia i rehabilitacji.
7. Aktywizacja i społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9. Animacja działao kulturalnych o charakterze promocyjnym, socjalizacyjnym i terapeutycznym m.in.
poprzez organizacje koncertów, wernisaży.
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Cele statutowe Fundacji STABILO:

Sposób realizacji celów statutowych:
1. Utworzenie i prowadzenie informacyjno - doradczego portalu internetowego AFEKTYWNI.PL
2. Organizowanie akcji popularyzatorsko - informacyjnych, w tym działao kulturalnych.
3. Pomoc osobom chorym psychicznie w aktywizacji zawodowej.
4. Działalnośd edukacyjną, wydawniczą.
5. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie w związku z chorobami afektywnymi
i depresją.
6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
realizacji celów Fundacji.
7. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom poprzez grupy samopomocowe,
grupy wsparcia, usługi wspomagające rodzinę, jak informacja, doradztwo, poradnictwo.
8. Udzielania wsparcia finansowego osobom z chorobami afektywnymi i depresją oraz ich bliskim.
9. Organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych.
10. Współpraca z środkami masowego przekazu.
11. Utworzenie i prowadzenie centrum pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, telefonu
informacyjnego, internetowego centrum dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
12. Organizowanie seminariów, konferencji, spotkao i szkoleo.
13. Prowadzenie badao naukowych.
14. Prowadzenie biura.
Fundacja prowadzi działalnośd gospodarczą.

Działania Fundacji:
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1) Kampania społeczna „Spotkania z afektywnością”:
Między kwietniem a czerwcem 2009 roku Fundacja STABILO przeprowadziła kampanię
społeczną współfinansowaną przez Urząd Miasta Torunia. Jej celem było propagowanie
wiedzy na temat chorób afektywnych i konieczności ich leczenia oraz podnoszenie społecznej
świadomości konieczności ochrony zdrowia psychicznego. W akcji wykorzystane zostały
artykuły prasowe, plakaty i ulotki. Realizacja kampanii odpowiada na widoczny brak
informacji i zrozumienia dla problemów osób chorujących - w społeczeostwie pokutują
postawy, utrwalane także przez media, traktujące cierpienie psychiczne w sposób
lekceważący i niechętny, traktujące zaburzenia psychiczne bardziej jako powód do
wykluczenia osób, które są nimi dotknięte, niż do niesienia im pomocy. Według raportów
CBOS z 2008 roku 76% naszych rodaków zalicza choroby psychiczne do chorób, które uważa
się za wstydliwe i ukrywa, 80% Polaków uważa, że osoby chore są dyskryminowane w prawie
do pracy i zatrudnienia, 68% zauważa brak poszanowania dla ich godności osobistej, 65% - przeszkody w dostępie do wykształcenia i edukacji, a 58% w prawie do ochrony majątku.
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Pomoc osobom chorym psychicznie

2) Pomoc psychologiczna i prawna:
W ramach działalności statutowej Fundacja oferuje kompleksowe poradnictwo
psychologiczne i prawne dla osób cierpiących z powodu schorzeo psychicznych oraz ich
rodzin i bliskich. Jak wskazuje doświadczenie Fundacji, takiej pomocy szukają ludzie z całego
kraju – Fundacja STABILO jest jednym z nielicznych podmiotów w Polsce oferujących tak
sprofilowane poradnictwo. Pomoc oferowana jest głównie za pośrednictwem internetu,
w wymagających tego przypadkach także podczas spotkao bezpośrednich i telefonicznych.
Najczęstszymi problemami osób chorych psychicznie i ich otoczenia, w których rozwiązaniu
pomagają psychologowie pracujący dla Fundacji to kwestie codziennego funkcjonowania
osoby chorej, poszukiwania specjalistów w danym regionie, nieumiejętności radzenia sobie
z trudną sytuacją, jaką jest życie z osobą chorą, także chęd pomocy takiej osobie lub brak
umiejętności podtrzymania osoby chorej w kontynuowaniu leczenia lub terapii, czasem
podejrzenia co do własnej osoby lub osoby z najbliższego otoczenia. Kwestie prawne,
podejmowane prawników Fundacji, najczęściej dotyczą prawa i postępowania cywilnego,
prawa rodzinnego i opiekuoczego, prawa spadkowego oraz prawa karnego. W ciągu roku
2009 prawnicy Fundacji udzielili 18 porad indywidualnych, 30 telefonicznych i 65 za
pośrednictwem internetu. W ramach pomocy psychologicznej udzielonych zostało 8 porad
bezpośrednich, 17 telefonicznych i 40 internetowych. Dodatkowo udzielonych zostało ponad
40 porad natury bardziej ogólnej. Zarówno prawnicy jak i psycholodzy pracują dla Fundacji
w ramach wolontariatu.
3) Portal afektywni.pl:
Fundacja prowadzi nieprzerwanie od 2008 roku jedyny w Polsce portal dla osób chorych na
choroby afektywne i depresje. Umożliwia on wymianę uwag i doświadczeo między osobami
chorymi i ich najbliższymi, oferuje poradnictwo psychologiczne i prawne (zbieżne
z powyższym), jest także miejscem publikacji profesjonalnych artykułów poświęconych
chorobom afektywnym i depresji. Na stronie można znaleźd wszystkie potrzebne osobom
zainteresowanym tą tematyką informacje, zarówno z dziedziny prawa, medycyny jak
psychologii. Portal notuje średnią liczbę około 200 unikalnych odwiedzin dziennie. Adres
portalu to http://www.afektywni.pl.
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4) Konferencja „ChAD i depresja”:
Kolejnym działaniem propagującym wiedzę o chorobach afektywnych i depresji była
konferencja, zorganizowana 10 marca 2009 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikaoskiej w Toruniu. Obok prezentacji informacji dotyczących istoty chorób
psychicznych, ważnym wątkiem konferencji była kwestia praw pacjenta w Polsce. Prelegenci
wskazywali na problemy w ich respektowaniu, oraz kontrowersje związane z szczególnymi
przypadkami, związane z interpretacją zapisów. W roli prelegentów wystąpili prof. nauk
psychologicznych Bassam Aouil z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, asesor
Sądu Rejonowego w Toruniu Justyna Piś-Barganowska oraz dr Ewa Kordyjak, Kierownik
Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Toruniu. W konferencji uczestniczyło około
80 osób.

Aktywizacja
społecznym

osób

wykluczonych

lub

zagrożonych

wykluczeniem

W roku 2009 Fundacja STABILO brała udział w realizacji trzech projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Fundacja była partnerem w dwóch projektach, w których realizowała częśd warsztatową.
Psychologowie i doradcy zawodowi pracujący dla Fundacji przeprowadzili w każdym z nich łącznie
256 godzin warsztatów psychologicznych i zawodowych, doradcy odbyli 64 godzin indywidualnych
konsultacji, prawnicy przez 64 godziny rozwiązywali problemy prawne osób objętych projektem. Były
to projekty:
1) „Bądź aktywny a odniesiesz sukces”, adresowany do 100 osób długotrwale bezrobotnych
z województwa małopolskiego.
2) „Aktywni górą!”, adresowany do 100 osób długotrwale bezrobotnych z województwa
kujawsko-pomorskiego.
Fundacja samodzielnie realizuje projekt „Lepszy start- kompleksowe wsparcie dla osób długotrwale
bezrobotnych z powiatu kętrzyoskiego i mrągowskiego”, który zostanie zakooczony w roku 2010.
Projekt jest skierowany do 100 osób długotrwale bezrobotnych z wymienionych powiatów
z województwa warmiosko-mazurskiego. Składają się na niego warsztaty prowadzone przez
psychologów i doradców zawodowych, indywidualne konsultacje zawodowe i prawne oraz bon
szkoleniowy o wartości 2,2 tys. złotych. Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-społeczna
i uzyskanie kompetencji zawodowych przez wszystkie 100 osób objętych projektem. Strona projektu
to http://www.bezrobotni.com.pl.

Działania na rzecz społeczności lokalnej
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2) orbiToruń.pl:
Urząd Miasta Torunia powierzył w 2009 roku Fundacji STABILO stworzenie portalu
społecznościowego zaadresowanego do wszystkich mieszkaoców naszego miasta, jego okolic
oraz osób odwiedzających Toruo. Główną ideą kryjącą się za portalem jest budowa
społeczeostwa otwartego, identyfikującego się ze swoim miastem i najbliższym otoczeniem.
Będzie on umożliwiał łączenie się użytkowników w grupy tworzone m.in. w oparciu o osiedla
czy ulice, pozwalające na ściślejszą współpracę i doraźne rozwiązywanie problemów. Na
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1) Kulturalny Toruń:
Od kooca 2009 roku Fundacja prowadzi jedyny toruoski serwis internetowy poświęcony
w całości wydarzeniom kulturalnym. Dziś, gdy internet stanowi dla coraz większej ilości osób
podstawowe źródło informacji, potrzeba miejsca, w którym wszyscy zainteresowani życiem
kulturalnym Torunia znajdą sprawdzone i miarodajne informacje. Świadczy o tym blisko pół
tysiąca unikalnych odsłon dziennie oraz ponad dwa tysiące subskrybentów newslettera.
Z serwisem współpracują liczne instytucje kultury w naszym mieście, m.in. Teatr im. Wilama
Horzycy, Teatr Baj Pomorski, Klub Studencki ‘Od Nowa’, Galeria Sztuki ‘Wozownia’, Dwór
Artusa, Centrum Sztuki Współczesnej ‘Znaki Czasu’, Książnica Kopernikaoska i inne.

stronie będzie możliwośd zgłaszania własnych pomysłów dla miasta, ocenianych
i komentowanych przez innych użytkowników, z których najwyżej punktowane będą
przekazywane odpowiednim władzom. OrbiToruo będzie miejscem aktywnej wymiany
pomysłów i informacji między jego użytkownikami – stanie się współczesną agorą miasta. Na
koniec roku dobiegały kooca prace nad konstrukcją portalu. Start portalu przewidziany jest
na początek lutego 2010 roku.

3) Mieszkańcy bydgoskiego przedmieścia o sobie i swojej przyszłości:
W lutym 2009 r. Pracownia Badao Społecznych i Marketingowych „Soma” przeprowadziła
wśród mieszkaoców Bydgoskiego Przedmieścia badanie jakości życia w osiedlu. Badanie
wykonane zostało dla Fundacji STABILO oraz Porozumienia na rzecz Bydgoskiego
Przedmieścia. Ankieterzy - studenci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
pytali o to jak się żyje na Bydgoskim Przedmieściu oraz jak powinna wyglądad rewitalizacja
osiedla. Dzięki badaniu dowiedzieliśmy się co musi zmienid się w aby jego mieszkaocy chcieli
wiązad z nim swoją przyszłośd. Odpowiedzi na pytania ankieterów udzieliły 265 osoby z tzw.
„starej” części Bydgoskiego Przedmieścia. Efektem przeprowadzonego badania było
sporządzenie raportu, który jest dostępny m.in. na stronie internetowej Fundacji. Został on
również przekazany do Urzędu Miasta Torunia, który przygotowuje plan rewitalizacji
Bydgoskiego Przedmieścia. Magistrat będzie mógł przy opracowywaniu planu rewitalizacji
wziąd pod uwagę głosy mieszkaoców - blisko 40% mieszkaoców uważa, że działania miasta
nie uwzględniają ich potrzeb i nie przyczyniają się do podniesienia prestiżu osiedla.
4) Pomoc w organizacji XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
Fundacja udzieliła swojej osobowości prawnej toruoskiemu sztabowi WOŚP. Zaangażowała
się w działania fundraisingowe na rzecz Orkiestry, oraz współorganizowała koncert finałowy
XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu.

Inne działania

Strona

7

1) Szkolenia z fundraisingu:
Trenerzy Fundacji – Łukasz Broniszewski i Dawid Bunikowski – prowadzili szkolenia z zakresu
fundraisingu dla przedstawicieli pierwszego i trzeciego sektora w całym kraju.
2) Współpraca z Stowarzyszeniem Szkoła Liderów:
Fundacja STABILO we współpracy z Stowarzyszeniem Szkoła Liderów zorganizowała dla
wizytę studyjną w Toruniu dla uczestników I Szkoły Liderów Polonijnych z Europy Zachodniej
i Stanów Zjednoczonych. Wizyta była połączona z promocją działalności lokalnych organizacji
trzeciego sektora. Trenerzy fundacji prowadzili także szkolenia dla Stowarzyszenia.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
A
1

B

C

D

Stan na koniec

E

F

Stan na koniec

2

AKTYWA

2008

2009

PASYWA

2008

2009

3

0

1

2

0

1

2

4

A. AKTYWA TRWAŁE 12,746.99 11,941.90

I. Wartości
5 niematerialne i prawne

-

-

1. Koszty zakooczonych
6 prac rozwojowych

-

-

7 2. Wartośd firmy

-

-

3. Inne wartości
8 niematerialne i prawne

-

-

4. Zaliczki na wartości
9 niemater. i prawne

-

II. Rzeczowe aktywa
10 trwałe

12,746.99 11,941.90

11 1. Środki trwałe

12,746.99 11,941.90

a) grunty (w tym prawo
12 użytk.wiecz.gruntu)

-

-

b) budynki,lokale i
obiekty inżyn.lądow.i
13 wod.

-

-

c) urzadzenia
14 techniczne i maszyny

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ)
WŁASNY

8,414.80 15,259.61

I. Kapitał (fundusz)
podstawowy

2,300.00

2,300.00

II. Należne wpłaty na
kap.podst.(wkl.ujemna)

-

-

III. Udziały (akcje) własne
(wlk.ujemna)

-

-

IV. Kapitał (fundusz
zapasowy)

-

-

12,746.99 11,941.90

-

-

16 e) inne środki trwałe

-

-

17

-

-

2. Środki trwałe w
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15 d) środki transportu

budowie
V. Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny

-

-

-

III. Nalezności
19 długoterminowe

-

-

1. Od jednostek
20 powiązanych

-

-

2. Od pozostałych
21 jednostek

-

-

VI. Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerw.

-

-

IV. Inwestycje
22 długoterminowe

-

-

23 1. Nieruchomości

-

-

2. Wartości
24 niematerialne i prawne

-

-

VII. Zysk (strata) z lat
ubiegłych

(648.39)

6,114.80

3. Długoterminowe
25 aktywa finansowe

-

-

a) w jednostkach
26 powiazanych

-

-

27 - udziały lub akcje

-

-

VIII. Zysk (strata) netto

6,763.19

6,844.81

- inne papiery
28 wartościowe

-

-

29 - udzielone pożyczki

-

-

- inne
długoterm.aktywa
30 finansowe

-

-

IX. Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obr.

-

-

b) w pozostałych
31 jednostkach

-

-

(wielkośd ujemna)

32 - udziały lub akcje

-

-

- inne papiery
33 wartościowe

-

-

34 - udzielone pożyczki

-

-

35 - inne
długoterm.aktywa

-

-

B. ZOBOW. I REZERWY
NA ZOBOW.

I. Rezerwy na
zobowiązania

55,417.39 214,270.94

9

-

-

-
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3. Zaliczki na środki
18 trwałe w budowie

finansowe

-

-

-

-

V.
Długoterm.rozliczenia
37 międzyokres.

-

-

2. Rezerwa na
świadcz.emerytalne i
podobne

1. Aktywa z tyt.
odroczonego
38 pod.dochod.

-

-

- długoterminowa

-

-

2. Inne rozliczenia
39 międzyokresowe

-

-

- krótkoterminowa

-

-

-

-

B. AKTYWA
40 OBROTOWE

51,085.20 217,588.65 3. Pozostałe rezerwy

41 I. Zapasy

-

-

- długoterminowa

-

-

42 1. Materiały

-

-

- krótkoterminowa

-

-

2. Półprodukty i
43 produkty w toku

-

-

-

II. Zobowiazania
długoterminowe

-

-

-

1. Wobec jednostek
powiązanych

-

-

2. Wobec pozostałych
jednowstek

-

-

-

-

44 3. Produkty gotowe

45 4. Towary

46 5. Zaliczki na dostawy
II. Należnosci
47 krótkoterminowe

-

-

-

47,404.82 209,042.70 a) kredyty i pozyczki

1. Nalezności od
48 jednostek powiązanych

-

-

b) z tyt.emisji dłużnych
pap.wart.

-

-

a) z tytułu dostaw i
49 usług, o okresie spłaty

-

-

c) inne zobowiązania
finansowe

-

-

50 - do 12 m-cy

-

d) inne

-

-

51 - powyżej 12 m-cy

-

1,866.22

9,612.29

52 b) inne

-

-

III. Zobowiązania
krótkoterminowe

10
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4. Inne inwestycje
36 długoterminowe

1. Rezerwa z
tyt.odroczonego podatku
doch.

1. Wobec jednostek
47,404.82 209,042.70 powiązanych

-

-

a) z tytułu dostaw i
54 usług, o okresie spłaty

172.00

a) z tytułu dostaw i usług,
7,080.00 o okresie wymag.:

-

-

55 - do 12 m-cy

172.00

7,080.00 - do 12 m-cy

-

-

- powyżej 12 m-cy

-

-

b) inne

-

-

1,866.22

9,612.29

-

-

3,680.38

b) z tyt. emisji dłużnych
8,545.95 pap. wartościowych

-

-

3,680.38

c) inne zobowiazania
8,545.95 finansowe

-

-

56 - powyżej 12 m-cy

-

b) z tyt.podatków,
dotacji, ceł,
ubezp.społ., i
zdrowotnych oraz
57 innych świadczeo

-

58 c) inne
d) dochodzone na
59 drodze sadowej
III. Inwestycje
60 Krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe
61 aktywa finansowe

-

2. Wobec pozostałych
47,232.82 201,962.70 jednostek

-

-

a) kredyty i pozyczki

a) w jednostkach
62 powiazanych

-

-

d) z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymag.:

162.43

6,991.26

63 - udziały lub akcje

-

-

- do 12 m-cy

162.43

6,991.26

- inne papiery
64 wartościowe

-

-

- powyżej 12 m-cy

-

-

65 - udzielone pożyczki

-

-

e) zaliczki otrzymane na
dostawy

-

-

- inne długoterm.
66 aktywa finansowe

-

-

f) zobowiazania wekslowe

-

-

-

1,617.15

-

27.40

1,703.79

976.48

-

-

g) z tyt.podatków,
ceł,ubezp.i innych
świadcz.

68 - udziały lub akcje

-

-

h) z tyt.wynagrodzeo

- inne papiery
69 wartościowe

-

-

i) inne

11

b) w pozostałych
67 jednostkach
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2. Nalezności od
53 pozostałych jednostek

70 - udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterm.
71 aktywa finansowe

-

-

3. Fundusze specjalne

-

c) środki pieniężne i
72 inne aktywa płatnicze

3,680.38

IV. Rozliczenia
8,545.95 międzyokresowe

- środki pien.w kasie i
73 na rachunkach

3,680.38

8,349.31 1. Ujemna wartośd i firmy

74 - inne środki pieniężne

-

196.64

2. Inne rozliczenia
miedzyokresowe

75 - inne aktywa pieniężne

-

-

- długotarminowe

2. Inne inwestycje
76 krótkoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe
rozliczenia
77 międzyokresowe

-

-

-

53,551.17 204,658.65

-

-

53,551.17 204,658.65
-

-

53,551.17 204,658.65

78
79 AKTYWA RAZEM

63,832.19 229,530.55 PASYWA RAZEM

63,832.19 229,530.55

80

B

C

2008

2009

3,220.00

40,470.00

-

-

3,220.00

40,470.00

7 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia,

-

-

8 zmniejszenie -wartośd ujemna)

-

-

1

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2009

2

(wariant porównawczy)

3
4 A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
5 - od jednostek powiązanych
6 I Przychody netto ze sprzedaży produktów

Strona

A

12

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

-

10 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

-

-

11 B Koszty działalności operacyjnej

30,302.91

656,564.57

12 I Amortyzacja

1,086.05

5,305.08

13 II Zużycie materiałów i energii

4,424.10

19,781.18

14 III Usługi obce

2,330.76

261,568.97

15.00

946.44

-

-

22,395.00

355,245.68

-

225.62

52.00

13,491.60

-

-

21 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

(27,082.91)

(616,094.57)

22 D Pozostałe przychody operacyjne

33,845.11

623,948.32

-

-

33,845.11

623,948.32

25 III Inne przychody operacyjne

-

-

26 E Pozostałe koszty operacyjne

-

1,035.96

27 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

28 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-

29 III Inne koszty operacyjne

-

1,035.96

6,762.20

6,817.79

0.99

35.12

32 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-

-

33 - od jednostek powiązanych

-

-

15 IV Podatki i opłaty, w tym:
16 - podatek akcyzowy
17 V Wynagrodzenia
18 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
19 VII Pozostałe koszty rodzajowe
20 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów

23 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
24 II Dotacje

30 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
31 G Przychody finansowe

13
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III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
9 jednostki

34 II Odsetki, w tym:

0.99

35.12

35 - od jednostek powiązanych

-

-

36 III Zysk ze zbycia inwestycji

-

-

37 IV Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

38 V Inne

-

-

39 H Koszty finansowe

-

8.10

40 I Odsetki, w tym:

-

8.10

41 - dla jednostek powiązanych

-

-

42 II Strata ze zbycia inwestycji

-

-

43 III Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

44 IV Inne

-

-

6,763.19

6,844.81

46 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)

-

-

47 I. Zyski Nadzwyczajne

-

-

48 II. Straty nadzwyczajne

-

-

6,763.19

6,844.81

-

-

-

-

6,763.19

6,844.81

45 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

49 K Zysk (strata) brutto (I+-J)
50 L Podatek dochodowy

Strona

52 N Zysk (strata) netto (K-L-M)

14

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia

51 straty)

