Sprawozdanie z działalności
Fundacji (finansowe i
merytoryczne)
za rok 2016

1. DANE REJESTRACYJNE:
A)NAZWA FUNDACJI:
Fundacja Stabilo
B) SIEDZIBA FUNDACJI:
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 30/6
C) ADRES FUNDACJI:
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 30/6
D) AKTUALNY ADRES DO KORESPONDENCJI FUNDACJI:
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 30/6
E) DANE TELEADRESOWE:
E: biuro@stabilo.org.pl
W: http://www.stabilo.org.pl
T: (+48) 0 56 678 84 16
F: (+48) 0 56 682 80 84
F) DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM:
16.03.2007 R.
G) NR KRS:
0000276478
H) REGON:
340292143
I) DANE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI:
Broniszewski Łukasz – Prezes Zarządu (jednoosobowo)
Kwiatkowski Dawid – Wiceprezes Zarządu (dwuosobowo)
Izdebski Krzysztof – Wiceprezes Zarządu (dwuosobowo)
RADA FUNDACJI:
Podwojska Beata – Fundatorka
Kowalska Małgorzata
dr Tomaszewski Patryk
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J) CELE STATUTOWE FUNDACJI STABILO:












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

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW
STATUTOWYCH:











Utworzenie i prowadzenie informacyjno - doradczego portalu internetowego
AFEKTYWNI.PL
Organizowanie akcji popularyzatorsko - informacyjnych, w tym działań
kulturalnych.
Pomoc osobom chorym psychicznie w aktywizacji zawodowej.
Działalność edukacyjną, wydawniczą.
Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie w związku z
chorobami afektywnymi i depresją.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji.
Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom poprzez grupy
samopomocowe, grupy wsparcia, usługi wspomagające rodzinę, jak informacja,
doradztwo, poradnictwo.
Udzielania wsparcia finansowego osobom z chorobami afektywnymi i depresją
oraz ich bliskim.
Organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów
statutowych.








Współpraca ze środkami masowego przekazu.
Utworzenie i prowadzenie centrum pomocy psychiatrycznej i psychologicznej,
telefonu informacyjnego, internetowego centrum dla osób potrzebujących
pomocy i wsparcia.
Organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i szkoleń.
Prowadzenie badań naukowych.
Prowadzenie biura.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH PRZEZ
Fundację w 2015 r.:
A) PORADY PRAWNE
Fundacja Stabilo w ramach prowadzonej działalności statutowej w roku 2016
świadczyła swoim beneficjentom bezpłatne porady prawne. W roku objętym niniejszym
sprawozdaniem udzielono 8 porad prawnych, polegających na osobistym spotkaniu z
osobami potrzebującymi takiej pomocy. Porady prawne, świadczone w powyższy
sposób dotyczyły najczęściej spraw związanych z:
 prawem cywilnym – w ramach tej grupy zagadnień dominowały sprawy
związane z odpowiedzialnością za długi, zasadami postępowania egzekucyjnego,
prawami i obowiązkami dłużnika i wierzyciela w toku w/w postępowania;
 prawem rodzinnym i opiekuńczym - w ramach tej grupy problemów porady
dotyczyły najczęściej spraw związanych z rozwodami, zasądzeniem i
podwyższeniem alimentów, ustanowieniem opieki nad dzieckiem;
 przesłankami i zasadami postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
osoby dotkniętej chorobą psychiczną, uniemożliwiającą samodzielne
zaspokajanie potrzeb życiowych;
 zastosowaniem przepisów ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego,
(Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), umożliwiających
zastosowanie leczenia osoby chorej psychicznie wbrew jej woli.
b) PORTAL AFEKTYWNI.PL
Fundacja Stabilo od początku swojego istnienia prowadzi portal internetowy
www.afektywni.pl, skierowany zarówno do osób cierpiących na chorobę afektywną
dwubiegunową, jak również ich najbliższych.
W ramach działalności w/w portalu prowadzone jest nieodpłatne poradnictwo
prawne. Pomoc ta udzielana jest anonimowo, dla jej uzyskania wystarczy jedynie
przesłanie przez osobę pragnącą takiej pomocy maila, zawierającego opis problemu.
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Zaznaczyć należy, iż za udzielenie pomocy prawnej i psychologicznej, prawnik i
psycholog nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
Porady udzielane drogą mailową. Gdy istnieje taka potrzeba, konsultacje są
realizowane telefonicznie lub podczas spotkań w siedzibie Fundacji. W roku objętym
niniejszym sprawozdaniem, w ramach działalności portalu afektywni.pl udzielono
łącznie 12 porad prawnych. Dotyczyły one głównie następujących grup problemów:
 sprawy dotyczące problematyki ustawy o ochronie zdrowia psychicznego –
przymusowe leczenie osoby chorej wbrew jej woli;
 kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego – przesłanki i
procedura
 sprawy związane z odpowiedzialnością osoby chorej psychicznie za długi,
zaciągnięte w trakcie trwania choroby;
 problematyka postępowania egzekucyjnego (prawa i obowiązki dłużnika,
komornika);
 kwestie związane z sądowym ustaleniem alimentów, podwyższeniem ich
wysokości;
 tryb i przesłanki ustanowienia rozdzielności majątkowej – w tym rozdzielności z
mocą wsteczną;
 kwestie związane z prawem karnym – odpowiedzialność osoby chorej
psychicznie za czyny zabronione.

C) REALIZOWANE PROJEKTY
W roku 2016 Fundacja Stabilo realizowała 3 projekty. Jeden mający na celu
przeprowadzenie badania społecznego dotyczącego sytuacji osób młodych na rynku
pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Drugi projekt dotyczył współpracy z
gminami odnośnie konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w 4
województwach. Zadania finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2016 roku Fundacja Stabilo rozpoczęła
realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
na rzecz społeczności lokalnej o tematyce partycypacji społecznej.

Nazwa
projektu

„Efektywnie dla młodzieży-nowe standardy na rynku pracy w
województwie kujawsko-pomorskim”

Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty
produkty

od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
Fundacja Aktywizacja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
380 312,50 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (320 527,37 zł),
15% - środki krajowe (59785,13 zł)]
Celem głównym projektu jest rozszerzenie zakresu i trafności
narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych wykorzystywanych wobec
osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego (WK-P)
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czego
efektem będzie podniesienie zdolności instytucji rynku pracy(IRP) i
innych podmiotów zaangażowanych w kształtowanie i realizację
polityki rynku pracy w zakresie skutecznego procesu aktywizacji
zawodowej osób młodych, co jest niezbędne do wzrostu poziomu ich
zatrudnialności i inkluzji społeczno-zawodowej.
i Rezultaty:











Liczba zestawów rekomendacji (wypracowanych w ramach
partnerstw) wykorzystanych przez instytucje rynku pracy
przy udzielaniu wsparcia osobom młodym znajdującym się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Liczba Podmiotów w tym IRP zaangażowanych w proces
wspierania osób młodych, które zawarły partnerstwo do
wypracowania rekomendacji - 12
Liczba Interesariuszy w tym IRP, którym przekazano raport z
diagnozy i analizy potrzeb i potencjałów osób młodych,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
uwzględniającej specyfikę rynku pracy WK-P - 250
Liczba Interesariuszy w tym IRP, którym przekazano do
konsultacji dokument zawierający zestaw wstępnych
rekomendacji służących aktywizacji osób młodych
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w
WK-P - 250
Liczba osób uczestniczących (80 przedstawicieli z 40 IRP na
każdym z dwóch seminariów ) w seminarium nt.
wypracowanych rekomendacji służących aktywizacji osób
młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy w WK-P - 80
Liczba Interesariuszy w tym IRP, którym przekazano
Publikację zawierającą wersję ostateczną rekomendacji
służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w WK-P - 500
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Produkty:










Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Liczba powołanych Partnerstw na terenie WK-P, które
wypracują zestaw rekomendacji służący aktywizacji osób
młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy - 1
Liczba opracowanych baz danych/teleadresowych
Interesariuszy z W-KP - 1
Liczba raportów podsumowujących przeprowadzoną diagnozę
i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych, znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, uwzględniającej
specyfikę rynku pracy WK-P - 1
Liczba dokumentów zawierających wstępne wersje
rekomendacji służących aktywizacji osób młodych
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w
WK-P - 1
Liczba Publikacji zawierających zestaw rekomendacji
służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w WK-P - 1
Liczba seminariów skierowanych do przedstawicieli IRP
poświęconych upowszechnianiu wypracowanych
rekomendacji oraz rezultatów projektu - 2

"Dobre konsultacje, dobry plan"
od 01.04.2016 r. do 31.12.2018 r.
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (Lider)
1 903 971,60 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (1 604 667,26 zł),
15% - środki krajowe (299 304,34 zł)]
Zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału
społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego
poprzez [a.] wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych
dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz [b.] realizację i
upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i
narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym w 25

gminach województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińskomazurskiego i zachodniopomorskiego w okresie od kwietnia 2016 do
grudnia 2018 roku.

Rezultaty
produkty

i Rezultaty:





Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które przedłożyły do
zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego
wypracowane wspólnie z NGO - 25
Liczba kobiet i mężczyzn, którzy podnieśli kompetencje i
kwalifikacje w zakresie planowania, prowadzenia i
monitorowania procesów konsultacyjnych - 191
Liczba przekazanych radom gmin do uchwalenia projektów
dokumentu planistycznego poprzedzonych konsultacjami (w
drugim etapie konsultacji) - 5
Liczba przeprowadzonych przez gminy pogłębionych procesów
konsultacyjnych, w których uwzględniono działania na rzecz
wyrównywania szans płci oraz dostępności dla osób
niepełnosprawnych - 30

Produkty:











Liczba przeprowadzonych we współpracy z NGO konsultacji
dokumentów dotyczących planowania przestrzennego - 25
Liczba gmin, które przeprowadziły we współpracy z NGO dwa
pełne etapy konsultacji - 5
Liczba spotkań organizacyjno-wprowadzających dotyczących
zasad i form współpracy w ramach projektu dla wyłonionych
gmin - 25
Liczba przeprowadzonych trzydniowych warsztatów służących
wypracowaniu IPK dla pierwszego etapu konsultacji - 25
Liczba kobiet i mężczyzn biorących udział w warsztatach
służących przygotowaniu IPK - 225
Liczba wypracowanych Indywidualnych Planów Konsultacji z
zastosowaniem co najmniej 3 narzędzi (technik) konsultacji w
pierwszym etapie konsultacji - 25
Liczba przyznanych grantów na działania konsultacyjne w
pierwszym etapie konsultacji - 25
Liczba przeprowadzonych spotkań warsztatowych służących
wypracowaniu IPK dla drugiego etapu konsultacji - 10
Liczba kobiet i mężczyzn biorących udział w spotkania
warsztatowych przygotowujących IPK dla drugiego etapu
konsultacji - 45
Liczba wypracowanych Indywidualnych Planów Konsultacji z
zastosowaniem co najmniej 3 narzędzi (technik) konsultacji w
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Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

drugim etapie konsultacji - 5
Liczba przyznanych grantów na działania konsultacyjne w
drugim etapie konsultacji - 5
Liczba spotkań Forum Konsultacyjnego - 4
Liczba kobiet i mężczyzn uczestniczących w Forum
Konsultacyjnym (przedstawiciele 25 gmin) - 50

"Włącznik Obywatelski"
od 01.05.2016 r. do 30.11.2017 r.
n/d
186 129 zł [89,75% - Środki FIO (167 048,00 zł), 7,46 % - środki finansowe
własne (13 881,00 zł), 2,79 % - wkład osobowy (5200,00 zł)]
Jednym z głównych celów projektu jest doprowadzenie do upowszechnienia
procesów Konsultacji Społecznych w Toruniu (KS) i zwiększenia frekwencji
uczestnictwa w nich. Możliwe jest to poprzez zwiększenie wiedzy
mieszkańców i lokalnych NGO w zakresie partycypacji obywatelskiej,
poprzez dopasowaną kampanię promocyjną , działania warsztatowe ,
aktywne narzędzia i techniki. Ma to doprowadzić do wyższego niż obecnie
zaangażowania obywateli i NGO w procesy KS. Drugim celem głównym
projektu jest wypracowanie i wdrożenie etapowej realizacji KS, poprzez
monitorowanie procesów KS w GMT przez zespół ds. monitorowania KS w
celu zwiększenia ich skuteczności.

Rezultaty

1. Wzmocnienie procesów konsultacji społecznych - 10 procesów
konsultacyjnych
2. Podniesienie jakości i standardów planowania i realizacji procesów
konsultacji społecznych w GMT - wzrost jakości 10 procesów
konsultacyjnych
3. Zwiększenie wiedzy i kompetencji 6 członków ZdsMKS w zakresie

partycypacji obywatelskiej i procesów konsultacyjnych - 6 osób
4. Wzrost wiedzy 40 mieszkańców z zakresu partycypacji
obywatelskiej i procesów konsultacyjnych - 40 osób
5. Wzrost wiedzy 240 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu
partycypacji obywatelskiej i procesów konsultacyjnych - 240 uczniów
6. Wzrost wiedzy 10 nauczycieli WOSu z zakresu partycypacji
obywatelskiej i procesów konsultacyjnych - 10 nauczycieli WOSu
7. Wydanie podręcznika z zakresu partycypacji obywatelskiej i
procesów konsultacyjnych - 1
8. Wdrożenie narzędzia IT (gry edukacyjnej) - 1
9. Strona internetowa projektu - 1
10. Wzrost frekwencji mieszkańców na spotkaniach konsultacyjnych wzrost min. o 5 %
11. Wzrost zaangażowania mieszkańców w procesy KS - wzrost min. o
5%

E) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów, co znaczy, iż działalność ta ma charakter pomocniczy wobec działalności
statutowej. Fundacja prowadzi działalność szkoleniową przede wszystkim z zakresu
fundraisingu, a w szczególności problematyki pozyskiwania funduszy na działalność
NGO. Fundacja prowadzi także warsztaty z problematyki związanej z zarządzaniem
organizacjami, biznesplanami, działalnością gospodarczą oraz przedsiębiorstwami
społecznymi. Drugim ważnym filarem działalności gospodarczej fundacji jest
projektowanie identyfikacji wizualnej firm komercyjnych, organizacji pozarządowych i
innych. Dodatkowy obszar jaki podjęła Fundacja był obszar badawczy i prowadzenie
badań społecznych na zlecenia.
3. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH
FINANSOWYCH:
NIE DOTYCZY
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4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU:
KSEROKOPIE UCHWAŁ ZARZĄDU POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ZOSTAŁY
DOŁĄCZONE DO SPRAWOZDANIA JAKO ZAŁĄCZNIKI.
5. INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH
ŹRÓDEŁ:
PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZN
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
OGÓŁEM PRZYCHODY STATUTOWE
PRZYCHODY Z OTRZYMANYCH DOTACJI
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
OGÓŁEM PRZYCHODY OPERACYJNE
PRZYCHODY FINANSOWE
OGÓŁEM PRZYCHODY 2016

4 000
52 794,36
56 794,36
402 065,32
4 173,42
406 238,74
7,93
463 041,03

W roku 2016 struktura otrzymanych dotacji ze srodków publicznych przedstawia się
następująco:
 ORBI TORUŃ
109,29 ZŁ
 DOBRE KONSULTACJE DOBRY PLAN
89.168,03 ZŁ
 WŁĄCZNIK OBYWATELSKI
65.288,00 ZŁ
 EFEKTYWNIE DLA MŁODZIEŻY
247.500,00 ZŁ
RAZEM PRZYCHODY Z DOTACJI

2016

W tym dotacje pochodzące ze środków unijnych:
 DOBRE KONSULTACJE DOBRY PLAN
 EFEKTYWNIE DLA MŁODZIEŻY

402.065,32 ZŁ
89.168,03 ZŁ
247.500,00 ZŁ

Dotacje pochodzące ze środków budżetu gminy:


ORBI TORUŃ

109,29 ZŁ

Dotacje pochodzące ze środków budżetu państwa:


WŁĄCZNIK OBYWATELSKI

65.288,00 ZŁ

6. Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej
7. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
A) INFORMACJA CZY FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:
TAK

B) WYNIK FINANSOWY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

52.794,36
45.080,91
7.713,45

C) PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ:
12,87 %
8. INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH
ADMINISTRACJA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
POZOSTAŁE KOSZTY
RAZEM KOSZTY 2016

440.473,99
7220,31
45.080,91
25,20
492 800,41

9. DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI:
2016
4

ŁĄCZNA ILOŚĆ OSÓB
ZATRUDNIONYCH
Z TEGO:
KOORDYNATOR PROJEKTÓW
Z TEGO:
SPECJALISCI
OSOBY ZATRUDNIONE W
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

1
2
1

10. DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI:
WYNAGRODZENIA
NAGRODY
PREMIE
INNE ŚWIADCZENIA

2016
86 .046 zł
0
0
0
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11. DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO WYNAGRODZENIA:
w działalności bieżącej
16.911
statutowej
63.941
działalności gospodarczej. 5.194 zł
12. DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA:
KWOTA

2016
193.010 zł

13. Fundacja nie udzielała pożyczek.
14. fundacja nie posiada kont oszczędnościowych, lokat bankowych itp.
15. fundacja nie nabyła obligacji.
16. Fundacja posiada 100% udziałów tj. 50 udziałów o łącznej wartości 5000 zł w
Conceptree sp. Z o.o. NIP 956-230-17-86, ul. Szosa Chełmińska 121a/20, 87-100 Toruń
17. fundacja nie posiada i nie nabyła nieruchomości
18. DANE O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH:
W 2016 BRAK NABYTYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

19. I 20. DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE
WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW
STATYSTYCZNYCH:
AKTYWA TRWAŁE
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I
PRAWNE
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
NALEŻNOŚCI
DŁUGOTERMINOWE
INWESTYCJE
DŁUGOTERMINOWE
DLUGOTERMINOWE
ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
AKTYWA OBROTOWE
ZAPASY

2016
5202,82
0
202,82
0
5000
0

98962,99
0

NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWE
INWESTYCJE
KRÓTKOTERMINOWE
KRÓTKOTERMINOWE
ROZLICZENIA
MIEDZYOKRESOWE
SUMA AKTYWÓW
FUNDUSZ WŁASNY
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
REZERWY
ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
SUMA PASYWÓW

2141,20
96821,79
0

104165,81
28113,85
76051,96
0
0
6745,33
69306,43
104165,61

21. Podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały fundacji żadnych działań.
22. INFORMACJA O ROZLICZENIU FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH:
BRAK ZOBOWIĄZAŃ
23. INFORMACJA O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH:
DEKLARACJA CIT-8
W 2016 ROKU nie prowadzone były czynności kontrolne wobec Fundacji Stabilo.

14

