SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN CORPORE ZA ROK 2017

1. DANE REJESTRACYJNE
a) nazwa: Fundacja In Corpore
b) siedziba: ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice
c) adres do korespondencji:ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice
d) e-mail:info@fundacjaincorpore.pl
e) data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.01.2005
f) numer KRS : 0000226272
g) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 240012773
h) dane członków zarządu fundacji:
Iwona Sosnowska-Wieczorek – Prezes Zarządu
Maria Flanczewska-Wolny – członek Zarządu
Katarzyna Rychetsky – członek Zarządu
Określenie celów statutowych fundacji:
Celem Fundacji jest: prowadzenie,promowanie i wspomaganie działań badawczych,
diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, młodzieży oraz dorosłych
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych.

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW
STATUTOWYCH
Cele Fundacji realizowane są poprzez:
 Promocję i ochronę zdrowia.
 Diagnostykę i terapię niepłodności partnerskiej.
 Wdrażanie i prowadzenie projektów profilaktyki, diagnostyki i terapii prenatalnej i
postnatalnej.
 Wprowadzanie i upowszechnianie innowacyjnych technik diagnostycznych i leczniczych.
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 Działalność szkoleniową i promocyjną.
 Działalność wydawniczą.
 Organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i
pomocowych.
 Doradztwo i poradnictwo zawodowe, rodzinne i społeczne.
 Przeciwdziałanie bezrobociu.
 Rehabilitację leczniczą i społeczno-zawodową.
 Wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet.
 Przeciwdziałanie dyskryminacji.
 Organizowanie akcji i różnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie świadomości
społecznej wobec problemów osób wykluczonych społecznie, dysfunkcyjnych,
niepełnosprawnych i defaworyzowanych.
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Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może działać wspólnie lub wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2017r.
Fundacja In Corpore realizowała swoje cele, zgodnie z założeniami statutowymi poprzez:
1. Realizację projektów
Badania słuchu w ramach projektu: „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz

ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci uczęszczających do przedszkola
miejskiego w Katowicach, wsparcie terapeutyczne dzieci ze zdiagnozowanymi
zaburzeniami oraz przeszkolenie wychowawców przedszkolnych w zakresie elementów
pracy z dzieckiem z niedosłuchem”
Badania przeprowadzono w okresie wrzesień-listopad 2017 w przedszkolu miejskim nr 72 w
Katowicach.
2. Organizacjabezpłatnegokongresu naukowo- metodycznego w ramach kampanii społecznej Od
Ucha do Ucha
W dniach 28-29 września 2017 r. odbył się Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny
Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Kongres został zorganizowany
przez Fundację In Corpore wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach, Urzędem Miasta Katowice oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Sponsorem strategicznym była firma MED-EL, producent implantów słuchowych. W wydarzeniu
tym brało udział wiele znakomitości świata nauki zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Kongres miał
miejsce w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, miejscu, gdzie tworzyła się historia Śląska.

3. Organizacja bezpłatnych warsztatów w ramach międzynarodowego kongresu naukowometodycznego
Podczas trwania Międzynarodowego kongresu naukowo-metodycznego zorganizowano 8
nieodpłatnych warsztatów dla nauczycieli, terapeutów, rodziców mających na celu poszerzenie
wiedzy słuchaczy.
Tematyka warsztatów:
- Integracja Bilateralna
-Akademia Umiejętności. Praca z dzieckiem implantowanym
-Adaptacja i wykorzystanie programów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w rehabilitacji
dzieci z wadą słuchu SOSW dla dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
-Nowe Technologie w diagnostyce dzieci z zaburzeniami słuchowymi
- Metodyka nauczania czynności ruchowych dziecka z niedosłuchem
- Kreowanie przyszłości w dobie współczesnych wyzwań- warsztat dla nauczycieli
- Zastosowanie Metody Warnkego w treningu słuchowym pacjentów z zaburzeniami
przetwarzania słuchowego- implikacje do pracy terapeutycznej
- wieloaspektowość budowania systemu językowego dla dzieci z wadą słuchu
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4. Organizację bezpłatnych wykładów
I.

Spotkanie pediatrów z prof. Mieczysławą Czerwionką-Szaflarską
W piątek 10 lutego w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore odbyło się spotkanie z prof. dr
hab. n. med. Mieczysławą Czerwionką-Szaflarską, dyrektorem Podyplomowej Szkoły PTP.
Spotkanie było przeznaczone dla pediatrów, Miało ono charakter prezentacji oraz szukania
rozwiązań problemów gastroenterologicznych u dzieci, z którymi spotykają się na co dzień
lekarze. Podczas spotkania zaproszeni goście mieli również możliwość zobaczenia Centrum In
Corpore, poznanie jego oferty i możliwości diagnostycznych oraz terapeutycznych.

II.

29. marca w Centrum In Corpore w Częstochowie gościła dr n. med. Daniela KurczabińskaLuboń - specjalista z zakresu medycyny zapobiegawczej, przeciwstarzeniowej i
mikroodżywiania oraz specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia. Pani
Doktor konsultowała podopiecznych In Corpore oraz wygłosiła wykład „Jelita drugi mózg”,
który cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców i terapeutów.

III.

07 kwietnia w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach odbyły się warsztaty
dla rodziców pt. "Kim jest dziecko?", które poprowadziła Iwona Grudziecka, trener i coach.
Podczas spotkania dyskutowaliśmy o tym, jak ważna jest rozmowa z dzieckiem oraz jasne i
zrozumiałe zasady panujące w domu - takie, które są przestrzegane przez wszystkich, a
przede wszystkim przez rodziców. Warsztaty odbyły się w miłej atmosferze, a rodzice mieli
okazję na wymianę doświadczeń oraz praktycznych rad dotyczących wychowania dzieci.

IV.

17 listopada w ramach Międzynarodowego dnia Wcześniaka zostały zorganizowane
bezpłatne wykłady wygłoszone przez pracowników Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore:
- Wpływ sposobu żywienia dzieci na funkcjonowanie narządów mowy i sprawność językowąmgr Anna Makowska dziecka
-Kwestia roli diety w rozwoju emocjonalno- społecznych zachowań u dzieci- mgr Sonia
Pawlicka
-Karmienie terapeutyczne – mgr Milena Kowalska

5. Organizację Turnusów RehabilitacyjnychFamily Camp
W dniach 11 –25 czerwca 2017 w Korbielowie odbył się pierwszy w tym roku turnus rehabilitacyjny Family
Camp dla dzieci z implantami słuchowymi i ich rodziców/opiekunów. Turnus został zorganizowany przez
Fundację In Corpore przy wsparciu Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore oraz firmę MEDEL. Turnus miał na
celu pokazanie różnych możliwości terapii i zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z implantami. W
trakcie turnusu prowadzone były zajęcia rehabilitacyjne, ale zarówno dzieci jak i dorośli mogli również
skorzystać z zajęć dodatkowych. Drugi z turnusów rehabilitacyjnych Family Camp w Korbielowie został
zorganizowany w dniach 19.08-02.09.2017

6. Organizację dni bezpłatnych konsultacji specjalistycznych
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Wcześniaka w 2017 roku oprócz bezpłatnych wykładówFundacja In Corpore
wraz z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore zorganizowała bezpłatne wielospecjalistyczne konsultacje
medyczne i terapeutyczne dla przedwcześnie urodzonych dzieci oraz ich rodziców. Dzieci mogły skorzystać z
bezpłatnych konsultacji medycznych i spotkać się z neurologiem. Mogły także skorzystać z bezpłatnych badań
słuchu.Do dyspozycji dzieci i ich rodziców byli także terapeuci na co dzień pracujący w Centrum In Corpore psycholog, fizjoterapeuta,oraz neurologopeda/logopeda.

7. Organizację imprez okolicznościowych
Fundacja In Corpore w 2017 roku zorganizowała w placówkach In Corpore imprezy okolicznościowe m.in. z
okazji dnia miłości i przyjaźni w Centrum In Corpore w Katowicach i Dąbrowie Górniczej, Walentynki w Centrum
In Corpore w Częstochowie, dnia Kobiet,dnia wiosny, dnia Wody, Zajączek, dnia Mamy i dziecka, dnia dziecka,
dnia rodziny, mikołajek, dnia wcześniaka

8. Zajęcia dla podopiecznych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
24 marca 2017 r. w In Corpore rozbłysło osiem cudownych promieni słońca zaklętych w uśmiech
podopiecznych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Nic tak nie łączy i otwiera jak wspólna zabawa, piosenka i
taniec. Spotkanie obfitowało w zabawy szarfą, balonem, pląsy wraz z rodzicami na planie koła, jednak
najbardziej zaskakującym elementem było spotkanie dzieci z niezwykłymi gośćmi. Dwóch przedstawicieli psiego
gatunku, a dokładniej psy terapeuci - Antek oraz Beza - wnieśli niezwykłe sensoryczne doświadczenia. Trenerka
włączyła dzieci do sportowych rozgrywek z psem Antkiem, który stał na straży bramki, a także dyskretnie
poszukiwał jedzenia ukrytego w dłoniach dzieci. Maleńka Beza zachwyciła wszystkich swoją energią i psią
radością, dzięki której wszyscy mieli „merdające ogonki”.
Rodzice dzieci otrzymali wachlarz informacji dotyczących oferty In Corpore oraz możliwość konsultacji z
psychologiem.

9. Kursy doszkalające kadrę Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
I.

19 marca w In Corpore w Katowicach odbyło się szkolenie uprawniające do korzystania z narzędzia
KORP - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Obecnie KORP jest dostępny w każdej filii In Corpore,
przeszkolonych zostało około 40 pracowników Centrum z Katowic, Dąbrowy Górniczej i Częstochowy.

II.

W sobotę 8 kwietnia w In Corpore w Katowicach w ramach Akademii Umiejętności MED-EL w Polsce
odbyły się warsztaty, w których udział wzięli terapeuci pracujący we wszystkich trzech filiach Centrum
In Corpore. Tematyka szkolenia obejmowała specyfikę pracy z dzieckiem z implantem słuchowym.
Warsztaty poprowadziły: Katarzyna Golędzinowska z firmy MED-EL, Katarzyna Rychetsky - National
Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS i terapeutka Bilateralnej
Integracji oraz Małgorzata Zdeb, surdopedagog.

10. Audycje radiowe zwiększające świadomość rodziców
I.

II.

Audycja Polskiego Radia Katowice na temat programu Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży. W
nagraniu udział wzięli: dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, dyrektor Centrum In Corpore, oraz dr Jarosław
Wieczorek, dyrektor zaprzyjaźnionego z In Corpore szpitala ginekologiczno-położniczego Łubinowa 3
w Katowicach.
Audycja Polskiego Radia Katowice na temat dysfunkcji słuchu. W nagraniu udział wziąłprof.Krzysztof
Morawskiego oraz rodzice podopiecznych Fundacji In Corpore.

11. Artykuły zwiększające świadomość:
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I.
II.
III.
IV.
V.

Artykuł w magazynie Place pt. „Przebodźcowani” -dr Iwona Sosnowska-Wieczorek mówiła o
wpływie nadmiernej ilości bodźców na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie.
Artykuł w magazynie Kursor pt. Zadbaj o słuch- artykuł promujący kampanie od ucha do ucha,
podnoszący świadomość związaną z wpływem hałasu na funkcjonowanie uczniów w szkołach.
Artykuł w magazynie Why Story- artykuł przybliżający działania fundacji oraz współpracy z
Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore.
Artykuł w Dzienniku Zachodnim- artykuł o przesiewowych badaniach słuchu.
Artykuł w magazynie Kursor- artykuł o przesiewowych badaniach słuchu oraz centralnych
zaburzeniach przetwarzania słuchowego i Metodzie Tomatisa.

12. Spotkanie kobiet charyzmatycznych
W dniach 12-13 czerwca na Śląsku odbyło się spotkanie Laureatek oraz Członkiń Stowarzyszenia
„Kobieta Charyzmatyczna”. Celem tego wydarzenia było ustalenie strategii wspólnych działań
oraz integracja środowiska Kobiet Charyzmatycznych.
13 czerwca Panie gościły w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach.W trakcie
tego spotkania Panie zapoznały się z działaniami Fundacji oraz Centrum In Corpore, mogły
zobaczyć Centrum oraz dowiedzieć się, jak pracujemy i na czym polegają innowacyjne metody
terapii oferowane przez nasz ośrodek. Z zainteresowaniem wysłuchały wykładów i prezentacji na
temat EEG Biofeedback, terapii metodą Tomatisa, Johansena, Warnkego, Forbrain. Dzięki
zaangażowaniu terapeutów z aż trzech filii In Corpore Kobiety Charyzmatyczne mogły zapoznać
się ze sprzętem, stosowanym w innowacyjnych metodach terapeutycznych, mogły również
spróbować wybranych form terapii, z czego chętnie skorzystały. Spotkanie zakończyło się
rozmowami kuluarowymi przy kawie, ciastkach i przekąskach, a potem Panie pojechały na
koncert charytatywny. Większość Kobiet Charyzmatycznych podkreślała jednak, że spotkanie
trwało zbyt krótko i tylko rozbudziło apetyt na dokładniejsze zapoznanie się z ofertą Centrum In
Corpore. W związku z tym wiele Pań zadeklarowało, że wkrótce do nas wróci, na co rzecz jasna
niecierpliwie czekamy.
13. Organizacja bezpłatnych badań słuchu w ramach Kampanii Społecznej „Od ucha do Ucha”
W dniach 30 .09. 2017 w ramach kampanii społecznej od ucha do ucha w Centrum Diagnostyki i
Terpaii In Corpore odbyły się bezpłatne badania słuchu z których skorzystało 9 osób.
14. Finansowanie konsultacji specjalistycznych
W ramach działalności charytatywnej Fundacja In Corpore na wniosek rodziców pokrywa koszty wybranych
konsultacji specjalistycznych dla dzieci wymagających wsparcia.

15. Darowizny na rzecz innych organizacji pozarządowych
W ramach działalności charytatywnej Fundacja In Corpore przekazała w 2017 roku dwie darowizny na rzecz
Fundacji Iskierka zajmującej się pomocą dzieciom z chorobą nowotworową

16.Odpłatne kursy i szkolenia
Fundacja In Corpore wprowadza oraz upowszechnia nowoczesne metody diagnostyczne i rehabilitacyjne
poprzez organizowanie odpłatnych kursów i szkoleńrealizowanych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia
Nauczycieli Fundacji In Corpore. W 2017 roku zorganizowano 85 różnych kursów, szkoleń i warsztatów, w
których łącznie uczestniczyło 1542 osób
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17. Wspieranie holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii w Centrum Diagnostyki i Terapii w
Katowicach, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej.
Fundacja In Corpore na co dzień wspiera integrację różnych środowisk oraz czuwa nad zapewnieniem
holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii w Centrach Diagnostyki i Terapii w Katowicach, Częstochowie i
Dąbrowie Górniczej.

18. Współpraca z firmami, które dzięki swoim darowiznom, podarunkom rzeczowym oraz
nieodpłatnie świadczonym usługom wspierają realizację celów statutowych Fundacji.
Fundacja In Corpore realizuje swoje cele statutowe między innymi dzięki wsparciu: firmy Med-el, sieci Aptek
Isofarm, firmy Oticon, firmy Słuchmed, firmy Bogusław Grzeszek BG Biuro , Moxo Solutions, RAFAGO, Lambertz
Polonia Sp. z o.o., Lyreco Polska SA, Apteki “VITALIS” Cabak, Kina Helios, Apteki Prywatnej pani Wandy Rokickej,
Księgarni Dom Książki w Dąbrowie Górniczej, pana Mariusza Modelskiego z firmy Format s.c. Hurtownia
papieru oraz Kancelarii Radców Prawnych Koza – Nessmann – Tajak – Mura Spółka Partnerska.
19. Organizacja studiów podyplomowych w zakresie Wczesnego Wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii
pedagogicznej dziecka z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W stadiach uczestniczyły 34 osoby

WYMIERNE REZULTATY REALIZACJI ZADAŃ
Dzięki realizacji zadań osiągnięte zostały następujące rezultaty:
PROJEKTY:
W trakcie projektu realizowanego w Katowicach:
 60 dzieci zostało przebadanych pod kątem zaburzeń słuchu obwodowego
 10 dzieci skorzystało z konsultacji laryngologicznej,
 15 dzieci zostało przebadanych pod kątem CAPD,
KONGRES :

- ok. 300 osób wzięło udział w I MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE NAUKOWO-METODYCZNYM DZIECKO Z
DYSFUKCJĄ SŁUCHU. IMPLIKACJE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
BEZPŁATNE WARSZTATY W RAMACH KONGRESU:
- ok. 240 osób wzięło udział w bezpłatnych warsztatach w ramach I Międzynarodowego Kongresu
Naukowo-Metodycznego Dziecko z dysfunkcja słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne.
BEZPŁATNE WYKŁADY:
- ok. 60 osób wzięło udział w bezpłatnych wykładach
TURNUS REHABILITACYJNY FAMILY CAMP
- 51 dzieci wraz z rodzinami uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym Family Camp
BEZPŁATNE KONSULTACJE SPEJALISTYCZNE:
- 57 bezpłatnych konsultacji specjalistycznych zostało zrealizowanych podczas Dnia Wcześniaka
- 296dzieciom Fundacja sfinansowała konsultacje specjalistyczne
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:
- w imprezach okolicznościowych we wszystkich filiach Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore wzięło udział
ok 700podopiecznych fundacji
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ZAJĘCIA DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI AKTYWNEJ REHABILITACJI:
- ośmiu podopiecznych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji wzięło udział w zajęciach zorganizowanych przez
Fundację In Corpore na terenie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
SZKOLENIA DLA KADRY CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE
- ok 55 osób przeszkolonych w ramach szkoleń kadry

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU W RAMACH KAMPANII OD UCHA DO UCHA
- w bezpłatnych badaniach wzięło udział 9 osób
KURSY I SZKOLENIA:
- W 2017 roku w ramach działalności Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore
zrealizowano 85 kursy oraz warsztaty, w których wzięło udział 1542 KURSANTÓW

3. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH
FINANSOWYCH:
Brak
4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI :
W 2017 roku Zarząd Fundacji In Corpore nie podejmował żadnych uchwał.

5. WYSOKOŚĆ UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:
Tytuł
Darowizny
Dotacje
Organizacja szkoleń
Przychody nieodpłatna działalność statutowa
Pozostałe przychody
Wynik rozliczenia lat poprzednich
RAZEM

Suma przychodów
21.781,64
17.500,00
1.900.714,01
97.107,00
2.539,48
139.866,72
2.179.508,85

6. ODPŁATNE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ :
Brak
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7. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

8. PONIESIONE KOSZTY NA :
a) realizacje celów statutowych: 1.871.110,53 zł.
b) koszty administracyjne : 52.663,30 zł, w tym:
zużycie materiałów i energii 398,00zł,
usługi obce 51.214,05zł,
podatki i opłaty 150,00zł,
wynagrodzenia 0zł,
amortyzacja 901,25zł,
pozostałe 0zł.
c) działalność gospodarcza: nie dotyczy

9. DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w Fundacji ,, In Corpore’’: 0 osób
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska: Nie dotyczy
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej : Nie dotyczy

10. WYNAGRODZENIE WYPŁACANE W FUNDACJI:
a) wynagrodzenia- łącznie 473.052,65 zł., w tym 473.052,65 zł. to wynagrodzenia wypłacone w
oparciu o umowy cywilnoprawne.
b) nagrody- brak
c) premie – brak
d) inne świadczenia – brak

11. DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO
WYNAGRODZENIA:
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia : Brak
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b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia: Brak

12. WYDATKI NA WYNAGRODZENIE Z UMÓW ZLECENIA
383.206,36 zł – wypłacono netto tytułem umów cywilnoprawnych

13. UDZIELONE PRZEZ FUNDACJE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
Brak udzielonych pożyczek

14. KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH:
Brak

15. DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH:
Brak nabyć

16.WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE
WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK
Brak nabyć

17. NABYTE NIERUCHOMOŚCI
Brak nabyć

18. NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
5.150,00 zł – dnia 18.05.2017 roku zakupiono zestaw komputerowy

19. WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI UJĘTYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH
SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH
261.207,21 zł

20. WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH
FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH
115.220,50 zł

21. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
Nie dotyczy
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22. ROZLICZENIE FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane

23. SKŁADANE DEKLARACJE PODATKOWE
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4), oraz od osób prawnych (CIT-8)

24. KONTROLE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
W 2017 roku nie odbyły się żadne kontrole.
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