
BILANS

Maciej Budzinski Germaine Chekerjian
Malwina Fabianowicz
Katarzyna Joanna Benda

FUNDACJA "SOS BOKSEROM"
04-857 WARSZAWA
MRÓWCZA 77A 
0000318908

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. 0,00 0,00

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

IV. 0,00 0,00

V. 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 83 680,26 120 714,52

I. Zapasy 0,00 4 131,57

II. 68 402,50 98 130,10

III. Inwestycje krótkoterminowe 15 277,76 18 378,23

IV. 0,00 74,62

C. 0,00 0,00

AKTYWA razem 83 680,26 120 714,52

PASYWA

A. 65 569,89 83 510,14

I. Fundusz statutowy 2 500,00 2 500,00

II. 0,00 0,00

III. 0,00 63 069,89

IV. Zysk (strata) netto 63 069,89 17 940,25

B. 18 110,37 37 204,38

I. 0,00 0,00

II. 0,00 0,00

III. 18 110,37 37 204,38

IV. 0,00 0,00

PASYWA razem 83 680,26 120 714,52

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Brak istotnych informacji do ujawnienia - nie wystąpiły zdarzenia o takim charakterze.  

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie udzielono pożyczek ani nie wypłacono zaliczek o takim charakterze.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Brak istotnych informacji do ujawnienia.  

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

darowizny 1% 56.805,15
darowizny dla psów krajowe 158.468,40
darowizny dla psów zagraniczne 2.413,75
pozostałe 2.561,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

zużycie materiałów i energii, w tym: 53.931,22
leki 7.485,71

karma 37.254,31
usługi obce, w tym: 147.682,74

usługi weterynaryjne 83.551,84
usługi prawne 45.236,80

usługi księgowe 5.854,80
usługi hotelowe dla psów 3.179

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Żródła zwiększenia funduszu statutowego pochodziły w całości nadwyżki otrzymanych darowizn (łącznie 220.248,30 złotych) nad poniesionymi
kosztami.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Darowizny z tytuły 1% w roku 2018 wyniosły 56.805,15 złotych. W całości zostały wydatkowane na nieodpłatną działalność pożytku
publicznego, w szczególności leczenie, dokarmianie i opiekę nad zwierzętami. 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie występują

        Druk: NIW-CRSO



Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Maciej Budzinski
Germaine Chekerjian 
Malwina Fabianowicz 
Katarzyna Joanna Benda

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Maciej Budzinski Germaine Chekerjian
Malwina Fabianowicz
Katarzyna Joanna Benda

FUNDACJA "SOS BOKSEROM"
04-857 WARSZAWA
MRÓWCZA 77A 
0000318908

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 

1 2 3 4

A. 225 015,00 220 248,30

I. 225 015,00 220 248,30

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

B. 161 945,11 190 571,93

I. 161 945,11 190 571,93

II. 0,00 0,00

III. 0,00 0,00

C. 63 069,89 29 676,37

D. 0,00 0,00

E. 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. 0,00 11 742,14

H. 63 069,89 17 934,23

I. 0,00 6,02

J. 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 0,00

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 63 069,89 17 940,25

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 63 069,89 17 940,25

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 

Rozwoju 

Obywatelskiego

                    

za rok 2018

 (

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MRÓWCZA Nr domu 77A Nr lokalu 

Kod pocztowy 04-857 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 48 798180888

Nr faksu E-mail gchekerjian@interia.pl Strona www www.sosbokserom.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

publicznego
2011-09-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14166911300000 6. Numer KRS 0000318908

Funkcja Wpisany do KRS

GERMAINE CHEKERJIAN TAK

MALWINA FABIANOWICZ TAK

KATARZYNA JOANNA 
BENDA

TAK

nadzoru)

Funkcja Wpisany do KRS

MAREK DUCHER
RADY FUNDACJI

TAK

ANDRZEJ GUTKOWSKI
FUNDACJI

TAK

OLGA ALMERT
FUNDACJI

NIE

FUNDACJA "SOS BOKSEROM"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

1

2

3

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1

a. zapewnienia im pomocy i opieki:

d. prowadzenie adopcji

2

domowych

3
informacyjnym.

humanitarnego traktowania.

Druk: NIW-CRSO 2



gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

poza granicami kraju

w okresie sprawozdawczym

Fundacja w roku sprawozdawczym 2018 126 60 2018 roku, a 17 pod 

rehabilitacja, podawanie leków, zmiany opatrunków, itp.

opieka weterynaryjna, w tym szczepienia, odrobaczanie, itp.

2018

W ramach realizacji celu:

W ramach realizacji celu:

zabiegów sterylizacji i kastracji oraz chipowanie na portalu Facebook Fundacji.

suk.

Druk: NIW-CRSO 3



2.2. Informacje na temat 

wymienieni w pkt 2.1, na 

organizacja

sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

200000

0

4.2. 

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

Lp. publicznego
Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja w roku sprawozdawczym 2018
126 60
domy w 2018 roku, a 17

zapewniony transport do i z lecznic przez czas 

zaleceniami lekarzy weterynarii - rehabilitacja, 
podawanie leków, zmiany opatrunków, itp.

wymaganiami zdrowotnymi (np. dieta lub karma 
weterynaryjna), opieka weterynaryjna, w tym 
szczepienia, odrobaczanie, itp.

75.00.Z

3.2. 

PKD 2007

Druk: NIW-CRSO 4



1. Informacja o przychodach organizacji

d) przychody finansowe

5.2. 
kodu(-ów) PKD 2007

Lp. Numer Kodu (PKD)

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

w 
tym:

Druk: NIW-CRSO 5



publicznego w okresie sprawozdawczym

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

roku sprawozdawczego

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

podatku dochodowego od osób fizycznych

w 
tym:

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

e) ze spadków, zapisów

Druk: NIW-CRSO 6



1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
0 osób

0,00 etatów

0 osób

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

z podatku dochodowego od osób prawnych

w odniesieniu do tych 

najem

ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO 7



0 osób fizycznych

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

0 osóbdni

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO 8



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4

1

cywilnoprawne); 2 12 3

5

umowy cywilnoprawne
4) 

6

4)  

7
4-6

umowy cywilnoprawnej
4)  

0 osób
okresie sprawozdawczym) 

3.3 przez okres od 30 dni do 6 

okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

b) inne osoby

0 osób

0 osób

- wynagrodzenie zasadnicze

- nagrody

- premie
w 
tym:

w 
tym:

Druk: NIW-CRSO 9



w pkt 1-11

sprawozdawczym

publicznych

000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Kwota

Druk: NIW-CRSO 10



2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

5. Dodatkowe informacje

lub imiona i nazwiska  osób Germaine Chekerjian
Malwina Fabianowicz

Katarzyna Joanna Benda

Lp. REGON lub akcji w 
kapitale

Lp Liczba kontroli

2019-07-12

Druk: NIW-CRSO 11



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA "SOS BOKSEROM" MRÓWCZA 77A 04-857 WARSZAWA WARSZAWA MAZOWIECKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.01.2018 do 31.12.2018

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA
ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

NA PODSTAWIE ART.4, ART.9 UST.2 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, W ZW. Z ART. 3 UST1a PKT2 FUNDACJA STOSUJE
ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZEWIDZIANE DLA JEDNOSTEK MIKRO.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Maciej Budzinski
Germaine Chekerjian 
Malwina Fabianowicz 
Katarzyna Joanna Benda

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO


