
BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-31

Maciej Budzinski
Biuro Rachunkowe "Avalis" Sp. z o.o.

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

Germaine Chekerjian
Malwina Fabianowicz
Katarzyna Joanna Benda

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 120 714,52 124 891,44

I. Zapasy 4 131,57 0,00

II. Należności krótkoterminowe 98 130,10 63 249,76

III. Inwestycje krótkoterminowe 18 378,23 61 641,68

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74,62 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 120 714,52 124 891,44

PASYWA

A. Fundusz własny 83 510,14 110 401,71

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

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 63 069,89 81 010,14

IV. Zysk (strata) netto 17 940,25 26 891,57

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 204,38 14 489,73

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 37 204,38 14 489,73

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 120 714,52 124 891,44

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

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% 76 073,60
darowizny dla psów krajowe 212 066,77
darowizny dla psów zagraniczne 20 407,32
pozostałe 17 217,12

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

zużycie materiałów i energii, w tym: 71 745,85
leki 4 418,19

karma 42 643,60
usługi obce, w tym: 216 926,38

usługi weterynaryjne 108 670,62
usługi prawne 80 103,76

usługi księgowe 5 633,40
usługi hotelowe dla psów 6 058,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Żródła zwiększenia funduszu statutowego pochodziły w całości nadwyżki otrzymanych darowizn (łącznie 325 761,83 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 2019 wyniosły 76 073,60 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
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Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Maciej Budzinski 
Biuro Rachunkowe "Avalis" Sp. z o.o.

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
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-31

Maciej Budzinski
Biuro Rachunkowe "Avalis" Sp. z o.o.

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

Germaine Chekerjian
Malwina Fabianowicz
Katarzyna Joanna Benda

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

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

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 220 254,32 325 761,83

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 220 254,32 325 761,83

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 202 314,07 289 198,54

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 202 314,07 289 198,54

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 17 940,25 36 563,29

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 17 940,25 36 563,29

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 9 674,70

K. Przychody finansowe 0,00 2,98

L. Koszty finansowe 0,00 0,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 17 940,25 26 891,57

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 17 940,25 26 891,57

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Druk: NIW-CRSO



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

FUNDACJA "SOS BOKSEROM"

UL. MRÓWCZA 77A, 04-857 WARSZAWA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

NIP: 9522062660, REGON: 141669113, KRS 0000318908

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas nie określony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

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: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Maciej Budzinski 
Biuro Rachunkowe "Avalis" Sp. z o.o.

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
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MRÓWCZA Nr domu 77A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA 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

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-12-04

2011-09-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14166911300000 6. Numer KRS 0000318908

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

GERMAINE CHEKERJIAN PREZES ZARZĄDU TAK

MALWINA FABIANOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

KATARZYNA JOANNA 
BENDA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAREK DUCHER PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

OLGA ALMERT CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA "SOS BOKSEROM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i 
przemocy wobec zwierząt
2. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich 
ochroną i otoczenia opieką
3. kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności 
przestrzegania prawa zwierząt do ochrony.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. podjęcie stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami 
oraz w przypadku porzuconych i bezdomnych zwierząt - Fundacja jest 
oskarżycielem posiłkowym w sprawach znęcania się nad psami
a. zapewnienia im pomocy i opieki:
b. współpraca z właściwymi instytucjami w celu ujawnienia i ścigania 
sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
c. zapewnienia im odpowiedniego wyżywienia i opieki weterynaryjnej.
d. prowadzenie adopcji

2. podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie i 
zwalczanie bezdomności zwierząt:
a. działania w zakresie regulacji populacji zwierząt domowych:
- sterylizacja i kastracja: wdrażanie i szeroko pojęta ich promocja 
- przeciwdziałanie niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt 
domowych
b. wdrażanie i promowanie znakowania zwierząt mikrochipami.
c. wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących 
pomoc zwierzętom.

3. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym, 
informacyjnym.
a. organizowanie i finansowanie akcji edukacyjnych, szkoleń i spotkań dla 
różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie praw zwierząt i ich 
humanitarnego traktowania.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Druk: NIW-CRSO 2



Fundacja w roku sprawozdawczym 2019 miała 119 psów pod opieką, z czego 67 psów znalazło domy w 2019 roku, a 13 pod 
opieką Fundacji psów zakończyło życie.

- psy przyjęte pod opiekę Fundacji były poddawane oględzinom weterynaryjnym, osobniki chore były leczone. Zwierzęta miały 
zapewniony transport do i z lecznic przez czas trwania kuracji i pielęgnację zgodnie z zaleceniami lekarzy weterynarii - 
rehabilitacja, podawanie leków, zmiany opatrunków, itp.

- zwierzęta trafiały do domów tymczasowych, siedziby Fundacji lub hoteli współpracujących z Fundacją, do dnia adopcji lub 
zgonu były finansowane przez Fundację - żywienie zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi (np. dieta lub karma weterynaryjna), 
opieka weterynaryjna, w tym szczepienia, odrobaczanie, itp.

- ogłaszanie na stronie internetowej www.sosbokserom.pl oraz na portalach o tematyce umożliwiającej umieszczenie ogłoszeń 
adopcyjnych podopiecznych. Opisy były okresowo aktualizowane zgodnie z informacjami otrzymanymi z domów 
tymczasowych, klinik oraz hoteli dla zwierząt. Fundacja w roku 2018 ogłaszała psy zarówno będące pod jej opieką jak i te 
przebywające w schroniskach oraz oddawane przez właścicieli.

- wysyłanie ankiet adopcyjnych do osób zainteresowanych adopcją, wizyty u osób zainteresowanych adopcją oraz u osób, które 
już adoptowały podopiecznego Fundacji, by minimalizować ryzyko nieodpowiedniej opieki i przekazania psa do 
nieodpowiedzialnego domu. W razie potrzeby fundacja organizowała podopiecznym transporty do nowych domów.

W ramach realizacji celu:

Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką:
Fundacja także nieodpłatnie przygotowywała i redagowała ogłoszenia dotyczące psów nie będących pod jej opieką – 
przebywających w schroniskach, oddawanych przez dotychczasowych właścicieli, będących pod opieką innych fundacji. 
Świadczyła także nieodpłatnie pomoc ogłaszając psy rasy bokser oraz w typie rasy bokser zaginione oraz znalezione. Fundacja, 
by zapewnić psom maksymalne bezpieczeństwo (zapobieganie trafienia do tzw. pseudohodowli, wykorzystujących psy do 
taniego rozmnażania), sterylizowała swoich podopiecznych. Gdy nie było to możliwe ze względu np. na cieczki u suk lub 
względy zdrowotne w danym momencie, klauzulę o konieczności sterylizacji zamieszczano w umowie adopcyjnej.

Publikacja materiałów dotyczących leczenia psów - pokazanie, jakie są konsekwencje u zwierząt oraz koszty niehumanitarnego 
traktowania psów (głodzenia, bicia, ranienia, zaniedbywania leczenia itp.).
By promować swą działalność adopcyjną oraz promować sterylizację i znakowanie psów, Fundacja zorganizowała akcje na 
Portalu Facebook pt: nie kupuj, adoptuj i nie porzucaj dla wakacji. Fundacja rozdawała również ulotki, można było uzyskać 
informacje na temat podopiecznych oraz wszelkie inne informacje na temat działalności Fundacji. Wolontariusze udzielali 
informacji dotyczących prawidłowego traktowania zwierząt, sterylizacji, kastracji, opieki nad psami po traumatycznych 
przejściach, udzielali także porad dotyczących wyboru właściwego psa do danej rodziny adopcyjnej.

W ramach realizacji celu:

Kształtowanie w społeczeństwie świadomości konieczności przestrzegania prawa zwierząt do ochrony Fundacja prowadzi akcje 
informacyjne na stronie internetowej. Cały czas strona jest ulepszana, by sprawniej i skuteczniej informować internautów o 
działalności Fundacji i psach w potrzebie. Fundacja promowała również zapobieganie bezdomności poprzez wykonywanie 
zabiegów sterylizacji i kastracji oraz chipowanie na portalu Facebook Fundacji.

W ramach "zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej" Fundacja znacznie ograniczyła i cały czas 
ogranicza populację bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej. Zabiegi 
sterylizacji i kastracji przejmowanych pod opiekę porzuconych psów znacznie przyczyniły się do zmniejszenia liczby urodzin, 
funkcjonowania nielegalnych hodowli, a także zwiększyły szanse na przedłużenie życia zwierząt poddanych zabiegowi - 
zmniejszyły groźbę powstawania nowotworów jąder u samców, guzów na listwach mlecznych u suk oraz ryzyka 

W ramach podjęcia stosownych działań w przypadku znęcania się nad zwierzętami Fundacja występowała jako:
1) Oskarżyciel subsydiarny w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim II Wydział Karny i Sądzie Okręgowym w Lublinie V Wydział 
Karny-Odwoławczy w sprawie psów odebranych Mariuszowi W. z Gminy Chodel - sprawy karne, oraz w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Lublinie
2)Pokrzywdzona w sprawie odnośnie sprawy Anny F. oskarżonej o znęcanie się nad psem w typie rasy bokser poprze 
przywiązanie psa do drzewa i porzucenie psa
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

300000

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Fundacja w roku sprawozdawczym 2019 miała 
119 psów pod opieką, z czego 67 psów znalazło 
domy w 2019 roku, a 13 pod opieką Fundacji 
psów zakończyło życie.

- psy przyjęte pod opiekę Fundacji były 
poddawane oględzinom weterynaryjnym, 
osobniki chore były leczone. Zwierzęta miały 
zapewniony transport do i z lecznic przez czas 
trwania kuracji i pielęgnację zgodnie z 
zaleceniami lekarzy weterynarii - rehabilitacja, 
podawanie leków, zmiany opatrunków, itp.

- zwierzęta trafiały do domów tymczasowych, 
siedziby Fundacji lub hoteli współpracujących z 
Fundacją, do dnia adopcji lub zgonu były 
finansowane przez Fundację - żywienie zgodnie z 
wymaganiami zdrowotnymi (np. dieta lub karma 
weterynaryjna), opieka weterynaryjna, w tym 
szczepienia, odrobaczanie, itp.

75.00.Z 76 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 325 764,81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 325 761,83 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2,98 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 76 073,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 232 474,09 zł

2.4. Z innych źródeł 17 217,12 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36 563,29 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 76 073,60 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 298 873,24 zł 76 073,60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

289 198,54 zł 74 573,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 000,00 zł

7 383,10 zł

1 291,60 zł 500,00 zł

1 000,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

232 474,09 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

0,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Germaine Chekerjian
Malwina Fabianowicz

Katarzyna Joanna Benda
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-09
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