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FUNDACJA DOGIQ
40-584 KATOWICE
BRYNOWSKA 51 D
0000216156

BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31
Stan na koniec
roku
poprzedniego

roku
bieżącego

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe

28 102,34

66 519,50

I.

Wartości niematerialne i prawne

5 852,34

4 681,87

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

22 250,00

61 837,63

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

49 919,59

61 822,05

I.

Zapasy

0,00

0,00

II.

Należności krótkoterminowe

2 251,82

433,95

III.

Inwestycje krótkoterminowe

47 185,07

60 684,97

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

482,70

703,13

C.

Należne wpłaty na fundusz statutowy

0,00

0,00

78 021,93

128 341,55

AKTYWA razem
PASYWA
A.

Fundusz własny

72 156,55

122 872,83

I.

Fundusz statutowy

16 949,28

16 949,28

II.

Pozostałe fundusze

0,00

0,00

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

22 362,86

55 207,27

IV.

Zysk (strata) netto

32 844,41

50 716,28

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 865,38

5 468,72

I.

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

5 865,38

5 468,72

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

78 021,93

128 341,55

PASYWA razem
Data sporządzenia: 2021-03-17
Data zatwierdzenia:

Michał Szafrański

Aneta Graboś-Nagórska,
Katarzyna Pytkowska,
Magdalena Golonka

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

FUNDACJA DOGIQ
40-584 KATOWICE
BRYNOWSKA 51 D
0000216156

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

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
Stan za
Pozycja

Wyszczególnienie

poprzedni rok

bieżący rok

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej

93 083,15

108 722,06

I.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

93 083,15

106 222,06

II.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

2 500,00

III.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

B.

Koszty działalności statutowej

40 744,18

40 599,64

I.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

40 744,18

34 167,38

II.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00

6 432,26

III.

Koszty pozostałej działalności statutowej

0,00

0,00

C.

Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)

52 338,97

68 122,42

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

10 310,01

16 430,36

H.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)

42 028,96

51 692,06

I.

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

J.

Pozostałe koszty operacyjne

9 172,55

974,37

K.

Przychody finansowe

0,00

0,00

L.

Koszty finansowe

12,00

1,41

M.

Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)

32 844,41

50 716,28

N.

Podatek dochodowy

0,00

0,00

O.

Zysk (strata) netto (M-N)

32 844,41

50 716,28

Data sporządzenia: 2021-03-17
Data zatwierdzenia:

Michał Szafrański

Aneta Graboś-Nagórska,
Katarzyna Pytkowska,
Magdalena Golonka

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

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:

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
W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania
na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
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
Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów aministrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła
żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów 128 341,55zł zamknął się nadwyżką przychodów nad
kosztami (zyskiem bilansowym) na kwotę 50 716,28zł.
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
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym: 106 222,06
a) dotacje, w tym:

0,00 zł

- dotacje z budżetu państwa

0.00zł

- dotacje z budżetu gminy

0,00zł

- inne dotacje krajowe

0.00zł

- dotacje zagraniczne

0.00zł

b) darowizny od osób fizycznych 28 089,76zł
c) darowizny od osób prawnych 68 039,00zł
d) 1% podatku

10 093,30zł

e) zasiłki celowe

0.00zł

f) przychody ze zbiórek publicznych

0.00zł

g) inne przychody statutowe

0.00zł

h) składki członkowskie

0.00zł

i) inne- nawiązka

0,00zł

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 2500,00zł
3. Przychody z działalności gospodarczej

0.00zł

4. Pozostałe przychody

0.00zł

5. Przychody finansowe

0.00zł

Razem przychody ( 1+2+3+4+5 )
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-05-31

108 722,06 zł

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:
a) Zużycie materiałów i energii

34 167,38
5 807,36

b) Usługi obce

17 422,17

c) Podatki i opłaty

0.00zł

d) Wynagrodzenia

3 882,79zł

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

155,63zł

f) Amortyzacja

1 054,26zł

g) Pozostałe

5 845,17zł

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:
a) Zużycie materiałów i energii

6 432,26zł
904,10zł

b) Usługi obce

99,00zł

c) Podatki i opłaty

0.00zł

d) Wynagrodzenia

5 071,86zł

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

357,30zł

f) Amortyzacja

0.00zł

g) Pozostałe

0.00zł

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
4. Koszty działalności gospodarczej
5. Koszty ogólnego zarządu

0.00zł
0.00zł
16 430,36zł

a) Zużycie materiałów i energii

906,71zł

b) Usługi obce

11 321,53zł

c) Podatki i opłaty

0.00zł

d) Wynagrodzenia

0.00zł

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0.00zł

f) Amortyzacja

4 047,47zł

g) Pozostałe

154,65zł

6. Pozostałe koszty

974,37zł

7. Koszty finansowe

1,41zł

Razem koszty ( 1+2+3+4+5+6+7)
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
1. Stan na początku roku 16 949,28zł
2. Zwiększenia

-

z tego tytułu:
1) nie dotyczy
2. Zmniejszenia

-

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-05-31

58 005,78zł

z tego tytułu:
1) nie dotyczy
3. Stan na koniec roku 16 949,28zł
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
Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Fundcja wydatkowała ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę 10.093,30 zł na
następujące cele: zakup karmy, akcesoriów oraz usługi weterynaryjne dla psów, szkolenia, najem i dzierżawa gruntów leśnych.
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 dotyczy

Data sporządzenia: 2021-03-17
Data zatwierdzenia: 2021-05-21

Michał Szafrański

Aneta Graboś-Nagórska,
Katarzyna Pytkowska,
Magdalena Golonka

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, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-05-31

