SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji „Koci Azyl”
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
1.

Nazwa:
Siedziba:

Fundacja „Koci Azyl”
ul. Zgierska 43A, 95-100 Emilia

Data wpisu do KRS: 03.06.2009
02.12.2009 (status OPP)
KRS:

0000328590

Regon:

100691290

NIP:

732-21-27-187

Członkowie Zarządu:
Alina Barbara Zaorska – Prezes Zarządu
Adres zamieszkania: ul. Ustronna 70 m.1, 93-341 Łódź
Elżbieta Piskorz - Członek Zarządu
Adres zamieszkania: ul.Wójtowska 23 m.8, 93-020 Łódź
2.

Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest działanie w dziedzinie ekologii oraz ochrony zwierząt, a szczególnie:
1. Przygarnianie bezpańskich zwierząt domowych i opieka nad nimi
2. Zakładanie domów pobytowych dla bezpańskich zwierząt
3. Zaspakajanie potrzeb bytowych oraz ochrona zdrowia bezpańskich zwierząt
4. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację
5. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
6. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, kształtowanie właściwego stosunku
do zwierząt
7. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Budowę oraz finansowanie domów opieki dla bezpańskich zwierząt domowych
2. Zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt, którymi opiekuje się Fundacja
3. Leczenie – w tym sterylizacja i kastracja
4. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
5. Wdrażanie nowych metod opieki nad zwierzętami
6. Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności
7. Organizowanie oraz prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej
i wychowawczej o tematyce opieki nad zwierzętami

Działalność statutowa Fundacji w roku 2014
Od 2009 roku, kiedy została zarejestrowana Fundacja „Koci Azyl” i przyznano jej
status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), Fundacja prowadzi swą działalność statutową
w dwóch głównych kierunkach. Zasadniczym działaniem Fundacji w roku 2014 było
prowadzenie domu opieki dla wcześniej przygarniętych bezdomnych, często chorych kotów
i psów oraz dla kotów i psów, które znalazły się w przytulisku w roku 2014. W końcu 2014
roku pod opieką Fundacji w domu opieki przebywało 48 kotów i 5 psów, w tym 6
nowoprzybyłych kotów. Te ostatnie zostały znalezione lub wzięte od osób, które nie miały
warunków na ich utrzymanie, głównie z okolic Emilii, Rosanowa, Zgierza a także Łodzi
i Celestynowa. Ponadto, przygarnięto jednego psa, wyrzuconego przez poprzednich
właścicieli. Wszystkim mieszkańcom przytuliska w Emilii Fundacja zapewniła troskliwą
opiekę, dobrą pomoc weterynaryjną oraz odpowiednie pomieszczenia, w których zwierzęta
przebywają latem i zimą. Mimo dobrych warunków i leczenia, kilka kotów (5) tych
najstarszych, najbardziej schorowanych, nie udało się uratować.
W roku 2014, Fundacja niosła pomoc w leczeniu i ponosiła koszty sterylizacji
i kastracji kotów będących pod opieką mieszkańców najbliższych okolic (Słowik, Emilia,
Rosanów, a także Łódź). Niezależnie, od tej formy pomocy, osobom znajdującym się
w bardzo trudnych warunkach materialnych Fundacja pomagała, dostarczając im karmę dla
psów i kotów oraz udzielając im pomocy finansowej.
3. Informacja o działalności gospodarczej:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu:
1. Uchwała nr 1/2014 z dnia 26.03.2014 o przyjeciu sprawozdania merytorycznego
i finansowego z działalnosci Fundacji w roku 2013.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
W roku 2014 przychody z działalności statutowej Fundacji wyniosły
Były to:
a) przychody z odpisu 1% od podatku w wysokości
b) darowizny (w tym od Rady Fundatorów celem
pokrycia działalności statutowej).
6. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty realizacji celów statutowych wyniosły:
w tym:
karma
usługi weterynaryjne
pozostałe(piasek dla kotów itp.)
Koszty administracyjne wyniosły:
w tym:
usługi obce (księgowe, bankowe, informatyczne)

35 013,31 zł
23 291,52 zł
10 653,16 zł
1 068,63 zł
1 438,50 zł
1 438,50 zł

36 731,53 zł.
11 698,20 zł
24 693,00 zł

7. Informacja o zatrudnieniu osób w Fundacji i inne dane:
(a)
(b-d)
(e)
(f)
koncie była
(g)
(h)
(i)
(j)

Fundacja nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę.
Nie dotyczy w związku z podpunktem 7a.
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek w roku 2014.
Fundacja ma konto w Banku PKO SA w Zgierzu. Na koniec 2014 roku na
suma 879,87 zł.
Fundacja nie nabyła obligacji w roku 2014.
Fundacja nie zakupiła nieruchomości w roku 2014.
Fundacja nie nabyła środków trwałych w roku 2014.
Rok 2014 zamknął się z zyskiem bilansowym w wysokości 279,72 zł.

8. Informacja o działalności zlecanej przed podmioty państwowe i samorządowe:
W roku 2014 Fundacja nie prowadziła działalności w ramach w/w zleceń.
9. Informacja o rozliczeniu ze zobowiązań podatkowych:
Nie dotyczy Fundacji.
Informacja o kontroli:
W związku z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 29.10.2014 roku
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii i jego zastępcę (P. Święchowicz i T. Czeszczyszyn), przeprowadził kontrolę
prowadzonego przez Fundację przytuliska dla kotów i psów. Protokół kontrolny (Nr
29/10/2014/iwt/2014) podkreśla bardzo dobre warunki, w których żyją zwierzęta oraz
troskliwą opiekę i regularne badania i szczepienia zwierząt. W protokole kontrolnym nie
zawarto żadnych uwag i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

Alina Zaorska – Prezes Zarządu

Elżbieta Piskorz – Członek Zarządu

