SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji „Koci Azyl”
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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 2013
W roku sprawozdawczym Fundacja kontynuowała swoją działalność statutową.
Zasadniczym zadaniem było prowadzenie domu opieki dla wcześniej przygarniętych,
bezdomnych i chorych kotów i psów (około45 kotów i 5 psów) oraz dla kotów, które fundacja
wzięła pod opiekę w roku 2013. Dwie małe kotki wzięto z okolicy Lućmierza, natomiast dwa
koty przygarnięto z Rosanowa i Emilii. Dwa bezpańskie koty zostały przywiezione do
Fundacji z Łodzi. Ponadto, wzięto pod opiekę kotkę z jednej z klinik weterynaryjnych w
Zgierzu. Wszystkim mieszkańcom przytuliska w Emilii Fundacja zapewniła bardzo dobre
warunki bytowania (pomieszczenia domowe dla kotów, budy dla psów, woliera dla kotów)
oraz wyżywienie i opiekę lekarską. Koszty wyżywienia zwierząt i usługi weterynaryjne
stanowiły główne koszty ponoszone przez Fundację. Szczególnie wysokie były koszty usług
weterynaryjnych, gdyż w roku 2013 bardzo dużo kotów chorowało i mimo iż były intensywnie
leczone kilka z nich nie udało się uratować.
W roku 2013, podobnie jak w latach ubiegłych, Fundacja pomagała w leczeniu i
ponosiła koszty sterylizacji bądź kastracji kotów będących pod opieką mieszkańców Słowika.,
Rosanowa, Emilii, a także Łodzi. Ponadto, opiekunom zwierząt z tych miejscowości będących
w trudnych warunkach materialnych, Fundacja pomagała poprzez dostarczanie karmy dla
kotów i psów.
3. Informacja o działalności gospodarczej:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu:
1. Uchwała nr 1/2013 z dnia 21.01.2013 i Uchwała nr 2/2013 z dnia 30.06.2013 w sprawie
sprawozdań z działalności Fundacji w 2012 roku.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
W roku 2013 przychody z działalności statutowej Fundacji wyniosły 54 630,33 zł.
Były to:
a) przychody z odpisu 1% od podatku w wysokości
11 698,20 zł
b) darowizny (w tym od Rady Fundatorów celem
42 932,13 zł
pokrycia działalności statutowej w roku 2013).
6. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty realizacji celów statutowych wyniosły:
w tym:
karma
usługi weterynaryjne
pozostałe(piasek dla kotów itp.)

51 800,34 zł
26 017,88 zł
24 497,08 zł
1 285,38 zł

Koszty administracyjne wyniosły:
3 123,63 zł
w tym:
usługi obce (księgowe, bankowe, informatyczne)
2 869,75 zł
pozostałe koszty ( w tym wydruk plakatów 253,88) 253,88 zł

7. Informacja o zatrudnieniu osób w Fundacji i inne dane:
(a)
(b-d)
(e)
(f)
(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 sprawozdawczym.
Fundacja ma konto w Banku PKO SA w Zgierzu. Na koniec 2013 roku na koncie była
suma 599,77 zł.
Fundacja nie nabyła obligacji w roku 2013.
Fundacja nie zakupiła nieruchomości w roku 2013.
Fundacja nie nabyła środków trwałych w roku 2013.
Rok 2013 zamknął się stratą w wysokości 293,64 zł, która będzie pokryta z funduszu
statutowego.

8. Informacja o działalności zlecanej przed podmioty państwowe i samorządowe:
W roku 2013 Fundacja nie prowadziła działalności w ramach w/w zleceń.
9. Informacja o rozliczeniu ze zobowiązań podatkowych:
Nie dotyczy Fundacji.
W roku 2013 nie przeprowadzono w Fundacji kontroli.

Alina Zaorska – Prezes Zarządu

Elżbieta Piskorz – Członek Zarządu

