Fundacja Pomocy Zwierzętom
Husky Adopcje

REGON: 146325849

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2012
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja

Wyszczególnienie
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II.
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Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

3
-

-

4
5 526,65
5 526,65
1 032,97
4 493,68
449,98
77,00
372,98

Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Data sporządzenia: 31 marca 2013r.

-

0,05
4 043,65
-

-

4 043,65

Podpisy: Kinga Wasylewska (-)

Dorota Liszczak (-)

BILANS
Fundacja Pomocy Zwierzętom
Husky Adopcje

REGON: 146325849
na dzień 31.12.2012

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

1
A

AKTYWA
2
Aktywa trwałe

I

Stan na
początek roku
koniec roku
-

Stan na
początek roku
koniec roku
1 000,00
5 043,65

1
A

PASYWA
2
Fundusze własne

Wartości niematerialne i prawne

I

Fundusz statutowy

II

Rzeczowe aktywa trwałe

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Należności długoterminowe

-

-

III

Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

IV

Inwestycje długoterminowe

-

-

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

B

Aktywa obrotowe

B

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

-

-

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

I

Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek

-

-

II

Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne

-

-

-

-

Wiersz

1 000,00
-

-

II

Należności krótkoterminowe

III
1

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa finansowe

1

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Suma bilansowa

Data sporządzenia 31 MARCA 2013

1 000,00

5 043,65

-

1 000,00

1 000,01

Wiersz

4 043,64
4 043,64

1
2
3
III
IV

5 043,65

Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów

-

1 000,00

4 043,65
4 043,65

Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

Podpisy

1 000,00

Kinga Wasylewska (-)

1 000,00

Dorota Liszczak (-)

5 043,65

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK
opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529, z późn. zm.)

1. Nazwa fundacji: Fundacja Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje
2. Siedziba i adres fundacji: ul. Darwina 1A m.2, 03-484 Warszawa.
3. Aktualny adres do korespondencji: ul. Darwina 1A m.2, 03-484 Warszawa, tel.
500-144-944
4. Adres poczty elektronicznej (e-mail):
fundacja@huskyadopcje.org
5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 24.09.2012 r. pod nr
KRS 0000434040 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych.
6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 146325849
7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji (imię i nazwisko oraz pełniona
funkcja):
Kinga Wasylewska - Prezes Zarządu Fundacji Husky Adopcje
Dorota Liszczak – Zastępca Prezesa Fundacji Husky Adopcje
8. Cele statutowe fundacji:
 Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami
oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
 Działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt
przebywających w schroniskach.
 Bezpośrednia pomoc zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy
Siberian Husky i psom ras zaprzęgowych.
 Propagowanie adopcji zwierząt ze schronisk.
 Uświadamianie i edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt
oraz w zakresie znajomości i wymagań ras.
 Szkolenie i poradnictwo w zakresie stwarzających problemy zachowań zwierząt.
 Prowadzenie serwisu internetowego ułatwiającego znajdowanie nowych domów
dla zwierząt w potrzebie.
 Ograniczenie bezdomności zwierząt
 Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu
zwierząt, oraz wszystkim osobom fizycznym i prawnym czerpiącym zyski
kosztem zdrowia zwierząt.
 Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 Współpracę ze schroniskami dla zwierząt oraz innymi organizacjami
zajmującymi się sprawami zwierząt, w zakresie:
o
prowadzenia działalności adopcyjnej w kraju i zagranicą,
o
realizacji programu sterylizacji i kastracji a także w szczególnie
uzasadnionych przypadkach finansowania leczenia psów,
o
zbierania środków finansowych i rzeczowych na potrzeby
działalności Fundacji i pozostałych pod jej opieką zwierząt,
o
prowadzenia kontroli przed i poadopcyjnej - zwłaszcza w
uzasadnionych przypadkach,
o
organizacji wolontariatu w schroniskach.
o
podejmowania stosownych działań w przypadku znęcania się nad
zwierzętami
 Współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, wspierając
działania o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym.
 Współpracę z organami samorządowymi i innymi podmiotami w zakresie
podejmowania inicjatyw ustawodawczych dotyczących ochrony praw
zwierząt.
 Podejmowanie współpracy z zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu
działania.
 Współpracę z mediami w zakresie prowadzonych akcji promocyjnych
dotyczących zwierząt.
 Współpracę z wszelkimi innymi podmiotami i organami administracji
publicznej.
 Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z
polepszeniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
 Prowadzenie aukcji w celu pozyskania środków na cele statutowe.
 Organizowanie zbiórek darów i datków na cele statutowe z wykorzystaniem
mediów, Internetu, zbiórek ulicznych i innych legalnych form pozyskiwania
środków.
 Organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, pogadanek, wystaw oraz dni
przyjaźni dla zwierząt.
 Promocje adopcji psów z wyszczególnieniem rasy Siberian Husky i innych ras
północnych, promowanie sportów związanych z rasami zaprzęgowymi.
 Organizowanie imprez sportowych propagujących aktywny tryb życia z
udziałem zwierząt.
 Transportowanie chorych i rannych zwierząt, oraz udzielanie im pomocy
weterynaryjnej.
10.
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:
 Współpraca ze schroniskami dla zwierząt, klinikami weterynaryjnymi,
punktami przetrzymań, gminami oraz innymi organizacjami prozwierzęcymi w zakresie:
a) pomocy w szukaniu nowych domów dla zwierząt, w tym regularne ich
ogłaszanie,
b) przejmowania zwierząt, których stan fizyczny lub psychiczny jest
przeciwwskazaniem do dalszego przebywania w schronisku,
c) promocji adopcji zwierząt schroniskowych,

d) przyjmowania pod opiekę znalezionych lub porzuconych zwierząt,
zgłaszanych przez współpracujące instytucje oraz osoby prywatne,
e) szkolenie behawioralne zwierząt, które tego wymagają.
 Instytucje i organizacje, z którymi współpracujemy:
- „Stowarzyszenie Noe” prowadzące schronisko w Gostyniu,
- Schronisko dla Zwierząt w Radlinie,
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach,
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie,
- Urząd Miasta Marki, Wydział Ochrony Środowiska,
- Fundacja Adopcje Malamutów,
- Klinika weterynaryjna Mar-wet, Marki,
- Całodobowa klinika weterynaryjna Wila-wet, Warszawa,
- Całodobowa klinika weterynaryjna Puławska, Warszawa,
- RIMO Jolanta Sołek (szkolenie zwierząt),
- Szkoła dla Zwierząt Tup-tup,
Zwalczanie zjawiska bezdomności i zmniejszanie ich nad populacji poprzez:
a) sterylizację i kastrację zwierząt, które trafiły pod opiekę fundacji,
b) egzekwowanie zapisu w umowie o zobowiązaniach nowego właściciela dot.
kastracji lub sterylizacji ( dot. to zwierząt zbyt młodych lub chorych, nie
kwalifikujących się do zabiegu),
c) chipowanie i rejestrowanie w bazie Safe-animal wszystkich zwierząt
trafiających pod opiekę Fundacji,
d) propagowanie wiedzy na temat bezdomności zwierząt poprzez wpisy na stronie
internetowej fundacji oraz na portalach społecznościowych,
e) wspieranie i pomaganie w poszukiwaniach właścicieli zaginionych psów,
f) poszukiwanie nowych domów dla bezdomnych zwierząt,
g) umieszczanie i utrzymywanie zwierząt, gdzie pod opieką rodzin zastępczych i
specjalistów weterynarii przechodzą proces leczenia i przystosowują się do życia
w nowym domu.
11.
Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych:
Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej - decyzja Nr
129/2012, w okresie 4 grudnia 2012- 31 marca 2013.
12.
Działalność gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy):
Nie prowadzono.
13.
Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania): w roku
2012 Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał.
14.

Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody ze:
a) spadków: nie uzyskano
b) zapisów nie uzyskano
c) darowizn: 2.159,65 pln
d) zbiórek publicznych: 3.367,00 pln
e) źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): nie uzyskano
f) oprocentowania rachunków bankowych: nie uzyskano
g) loterii: nie uzyskano

h) odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych: nie uzyskano
i) działalności gospodarczej: nie uzyskano
j) inne rodzaje dochodów: nie uzyskano
15.

Wysokość kosztów wynikających z:
a) realizacji celów statutowych fundacji 1.032,97 pln
b) wydatków administracyjnych:
- czynsze: nie dotyczy
- opłaty telefoniczne: nie dotyczy
- opłaty pocztowe: nie dotyczy
- inne 449,98 pln
c) działalności gospodarczej: nie dotyczy
d) pozostałe koszty nie dotyczy

16.

Liczba osób zatrudnionych w fundacji: nie dotyczy

17.
Łączna kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych:
nie dotyczy
w tym:
a) wynagrodzenia- nie dotyczy
b) premie - nie dotyczy
c) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej nie dotyczy
d) inne wynagrodzenia - nie dotyczy
18.
Wysokość rocznego wynagrodzenia:
a) członków zarządu - nie dotyczy
b) członków innych organów fundacji - nie dotyczy
c) osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą - nie dotyczy
19.

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: nie dotyczy

20.
Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek:
nie udzielono
21.

Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków):
BZ WBK 3.893,64 pln

22.

Wartość nabytych obligacji: nie nabyto

23.
Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek: nie objęto
24.
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na ten cel: nie nabyto
25.

Nabyte pozostałe środki trwałe: nie nabyto

26.
Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych:
a) aktywa: 5.043,65 pln
b) zobowiązania: 27.
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne):
nie wystąpiło
28.
Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 14: 4.043,65 pln
29.
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych.
Za rok 2012 złożono deklarację CIT-8 oraz CIT-8/0
30.
Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym
kontrolach oraz wyniki tych kontroli: nie dotyczy

Podpisy członków Zarządu

Kinga Wasylewska (-)

Dorota Liszczak (-)

