Fundacja Pomocy Zwierzętom
Husky Adopcje

REGON: 146325849

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2014
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
Pozycja

Wyszczególnienie

1
A.
I.
II.
B.
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.
K.
I.
II.

2

Dane za rok

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

-

2014
3
25 611,53

2013
4
23 781,68

25 611,53
26 082,01
470,48
701,67
701,67

23 781,68
28 190,46
4 408,78
659,14
74,80
582,34
2,00

-

4 043,66

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 2015r.

Podpisy: Kinga Wasylewska (-)

Magdalena Szecówka (-)

-

1 172,15
-

-

-

1 172,15

-

0,21
0,02
1 024,07
-

1 024,07

BILANS
Fundacja Pomocy Zwierzętom
Husky Adopcje

REGON: 146325849
na dzień 31.12.2014

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

Stan na

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

842,45

400,00

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

I

Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek

-

-

II

Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne

842,45

400,00

842,45

400,00

-

-

Wiersz

II

Należności krótkoterminowe

31.12.2014
-

670,30
-

-

31.12.2013
-

375,93
-

10,00

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa finansowe

1

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

Data sporządzenia 31 marca 2015

670,30

365,93
365,93

1
2
3
III
IV

III
1

Suma bilansowa

670,30
670,30

Wiersz

375,93

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

-

1 000,00

31.12.2013
24,07
1 000,00

-

1 172,15

-

1 024,07

-

1 172,15

-

1 024,07

Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

Podpisy

-

31.12.2014
172,15

Kinga Wasylewska (-)

670,30

Magdalena Szecówka (-)

375,93

Ministerstwo Pracy
ŝWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

ZŽĐǌŶĞƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2014

•
•
•
•

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ;ͲͲʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2015-07-10

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

&hE:WKDKzt/Z%dKD,h^<zKW:

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina M.ST. WARSZAWA

Ulica DARWINA

Nr domu 1 A

Nr lokalu 2

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđtZ^t

Kod pocztowy 03-484

Poczta WARSZAWA

Nr telefonu 500144944

Nr faksu

E-mail
Strona www www.huskyadopcje.org
fundacja@huskyadopcje.org

POLSKA

Województwo

MAZOWIECKIE

Powiat M.ST. WARSZAWA

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

14632584900000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

2014-12-10
6. Numer KRS

0000434040

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Kinga Wasylewska

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Magdalena Szecówka

ĂƐƚħƉĐĂWƌĞǌĞƐĂ
ĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Monika Jakubaszek

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂZĂĚǇ
Fundacji

TAK

Sylwia Piotrowska

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

ŐŶŝĞƐǌŬĂ<ǁĂƌĐŝŷƐŬĂ

ǌųŽŶĞŬZĂĚǇ&ƵŶĚĂĐũŝ

TAK

Wpisany do KRS

//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Druk: MPiPS

1

&ƵŶĚĂĐũĂƉŽĚĞũŵŽǁĂųĂĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌǌǁĂůĐǌĂŶŝĂǌũĂǁŝƐŬĂďĞǌĚŽŵŶŽƑĐŝǌǁŝĞƌǌČƚŝǌŵŶŝĞũƐǌĂŶŝĂŝĐŚ
nadpopulacji poprzez:

ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ

ĂͿƐƚĞƌǇůŝǌĂĐũħŝŬĂƐƚƌĂĐũħǌǁŝĞƌǌČƚ͕ŬƚſƌĞƚƌĂĨŝųǇƉŽĚŽƉŝĞŬħĨƵŶĚĂĐũŝ͕ĂƚĂŬǏĞĞŐǌĞŬǁŽǁĂŶŝĞƐƚĞƌǇůŝǌĂĐũŝ
ŽƌĂǌŬĂƐƚƌĂĐũŝǌǁŝĞƌǌČƚŽĚĚĂǁĂŶǇĐŚĚŽĂĚŽƉĐũŝƉƌǌĞŽƐŽďǇƉƌǇǁĂƚŶĞ͘
ďͿĞŐǌĞŬǁŽǁĂŶŝĞǌĂƉŝƐƵǁƵŵŽǁŝĞŽǌŽďŽǁŝČǌĂŶŝĂĐŚŶŽǁĞŐŽǁųĂƑĐŝĐŝĞůĂĚŽƚ͘ŬĂƐƚƌĂĐũŝůƵďƐƚĞƌǇůŝǌĂĐũŝ;
ĚŽƚ͘ƚŽǌǁŝĞƌǌČƚǌďǇƚŵųŽĚǇĐŚůƵďĐŚŽƌǇĐŚ͕ŶŝĞŬǁĂůŝĨŝŬƵũČĐǇĐŚƐŝħĚŽǌĂďŝĞŐƵǁĚŶŝƵĂĚŽƉĐũŝͿ͕
ĐͿĐŚŝƉŽǁĂŶŝĞŝƌĞũĞƐƚƌŽǁĂŶŝĞǁďĂǌŝĞ^ĂĨĞͲĂŶŝŵĂůǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚǌǁŝĞƌǌČƚƚƌĂĨŝĂũČĐǇĐŚƉŽĚŽƉŝĞŬħ&ƵŶĚĂĐũŝ͕
ĚͿƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞǁŝĞĚǌǇŶĂƚĞŵĂƚďĞǌĚŽŵŶŽƑĐŝǌǁŝĞƌǌČƚƉŽƉƌǌĞǌǁƉŝƐǇŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ
ĨƵŶĚĂĐũŝ͕ĨŽƌƵŵŽƌĂǌŶĂƉŽƌƚĂůĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝŽǁǇĐŚ͕ĂƚĂŬǏĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞǁƉƌǌĞĚƐǌŬŽůĂĐŚŝ
ƐǌŬŽųĂĐŚ͘
ĞͿǁƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝƉŽŵĂŐĂŶŝĞǁƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĂĐŚǁųĂƑĐŝĐŝĞůŝǌĂŐŝŶŝŽŶǇĐŚƉƐſǁ͕ƉŽŵŽĐǁŽŐųŽƐǌĞŶŝĂĐŚ͕
przekazywanie informacji odpowiednim jednostkom,
ĨͿƉŽƐǌƵŬŝǁĂŶŝĞŶŽǁǇĐŚĚŽŵſǁĚůĂďĞǌĚŽŵŶǇĐŚǌǁŝĞƌǌČƚ͕ƉŽƉƌǌĞǌŽŐųŽƐǌĞŶŝĂ͕ĂůĞƚĂŬǏĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ
ƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞŶĂƌſǏŶǇĐŚƉŽƌƚĂůĂĐŚŽƌĂǌǁƐƉſųƉƌĂĐħǌŝŶŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉƌŽǌǁŝĞƌǌħĐǇŵŝ͘
ŐͿƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶŝĞŝƵƚƌǌǇŵǇǁĂŶŝĞǌǁŝĞƌǌČƚ͕ŐĚǌŝĞƉŽĚŽƉŝĞŬČƌŽĚǌŝŶǌĂƐƚħƉĐǌǇĐŚ͕ƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĐſǁ͕
ďĞŚĂǁŝŽƌǇƐƚſǁŝƐƉĞĐũĂůŝƐƚſǁǁĞƚĞƌǇŶĂƌŝŝƉƌǌĞĐŚŽĚǌČƉƌŽĐĞƐůĞĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐƚŽƐŽǁƵũČƐŝħĚŽǏǇĐŝĂǁ
nowym domu.
ŚͿĂŬƚǇǁŶĞƉƌŽŵŽǁĂŶŝĞĂĚŽƉĐũŝƉƐſǁƌĂƐƉſųŶŽĐŶǇĐŚŝǌĂƉƌǌħŐŽǁǇĐŚŶĂǌĂǁŽĚĂĐŚŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚ
ƉƌǌĞǌWŽůƐŬŝǁŝČǌĞŬ^ƉŽƌƚƵWƐŝĐŚĂƉƌǌħŐſǁ͕ǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌŽƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌĂŵŝǌĂǁŽĚſǁ͘
i) promowanie rekreacji i aktywnego wypoczynku z psem.
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ

ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇĨĂŬƚǇĐǌŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ
ƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

200

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

15

2.2. Informacje na temat
ŝŶŶǇĐŚ;ŶŝǏǁǇŵŝĞŶŝŽŶǇĐŚǁ ĞǌĚŽŵŶĞŝƉŽƚƌǌĞďƵũČĐĞƉƐǇŽƌĂǌǁƚǇƉŝĞƌĂƐǇƐŝďĞƌŝĂŶŚƵƐŬǇ͕ŝĐŚŵŝĞƐǌĂŷĐĞ͕ƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƐǇƌĂƐ
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz ƉſųŶŽĐŶǇĐŚ͕ŽƌĂǌŝŶŶĞƉƐǇŝǌǁŝĞƌǌħƚĂǁƉŽƚƌǌĞďŝĞ
ŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĚǌŝĂųĂųĂ
;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏƚƌǌǇŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚ
ǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰ
ŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ
(Dz. U͘ǌϮϬϭϬƌ͘EƌϮϯϰ͕ƉŽǌ͘ϭϱϯϲ͕ǌƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ
ŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵƐŝħĚŽŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Druk: MPiPS
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^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

ĞŬŽůŽŐŝĂŝŽĐŚƌŽŶĂǌǁŝĞƌǌČƚŽƌĂǌŽĐŚƌŽŶĂ Niesienie pomocy
dziedzictwa przyrodniczego
porzucanym i krzywdzonym
ǌǁŝĞƌǌħƚŽŵ͕ŐųſǁŶŝĞ
poprzez udzielanie im
schronienia i opieki do
czasu znalezienia nowego
ĚŽŵƵ͕ũĂŬƌſǁŶŝĞǏƉŽƉƌǌĞǌ
umieszczanie ich w
schroniskach, hotelach i
domach tymczasowych,
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĂĚŽƉĐǇũŶĂŽƌĂǌ
ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞŶŝĞǌďħĚŶĞũ
opieki weterynaryjnej.
Wspieranie wszelkich
ĚǌŝĂųĂŷǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ǌĂƉŽďŝĞŐĂŶŝĂďĞǌĚŽŵŶŽƑĐŝ
ǌǁŝĞƌǌČƚƚŽǁĂƌǌǇƐǌČĐǇĐŚ͕
ƉŽƉƌǌĞǌĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ǌŵŝĞƌǌĂũČĐĞĚŽŽŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĂ
ƉŽƉƵůĂĐũŝǌǁŝĞƌǌČƚ
niechcianych, w tym
realizowanie programu
sterylizacji i kastracji oraz
elektronicznej rejestracji
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

4.2. EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđŶŝĞǁŝħĐĞũŶŝǏƚƌǌǇŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞ͕ƉŽĚ

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

ǁǌŐůħĚĞŵǁŝĞůŬŽƑĐŝǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁ͕ƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰ
ŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
i o wolontariacie, ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŶĂũǁĂǏŶŝĞũƐǌĞũǁƌĂǌǌŽĚŶŽƐǌČĐǇŵ
ƐŝħĚŽŶŝĐŚƉƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵͬſǁPKD 2007
ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽͬǇĐŚƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞƑůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝ
ǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũǁŐŬůĂƐǇĨŝŬĂĐũŝW<͕
ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚ
ŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

Druk: MPiPS
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ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǁǇŶŝŬſǁͬǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

Ϯϱ͕ϲϭϭ͘ϱϯǌų

ĂͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϯϱ͕ϲϭϭ͘ϱϯǌų

ďͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͘ϬϬǌų

ĐͿWƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͘ϬϬǌų

ĚͿWŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ;ǁƚǇŵƉƌǌǇĐŚŽĚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

Ϭ͘ϬϬǌų

ϭ͘Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂĚŽƚĂĐũŝǌĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ

Ϭ͘ϬϬǌų

ϭ͘ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁǌĚĂƌŽǁŝǌŶ;ŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŝŽƐſďƉƌĂǁŶǇĐŚͿŽŐſųĞŵ

Ϯϱ͕ϲϭϭ͘ϱϯǌų

2. Informacja o kosztach organizacji
Ϯ͘ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂŬŽƐǌƚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǁǇŶŝŬſǁͬǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

Ϯϲ͕ϳϴϯ͘ϲϴǌų

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

Ϯϲ͕ϳϴϯ͘ϲϴǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϯϲ͕ϬϴϮ͘Ϭϭǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͘ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͘ϬϬǌų

d) koszty administracyjne

ϳϬϭ͘ϲϳǌų

ĞͿWŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇ;ǁƚǇŵŬŽƐǌƚǇĨŝŶĂŶƐŽǁĞͿ

Ϭ͘ϬϬǌų

ϯ͘tǇŶŝŬĨŝŶĂŶƐŽǁǇŶĂĐĂųŽƑĐŝĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w okresie sprawozdawczym

Ͳϭ͕ϭϳϮ͘ϭϱǌų

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych
ƑƌŽĚŬſǁ
4.1. Przychody z 1% podatku

Ϭ͘ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽĐŚŽĚǌČĐĞũǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶĞũ
ǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

Ϭ͘ϬϬǌų

ϰ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ŶĂŬƚſƌĞǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶŽƑƌŽĚŬŝƉŽĐŚŽĚǌČĐĞǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
ƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝǁƌĂǌǌŬǁŽƚČ
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ

Ϭ͘ϬϬǌų

ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗

ϭϱϬ͘ϬϬǌų
Ϭ͘ϬϬǌų

ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
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Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ǁųĂƐŶŽƑđ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.
226, z
ƉſǍŶ͘ǌŵ͘Ϳ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ

;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;tŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝŶĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵ
ƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵďĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞƑůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁ
organizacji)

0.0 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϭŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.0 etatów

0.0 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
0.00 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0.00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ǁǇŬŽŶƵũČĐĞŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŝĚŽďƌŽǁŽůŶŝĞƉƌĂĐħŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞ
ǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

10.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS
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ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

]á

ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

]á

Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝna podstawie umowy cywilnoprawnej

]á

ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ

Ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

)XQGDFMD3RPRF\=ZLHU]ĊWRP+XVN\$GRSFMHSRZVWDáDG]LĊNLZLHOROHWQLHPX]DDQJDĪRZDQLXPLáRĞQLNyZSVyZ
SyáQRFQ\FKZSRPRFW\P]ZLHU]ĊWRP2GWU]HFKODWG]LDáDP\ZIRUPLH]RUJDQL]RZDQHM=DUyZQR=DU]ąGMDNL
ZV]\VF\ZRORQWDULXV]HG]LDáDMąFKDU\WDW\ZQLHDFDáRĞü]HEUDQ\FKĞURGNyZMHVWZ\NRU]\VW\ZDQDQDSRPRF
]ZLHU]ĊWRP']LĊNL]DDQJDĪRZDQLXRVyEZVSLHUDMąF\FK)XQGDFMĊXGDáRVLĊMXĪSRPyFSRQDGSVRP

ǌǇƚĞůŶǇƉŽĚƉŝƐŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
ůƵďƉŽĚƉŝƐǇŽƐſďƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽ
ƐŬųĂĚĂŶŝĂŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: MPiPS

Kinga Wasylewska
Magdalena Szecówka
ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
30 czerwca 2015
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'2'$7.2:(,1)250$&-(,2%-$ĝ1,(1,$

I
3U]\MĊWH]DVDG\UDFKXQNRZRĞFLZW\PPHWRGDZ\FHQ\DNW\ZyZLSDV\ZyZSRPLDUXZ\QLNXILQDQVRZHJRRUD]
VSRVyEVSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRQDG]LHĔ31 grudnia 2014UVD]JRGQH]8VWDZąR
UDFKXQNRZRĞFL]GQLD29ZU]HĞQLD2004r.
1DOH]QRĞFLNUyWNRWHUPLQRZHVąZ\ND]\ZDQHZNZRFLHZ\PDJDMąFHM]DSáDW\,QZHVW\FMHNUyWNRWHUPLQRZH
Z\FHQLDQHVąZHGáXJFHQ\U\QNRZHMĝURGNLSLHQLĊĪQHREHMPXMąFHĞURGNL]JURPDG]RQHQDUDFKXQNDFK
EDQNRZ\FKRUD]JRWyZNĊVąZ\FHQLDQHZZDUWRĞFLQRPLQDOQHM1D)XQGXV]HZáDVQHVNáDGDVLĊIXQGXV]
VWDWXWRZ\NWyU\VWDQRZLIXQGXV]]DáRĪ\FLHONLRUD]QDGZ\ĪNDSU]\FKRGyZQDGNRV]WDPL
'RSU]\FKRGyZ]DOLF]DQHVąRWU]\PDQHĞURGNLSLHQLĊĪQHLLQQHDNW\ZDILQDQVRZH]HĨUyGHáRNUHĞORQ\FK
RGUĊEQ\PLSU]HSLVDPLSUDZD2WU]\PDQHSU]\FKRG\VąNVLĊJRZDQHEH]SRĞUHGQLRZSU]\FKRG\RNUHVX
obrachunkowego.
'RNRV]WyZG]LDáDOQRĞFL]DOLF]DQHVąNRV]W\]ZLą]DQH]UHDOL]DFMą]DGDĔVWDWXWRZ\FKRUD]NRV]W\
DGPLQLVWUDF\MQHIXQGDFMLWDNLHMDN]XĪ\FLHPDWHULDáyZ]DNXSXVáXJREF\FKSRGDWNLLRSáDW\:WUNDFLHURNX
REURWRZHJRNRV]W\DGPLQLVWUDF\MQHVDNVLĊJRZDQHQDRGG]LHOQ\FKNRQWDFK
II
)XQGDFMD3RPRF\=ZLHU]ĊWRP+XVN\$GRSFMHSRVLDGDZ\áąF]QLHDNW\ZDREURWRZHZSRVWDFLLQZHVW\FML
krótkoterminowych:
Aktywa:
ĝURGNLSLHQLĊĪQHZNDVLH31,61]á
ĝURGNLSLHQLĊĪQHQDUDFKXQNDFKEDQNRZ\FK638,69]á
RAZEM: 670,30]á
Pasywa:
)XQGXV]ZáDVQ\VWDWXWRZ\1.000,00]á
:\QLNILQDQVRZ\QDGZ\ĪNDNRV]WyZQDGSU]\FKRGDPL1.172,15]á
=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZHLIXQGXV]HVSHFMDOQH842,45]á
RAZEM: 670,30]á
III
']LDáDOQRĞüVWDWXWRZD)XQGDFMLE\áDUHDOL]RZDQDZ\áąF]QLHZIRUPLHQLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
SXEOLF]QHJR)XQGDFMDQLHSURZDG]LáDRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRDQLG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
'DURZL]Q\R]QDF]Dá\GREURZROQHZSáDW\QDUDFKXQHNEDQNRZ\OXEGRNDV\)XQGDFMLF]\QLRQHZFLąJXURNX
przez osoby fizyczne.
1DSU]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMVNáDGDMąVLĊQDVWĊSXMąFHSR]\FMH
1) darowizny od osób fizycznych: 25.611,53]á
IV
,QIRUPDFMDRVWUXNWXU]HNRV]WyZRNUHĞORQ\FKVWDWXWHPRUD]NRV]W\DGPLQLVWUDF\MQH
1 NRV]W\UHDOL]DFML]DGDĔVWDWXWRZ\FK26.082,01]á
2 NRV]W\DGPLQLVWUDF\MQH ]XĪ\FLHPDWHULDáyZLHQHUJLL 701,67]á
Koszty finansowe w roku 2014QLHZ\VWąSLá\
V
5yĪQLFDSRPLĊG]\SU]\FKRGDPLDNRV]WDPLXVWDORQDZUDFKXQNXZ\QLNyZ]ZLĊNV]DSR]DWZLHUG]HQLX
URF]QHJRVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRRGSRZLHGQLRNRV]W\OXESU]\FKRG\ZQDVWĊSQ\PURNXREURWRZ\P
Rachunek wyników za rok 2014Z\ND]DáVWUDWĊWMQDGZ\ĪNĊNRV]WyZQDGSU]\FKRGDPLZZ\VRNRĞFL1.172,15
]áNWyUD]RVWDQLHSRNU\WD]SU]\V]á\FKSU]\FKRGyZ
VI
)XQGDFMDQLHXG]LHODáDJZDUDQFMLSRUĊF]HĔLLQQ\FK]RERZLą]DĔ]ZLą]DQ\FK]G]LDáDOQRĞFLąVWDWXWRZą
W roku obrotowym 2014IXQGDFMDQLH]DWUXGQLDáDĪDGQ\FKHWDWRZ\FKSUDFRZQLNyZ
VII

Druk: MPiPS

W porównaniu do roku 2013SU]\FKRG\]W\WXáXGDURZL]QZURNX2014Z]URVá\R7,14%, natomiast w roku 2015
)XQGDFMDQLHSU]HSURZDG]DáD]ELyUHNSXEOLF]Q\FKZ]ZLą]NX]SRZ\ĪV]\PSU]\FKRG\ZURNX2014RJyáHP
]PDODá\R8,62%.
:VWUXNWXU]HNRV]WyZQDVWąSLáVSDGHNNRV]WyZSU]H]QDF]RQ\FKQDUHDOL]DFMĊ]DGDĔVWDWXWyZ\FKR7,48% co
PQLHMZLĊFHMVWDQRZLRGELFLH]PQLHMV]HQLDSU]\FKRGyZQDG]LDáDOQRĞüVWDWXWRZą
Od 10 grudnia 2014URNX)XQGDFMDSRVLDGDVWDWXW2UJDQL]DFML3RĪ\WNX3XEOLF]QHJRDOHNRU]\ĞFL]WHJRW\WXáX
EĊG]LHPRJáDX]\VNDüGRSLHURZ2016 roku (za rok podatkowy 2015).
VIII
)XQGDFMDQLHSU]HZLGXMHQLHSHZQRĞFLGRGRGDOV]HJRSURZDG]HQLDG]LDáDOQRĞFL
IX

6SRU]ąG]RQRGQLD

Druk: MPiPS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014
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
Magdalena Szecówka – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Członek Rady Fundacji,
której członkowstwo w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie
8. Cele statutowe fundacji:
 Działania 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.
 Bezpośredniej pomocy zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy
Siberian Husky i psom ras zaprzęgowych.
 Propagowania adopcji zwierząt ze schronisk.
 Uświadamiania i edukacji społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt oraz
w zakresie znajomości i wymagań ras.
 Szkolenia i poradnictwa w zakresie zachowań zwierząt stwarzających problemy.
 Prowadzenia serwisu internetowego ułatwiającego znajdowanie nowych domów
dla zwierząt w potrzebie.
 Ograniczania bezdomności zwierząt
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Przeciwdziałania niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu
zwierząt, oraz przeciwdziałania czerpaniu zysków kosztem zdrowia zwierząt.
Pozyskiwania funduszy na cele statutowe.

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji:
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności 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
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 ze szczególnym uwzględnieniem 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 okresie 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,
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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,
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczytach k. Wielunia,
- Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej,
- Urząd Miasta Marki, Wydział Ochrony Środowiska,
- Fundacja Lubelska Straż dla Zwierząt,
- Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt,
- Klinika weterynaryjna Mar-wet, Marki,
- Całodobowa klinika weterynaryjna Witolińska, Warszawa
- Klinika weterynaryjna w Dawidach,
- Klinika Weterynaryjna Centrum Małych Zwierząt „ARGOS” w Stalowej Woli,
- Gabinet weterynaryjny ANVET w Stalowej Woli,
- Gabinet Weterynaryjny Mika Jarosław w Częstochowie,
- RIMO Jolanta Sołek (szkolenie i hotel dla zwierząt),
- „Dogadajcie się” Warszawa (szkolenie zwierząt),
- Stajnia Passeo, Borowe (hotel dla Zwierząt),
- Szkoła dla Zwierząt Tup-tup,
Zwalczanie zjawiska bezdomności i zmniejszanie nadpopulacji zwierząt 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 w dniu adopcji),
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, forum 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,
szkoleniowców, behawiorystów i specjalistów weterynarii przechodzą proces
leczenia i przystosowują się do życia w nowym domu.
11.

Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych:
 Likwidacja konta w banku BZ WBK z powodu wysokich opłat bankowych,
 Przyłączenie się do komitetu organizacyjnego zawodów psich zaprzęgów
Border Rush, które odbyły się w lutym 2015 roku,
 Przyznanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego 10 grudnia 2014
roku, z możliwością pozyskiwania środków od roku 2016 (za rok 2015).
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12.
Działalność gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy):
Nie prowadzono.
13.
Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania): w roku
2014 Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał.
14.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym przychody ze:
a) spadków: nie uzyskano
b) zapisów nie uzyskano
c) darowizn: 25.611,53 pln
d) zbiórek publicznych: nie uzyskano
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 26.082,01 pln
b) wydatków administracyjnych:
- czynsze: nie dotyczy
- opłaty telefoniczne: nie dotyczy
- opłaty pocztowe: 701,67 pln
- inne: nie dotyczy
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
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):

mBank S.A. 638,69 pln
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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: 670,30 pln
b) zobowiązania: 842,50 pln
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: -1.175,15 pln
29.
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także o składanych deklaracjach podatkowych: za rok 2014
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

Prezes Fundacji

Zastępca Prezesa Fundacji
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