Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
Za rok 2018
➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I.Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i
dane kontaktowe

Fundacja Dom dla Kundelka
Polska

Łódzkie

Poddębice

Poddębice

Adama Mickiewicza

26a

-

Poddębice

99-200

697 575 977

fundacja@domdlakundelka.pl

-

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:

364491639

6. Dane członków zarządu fundacji (wg
aktualnego wpisu w
KRS)

4. Data wpisu w 18.05.2016
KRS:

617055

5. Nr
KRS:

Imię i nazwisko

Funkcja

Beata Bieniak

Prezes

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
1. Niesienie pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Udzielenie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
3. Wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
4. Wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt.
5. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
6. Humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt.
7. Informowania o problemie wyżywienia ludzkości, promocji zdrowia - propagowania
i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia.
8. Prowadzenia działalności edukacyjnej i naukowej.
9. Współpracy z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
10.Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez
podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi
organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.
11.Ochrony zwierząt wolno żyjących.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

1. W Fundacji pracowało w 2018 roku nieodpłatnie 16 osób - w Poddębicach, Łodzi,
Warszawie, Maksymilianowie, Krakowie, Katowicach.
2. W 2018 roku oddaliśmy do adopcji ponad 180 psów i kotów.
3. Obecnie pod nasza opieką znajdują się 64 psy, przy czym zdecydowaną większość
stanowią psy stare i schorowane.
4. Przeprowadziliśmy 5 interwencji.
5. Sfinansowaliśmy ponad 150 sterylizacji/kastracji.
6. Stworzyliśmy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt na terenie całej Polski,
w Warszawie, Poddębicach, Krakowie, Nowym Świecie, Pradze i Zakrzewie.
7. Wspomagaliśmy merytorycznie i finansowo karmicieli kotów wolno żyjących: leczenie, sterylizacja, dokarmianie, szczepienia, odrobaczenie, poszukiwanie domów.
8. Prowadzimy grupy pro-zwierzęce na portalu społecznościowym Facebook: „Psy bez
szans na adopcje?”, „Zwierzęta - wzajemne udostępnianie”, „Kundelki i dachowce
do adopcji”, oraz „Konie cierpią w milczeniu”.
9. Rozpoczęliśmy remont użyczonego nam nieodpłatnie lokalu, który docelowo ma
zostać Azylem dla części naszych podopiecznych.
10.Wraz z Panią mecenas Karoliną Kuszlewicz tworzymy projekt pod nazwą „Fundusz
Pomocy Prawnej Zwierzętom”, https://pomocprawnazwierzetom.pl , który ma na
celu zbieranie środków na obsługę prawną w sprawach dotyczących ochrony zwierząt. W tych sprawach reprezentujemy prawa pokrzywdzonego przed sądami.
Obecnie prowadzimy kilkanaście spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami.
Między innymi sprawy o znęcanie się nad karpiami, sprawę jerzyków uwięzionych
pod szyldami zamontowanymi w sposób nieodpowiedni, sprawę o znęcenie się nad
psem bokserem i wiele innych.
11.Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt i
innych w gminach, z udziałem policji i straży gminnych.
12.Przeprowadziliśmy szereg spotkań edukacyjnych, pod nazwą „Zwierze nie jest
rzeczą” z dziećmi i młodzieżą w szkołach z udziałem zwierząt.
13.Uczestniczyliśmy gościnnie w imprezach kulturalnych, takich jak; „Piknik Cztery
Łapy”, „Pies z Bilboardu” i wiele innych.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
-

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność
gospodarczą (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

NIE

TAK

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do
rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji
w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy
sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)
Zarząd nie podejmował uchwał.

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

718076,75

a. Przychody z działalności statutowej

718076,75

b. Przychody z działalności gospodarczej

-

c. Pozostałe przychody (w tym przychody fi- nansowe)
2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

-

- Ze środków budżetu państwa

-

- Ze środków budżetu jednostek samorządu te- rytorialnego
e. Ze spadków, zapisów

-

f. Z darowizn

718076,75

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

-

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj.
przychody minus koszty)

Gotówka

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności go- spodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
1. Koszty fundacji ogółem

375232,57

a. Koszty realizacji celów statutowych

375232,57

b. Koszty działalności gospodarczej

-

Gotówka

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne itp.)
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

-

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy (wg zajmowanego stanowiska)
a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w dzia- łalności gospodarczej
3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdaw- czym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagro- dzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)
b. Z tytułu umów zlecenie

-

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego mie- sięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego mie- sięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia)
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

NIE

TAK

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków
przyznania pożyczek

-

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek
pieniężnych

-

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy
podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
mBank 158 090,68

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane 0
na koniec roku sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek

4. Dane o nabytych nieru- 5. Nabyte pozostałe
chomościach, ich przeznacze- środki trwałe
niu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

-

-

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

-

Aktywa

Zobowiązania
-

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)

-

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
-

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215)

NIE

NIE

TAK

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na
to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji
-

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
-

NIE

TAK

…………………………………………
………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

