Sprawozdanie 2012:
Fundacja w okresie sprawozdawczym przeprowadziła następujące działania:










sprawowała opiekę nad 160 kotami i 20 psami, w tym nad zwierzętami przebywającymi w
Ośrodkach Adopcyjnych Fundacji: 75 kotów i 1 pies,
przyjęła pod opiekę 9 kotów domowych oraz 3 psy,
oddała do adopcji 14 kotów i 1 psa,
ograniczała nadliczebność kotów i psów poprzez poddawanie, w lecznicach weterynaryjnych,
bezdomnych zwierząt zabiegom kastracji i sterylizacji: przeprowadziła 50 zabiegów sterylizacji
kotek, poddała kastracji 38 kotów,
sprawowała stałą opiekę nad 35 kotami wolno żyjącymi na terenie dzielnicy Bielany,
udzieliła pomocy leczniczej kotom i psom w 130 przypadkach,
sfinansowała badania laboratoryjne i zabiegi profilaktyczne 15 kotów (testy, odpchlenie,
odrobaczenie, szczepienia ochronne psów i kotów, zabezpieczenie psów przeciw kleszczom),
udzieliła wielu porad telefonicznych opiekunom zwierząt oraz osobom, które znalazły bezdomne
zwierzę.

Akcje przeprowadzone przez Fundację:






odłowienie na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących bytujących na terenie Przedszkola
przy ul. Kochanowskiego oraz na bazarze Wolumen (Bielany),
odłowienie kociąt do adopcji na terenie Przedszkola przy ul. Kochanowskiego oraz na bazarze
Wolumen (Bielany),
odłowienie na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących na terenie sądu przy ul. Kocjana
(Bemowo),
odłowienie kociąt do adopcji bytujących na terenie sądu przy ul. Kocjana (Bemowo)

Przychody
Przychody łącznie
w tym:

82 781,50

zbiórka publiczna (darowizny)

42 081,50

dotacja z Urzędu Miasta Warszawy

40 700,00

Dotacja U.M. st. Warszawy na realizację zadania publicznego:
Ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w 2012 r.
w tym na:





opiekę weterynaryjną (sterylizacje/kastracje, profilaktyka, leczenie) - 22500,00 PLN
dokarmianie zwierząt – 14800,00 PLN
poprawę warunków bytowania zwierząt – 3400,00 PLN

Koszty
Koszty statutowe
w tym:

108 333,13

Finansowanie leczenia i rehabilitacji zwierząt, sterylizacji, zakup lekarstw, materiałów opatrunkowych

27 170,90

Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt, a w szczególności zakup karmy

27 049,82

Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt, a w szczególności zakup żwiru oraz środków
czystości

24 830,35

Finansowanie wydatków mających na celu stymulację rozwoju psychoruchowego zwierząt oraz
zapewnienie wyposażenia ośrodków adopcyjnych Fundacji w akcesoria niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania zwierząt.

1 580,05

Wynik ujemny roku ubiegłego
Koszty administracyjne
w tym:
Opłaty pocztowe, skarbowe
Opłaty bankowe

27 702,01
8 851,21
12,45
415,50

Koszty eksploatacji (gaz, energia)

1 016,53

Artykuły gospodarcze, remontowe

159,04

Pozostałe koszty

122,14

Usługi telekomunikacyjne
Przejazdy, bilety, taxi
Czynsz

2 095,44
261,20
4 317,51

Usługi serwisowe, naprawy

60,00

Pozostałe usługi obce

98,40

Wynagrodzenia

293,00

