Fundacja Felis
Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

I. Informacje podstawowe

Nazwa Fundacji:
Fundacja Felis
Siedziba i adres Fundacji: ul.Dworska 3, 20-135 Lublin
Data wpisu w KRS:
18.02.2005
Numer KRS:
0000228933
REGON:
060009307

Zarząd Fundacji:
Prezes:
Katarzyna Drelich, zam. Lublin ul.Dworska 3
Rada Fundacji:
Małgorzata Ratkiewicz, zam. ul.Koszarowa 3/71 Kraśnik
Małgorzata Sychut, zam. ul.Ochotnicza 6/2, Lublin

II.

Cele i charakter Fundacji

Cele statutowe Fundacji dotyczą ochrony zwierząt, a zwłaszcza bezdomnych zwierząt
domowych.
- niesienie pomocy porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom, głownie poprzez ich adopcję i
sterylizację
- udzielanie pomocy placówkom i osobom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym
- wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
- propagowanie właściwego stosunku do zwierząt

III.

Pozyskiwanie funduszy

Fundacja Felis w roku 2010 nie prowadziła działalności gospodarczej.
Podstawowym źródłem finansowania celów Fundacji jest zbiórka darowizn na rachunek
bankowy prowadzony w banku PekaO S.A. II/O w Lublinie ul. Zimowa 5

IV.

Działalność Fundacji w 2010 roku

a. Opieka nad zwierzętami oraz program sterylizacji kotów
Cele statutowe Fundacja Felis realizuje poprzez ograniczenie bezdomności i zapewnienie opieki
wolno bytującym zwierzętom, głównie kotom oraz przygotowanie ich do adopcji.

*

ADOPCJE
W roku 2010 do adopcji trafiło 101 kotów, 3 psy , 2 tchórzofretki i 1 królik
Wszystkie zwierzęta, które w chwili adopcji miały ponad 5 miesięcy były
wysterylizowane.

* STERYLIZACJE
W 2010 roku Fundacja sfinansowała zabiegi sterylizacji u 113 kocic i 18 kocurów, oraz u
6 suk i 1 psa.

a. Pomoc kotom wolno bytującym (miejskim)
W 2010 roku Fundacja objęła dokarmianiem kilka gniazd kotów wolno bytujących na
terenie m. Lublina. Mamy stały kontakt z licznymi karmicielami w każdej dzielnicy
miasta i na bieżąco monitorujemy sytuację w kwestii planowanych odłowów do
sterylizacji, zastępstw karmicieli w nagłych przypadkach oraz wydarzeń
interwencyjnych.
b.

V.

Działalność edukacyjna

•

Fundacja prowadzi stronę internetową www.fundacjafelis.schronisko.net , na której
zamieszczone są informacje nt. opieki nad kotami domowymi i wolno bytującymi, o
adopcji, zaletach sterylizacji i kastracji. Liczba wejść na stronę Fundacji w roku 2010
wyniosła 35 tys.

*

Fundacja w osobie Prezesa p. Katarzyny Drelich jest regularnie gościem radiowych
audycji na żywo Radia Lublin ( „RadioZwierz”) i Radia Centrum („Człowiek w
Centrum”, „Przesłuchanie”)

•

W październiku 2010 , z okazji Ogólnoświatowego Dnia Zwierząt Fundacja brała udział
w spotkaniach z dziećmi szkół i przedszkoli m. Lublina i m. Świdnika gdzie uczyliśmy
najmłodszych jak mądrze opiekować się zwierzętami domowymi i dlaczego warto
sterylizować.

•

Fundacja w 2010roku kontynuowała akcję plakatowania miasta plakatami „Sterylizacja
jest potrzebna” , umieszczanymi w sklepach zoologicznych i lecznicach
weterynaryjnych.

Wartość uzyskanych przychodów

Przychód w roku 2010 : 48.342,54 zł, w tym:
Darowizny :
47.242,41zł
Rozliczenie finansowe 2009 r.
1.100,13zł

VI.

Wartości poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne

48.067,38zł
3.416,07zł

VII.

Inne dane finansowe

Fundacja Felis w roku 2010
- nie udzielała pożyczek
- nie posiada lokat na kontach bankowych
- nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego
- nie nabyła nieruchomości ani innych środków trwałych

VIII.. Dane o zatrudnieniu
W roku 2010 Fundacja Felis zatrudniała 1 osobę na ¼ etatu przy najniższej krajowej stawce brutto .
Pracowników na umowę-zlecenie w 2010r nie zatrudniano.

IX. Uchwały Zarządu i Rady Fundacji
* uchwała Zarządu z dnia 31.08.2010 prezes: Katarzyna Drelich
w sprawie zmian personalnych w Radzie Fundacji.
* uchwała Rady Fundacji z dn. 24.03.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2010rok.

X. Informacje dodatkowe
- w roku 2010 Fundacja nie wykonywała zadań zlecanych przez podmioty państwowe i
samorządowe
- kontroli w roku 2010 nie przeprowadzano
- złożono deklaracje podatkowe CIT-8 i CIT-8/0

Lublin, 24 marca 2011r.

Fundacja Felis
(Nazwa jednostki)

60009307
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników
na dzień 31-12-2010
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539
z późn. zm.)

Pozycja

Wyszczególnienie

1
A.
I.
II.
1

2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
pożytku publicznego
Pozostałe 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

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

Kwota za poprzedni rok
obrotowy

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)

3
48.243,40

4
48.342,54

48.243,40

48.342,54

48.243,40

48.342,54

0,00
0,00
44.581,24

0,00
0,00
44.669,28

44.581,24

44.669,28

0,00
0,00

0,00
0,00

3.662,16
2.562,03
795,81
102,44
0,00

3.673,26
3.416,07
1.812,35
88,46
0,00

1 567,20
0,00
96,58
0,00
0,00
0,00
0,00

1 568,80
0,00
34,92
0,00
0,00
0,00
0,00

1.100.13
0,00

257,19
0,00

1.100,13

257,19

………………………..
Data sporzą24.03.2010

Podpisy

Kwota za bieżący
rok obrotowy

BILANS
Fundacja Felis
(nazwa jednostki)

na dzień

60009307
(numer statystyczny)

31-12-2010

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

1
A
I
II

AKTYWA
2
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

III

Należności długoterminowe

Wiersz

Stan na
początek roku koniec roku
0,00
0,00

Wiersz

1
A
I
II
III

IV

Inwestycje długoterminowe

1

V

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

2

B

Aktywa obrotowe

I

Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

1 100,13

257,19

B
I
II

II

Należności krótkoterminowe

III
1

Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne

2

Pozostałe aktywa finansowe

C

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma bilansowa

1 100,13
1 100,13

257,19
257,19

1
2
3
III
IV
1
2

1 100,13

257,19

PASYWA
2
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy

Stan na
początek roku
1 100,13

1 100,13

257,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,13

257,19

Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Fundusze specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma bilansowa

.....................................
Data sporzą

koniec roku
257,19

Podpisy

INFORMACJA DODATKOWA
Do bilansu za rok 2010 Fundacji Felis

1. Fundacja Felis została założona w Lublinie przez Katarzynę Drelich w dniu 18.02
2005 i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000228933
2. Zarząd Fundacji stanowią:
Katarzyna Drelich- Prezes
Małgorzata Ratkiewicz – członek Rady Fundacji
Małgorzata Sychut – członek Rady Fundacji
3. Rocznym sprawozdaniem finansowym objęty został okres od 01-01-2010 do
31-12-2010
4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności przez okres kolejnych 12 miesięcy.
5. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o Rachunkowości.
6. Bilans Fundacji zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 257,19zł

AKTYWA:
Aktywa trwałe – 0,00
Aktywa obrotowe – 257,19 w tym
* nalezności krótkoterminowe – 0,00
* inwestycje krótkoterminowe – 257,19 w tym
- środki na rachunku bankowym – 257,19
* krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują

PASYWA
Fundusz własny – 1.357,32
• fundusz statutowy - 1.100.13
• wynik finansowy netto roku obrotowego - 257,19
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania nie występują
Międzyokresowe rozliczenie przychodów nie występuje
Przychody z działalności statutowej: 47.242,41 (darowizny)
Wynik finansowy działalności statutowej: 3.673.26
Wynik finansowy ogółem: 257,19

