Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Happy Animals za 2014 rok
1.
Nazwa organizacji: Fundacja Happy Animals
Adres siedziby: ul. Ogrodowa 62 lok. 9, 55-040 Bielany Wrocławskie
KRS: 0000395112 (data wpisu: 02-09-2011 r.)
Regon: 021723104
NIP: 8961530789
E-mail: fundacja@happy-animals.org.pl

Zarząd Fundacji:
Katarzyna Antczak – Prezes Zarządu
Jacek Kowalski – Wiceprezes Zarządu
Do celów statutowych Fundacji należy:
 ochrona środowiska i ochrona zwierząt,
 pomoc porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom,
 zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami,
 udzielanie wsparcia placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
 tworzenia programów profilaktycznych i wdrażania ich w życie,
 działalność charytatywna i edukacyjna,
 wspieranie wolontariatu,
 wspomaganie

procesu

rehabilitacji

i

terapii

osób

niepełnosprawnych

oraz

nieprzystosowanych społecznie.

W/w cele realizowane są zgodnie ze Statutem Fundacji poprzez:
 ochronę środowiska i ochronę zwierząt,
 pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów Fundacji,
 tworzenie programów profilaktycznych kierowanych do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, zapobiegających przejawom agresji wobec
zwierząt,
 organizowanie akcji charytatywnych i edukacyjnych,
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 organizowanie i wspieranie wolontariatu,
 finansowanie szkoleń dla psów – przewodników, przeznaczonych do pracy z osobami
niewidomymi i niedowidzącymi,
 wspomaganie

procesu

rehabilitacji

i

terapii

osób

niepełnosprawnych

oraz

nieprzystosowanych społecznie poprzez finansowanie zajęć z udziałem odpowiednio
wyszkolonych zwierząt (kynoterapia, felinoterapia, hipoterapia, itp.),
 współpracę

z

organami

władzy

państwowej,

samorządowej

oraz

instytucjami,

przedsiębiorcami i osobami fizycznymi działającymi w zakresie niezbędnym do realizacji
celów Fundacji.
2. Opis działalności Fundacji Happy Animals podjętej w 2014 roku.
Realizowane projekty, zajęcia, akcje:
a) non-profit


Zajęcia edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych na terenie
Wrocławia oraz Gminy Kobierzyce. Ich głównym celem jest polepszenie
relacji pomiędzy dziećmi a zwierzętami domowymi, zwiększenie
bezpieczeństwa ich kontaktów oraz uwrażliwienie dzieci na los i potrzeby
zwierząt.



Udział w akcjach skierowanych do społeczności lokalnych (m.in. w
przedstawieniach teatralnych oraz Bielańskim Biegu Rodzinnym).

b) dofinansowane


Projekt „ABC Miłośnika Zwierząt” sfinansowany przez firmę Toyota Motor
Manufacturing Poland Sp. z o.o. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie
edukacji pro-zwierzęcej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej.

Inne działania:
a) promowanie różnorodnych akcji na rzecz ochrony zwierząt i ochrony
środowiska (rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, zbieranie podpisów pod
petycjami, zamieszczanie newsów/postów);
b) udzielanie bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym;
c) dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie Bielan Wrocławskich;
d) przeprowadzanie interwencji, wizyt przed- i poadopcyjnych
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e) udostępnianie ogłoszeń/wydarzeń;
f) prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z
Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 348/2013 z dnia 17 września 2013
r. oraz 496/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.)
g) udzielanie wsparcia rzeczowego innym organizacjom/podmiotom działającym
na rzecz zwierząt;
h) organizowanie i wspieranie wolontariatu.

Nawiązanie współpracy:
W 2014 roku nasza organizacja nawiązała współpracę z Panem Adamem Orylskim (byłym
sołtysem Bielan Wrocławskich, a także z firmą Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z
o.o. )

Złożone wnioski:
Brak

3. Fundacja Happy Animals nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. W okresie sprawozdawczym zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały:
Uchwała nr 1 i 2 Zarządu „Fundacji Happy Animals”
(odpisy w/w uchwał w załączeniu)

5. Wysokość uzyskanych przychodów w 2014 roku:
a) z tytułu darowizn – 11 842,78 PLN
b) pozostałe przychody określone statutem – 6 197,04 PLN

6. Informacja o poniesionych kosztach (w sumie 14 081,35 PLN):
a) realizacja celów statutowych – 13 473,08 PLN
b) opłaty administracyjne – 0,00 PLN
c) działalność gospodarcza – 0,00 PLN
d) inne – 608,27 PLN
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7. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz sytuacji finansowej:
a) Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na podstawie:


umowy o pracę – 0,



umowy zlecenie – 0,



umowy o dzieło – 0.

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w 2014 roku – 0,00
PLN.
c) Wysokość przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie:


Członkom Zarządu oraz innym organom Fundacji – 0,00 PLN;



osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą – 0,00 PLN.

d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i/lub o dzieło – 0,00 PLN.
e) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Fundacja posiada rachunki:
 w BOŚ S.A. (stan środków ulokowanych na rachunku na dzień 31-12-2014 r.
wynosił 0,00 PLN);
 w ING Bank Śląski S.A. (stan środków ulokowanych na rachunku na dzień 3112-2014 r. wynosił 1 290,88 PLN).
g) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w spółkach prawa
handlowego.
h) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości ani pozostałych środków trwałych.
i) Wartość

aktywów

i

zobowiązań

Fundacji

ujętych

we

właściwych

sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:


Aktywa Fundacji: 5 459,06 PLN;



Zobowiązania Fundacji: 888,66 PLN

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o
wyniku finansowym tej działalności:
a) Przychody: 0,00 PLN
b) Koszty: 0,00 PLN

9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
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a) zobowiązania na dzień 31-12-2014 r. – 0,00 PLN;
b) składane deklaracje – CIT-8 + CIT/O.

10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji Happy Animals nie była przeprowadzona żadna
kontrola.

11. Uwagi:
Brak
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