Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji dla Zwierząt Animalia
z siedzibą w Poznaniu, Os. Stare Żegrze 167/16, za okres sprawozdawczy
01.01.2013 – 31.12.2013.
1. Nazwa fundacji: Fundacja dla Zwierząt Animalia, organizacja pożytku publicznego,
siedziba i adres: Os. Stare Żegrze 167/16, 61-249 Poznań;
mail: fdz.animalia@wp.pl
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 30.12.2005
nr KRS-u: 0000248335 – ostatni odpis KRS z dnia 19.01.2012r.
nr identyfikacyjny REGON: 300219462
Fundacja posiada konto bankowe w NORDEA Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni, ul.
Kielecka 2, Oddział w Poznaniu.
Zarząd Fundacji:
Małgorzata Galica – Menke, prezes zarządu, os. Stare Żegrze 167/16, Poznań
Elżbieta Straszewska, wiceprezes zarządu, ul. Ogrodowa 11/10, 60-821 Poznań
Barbara Poniedziałek, sekretarz zarządu, ul. Polanka 35/11, 61-131 Poznań
Cele statutowe fundacji:
- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez
organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej, prozwierzęcy lobbing, współpracę z
instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt
- niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez
umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom służącym zwierzętom
bezdomnym, współpraca z placówkami niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym
- wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację
programu sterylizacji i kastracji: sterylizacja wszystkich podopiecznych Fundacji przed
adopcją do nowych domów: psów, kotów; podejmowanie i finansowanie akcji sterylizacji
kotów wolnożyjących.
- zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami: ratowanie życia okaleczonych kotów,
często ofiar wypadków drogowych, pozostawionych bez udzielenia pomocy; ratowanie,
odchowywanie i umieszczanie w sprawdzonych domach szczeniąt porzucanych przez
właścicieli; utrzymywanie w hotelach psów dorosłych, znalezionych w stanie wygłodzenia,
wynędzniałych, pobitych (Orion, Misia, Labi, Niunia, Azor, Kinia, Sara), okaleczonych
kotów, pokrywanie kosztów zabiegów weterynaryjnych ratujących życie starszych psiaków,
powoli odchodzących w przytuliskach pod naszą opieką oraz kotów w potrzebie. Przykładem
ratowanie skrajnie wychudzonego, zagłodzonego prawie na śmierć pieska Orsona, który
umierał z głodu pod drzwiami piekarni w podpoznańskiej wiosce.
2. Współpraca i wspieranie placówek niosących pomoc zwierzętom bezdomnym,
skrzywdzonym i porzuconym:
- współpraca z przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt w Buku, w zakresie: sterylizacji suk,
kastracji psów, przebywających w schronisku, zabiegów weterynaryjnych, pomocy w
znajdowaniu psom ze schroniska nowych domów (porozumienie z dnia 23.05.2007r).
- wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt (min. w Poznaniu, Łodzi, ,), hoteli dla
zwierząt, kliniki i przychodni weterynaryjnych dla zwierząt w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 26,
Katowicka 11, Naramowicka poprzez pomoc w szukaniu domów dla zwierząt bezdomnych,
tam się znajdujących.

- współpraca z innymi organizacjami pro zwierzęcymi, w zakresie pomocy i ratowania życia
psów i kotów, szukania nowych domów, m.in. forum labradory.info; SOS Beagle, Beagle w
Potrzebie, Fundacja Koci Pazur, Dog Masters, Stowarzyszenie Psia Kość, Akademia Psa
Pracującego, PsiakiPoznaniaki, Fundacją niemiecka Doberman Nothilfe EV.
- wspieranie osób fizycznych zapewniających domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt
poprzez pomoc w finansowaniu kosztów leczenia i utrzymania oraz szukania domów
docelowych, dokarmiania wolnożyjących kotów, tworzenie i przekazywanie domków dla
kotów na okres zimowy.
W wyniku działalności fundacji w okresie sprawozdawczym domy znalazły 94 psy i 274
koty.
Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych:
- w okresie sprawozdawczym na koszt fundacji sterylizacji poddano 68 kotek (na kwotę
7.929,50 zł) i 10 suki (na kwotę 1.803,30 zł) oraz wykastrowano 42 koty (na kwotę 2.706,30
zł) i 6 psów (na kwotę 870 zł) .
Działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia zwierząt, do bezpiecznej adopcji:
- w okresie sprawozdawczym na koszt Fundacji poddano leczeniom i zabiegom operacyjnym
ratującym życie: psy – na kwotę 20977,18 zł oraz koty w tym koty wolnożyjące, na kwotę
80882,79 zł.
- utrzymywano w hotelach dla zwierząt bezdomne, porzucone zwierzęta: 36 psów ( na kwotę
54954,11 zł)
- zakupiono karmę dla psów przebywających w hotelach, oraz dla psów i kotów w domów
tymczasowych a także niezbędne akcesoria: smycze, obroże, miski ( dla psów na kwotę
9821,96 zł, dla kotów na kwotę 18588,29 zł).
Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji:
- w okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła zbiórkę środków finansowych i
rzeczowych na realizację celów statutowych podczas:
Pokazów kotów w Poznańskiej Palmiarni – do lutego 2013 – ze zbiórki publicznej uzyskano
kwotę 1478,80 zł
Targi Ogrodnicze Gardenia – Animal Market 22-24.02.2013 – uzyskano ze sprzedaży po
określonych cenach wykonanych własnoręcznie lub darowanych gadżetów tematycznych
kwotę 3364 zł oraz ze zbiórki publicznej do puszki kwotę 469,25 zł
14-15.09 2013 – Piknik z Psem Animaliówka – trzecia edycja fundacyjnej imprezy dla
miłośników psów – w jej wyniku uzyskano ze sprzedaży po określonych cenach kwotę 772 zł.
Ze zbiórki do puszki stacjonarnej umieszczonej w sklepie zoologicznym w Poznaniu, ul.
Katowicka 11 uzyskano w okresie do 28.02.2013 kwotę 289,69 zł.
Pestka ma kota na punkcie zwierząt – Galeria Pestka w Poznaniu – 11-12.05.2013r. uzyskano
ze sprzedaży po określonych cenach kwotę 1904 zł
Dog Chow – Kejtrówka w Poznaniu, Cytadela – 22-23.06.2013 – ze sprzedaży po
określonych cenach uzyskano kwotę 1311 zł.
Światowy Dzień Zwierząt IKEA Poznań – 04-06.10.2013 – ze zbiórki do puszki uzyskano
kwotę 469,91 zł
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu – 26-27.10.2013 – ze zbiórki do
puszki uzyskano kwotę408,20 zł, ze sprzedaży po określonych cenach gadżetów
tematycznych – kwotę 2267 zł.
Wystawa Kotów – 28-29.09.2013 – ze sprzedaży po określonych cenach uzyskano kwotę 600
zł.
Ze zbiórki do puszek prowadzonych podczas pokazów kotów w Poznańskiej Palmiarni w
okresie od marca 2013 do października 2013 oraz podczas Wystawy Kotów 28-29.09.2013
wpłacono do kasy Fundacji 1886,34 zł.
Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Poznaniu 09-10.11.2013 – ze sprzedaży po

określonych cenach uzyskano 1450 zł, ze zbiórki do puszki wpłacono do kasy Fundacji
988,91 zł.
Targi Jeździeckie Cavaliada – 06-08.12.2013 - ze sprzedaży po określonych cenach uzyskano
1748 zł, ze zbiórki do puszki wpłacono do kasy Fundacji 258,30 zł.
Pokazy kotów w Palmiarni Poznańskiej w dniach 23-24.11.2013 oraz 07-08.12.2013
uzyskano ze sprzedaży po określonych cenach kwotę 236 zł.
Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęły m.in. wpłaty w formie darowizn na konto
Fundacji od:
Daily Group Sp. z o.o. – 200 zł
Przedszkole nr 100 w Poznaniu przekazało dla fundacyjnych kotów 106 zł
Kancelaria Prawna PISZ I WS – 300 zł
ModernPet Sp. z o.o. – 956 zł
Delta Optic – w ramach środków uzyskanych z etapu akcji „Chce zrobić coś dobrego”
przekazano 250 zł
Aquanet SA – 3000 zł
Doberman Nothilfe EV – niemiecka współpracująca Fundacja przekazała 246,04 zł
Firma Handlowa MM – 100 zł.
International School of Poznań – uczniowie szkoły zebrali i przekazali dla bezdomnych
zwierząt 220 zł.
- w okresie sprawozdawczym fundacja otrzymała darowizny rzeczowe od osób fizycznych w
postaci książek, karmy dla zwierząt, legowisk dla zwierząt, sanek do wystawienia na aukcje
m.in. od młodzieży szkół średnich i podstawowych oraz miłośników zwierząt, pragnących
pomóc podopiecznym Animalii.
Darowizny przekazali m.in.
07.01.2013 – Aquanet – karma – 200 kg
20.01.2013 – Metpol karma– koty: 168 kg i psy: 282 kg
28.02.2013 – Morsy.Poznań – 110 kg karmy
25.02.2013 – Gardenia – 30 kg karmy
05.07.2013 – Teresa Neufeldt – karma dla psów – 60 kg, karma dla kotów – 60 kg.
20.08.2013 – Iwona Maciszewska – książki – 30 sztuk
10.09.2013 – LO nr XII w Poznaniu – 50 kg karmy
13.09.2013 – Zbiórka dla bezdomnych zwierząt organizowana przez Gabinet Wet Na
Polance – zebraliśmy łącznie ponad 130 kg karmy i przysmaków, 120 szt preparatów na
pasożyty, 40 testów specjalistycznych do wykonania badań, akcesoria dla zwierząt –
legowiska, smycze i obroże, suplementy diety, witaminy itp.
20.10.2013 – Bartex ZPChR – Żagań – 100 legowisk dla psów
11.12.2013 – HobbyDog – 20 legowisk dla psów
18.12.2013 – VT-Sport – 54 pary sanek
30.12.2013 – paka dla zwierzaka, akcja zorganizowana przez wolontariusz Fundacji –
zebrano dla psów łącznie 254 kg karmy dla psów i kotów oraz akcesoria – legowiska, smycze,
zabawki.;
Wszystkim darczyńcom dziękujemy pięknie.
- w okresie sprawozdawczym fundacja pozyskała środki finansowe ze sprzedaży prowadzonej
na aukcjach internetowych portalu allegro.pl.
- w okresie sprawozdawczym fundacja otrzymała pomoc finansową w postaci wpłat na konto
bankowe oraz do kasy fundacji od sponsorów (osoby fizyczne i prawne).
Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej
świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego
problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji:

- promowanie w/w zagadnień na stoisku Fundacji Animalia podczas:
Targach Ogrodniczych Gardenia w dniach 23-24.02.2013 w Poznaniu – promowanie
połączone było z kącikiem adopcyjnym, gdzie zaprezentowane zostały niektóre z naszych
fundacyjnych kotów oraz psów szukających domy.
11-12.05.2013 – galeria Pestka – „Pestka ma kota na punkcie zwierząt”: prelekcja na temat
problemu bezdomności zwierząt i jego zwalczaniu, prezentacja działania Fundacji. Na stoisku
można było nabyć gadżety fundacyjne oraz zapoznać się ze zdjęciami zwierząt szukających
domów. Podopieczni Fundacji pozowali do zdjęć reklamujących imprezę i do plakatów.
18.06.2013r. – udział wolontariuszy Fundacji przebranych za postacie ze znanych filmów i
gier komputerowych w Jarmarku Świętojańskim w Poznaniu – zbiórka na potrzeby
bezdomnych zwierząt, rozdawanie ulotek reklamujących działanie Fundacji, nagłaśnianie
akcji - :Nie kupuj – adoptuj”.
22-23.06.2013 – Dog Chow i Kejtrówka – organizowana przez Urząd Miasta i
PsiakiPoznaniaki przy udziale Animalii. Prowadzenie konkursów dla dzieci promujących
opiekę nad psami oraz zabaw z dziećmi. Promowanie działalności Fundacji Animalia.
14-15.09 2013 – Piknik z Psem Animaliówka – trzecia organizowana przez Fundację
Animalia impreza dla miłośników psów. Naszą imprezę wzbogaciły pokazy posłuszeństwa z
programem dla chętnych psiaków + oraz krótki kurs I pomoc dla psów – zorganizowane przez
Psiaki Poznaniaki oraz przez naszych przyjaciół Martynę i Michała – wspaniały pokaz
freestyle a także zajęcia z dziećmi zorganizowane i prowadzone przez Centrum Rozwoju
ABSOLEM. Wykwalifikowana groomerka przeprowadziła pokaz właściwej pielęgnacji psów,
koledzy z Husse – instruowali w zakresie odpowiedniego żywienia psów i kotów.
Promowaliśmy działania Fundacji, ideę adopcji bezdomnych Zwierząt, prowadziliśmy
pogadanki, zabawy z dziećmi. W trakcie imprezy nagrodziliśmy 2 pary wolontariuszy którzy
w poprzednich latach najbardziej zasłużyli się dla naszej Fundacji: nagrody Przyjaciela
Animalii otrzymali: Alina i Piotr Czyżykowscy– za opiekę nad bezdomnymi, rannymi i
chorymi kotami, za prowadzenie domu tymczasowego dla kociaków, oraz Anna i Piotr
Jechorek – za prowadzenie domu tymczasowego dla psów z przytuliska w Buku, które źle
znosiły bezdomność, za opiekę nad naszymi podopiecznymi w klinice weterynaryjnej.
Chcielibyśmy aby co roku podczas naszych imprez można było choć w taki skromny sposób
uhonorować i podziękować tym osobom, których wkład w naszą działalność jest bezcenny.
Imprezę wzbogacił kiermasz Wydawnictwa Zakamarki, oraz Cosplay w wykonaniu przez
młodzież i studentów poznańskich szkół i uczelni.
28-29- 09-2013 – wystawa kotów – stoisko edukacyjne, promujące prawidłową opiekę nad
kotami oraz konieczność otoczenia opieką koty wolnożyjące zachęcając do ich adopcji.
04-06.10.2013 – Światowy Dzień Zwierząt w IKEA w Poznaniu – stoisko Fundacji, promujące
działania statutowe, zachęcające do adopcji bezdomnych zwierząt.
26-27.10.2013– Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – stoisko fundacyjne, promocja
zwalczania bezdomności, adopcji Zwierząt bezdomnych, przeciwdziałanie działalnością tzw.
rozmnażalni.
17.10.2013 – Rodzinna Niedziela – Dzień Kundelka w Concordia Design – przekazaliśmy
młodym miłośnikom zwierząt wiadomości o ich właściwym traktowaniu, o tym czego
najbardziej potrzebują, zachęcając do pomocy.
9-10. 11.2013 – udział w Międzynarodowej Wystawie Kotów ze stoiskiem zachęcającym do
adopcji kotów.
03.12.2013 - International School of Poznań na ul. Taczanowskiego. Dzieciom z klasy 5
wolontariuszka opowiedziała o naszej fundacji i zaprezentowała 4 naszych podopiecznych, 2
koty i dwa psy. Dzieci ze szkoły przeprowadziły zbiórkę na potrzeby bezdomnych zwierząt.

6-8.12.2013– Cavaliada, Targi Jeździeckie - stoisko fundacyjne, promocja zwalczania
bezdomności, pokazy w wykonaniu psiaków prowadzonych przez naszego przyjaciela
Michała oraz przez działaczy Sekcji Szkoleniowej Związku Kynologicznego w Poznaniu.
W 2013 prowadzono akcje adopcyjne dzięki współpracy z Poznańska Palmiarnią w dniach
12 -13.01; 16-17 .02; 16-17.03; 20-21.04 ;1-2.06; 3-4.08; 31-08 - 1-09 ; 12-13.10; 23-24.11;
8-9.12
Przedstawiciele Fundacji wystąpili w kilku prozwierzęcych programach telewizyjnych
promując zagadnienia zwalczania bezdomności zwierząt, właściwego traktowania zwierząt
oraz odpowiedzialności za życie zwierząt, prezentując przypadki drastycznego traktowania
zwierząt, masowego wyrzucania szczeniąt, braku odpowiedzialności, pozostawiania ofiar
wypadków bez pomocy, złego traktowania wolnożyjących kotów i nie udzielania im pomocy
zwłaszcza w okresie zimowym.
- przeprowadzono spotkania z młodzieżą z poznańskich szkół oraz przedszkoli, promujące
zagadnienia ochrony praw zwierząt, opieki na zwierzętami, zwalczania okrucieństwa oraz
zmniejszania populacji zwierząt niechcianych poprzez akcje sterylizacji i kastracji.
Spotkania odbyły się w:
20.09.2013 – LO nr XII – coroczna prelekcja dla klas I o zwalczaniu bezdomności z
pokazem multimedialnym – zbiórka darów rzeczowych dla podopiecznych Fundacji.
04.12.2013 – spotkanie z dziećmi w International School of Poznań na ul. Taczanowskiego w
Poznaniu. Dzieciom z klasy 5 wolontariuszka opowiedziała o działaniach fundacji i
zaprezentowałam 4 podopiecznych, 2 koty i dwa psy. Szkoła przeprowadziła zbiórkę środków
pieniężnych na potrzeby bezdomnych zwierząt.
4.12.2013 – spotkanie w Przedszkolu Gumisie – pogadanka z dziećmi – gośćmi specjalnymi
były 2 psiaki z Fundacji Animalia szukające domu
- promowanie działań fundacji na forach internetowych miłośników zwierząt miau.pl,
dogomania.pl, facebook, bordercollie.pl oraz na stronie internetowej fundacji.
Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i
skrzywdzonym:
- współpraca z Urzędem Miasta Poznania
W 2013r. przedstawiciele Fundacji wzięli udział w posiedzeniu komisji Urzędu Miasta
Poznania w sprawie ustalenia kwot dotacji z budżetu miasta na sterylizacje kotów
wolnożyjących.
Współpraca z UM Poznania w związku ze sterylizacjami refundowanymi przez miasto.
oraz w sprawie dokarmiania wolno żyjących kotów - dystrybucja karmy dla karmicielek
kotów, zakupionej przez miasto.
- współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Buku w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w obrębie gminy.
Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie
interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach,
występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu
ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu
i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt:
- nie miało miejsca.
Prozwierzęcy lobbing:
- nie miało miejsca
Współpraca z policją i strażą miejską:

- nie miało miejsca
Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji:
- nie miało miejsca
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
- nie miało miejsca – Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
- w roku sprawozdawczym 2013 – Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał:
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:
Wpłaty na konto bankowe oraz do kasy fundacji:
- suma darowizn od osób fizycznych i prawnych , które wpłynęły na konto i do kasy
Fundacji w okresie sprawozdawczym: 91.691,95 zł,
- ze zbiórek publicznych, realizowanych w okresie sprawozdawczym: Międzynarodowe
Wystawy Kotów i Psów, zbiórki podczas imprez współorganizowanych przez Urząd
Miasta Poznania, imprez organizowanych przez galerię handlową Pestka, Targi
Ogrodnicze Gardenia, Targi Jeździeckie Cavaliada, Piknik z Psem, zbiórka w sklepie
zoologicznym przy ul. Katowickiej w Poznaniu, Światowy dzień Psa w IKEA w
Poznaniu – 5.841,20 zł
- ze sprzedaży przedmiotów po określonych cenach, podczas ww wystaw i pokazów –
14.152 zł
- - wpływy z aukcji charytatywnych w portalu internetowym allegro.pl w okresie
sprawozdawczym: 11.788,60 zł
- wpływy uzyskanie z Urzędów Skarbowych w wyniku przekazania 1 % od podatku
dochodowego z tytułu OPP – 104.350,42 zł.
Łącznie przychody w okresie sprawozdawczym z działalności statutowej: 227.824,17 zł
- odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; wynik finansowy działalności gospodarczej oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:
- nie miało miejsca
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizacje celów statutowych: 219.882,57 zł
b) administrację: 10.430,93 (opłaty pocztowe, obsługa konta bankowego, zakup
asortymentów do wyrobu fantów, zakup materiałów biurowych, inne opłaty)
c) działalność gospodarczą – nie miało miejsca
d) pozostałe koszty – nie miało miejsca
- Stan środków pieniężnych na koncie bankowym Fundacji na dzień 31.12.2012r. –
96.162,67 zł. (słownie: dziewięćdziesiątsześćtysięcystosześćdziesiątdwa złote 67/100) Są to
jedyne środki pieniężne ulokowane na koncie bankowym).
- stan kasy Fundacji na dzień 31.12.2012r. – 2.430,04 zł
(słownie: dwatysiąceczterystatrzydzieści złotych 04/100groszy)
- Wartość aktywów na dzień 31.12.2012r. – 98.592,71 zł
(słownie:
dziewięćdziesiątosiemtysięcypięćsetdziewięćdziesiątdwazłote 71/100 groszy)
- Należności i zobowiązania – brak

- Środki pieniężne – 98.592,71 zł
(słownie: dziewięćdziesiątosiemtysięcypięćsetdziewięćdziesiątdwazłote 71/100 groszy)
7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie
miało miejsca, Fundacja nie zatrudnia pracowników
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie miało
miejsca
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia - nie miało miejsca. Wszyscy działacze Fundacji wykonują swoje
czynności charytatywnie
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - nie miało miejsca
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek - nie miało miejsca
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku - nie miało
miejsca
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek - nie miało miejsca
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie - nie miało miejsca
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - nie miało miejsca
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statutowych - nie miało miejsca
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności - nie miało miejsca
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych - deklaracja CIT 8 i CIT 8/0.
10. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano kontroli w fundacji.
Kończąc chciałam w imieniu Zarządu podziękować wszystkim, którzy w minionym roku
poświęcili swój czas, posiadane środki – pomagając naszym podopiecznym.
Szczególnie podziękować chcę wolontariuszom – którzy brali udział w organizowanych przez
Fundację imprezach, transportowali nasze zwierzaki do domów i do lekarzy wet. nie
pozostawali obojętni na nasze apele o pomoc. Bardzo często zwierzaki zawdzięczają Wam
życie .
Bardzo Wam dziękuję!
Małgorzata Galica – Menke
Prezes Zarządu

Fundacji dla Zwierząt Animalia

