SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2020
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)

1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja Psi Azyl

siedziba i adres fundacji

89-511 Cekcyn, ul. Szeroka 18

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

Jw.

Regon

369580767

data wpisu w KRS

27.02.2018

numer KRS

0000721051

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)

Justyna1958@gmail.com

Justyna Bucholz – prezes zarządu
Aneta Zimniewska – wiceprezes zarządu
Ewa Asztalos – członek Zarządu
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
Celami Fundacji są:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy bezdomnym, porzuconym, krzywdzonym, niechcianym,
chorym zwierzętom
2. Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt
3. Propagowanie oraz rozwijanie inicjatyw sprzyjających humanitarnemu traktowaniu zwierząt
4. Współpraca i wspieranie organizacji lub osób fizycznych podejmujących działania mające na
celu pomoc zwierzętom.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

- wszystkie psy trafiające pod opiekę fundacji są objęte wszechstronną opieką
weterynaryjną; są odrobaczane, szczepione i kastrowane; w przypadkach szczególnych
poddawane są zabiegom chirurgicznym w specjalistycznych klinikach;
- psy o szczególnie zniszczonej psychice kierowane są na specjalistyczne terapie do
behawiorystów pozyskanych przez fundację;
- organizujemy siatkę domów tymczasowych, z którymi współpracujemy na stałe;
kierowane są do nich psy na czas rekonwalescencji po operacjach lub socjalizacji przed
stałą adopcją;
- celem nadrzędnym fundacji jest znajdowanie nowych, odpowiedzialnych domów
stałych dla czworonogów; w roku 2020 przekazano do adopcji 41 psów;
- pozyskujemy sponsorów, dzięki którym możemy nabywać zdrową i dobrą jakościowo
karmę (suchą i mokrą), a także finansować specjalistyczne terapie behawioralne;
- organizujemy zbiórki pieniędzy, m.in. poprzez rozstawienie w różnych punktach
miasta Tuchola puszek fundacyjnych; pieniądze w ten sposób pozyskane przeznaczane
są przede wszystkim na opiekę weterynaryjną;
- z fundacją współpracują młodzi wolontariusze (dzieci i młodzież szkół średnich),

którzy pomagają w pracach porządkowych na terenie przytuliska, a także wyprowadzają
psy na spacery, opiekują się nimi i bawią;
- przedstawiciele fundacji biorą udział w spotkaniach z najmłodszymi dziećmi w
przedszkolach; celem tych spotkań jest uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na
potrzeby zwierząt i kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za słabszych;
- współpraca z policją i samorządami w reakcji na sytuacje krzywdzenia zwierząt
domowych przez właścicieli;
- pomaganie osobom fizycznym, które starają się dbać o swoje zwierzęta, ale często z
powodów niezależnych od nich nie są w stanie do końca wypełnić takiego obowiązku;
finansujemy kastracje, dostarczamy karmę, itp.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.

Nie dotyczy

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację 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).

Nie dotyczy
4. 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).

W 2020 roku Zarząd nie podejmował uchwał
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).

Przychody w 2021 r.: 30 687,90, w tym:
a. darowizny i zbiórki publiczne: 27 761,90
c. pożyczka (umorzona) z Powiatowego Urzędu Pracy – Covid’19: 2926,00
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).

W 2020 roku Fundacja nie uzyskała przychodów ze świadczeń odpłatnych
Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

30687,90
8058,25 (zbiórki publiczne)

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

Nie dotyczy

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności Nie dotyczy
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych

29 546,78

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
a)
b)
c)
d)

3 823,61

w tym koszty poniesione w gotówce na:
realizację celów statutowych
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
działalność gospodarczą
pozostałe koszty

2. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
Wynagrodzenia
Nagrody
Premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

Nie dotyczy – Fundacja
nie ma osób zatrudnionych
Jw.
Jw.

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
Wynagrodzenia
Nie dotyczy
Nagrody
Premie
inne świadczenia
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
Wynagrodzenia
Nie dotyczy
Nagrody
Premie
inne świadczenia
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.

Nie dotyczy – Fundacja w 2020 r. nie podpisywała umów zlecenia
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.

Fundacja w 2020 r. nie udzielała pożyczek

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Na dzień 31.12.2020 r. Fundacja posiadała 9 371,18

na rachunku w Banku Spółdzielczym w Koronowie
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
Na dzień 31.12.2020 r. Fundacja posiadała kwotę 645,14

w gotówce
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

W 2020 roku Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów ani nie
nabywała akcji
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.

W 2020 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.

W 2020 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).
Na dzień 31.12.2020:
Aktywa: 12 647,86
Pasywa: 12 647,86

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

W 2020 roku Fundacja nie realizowała tego typu zadań
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W 2020 r. Fundacja nie miała zobowiązań podatkowych.
10. 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

X

TAK

11. 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.

Fundacja w 2020r. nie przyjmowała i nie dokonywała płatności o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10.000 euro
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

W 2020 r. w Fundacji nie przeprowadzono kontroli
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon: 692 188 794

