Sprawozdanie Zarządu
Fundacji dla Zwierząt „Argos”
za okres 01.01.2008–31.12.2008
sporządzone dnia 20 lutego 2009
(zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji)

I. Dane ogólne:
Nazwa i siedziba: „Fundacja dla Zwierząt ARGOS”, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
Rejestracja: zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 08.08.2007 pod nr 00000286138,
REGON: 141084186
Status OPP: uzyskany w dniu 26.11.2008
Reprezentowana przez zarząd:
Urszula Pluta (prezes zarządu), 03-991 Warszawa, ul. Radłowa 14h,
Tadeusz Wypych (członek zarządu), 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A,
Cele statutowe:

charytatywna pomocy zwierzętom bezdomnym i zwierzętom krzywdzonym przez ludzi oraz
zapobieganie i zwalczanie źródeł takich zjawisk

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1. prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sprawowania opieki nad zwierzętami;
organizowanie adopcji zwierząt,
2. opieki weterynaryjnej,
3. prowadzenia zakładów opieki nad zwierzętami i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt
4. organizowania akcji propagandowych i edukacyjnych, których celem jest niesienie pomocy
zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, propagowane adopcji zwierząt, sterylizacji,
5. współdziałania z instytucjami państwowymi, samorządowymi i charytatywnymi, policją,
strażą miejską,
6. gromadzenia funduszy i wspieranie finansowe osób w trudnej sytuacji materialnej
uczestniczących w realizacji celów Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
sprzedaży przedmiotów darowizny na cele pożytku publicznego
Podstawowym źródłem przychodów Fundacji są darowizny osób fizycznych. W 2008 roku przychody te
wyniosły 313 533,46 zł. i były wyłącznymi przychodami Fundacji.
Z zebranych środków Fundacja pokrywała koszty:
A) Administracyjne i finansowe: (6.842,75 zł, to jest 12% kosztów)
Obejmowały one prowadzenie księgowości, prowizje bankowe, opłaty notarialne i sądowe, opłaty pocztowe,
telefon, Internet (serwery, domena).

B) Działalności statutowej: (48.581,44 zł, to jest 88% kosztów ), która w 2008 roku prowadzona była w
dwóch zasadniczych formach:
1) bezpośrednia opieka nad zwierzętami i pomoc osobom i placówkom zajmujących się
bezpośrednio zwierzętami.
Fundacja służyła pomocą opiekunom zwierząt wspomagając ich w leczeniu, sterylizacji bezdomnych
psów i kotów. W 2008 roku wydano na usługi weterynaryjne wydano 21.482 zł. W tym 15.129 zł na
leczenie a 6.353 zł na sterylizacje i kastracje.
Od połowy roku Fundacja przejęła opiekę nad zwierzętami i domem Zofii Nowak, która zapisała
Fundacji swój majątek.
2) Biuro Ochrony Zwierząt prowadzi działalność polegającą na:
a) monitorowaniu działalność wszystkich gmin w Polsce w zakresie ich zadania zapewnienia
bezdomnym zwierzętom opieki, monitorowaniu schronisk przez zbieranie, opracowywanie i
publikowanie danych z nadzoru nad schroniskami. Wyniki ogólnopolskiej ankiety są opracowywane
i publikowane w Internecie pod adresem www.boz.org.pl
b) udziale w roli oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach karnych dotyczących schronisk dla
zwierząt i wyłapywania bezdomnych zwierząt.
3) Ośrodek dla kotów miejskich „Koteria” – przygotowania do uruchomienia projektu podjęte od
listopada 2008.

Główne wydarzenia prawne o skutkach finansowych:
W październiku 2008 Fundacja uzyskała darowiznę w wysokości 270.000 złotych od Zofii Nowak, a także
przyjęła spadek po niej w postaci nieruchomości w Warszawie. Środki te pozwoliły na podjęcie projektu
stworzenia w Warszawie ośrodka dla kotów miejskich pod nazwą „Koteria”. Do końca 2008 roku udało się
wynająć lokal na Ośrodek, w drodze przetargu na wynajem lokali miejskich.
W listopadzie 2008 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia jej ubieganie
się o odpisy jednego procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok a także korzystanie z
innych przywilejów takich organizacji.

III. Informacja o działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej z mocy statutu.

IV. Uchwały zarządu
W okresie sprawozdawczym zarząd podjął trzy uchwały:
1. Nr 1 z dnia 30.01.2008 – o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania finansowego za 2007 rok.
2. Nr 2 z dnia 30.06.2008 – o zmianie statutu w celu spełnienia wymogów dla organizacji poż.publ.,
3. Nr 3 z dnia 30.10.2008 – o przyjęciu spadku po Zofii Nowak,
4. Nr 4 z dnia 10.11.2008 – o utworzeniu ośrodka dla kotów miejskich „Koteria”.

III. Informacja o przychodach
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychody wyłącznie z darowizn od osób fizycznych w
łącznej wysokości w wysokości 313.533,46 zł. Fundacja nie otrzymała żadnych środków ze źródeł
publicznych.

IV. Informacja o kosztach
Koszty realizacji zadań statutowych

48.581,44 zł

Koszty administracyjne i finansowe

6.842,75 zł

Koszty razem:

55.424,19 zł

V. Dodatkowe informacje finansowe
Zatrudnienie
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników. Fundacja zawarła jedną umowę o dzieło
na sumę 5.000 zł., dotyczące opracowania projektu zmiany prawa ochrony zwierząt domowych w Polsce.
Był to wydatek z zakresu nieodpłatnej działalności statutowej. Opracowanie to zostało opublikowane przez
Fundację w maju 2008 roku (www.argos.org.pl/prawo).
Reszta działalności Fundacji opierała się na nieodpłatnej pracy fundatorów i wolontariuszy. Fundacja nie
udzielała też premii, nagród i podobnych świadczeń.
Pożyczki
Fundacja nie udzielała pożyczek.
Środki obrotowe
Fundacja lokuje swoje środki w Banku PEKAO na jednym, podstawowym rachunku bieżącym o numerze
47 1240 6133 1111 0000 4808 5915. Dnia 31 grudnia 2008 stan środków na rachunku wynosił:
243.260,31 zł.
Obligacje, udziały i akcje
Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów ani akcji spółek prawa handlowego.
Nabyte środki trwałe
Fundacja objęła nieruchomość w spadku po Zofii Nowak, lecz do końca roku postępowanie spadkowe nie
zakończyło się. Nieruchomość zostanie przeznaczona na wynajem lub sprzedaż. Koszt jej nabycia
(postępowanie spadkowe) wyniósł w 2008 r. 2.440 zł.
W 2008 roku Fundacja uzyskała w drodze darowizny jeden środek trwały, samochód osobowy o wartości
5.000 zł.
Należności Fundacji
W dniu bilansowym należności Fundacji wynosiły 20.476,76 zł, na co składały się kaucja za wynajem lokalu
na Ośrodek „Koteria” i wadium.

Zobowiązania Fundacji
W dniu bilansowym zobowiązania Fundacji wynosiły 7.182,99 zł. Składały się na nie nieopłacone delegacje
oraz zobowiązania wobec dostawców.
Działalność zlecona
Fundacja nie wykonywała zleceń ze strony podmiotów państwowych i samorządowych.
Zobowiązania podatkowe
Fundacja nie miała żadnych zobowiązań podatkowych. Fundacja był zwolniona z obowiązku składania
deklaracji CIT-2, składała natomiast deklaracje PIT-4 i DRA
Kontrole: W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji.

data sporządzenia: 20 lutego 2009
Urszula Pluta
prezes zarządu Fundacji
Tadeusz Wypych.
członek zarządu Fundacji

