
Sprawozdanie merytoryczne za okres 1.01.2010- 31.12.2010

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz.U. nr 50, poz. 529.

1. Fundacja Medor- Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt z siedzibą 95-100 Zgierz wpisana do 
KRS 19.02.2005r. Pod numerem 0000226639 Regon 473303346
Prezes zarządu- Elżbieta Monika Andrzejewska Zgierz ul. Witkacego 25/11 
Członek zarządu Dagmara Andrzejewska Zgierz ul. Witkacego 25/11
Cele statutowe fundacji :
- utrzymywanie i rozwój schroniska dla bezdomnych zwierząt 
- upowszechnianie wiedzy i działań na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do 
zwierząt 
- rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z ochroną 
środowiska a w szczególności z ochroną zwierząt
- przeciwstawianie się oraz zapobieganie szkodliwym działaniom w odniesieniu do zwierząt 
Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

2. Podstawowym celem działania fundacji jest rozwój i prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt, oraz zapobieganie ich bezdomności poprzez ogólnodostępną 
sterylizację i znakowanie. W 2010 r. skupiliśmy się na inwestycjach zwiększających 
komfort przebywających u nas psów i kotów. Dobudowaliśmy kolejnych 12 boksów, które 
zostały utwardzone kostką i wyposażone w budy. Wszystkie boksy zostały zadaszone blacho 
dachówką o łącznej powierzchni 1000 m2. Do każdego boksu doprowadzona została woda 
oraz prąd, teraz wszystkie kojce i korytarze są oświetlone. Wzdłuż ciągu boksów położony 
został chodnik wykończony panelowym ogrodzeniem do niego dobudowano dwa wybiegi 
dla psów. Na części terenu, gdzie znajdują się boksy wykonano drenaż. Dobudowaliśmy 
pomieszczenie gospodarcze służące do przygotowania karmy, oraz mielenia i gotowania 
mięsa. Pomieszczenia przeznaczone na gabinety lekarskie zostały wyremontowane, 
położono w nich glazurę i terakotę i wymalowano. Posiadamy gabinet przeznaczony 
wyłącznie do zabiegów  i drugi  pierwszego kontaktu,obydwa zostały kompletnie 
wyposażone. Od września otworzyliśmy własną przychodnię weterynaryjną i szpital. 
W 2010 r. przyjęliśmy 386 psów  i 129 kotów . Oznakowanych mikroczipem zostało 407 
zwierząt, wykonaliśmy 410  zabiegów sterylizacji. Fundacja przeprowadziła dwukrotnie 
bezpłatną akcję sterylizacji dzikich kotów,zabiegi wykonano u 263 kotów, które zostały 
oznakowane i wypuszczone na wolność. Na zgierskich osiedlach ustawiliśmy 12 domków 
przeznaczonych dla dziko bytujących kotów. Jesteśmy jedyną fundacją w woj. Łódzkim, 
która prowadzi schronisko zgłaszają się do nas wszyscy ci ,którym okoliczne gminy i 
organizacje odmówiły pomocy.
Wykorzystują ten fakt również urzędnicy, którzy nie realizują ustawowych zadań własnych 
odsyłając swoich podatników do naszej fundacji często z bardzo odległych miejscowości.
Wspomagamy również karmicieli bezdomnych zwierząt inne schroniska i organizacje.

3. W 2010 r. środki na realizację zadań były pozyskiwane
- z darowizn pieniężnych i rzeczowych 
  - wpływu 1% podatku 
-  zwrotu kosztów odławiania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z gminy Aleksandrów 
Łódzki, utrzymywania zwierząt z gminy Miasta Zgierz i Ozorków, dokonywanych przez 
lokalne samorządy. W roku obrotowym fundacja nie korzystała z dotacji.

4. W 2010 r. fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
5. Fundacja osiągnęła przychody w kwocie 480.641,98 zł w tym ;

 darowizny 132.406,00 zł
darowizny od fundatorów 2.447,64 zł 
wpływu 1% podatku 56.377,26 zł 
opłaty adopcyjne 918,00 zł 



darowizny rzeczowe 10.419,64 zł
wpływy z instytucji 278.073,00 zł
pozostałe przychody 0,44 zł
Koszty realizacji zadań wyniosły 277.035,06 zł w tym 
koszty realizacji zadań statutowych 159.820,16 zł
koszty administracyjne 116.641,40 zł
koszty finansowe 573,50 zł

6. Wynik działalności 203.606,92 zł
7. Stan zatrudnienia w 2010 kształtował się następująco;

– na podstawie umowy o pracę
 od stycznia do lipca 1 pracownik – wymiar 1 etat 
sierpień 2 pracowników- wymiar 1 i 1/3 etatu 
od września do grudnia 3 pracowników – wymiar 1 i 2/3 etatu 
– na podstawie umów cywilno prawnych
od stycznia do czerwca – brak umów
lipiec – 3  umowy zlecenia
sierpień- 1 umowa zlecenia 
od września do listopada – 2 umowy zlecenia 
grudzień – jedna umowa zlecenia 

8. Koszt wynagrodzeń 57.783,44 zł w tym 
     koszt umów o pracę 37.611,00 zł
     koszt umów cywilno prawnych 20.172,44 zł

9. Członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzeń
10. Fundacja nie udzielała pożyczek
11. nie nabywała obligacji,akcji, nie obejmowała udziałów 
12. Jednostka w roku sprawozdawczym nie zakupiła nieruchomości. Natomiast na 

dzierżawionym terenie realizuje inwestycję budowy kliniki weterynaryjnej. Dotychczasowy 
koszt wynosi 635.707,06 zł 

Inwestycja nie jest zakończona.
13. Fundacja nie była objęta obowiązkiem sprawozdawczym GUS
14 . Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. - 2.280,53 zł
15. Podmiot nie był kontrolowany w roku obrotowym.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, w oparciu o zasady 
rachunkowości zawarte w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz. U. 2002.76.694 z 
późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
15.11.2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących 
spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Dz. U. Nr 137 poz. 1539 późn. 
zmian. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z art. 42 ustawy w całości jest przeznaczony na realizację 
celów statutowych fundacji Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.
Zasady funkcjonowania oraz opis kont syntetycznych, do których prowadzona jest niezbędna 
ewidencja analityczna, przedstawione są w Zakładowym planie kont.
Należności wykazywane są w wartości brutto. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty.

Prezes fundacji
Elżbieta Andrzejewska   

Członek Zarządu 
Dagmara Andrzejewska  


