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Foreningen for omplassering av dyr
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org. nr 871 545 472

Virksomhetens art og hvor den drives
FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.
Virksomheten drives fra FOD-gården i Enebakkveien 866, 1290 Oslo.
Uwikling i resultat og stilling

Resultatetfor20l-3eretunderskuddpåkr.1.155.768,-motet underskuddi201-2påkr.2.193.73'1,-'
lnntektssidene er forbedret med 425' etter at et bidrag på 750' fra Stiftelsen for omplassering av dyr
Ellen Simonsen, org. nr 996 453 553 er tatt bort.
Det er startet et opplegg for faste givere og en kampanje i juni blant medlemmene som ga gode
resultater. Grasrotandelen øker jevnt'
Det utbetales ikke lenger godtgjørelse for kjøring, telefon osv. til noen tillitsvalgte.
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og
stillingen ved årsskiftet.
Forsknings- og uWiklingsaktiviteter
Foreningen har i regnskapsåret ikke drevet med noen form for forskning og utviklingsaktivitet'

Fortsatt drift - forutsetningen
Det forventes en økning av inntekten e i 2Ot4 på minst 0,5 mill. og tiltak for å redusere kostnadene vil
forbedre resultatet ytterligere med anslagsvis 200'. Det er satt i gang et arbeid for å se om det er mulig
redusere veterinærkostnadene.
Forutsetningen om fortsatt drift er sikret ved økte inntekter og ved Stiftelsen for omplassering av dyr
Ellen Simonsen, organisasjonsnummer 996453553 som har som eneste formål er å sikre foreningen
finansielt.

Arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet på gården har vært utfordrende hvilket kan skyldes høyt arbeidspress, noen individuell
forhold samt vanskeligheter med å fylle vaktlister. Det er igangsatt en prosess for å bedre dette samt
erstatte personer som har sluttet.
Totalt sykefravær i regnskapsåret har vært 14 arbeidsdager. Dette utgjør ca' O,8Yo av den totale
arbeidstiden i regnskapsåret.

[ikestilling

Av bedriftens totalt g ansatte er det 4 fast ansatte og4 på deltid fordelt på 1 mann og 7 kvinner. Dette

å

forholdet har holdt seg stabilt de siste årene'
I styret er det 3 menn og 2 kvinner.

Diskriminering
og det er ikke iverksatt noen spesielle
Det er ikke registrert noen form for diskriminering i foreningen

tiltak i denne sammenhengen.
Ytre miljØ

på det ytre miljø og følger de
Foreningens virksomhet har ingen vesentlig påvirkning

fastsatte regler for renovasjon.
Resultatdisponering
U

nderskuddet dekkes av foreningens egenkapital'

Oslo,27. april 2013
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til enhver tid

