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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.
Utvikling i resultat og stilling
Resultatet for 2014 er et overskudd på kr. 2.201.453,- mot et underskudd i 2013 på kr.
1.155.768,-. Kostnadssiden har økt med ca 300.000,-, denne økningen er i all
hovedsak knyttet til kostnader til varmepumper og brannsikringsanlegg på gården.
Inntektssidene er forbedret med ca 4 millioner – herav er kr 1.100.000 tilbakeført fra
Stiftelsen for omplassering av dyr Ellen Simonsen, org.nr 996 453 553, ihht inngått
rettsforlik. Det er mottatt særskilt arv på ca 2 millioner, og det er også stadig økning i støtte fra
faste givere og grasrotandel. Livredderordningen – støtteordning for givere som ønsker å gi
faste månedlige beløp, gir pr desember 2014 månedlige inntekter på ca 60.000,-, dvs
drøyt 700.000,- årlig. Grasrotandelen øker også jevnt og trutt, med litt over 2.200 givere
pr. 31.12.2014.
Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i
regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Foreningen har i regnskapsåret ikke drevet med noen form for forskning og
utviklingsaktivitet.
Fortsatt drift – forutsetningen
Det ble i 2014 inngått rettsforlik med Stiftelsen for omplassering av Dyr, og en
totalkapital på kr 6.660.000 vil bli tilbakeført til Foreningen for omplassering av dyr i
årene 2015-2017. Det er budsjettert med tilnærmet samme driftsresultat i 2015 som i
2014; dette er mulig pga tilbakeføringen av midler fra Stiftelsen. Arv/gaver er
budsjettert konservativt; mens det er budsjettert med kostnader til opprustning av
gården, herunder rehabilitering av kattehuset.
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Arbeidsmiljøet
Arbeidsmiljøet på gården har fremdeles utfordringer knyttet til høyt arbeidspress og
endringer i bemanningen. Foreningen opplever at det kan være problematisk å fylle
vaktlister, både på kennel og kattehus, men av forskjellige årsaker. Det ble foretatt
utlysning og to deltidsansettelser på kennelen på forsommeren 2014.

Foreningen har hatt et langtidssykefravær gjennom høsten og vinteren 2014/2015.
Fravær og arbeidsforhold følges opp av styret i samarbeid med den ansatte, NAV og
sykmeldende lege.
Likestilling
Av bedriftens totalt 1 3 ansatte pr. 3 1 .12 .2 01 4 var det 4 fast ansatte og 9 på deltid
fordelt på 1 mann og 12 kvinner. Dette forholdet har holdt seg stabilt de siste årene. I
styret var det frem til årsmøtet i juni 3 menn og 2 kvinner, etter valget 2 menn
og 3 kvinner.
Diskriminering
Det er ikke registrert noen form for diskriminering i foreningen og det er ikke
iverksatt noen spesielle tiltak i denne sammenhengen.
Ytre miljø
Foreningens virksomhet har ingen vesentlig påvirkning på det ytre miljø og følger de til
enhver tid fastsatte regler for renovasjon.
Resultatdisponering
Overskuddet legges til foreningens egenkap ital.
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