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Elnöki beszámoló

Az alapítvány anyagi helyzete a2}16.évben.

Az alapítvány össz bevétele: 5.833 000,- Ft

Az össz kiadásunk: 4.468 000,_ Ft

Ebből az alapítvány éljaira fordított összeg: 3.490 000,- Ft(144 állatot láttunk el)

Egyéb kiadások: 978 000,_ Ft

A bevételek a következökböI állnak: APEH 1%: 4956 000,- Ft

Egyéb és kamat : 877 000,- Ft

Eredmény: 1 365 000-Ft

Az egyéb bevételek az egyéni adakozásokból, a Fressnapf gyűjtódobozokból és

a rendelói gyűjtődobozból jönnek össze, ezenkívül egy-egy esetben az is adakozik

az alapítvány reszére, aki megta!álja ill. behozza a sérült állatot.

A folyószámlán kívül maradt egy 163 105 forintos és egy 1 938 714 forintoi le-

kötés.

A tavalyi év mérlege1 365 000- Ft. Tehát a tavalyi évben nem költöttünk többet, ,

mint amennyi beérkezett a bankszámlánkra.

A 144 eI!átott állatbÓl 37 kutya és 107 macska volt, 
néha vidékről isTovábbra is a város minden kerületéból látunk el állatokat, sót t

érkeznek. Sok esetben vagyunk kényszerhelyzetben és az állat számára nekünk kell

gazdát is találni. Elöfordul, hogy aki behozza az állatot, az örökbe is fogadja. Minden

esetben igyekszünk gondosan eljárni, hogy megfelelö új helyre kerüljön az állat, és ne

kössön ismét az utcán ki. Befogadó nyilatkozatot íratunk alá, ezért ha később probléma

adódna, képesek vagyunk az állat beazonosítására. Ha nem sikerül gazdát találni egy

állatnak, akkor pl. a vasadi menhelyre kerül, akikkel jó kapcsolatot ápol az alapítvány.

Minden állatot ivartalanítunk, chipezünk az örökbeadás előtt.

Alapítványunk céljából következik, hogy minden ráfordított összeg, az állatok gyógyítá-

sára megy el, Ezek az orvosi költségek, il!. a gyógyszerek ára, esetleg a kórházl ellátás.

Minden általunk kezelt állatnak külön dossziét nyitunk, melyben megtalálható a kórlap, a

számla és a befogadó nyilatkozat. Fényképekkel is dokumentáljuk a kezelést. A szám-

lák pár ezer forinttót teriedhetnek akár százezer forintig is, néhány esetben még ennél is

több, Ez akkor fordul elő, ha az állaton többszörös műtétet kell végrehajtani.



más rendelőkben is látnak el balesetet szenvedett állatokat, amit azÍrán az alapítvány

fizet.

Az egyéb kiadások leginkább az 1o/o-os kampányunk kiadásait fedezik. Ebben nyomdai

költség, etikett nyomtatási költség, boríték vásárlás, posta költség és internetes kam-

pány költség található. A honlapunkat is igyekeáünk átláthatóbbá és modernebbé tenni,

ezenkívül facebook profilt hoáunk létre, ami továbbra is nagyon jól működik az egyéb

költségekbe ez is beletartozik.

Ezenkívü!:

_ A tavalyi évben is próbáltunk a kerület iskoláiban azelóadásokat tartani,

de csekély az érdeklődés.

_ Résá vettünk a Fressnapf nyílt napján, ahol Zöldi Tamás adott hasznos taná-

csokat a kisállat tartáshoz.

- Természetesen az állatok gyógyítása és új gazdihoz helyezése folyamatos.

_ Nagyon jól működtek továbbra is a kihelyezett gyújtődobozok, folyamatos a pénz

ürítése,

Az elmúlt évben a kúratóriumi tagok között változás történt, ÓnodiAndrea elfoglaltságai

miatt nem tudta a tagságot tovább vállalni, helyette kuratóriumi tag lett Dr. Szigeti ZoL

tán. Természetesen ez bekerült az alapító okiratunkba is.

A kuratórium tagjai az elmúlt évek gyakorlatához híven az elmúlt évben sem

kaptak munkájukért semminemű juttatást

A fentiek elhangzottak a kuratórium2017. máj. 30-i kuratóriumi ütésen.

Az 5 fős kuratórium 4 fövel képviseltette magát, a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. május 30.
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Fazekas Lászlóné
kuratórium elnök


