„Pro Canibus” Alapítvány

H-1188 Budapest, Kisfaludy u. 55/a
Tel/fax: 06-1-295-30-85
Adószám: 18241642-1-43
Bankszla.sz: 10103881-45243400-01000007

Elnöki beszámoló

A Pro Canibus alapítvány 2000 decemberében jött létre, tevékenységét az elhagyott,
beteg vagy balesetet szenvedett állatok szenvedéseinek enyhítése érdekében fejti ki.
Továbbra is ez az alapítvány főtevékenysége, e cél érdekében dolgozunk.
Sajnos az eltelt évek alatt szinte semmit nem javult az állatokhoz való felelős
hozzáállás. Még most is napi szinten találkozunk kidobott vagy megunt állatokkal. A
kidobott állatok jelentős része szenved balesetet, illetve betegszik meg a megváltozott
körülmények miatt.
Az alapítvány anyagi helyzete 2019-ben következőképpen alakult.
- Az alapítvány össz bevétele:

5 466 000- Ft

- Az össz kiadásunk:

7 834 000- Ft

- Ebből az alapítvány céljaira fordított összeg:

7 262 000- Ft

- Egyéb kiadások:

572 000,- Ft

- A bevételek a következőkből állnak: APEH 1%:

3 626 000- Ft

- Egyéb és adomány:

1 838 000- Ft
Eredmény: - 2 368 000- Ft

Az egyéb bevételek az egyéni adakozásokból és a rendelői gyűjtődobozból
tevődnek össze, ezenkívül egy-egy esetben az is adakozik az alapítvány részére, aki
megtalálja, ill. behozza a sérült állatot.
A folyószámlán 2019. december 31-én 6 186 268 Ft volt.
Ezenkívül lekötött betétben egy 163 137 Ft-os összeg és egy 1 941 137 Ft-os
összeg volt. Ezek továbbra is lekötés alatt vannak.
A tavalyi év mérlege – 2 368 000 Ft volt, tehát ennyivel többet költöttünk, mint
ami beérkezett.
Az előző évhez képest az alapítvány összbevétele több volt, viszont a kiadásaink
jóval nagyobb összeget tettek ki. Ebből adódik, hogy az eredményünk ilyen mínuszt
mutat.
2019-ben 150 állatot láttunk el. Ebből 21 kutya volt, 129 pedig macska.
A jóval nagyobb számú macskának az lehet az oka, hogy a Pro Canibus Alapívány
nagyon népszerű más macskamentő alapítványok között és amiket ők már nem tudnak
ellátni, azok a cicák sokszor hozzánk kerülnek.
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Továbbra is a város minden kerületéből látunk el állatokat, sőt néha vidékről is
érkeznek. Sok esetben vagyunk kényszerhelyzetben és az állat számára nekünk kell
gazdát is találni. Előfordul, hogy aki behozza az állatot, az örökbe is fogadja. Minden
esetben igyekszünk gondosan eljárni, hogy megfelelő 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 menhelyre kerül. Minden állatot ivartalanítunk, chipezünk az örökbeadás
előtt.
Alapítványunk céljából következik, hogy minden ráfordított összeg, az állatok
gyógyítására költődik.

Ezek az orvosi költségek, ill. a gyógyszerek ára, esetleg a

kórházi ellátás.
Minden általunk kezelt állatnak külön dossziét nyitunk, melyben megtalálható a kórlap, a
számla és a befogadó nyilatkozat. Fényképekkel is dokumentáljuk a kezelést. A
számlák pár ezer forinttól terjedhetnek akár százezer forintig is, néhány esetben még
ennél is több. Ez akkor fordul elő, ha az állaton többszörös műtétet kell végrehajtani.
Az állatok kezelése általában a pestimrei Szent Bernát Kisállat Ambulancián történik, de
más rendelőkben - pl. Chiru - Vet Kft, Budapesti Állatkórház, FeliCaVet kft - is látnak el
balesetet szenvedett állatokat, amit aztán az alapítvány fizet ki.
Az egyéb kiadások leginkább az 1%-os kampányunk kiadásait fedezik. Ebben nyomdai
költség és az internetes kampány díja szerepel. A 2019-es évben a kuratórium döntése
alapján internetes kampányunk volt és a postai kampányunk elmaradt.
Dr. Zöldi Tamás a rendelőben szokott nyílt napot tartani, ahol megismerhetik az ide
bekerülő állatok gyógyítási folyamatát és a további sorsukról is tájékoztatást kaphatnak.
Az elmúlt évben a kuratóriumi tagok között változás nem történt.
A kuratórium tagjai az elmúlt évek gyakorlatához híven az elmúlt évben sem kaptak
munkájukért semminemű juttatást.
A kuratórium a beszámolót elfogadta.
Budapest, 2020. május 24.
Fazekas Lászlóné
Kuratórium elnök

