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Beszámoló az alapítvány 2020. évi tevékenységéről

A Pro Canibus Alapítvány 2000 decemberében jött létre, fő tevékenysége azóta is az

elhagyott, beteg vagy balesetet szenvedett állatok gyógyítása, ellátása, szenvedéseinek

enyhítése.

Az alapítvány anyagi helyzete 2020-ban a következőképpen alakult:

Összes
bevétel:

6 410 000- Ft

- Ebből SZJA 1%: 3 835 000- Ft

- Egyéb 
bev.,adományok:

2 575 000- Ft

Összes
kiadás:

5 075 000- Ft

- Ebből alapítványi 
célra:

4 474 000- Ft

- Egyéb kiadások: 601 000,- Ft

Eredmény: 1 337 000- Ft

Az  egyéb  bevételek  az  egyéni  adakozásokból  és  a  rendelői  gyűjtődobozba  tett

összegekből tevődnek össze. A folyószámlán 2020. december 31-én 5 682 014 Ft volt. Ezen

kívül lekötött betétben két számlán 163 152 Ft és 1 942 602 Ft volt. Az előző évhez képest az

alapítvány összbevétele több volt, a kiadásunk viszont kevesebb volt a 2019. évinél. Így az

eredményünk ebben az évben pozitív lett.

2020-ban 135 állat (15 kutya és 120 macska) ellátásának költségeit biztosítottuk. A Covid

járvány  ellenére  sem csökkent  az  ellátott  állatok  száma.  A jóval  nagyobb számú macska

ellátottnak az lehet az oka, hogy a Pro Canibus Alapívány nagyon ismert más macskamentő

alapítványok előtt és azok az állatokat, melyeket ők már nem tudnak ellátni, alapítványunkhoz

irányították. Az állatok a bevett szokás szerint saját dokumentációt kapnak, így minden eset

visszakövethető.

Továbbra is a főváros minden kerületéből, sőt néha vidékről is látunk el állatokat. Sok

esetben alapítványunknak kell az állat számára gazdát is találni. Előfordul, hogy aki behozza

az állatot, az örökbe is fogadja. Minden esetben igyekszünk gondosan eljárni, hogy megfelelő

helyre  kerüljön  az  állat,  és  ne  kössön  ismét  az  utcán  ki.  Az örökbefogadókkal  befogadó

nyilatkozatot  íratunk alá.  Minden állatot  ivartalanítunk,  chipezünk az örökbeadás előtt.  Ha

nem sikerül gazdát találni egy állatnak, akkor menhelyre kerül.
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Az állatok kezelése általában a pestimrei Szent Bernát Kisállat-ambulancián történik,

de más rendelőkben – pl. Chiru-Vet Kft, Budapesti Állatkórház, Délpesti Állatgyógyászati Kft

– is látnak el balesetet szenvedett állatokat, amit aztán az alapítvány fizet ki.

Az  egyéb  kiadások  leginkább  az  szja  1%-os  kampány  kiadásait  jelentik.  Ebben

nyomdai költség és az internetes kampány díja szerepel.

A tavalyi évben megtörtént a Magnet Banknál is az adat egyeztetés, Németh Terézia

lett az együttes aláíró.

Az elmúlt évben a kuratóriumi tagok személyében változás nem történt. A kuratórium

tagjai munkájukért semminemű juttatásban nem részesültek.

Budapest, 2021. május 11.

Fazekas Lászlóné
a kuratórium elnöke

A jelenlévő kuratóriumi tagok a beszámolót a 2021. május 19-én létrejött kuratóriumi

ülésen 4 szavazattal elfogadták, 1 kuratóriumi tag elektronikusan szavazott.  A beszámolót ő

is elfogadta.

Budapest, 2021. május  19.

Fazekas Lászlóné
a kuratórium elnöke


