SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvá y az Elhagyott és Beteg Állatokért
6. Évi Egyszerűsített Éves Beszá olójához

Általános rész:
Az alapítvány 2003. március 18-án alakult közhasznú alapítványként.
Alapítója: Dr. Valler József
Az alapítvány induló vagyona: 1.000.000,- Ft
Az alapítvány célja, s egyben tevékenysége az 1998. évi XXVIII tv. 48/A §. (3.) bekezdése
alapján kóbor állatok befogása, amely közhasznú tevékenység,
-

állategészségügyi szolgáltatás
kóbor, elhagyott állatok befogása
befogadott állatok gyógykezelése, gondozása, elhelyezése, az elhagyott állatoknak új
gondozó otthon keresése vagy létesítése
az embert mart, illetve hatóság által egyéb ok miatt elszállított ebek a hatósági
állatorvos által előírt egfigyelési zárlatának ellátása
oktatás, kutyapanzió
a fent felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása

Az alapítvány célja nem jövedelemszerzés, illetve vagyongyarapító tevékenység, hanem
kizárólag a fe t eghatározott közérdekű élok eléréséhez szükséges vagyoni háttér
megteremtése, és ennek felhasználásával az alapítvány céljában foglaltak finanszírozása, az
arra rászorult állatok támogatása, segélyezése.
Az Alapítvány nyílt alapítvány, amelyhez bárki csatlakozhat, aki a fent részletezett célokkal
egyetért, és akinek a hozzájárulását az Alapítvány elfogadja.

Számviteli Beszámoló
Az alapítvány 2016 évre vonatkozóan a többször módosított 2000. évi C. törvénynek, a
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kor á yre delet és a kap solódó előírások ak, vala i t a közhasz ú
társaságokra vo atkozó előírások ak egfelelő egyszerűsített beszá olót állított össze.
Az alapítvá y a gazdasági ese é yeket a kettős kö yvvezetés kereté e rögzíti,
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Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az alapítvá y efektetett eszköz állo á ya:
eFt,
70 eFt, a tárgyi eszközök értéke pedig: 592 eFt.

ely ől az i

ateriális javak értéke:

A forgó eszközök összege: 6.167 eFt, mely teljes egészében a pénzeszközök értéke.
Az eszközök összesen: 6.167 eFt
Az alapítvá y saját tőkéje: .
eFt, ely ek részletezése a következő:
- jegyzett tőke: .
eFt
- tőkeváltozás: .
eFt
- tárgyévi alaptevéke ység ől szár azó ered é y:
eFt
Kötelezettségek:
eFt, ely ek részletezése a következő:
- Belföldi szállítók: 23 eFt
- SZJA:
25 eFt
- EHO
1 eFt
- Jövedelem elsz.szla 107 eFt
- Egbizt.és mep. j. 13 eFt
- Nyugdíjjárulék
16 eFt
- Szochj.adó
43 eFt
- Szakképzési hj.
5 eFt
Passzív idő eli elhatárolások összege:

eFt

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
A
-

évi összes evétel: .
eFt, ely ek részletezése a következő:
Egyé evételek: .
eFt e ől tá ogatások: .
eFt (a támogatások
összegé ől az SZJA %-ból kiutalt összeg: 5.296 eFt)
Pé zügyi űveletek evételei: eFt

Az Alapítvány 2016 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
A yagjellegű ráfordítások: .
eFt, ely közüze i díjak ól, érleti díj ól, állateledel-,
állatgyógyszer költség ől, egyé igé y evett szolgáltatások ól, a kköltség ől tevődik
össze.
Sze élyi jellegű ráfordítások értéke: .
e ől, vezető tisztségviselők juttatásai:

eFt
eFt

Értékcsökkenési leírás értéke: 410 eFt
Egyéb ráfordítások: 2 eFt.
A tárgy évi ered é y alaptevéke ység ől:

eFt

A közhasz ú szervezet vezető tisztségviselői ek yújtott juttatások értéke és
összege

Az alapítványnak a tárgyévben egy kuratóriumi elnöke, egy kuratóriumi titkára és egy
kuratóriumi tagja volt.
A kuratóriumi elnök megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat, díjazása 2016 évben 24
eFt. A kuratórium titkára és tagja társadalmi munkában látták el feladatukat, részükre ezen
jogviszo yuk kap sá e került kifizetésre sze élyi jellegű juttatás.

A közhasz ú tevéke ységről szóló rövid tartal i beszá oló
1092 állat került befogásra a 2016-os eszte dő e . E ől a hatal as szá ól, i dössze
olya hippel re delkező állatra találtu k, akiért ég a efogástól szá ított
apo
belül megérkezett a gazdája és hazavitte. A többiek, még ha rendelkeztek is mikrochippel,
vagy e volt elérhető a gazdájuk, vagy egyszerűe e érdekelte a vala ikori gazdát, i
történik a kutyájával, így ASKA kutyák lettek. Persze akadtak kivételes esetek, amikor már
régen lemondtunk arról, hogy valaha is megtaláljuk az eredeti gazdát, de a fényképes
hirdetéseink, vagy éppen egy személyes látogatás alkalmával történtek még csodák. És sok
soda törté t, ert a kitartó kutatás ak köszö hetőe tová i
kutya eredeti gazdáját
találtuk meg, és 540 kutyának találtunk új családot.
Mivel az ASKA menhely gondozásába csak olyan állatok kerülhetnek, akiket az ebrendészek a
közterületeke fog ak e, vagy éppe egy eljárás ala yai, e iatt törvé yszerű, hogy agyo
sok a sérült, azo ali kórházi ellátást igé ylő kutya. Tö eset e került sor élet e tő
űtétekre, illetve a ruti ak szá ító ivartala ítási űtétekre, hisze ez az alapfeltétele az
örökbeadásnak.
A nagy létszámú állat elhelyezésének feltétele, hogy szükséges megfelelő e yiségű
ke el. Az évek óta övekvő, ut ára do ott állat i dokolttá tette, hogy egkezdjük a
menhely fejlesztését, és újabb 44 kennel építése történt meg. Mindezek ellenére folyamatos
teltházzal dolgoztunk. Naponta 220-250 egyed ellátását kellett megoldani.
Nagyon sokat kellett tennünk azért, hogy a létszámot az örökbeadások számával, vagy az
eredeti gazdák felkutatásával csökkenteni tudjuk. A marketing munkánk központjában
mindig az éppen kiválasztott egyedek szerepeltek, és célirányosan velük foglalkozva,
gazdakereső fil ek készültek az állatai król. Ezeket a fil eket a video egosztó portálo ,
illetve a facebook oldalunkon nézhették meg a látogatók.
Rendszeresen jelentkeztünk a Vörösmarty Rádió hullámhosszán is, ahol arról tájékoztattuk a
hallgatókat, hogy éppen mi történik az ASKA háza táján, illetve, itt is a legfontosabb
feladatunk volt, hogy otthont találjunk védenceinknek. Elindult a nap kutyája program is,
ahol naponta tudtunk egy-egy kutyát megismertetni az olvasóinkkal.
Nem csak a virtuális világban, de a hétköznapokban is, a személyes találkozók alkalmával
e utattuk az ASKA e helye élő állatok i de apjait. Erre i dig va lehetőségü k,
hisze a i t eljö a jó idő, egy ás utá érkez ek az iskolai soportok az állatmenhelyre.
Természetesen nem csak a gyermekek érkeztek a menhelyre, hanem mi is mentünk
hozzájuk. A városi rendezvények állandó résztvevői voltu k, ahol akár azt is o dhatjuk,
egy-egy mini közönség találkozót tartottunk. Az ilyen kitelepülések alkalmával meg lehet

ismerkedni a kutyáinkkal, de nem tartunk örökbefogadást. Az örökbefogadás, hosszú évekre
szól, nem lehet eldönteni egy bolti bevásárlás közben. Aki úgy érzi az ilyen alkalmakkor, hogy
egtalálta élete kutyáját, akkor ás ap a e helye lehetőség va arra, hogy az
örökbefogadás megtörténjen.
Eli dult az ASKA Ifjú Állat e tő progra u k is. A progra u k kereté e , korosztály ak
egfelelőe feladatokat végez ek a gyer ekek, és a sikerrel teljesített feladatok díja, az
ASKA Ifjú állat e tő jelvé y. Hatal as sikerrel zajlott ez a programunk, minden hétvégén
valamelyik iskolában vártak minket a diákok.
Az Állatok világnapját, úgy ahogy azt már évek óta tesszük, egy-egy iskolával ünnepeljük.
Ebben az évben a Vörösmarty Általános Iskola tanulóival ünnepeltünk. Természetesen,
előadásokkal, vetélkedőkkel készültü k a re dezvé yekre.
A kará so yi re dezvé yel egyidejűleg eli dítottuk a Legye egy ke eled ak ió kat, ahol
tá ogatói k lehetőséget kaptak arra, hogy egy-egy kennelen, névtáblájukkal bemutassák,
hogy kik azok, akik tá ogatják a e helyek élő állatok sorsát.

Székesfehérvár, 2017.04.30.
Málits József
kuratóriumi elnök

