SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány az Elhagyott és Beteg Állatokért
2017. Évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

Általános rész:
Az alapítvány 2003. március 18-án alakult közhasznú alapítványként.
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 megfigyelési zárlatának ellátása
oktatás, kutyapanzió
a fent felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása

Az alapítvány célja nem jövedelemszerzés, illetve vagyongyarapító tevékenység, hanem
kizárólag a fent meghatározott közérdekű célok 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 2017 évre vonatkozóan a többször módosított 2000. évi C. törvénynek, a
224/2000. (II.19) kormányrendelet és a kapcsolódó előírásoknak, valamint a közhasznú
társaságokra vonatkozó előírásoknak megfelelő egyszerűsített beszámolót állított össze.
Az alapítvány a gazdasági eseményeket a kettős könyvvezetés keretében rögzíti, 2012.január
01-től a 2011. évi CLXXV. törvény és a többször módosított 224/2000. (II.19) Korm.
rendeletnek megfelelően.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az alapítvány befektetett eszköz állománya: 260 eFt, melyből az immateriális javak értéke:
22 eFt, a tárgyi eszközök értéke pedig: 238 eFt.
A forgó eszközök összege: 12.632 eFt, mely teljes egészében a pénzeszközök értéke.
Az eszközök összesen: 12.892 eFt
Az alapítvány saját tőkéje: 7.256eFt, melynek részletezése a következő:
- jegyzett tőke: 1.000 eFt
- tőkeváltozás: 4.851 eFt
- tárgyévi alaptevékenységből származó
eredmény: 1.405eFt
Kötelezettségek: 329 eFt, melynek részletezése a következő:
- Belföldi szállítók: 63 eFt
- SZJA:
34 eFt
- EHO
1 eFt
- Jövedelem elsz.szla 140 eFt
- Egbizt.és mep. j. 19 eFt
- Nyugdíjjárulék
22 eFt
- Szochj.adó
49 eFt
- Szakképzési hj.
1 eFt
Passzív időbeli elhatárolások összege: 5.307 eFt

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
A 2017. évi összes bevétel: 23.270 eFt, melynek részletezése a következő:
- Egyéb bevételek: 23.270 eFt ebből
- Támogatások: 16.862 eFt
- SZJA 1%-ból kiutalt összeg: 5.420 eFt)
- Pénzügyi műveletek bevételei: 2 eFt
Az Alapítvány 2017 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Anyagjellegű ráfordítások: 18.304 eFt, mely közüzemi díjakból, bérleti díjból, állateledel-,
állatgyógyszer költségből, egyéb igénybevett szolgáltatásokból, bankköltségből tevődik
össze.
Személyi jellegű ráfordítások értéke: 2.982 eFt
ebből, vezető tisztségviselők juttatásai: 24 eFt
Értékcsökkenési leírás értéke: 575eFt
Egyéb ráfordítások: 4 eFt.
A tárgy évi eredmény alaptevékenységből: 1.405 eFt

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott 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 2017 évben 24
eFt. A kuratórium titkára és tagja társadalmi munkában látták el feladatukat, részükre ezen
jogviszonyuk kapcsán nem került kifizetésre személyi jellegű juttatás.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
845állat került befogásra a 2017-es esztendőben. Ebből a hatalmas számból, mindössze 194
olyan chippel rendelkező állatra találtunk, akiért még a befogástól számított 14 napon belül
megérkezett a gazdája és hazavitte. 446 kutyának találtunk új családot.
Nagyon sok sérült, beteg állat került a menhelyre, akiknek a gondozása, orvosi ellátása hatalmas terhet
jelentett. Nehezítette a napi feladatok ellátását a telep folyamatos felújítása, bár tudtuk, hogy a végén
a szép, megújult kennelekbe költözhetnek vissza állataink, az átmeneti időszakban nagyon sok
nehézséggel kellett megküzdenünk. Emellett az zord időjárás is próbára tette mind az állataink, mind
gondozóik teherbírását.
Minden hétre jutott egy-egy olyan eset, amikor a hatóságokkal közösen sikerült kimenekíteni az
állatokat a rossz tartási körülmények, illetve bántalmazóik mellől.
Immáron második éve folyamatosan építkezünk, szépül a menhely, újabb, és újabb kennelek készültek,
ahogy folyamatosan készültek a kutyaházak is. Rengeteg raklap adományt kaptunk, amikből készülnek
a kutyaházak, fekvőhelyek a lakóink számára.
Egész évben folyamatosan fogadtuk a közösség szolgálatra jelentkező diákokat, akik a tanévben
teljesíteni akarták a kötelező gyakorlati óraszámot. Többen is sikeresen végeztek a kötelező
feladatokkal, de ennek ellenére továbbra is segítik a munkánkat.
Hatalmas segítséget jelentett az év folyamán az ideiglenes befogadóink munkája. Ők voltak azok, akik
a mama nélkül érkező kölykök, vagy éppen súlyosan sérült, műtött kutyáinkat gondozták, nevelték, a
gazdához kerülésig.
Kora tavasztól kezdődően folyamatosan érkeztek az iskolai csoportok menhely látogatásra, hogy
megismerkedjenek a menhelyen élő állatokkal. Minden látogatás alkalmával újabb, és újabb
információkat tudunk átadni a csoportoknak. Vannak csoportjaink, akik alsó tagozatos kortól
kezdődően évente eljönnek hozzánk.
Rendezvényekben sem volt hiány, ebben az évben sem. Az örökbefogadó napjaink mindig nagy sikerrel
zajlottak, és örömmel teszünk eleget a meghívásoknak is.
A gyermeknapi rendezvények állandó résztvevői lettünk, mint a városi, mint a környező településeken.
Nagy évzáró bulit csaptunk Sárbogárdon a Mészöly Géza Általános iskolában, ahol a már ismert és
nagyon megszeretett az ASKA Ifjú állatmentő versenyek zajlottak.

Az ősz, és az állatok világnap ismét a megszokott mederben folyt. Iskoláról, iskolára járt a kis csapat, és
a kutyák, hogy bemutassuk, és megismertessük a gyerekekkel a felelős állattartás alapjait, illetve a
haladó tanfolyamoknak már egy kis állategészségügyi ismeretet is.
A negyedévente megrendezésre kerülő örökbefogadó nap záró akkordja a karácsonyi ünnepség volt,
amikor nagyon sok látogató érkezik hozzánk, és együtt díszítjük fel az ASKA karácsony fáját, ami alá
ilyenkor rengeteg ajándék érkezik.

Székesfehérvár, 2018.04.30.
Málits József
kuratóriumi elnök

