SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány az Elhagyott és Beteg Állatokért
2018. 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 2018 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: 4514 eFt, melyből a tárgyi eszközök értéke
pedig: 4514 eFt.
A forgó eszközök összege: 9.099 eFt, melyből a pénzeszközök értéke 8.856 eFt.
Egyéb követelés 243 eFt.
Az eszközök összesen: 13.613 eFt
Az alapítvány saját tőkéje: 9.006 eFt, melynek részletezése a következő:
- jegyzett tőke: 1.000 eFt
- tőkeváltozás: 6.255 eFt
- tárgyévi alaptevékenységből származó
eredmény: 1.751eFt
Kötelezettségek: 268 eFt, melynek részletezése a következő:
36 eFt
- SZJA:
- EHO
4 eFt
- Jövedelem elsz.szla 143 eFt
- Egbizt.és mep. j.
18 eFt
- Nyugdíjjárulék
22 eFt
- Szochj.adó
42 eFt
3 eFt
- Szakképzési hj.
Passzív időbeli elhatárolások összege: 4.339 eFt

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
A 2018. évi összes bevétel: 29.590 eFt, melynek részletezése a következő:
- Egyéb bevételek: 29.590 eFt ebből
- Támogatások: 23.661 eFt
- SZJA 1%-ból kiutalt összeg: 5.770 eFt)
- Pénzügyi műveletek bevételei: 0 eFt
Az Alapítvány 2018 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Anyagjellegű ráfordítások: 23.386 eFt, mely közüzemi díjakból, bérleti díjból, állateledel-,
állatgyógyszer költségből, egyéb igénybevett szolgáltatásokból, bankköltségből tevődik
össze.
Személyi jellegű ráfordítások értéke: 3.482 eFt
ebből, vezető tisztségviselők juttatásai: 24 eFt
Értékcsökkenési leírás értéke: 968 eFt
Egyéb ráfordítások: 3 eFt.
A tárgy évi eredmény alaptevékenységből: 1.751 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 2018 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
2018. továbbra is a fejlődésről szólt. A megkezdett fejlesztéseket, pályázati segítséggel tudtuk folytatni,
és egy újabb hatalmas mérföldkövet léptünk át.
Elkészült a kezelő épülete. Hatalmas igény volt már rá, hogy megfelelő körülmények között, melegben
tudjuk a betegeinket gondozni, így a költségeink is csökkentek, hiszen nem kellett kórházi panziót
fizetni. A műtétek utáni lábadozási időszak így lerövidült, és a legyengült állatok is sokkal gyorsabban,
és hatékonyabban gyógyulnak.
A kölyökkutyák elhelyezésében is hatalmas segítség az új épület, főleg a hideg hónapokban, amikor
nagyobb eséllyel tudjuk életben tartani a legyengült, kidobott kis kutyákat. Mindezek ellenére, nem
mindig jártunk sikerrel, bár mindent megtettünk értük.
Ezzel együtt elkészültek az új öltözők is, és egy pihenő helyiség a dolgozók, és önkéntesek legnagyobb
örömére. Az épület teljes kihasználtsággal működik, hiszen az ASKA önkénteseinek létszáma, évről,
évre növekszik. Nem csak a kötelező, közszolgálati feladatokat végzik el a fiatalok, hanem rendszeres
segítők lettek. A nagy létszámú önkéntesnek köszönhetően, már nem csak hétvégén van lehetőség az
önkéntes munka végzésére, hanem hét közben is egyre többen vállalják a feladatokat. Hatalmas
segítség a napi sétáltatás, a szocializálás, és a fényképek készítése. Mindezek segítségével
megnövekedtek a kutyáink esélyei a gazdához jutásra.
A tavasszal együtt megérkeztek a kidobott kölykök, vagy éppen a vemhes szukák. És ezzel együtt újabb
feladatokat kellett megoldani. Ismét egy újabb fejlesztés, elkészültek a bölcsődei kifutók, amelyeket
kimondottan a kölykök részére készítettünk. Bár azt gondoltuk, hogy két bölcsődei kifutó majd elég
lesz a beérkező kölyök létszám ellátásához, de tévedtünk. Év végéig még tovább két kifutót kellett
építeni, hogy a megnövekedett kölyök létszámot megfelelően el tudjuk helyezni.
Ebben az évben is megrendezésre került az Ybl Miklós szakközépiskola és gimnázium szervezésében a
jótékonysági süti nap, ami mostanra már hagyománnyá vált. Ebben az évben is szorgos kezek sütötték
a süteményeket, melyeket jótékonysági vásáron, adomány fejében kaptak meg a támogatók. A befolyt
összegből, ahogy minden évben, ismét kutyatápot vásároltunk.
2018-ban is szerveztünk örökbefogadó napokat. Ezeken a napokon mindig nagyobb az érdeklődés a
munkánk iránt, függetlenül attól, hogy egész évben folyamatosan lehet örökbe fogadni a menhelyről
kutyákat.
A gyermeknap idején is nagyon elfoglaltak voltunk, hiszen nem győztünk eleget tenni a meghívásoknak.
A gyerekek ebben az évben játszva tanulták az állatvédelmet, kutyáink pedig hatalmas örömmel
fogadták a sok simogatást.

A nyár ismét a diákokkal telt, akik nagyon aktívan vettek részt a nyár folyamán a menhely munkájába.
Ebben az időszakban van lehetőség a finom munkálatokra, a fürdetésre, frizura készítésre. És ebben
bizony ismét hatalmas segítséget jelentettek a tanulók.
Már régóta tervben volt, csak kapacitás nem volt a nagy kifutó építésére. Társadalmi összefogással, az
Alcoa SSH Kft dolgozói siettek a segítségünk. A fiataloknak köszönhetően egy nap alatt elkészült a
tereprendezés, ami után már könnyedén felraktuk a kerítést. Ezzel a lehetőséggel tovább javult a
menhelyen élő állatok komfort érzete, mivel akkor is van lehetőségük játékra, és futásra, amikor éppen
nem érnek rá a dolgozók sétáltatni, és nincs elég önkéntes segítő.
2018-ban is nagyon sok segítség érkezett támogatóinktól. Rengetek tárgyi adomány érkezett.
Kutyatápok, konzervek, takarók fekhelyek, kutyaházak, pórázok, nyakörvek, tisztítószerek, irodai
eszközök, hűtők, szekrények.

Székesfehérvár, 2018.04.30.
Málits József
kuratóriumi elnök

