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1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Elek - Ágh Állatmenhely Közhasznú Alapítvány 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és
a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 75 650ezer
Ft, a saját tőke 55.661 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a
közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.
Az Alapítványt. 1996. április 17-vel alapította 2 fő természetes személy: Ágh Kálmánné ( 2316. Tököl, Fő u. 129.)
és Etienne F Elek ( 2 Avenne des Citronniers, Monte Carlo, Monaco).
Az Alapítvány 1999. 08. 30-ától közhasznú szervezetként működik. Könyveit a kettős könyvvezetés szabályainak
megfelelően vezeti.
2.

TÁMOGATÁSOK

Tárgyévben a Szervezet közhasznú tevékenységének fenntartására összesen ezer Ft támogatást kapott, melyből
11.284 ezer Ft a központi költségvetésből 2017-ben kiutalt 2016 évi, valamint 2018-ban tartalékolt SZJA 1%-os
felajánlások, 5.227 ezer Ft cégek illetve magánszemélyek, helyi önkormányzati támogatás, valamint 2018. évi
működésre kapott NEA 4.900 e Ft támogatás.

Támogatásnyújtó neve

Támogatás
összege (Ft)
SZJA 1%-os támogatás
11.284.776

Cégek,
magánszemélyek
adományai
Emberi Erőforr.Min.
Minisztériuma+

Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)
Közhasznú tevékenységek támogatása

5.227.399

5.165.650

Helyi önkormányzat
Összesen:

3.

Felhasználás célja

Működési támogatás
Működési támogatás

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az Alapítvány tárgyi eszközeinek nettó értéke 41.255 ezer Ft, mely magasabb az előző évi eszközértéknél Több
éve folyamatban van egy beruházás melynek jelenlegi értéke befejezetlen beruházásként kimutatva 34.147 ezer
Ft.
4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezet ezen a címen nem teljesített kifizetéseket.
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5.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE

A szervezet vezető tisztségviselői részére tárgyévben semmilyen jogcímen nem történt kifizetés. Személyi
jellegű kifizetés csak az alapítvány által alkalmazott munkavállalók részére történt.
6.

A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány feladata a gazdátlan kutyák befogadása, ellátása és részükre új otthon biztosítása. 2018. évben a
telepen átlag 160-200 kutyát gondoztak. Folyamatos orvosi ellátást biztosítottak részükre, egészségük
megőrzésén fáradoztak, valamint a lakosság egészségügyi védelmét is szolgálták a kötelező védőoltások
biztosításával. 2006 évben kezdődött meg egy állatorvosi rendelő építése, melynek befejezésével helyben
megoldható lesz az állatok gyors szakszerű orvosi ellátása.
Cél, hogy
a befogadott állatok
végleges
otthonba
juttatásáig
az
alapítvány
megfelelő
életkörülményeket biztosítson részükre. Mindezek megvalósítása a magánszemélyek és cégek
adományaiból, valamint a személy jövedelemadó 1 % -ának a felajánlásából válik lehetővé.
Az alapítvány 2018. évben részt vett több állatvédő rendezvényen, ahol az állattartást, gondozás fontosságát
népszerűsítette. Cél oktatni, nevelni a lakosság széles körét, hogy a kedvtelésből tartott állatokat megfelelő
bánásmódban részesítsék, az állatok jogait szem előtt tartva, kulturáltan, emberhez méltóan tartsák a házi
kedvenceket.
Számos
fiatal
hajlandó
önzetlen
munkát
végezni
programjaink
színvonalas
és
sikeres
megvalósításában. Átlagban havi 40 óra önkéntes munkát végeznek szimpatizánsaink.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Elek – Ágh Állatmenhely Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 2018. május 30ai ülésén elfogadta.
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