Közhasznúsági jelentés a Dalmata Fajtamentő Közhasznú Egyesület
2012.évi működésről és tevékenységről
(Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének
megfelelően. Elfogadta az egyesület elnöksége a Közgyűlés 2013. április 20. napján.)

1. Számviteli beszámoló
Összes közhasznú tevékenység bevétele:

624 eFt

Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 0 eFt
Ebből központi költségvetésből:

0 eFt

Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 0 eFt
Egyéb bevétel:
Vállalkozási tevékenység bevétele:

Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Kiadások:

624 eFt
0 eFt

655 eFt
655 eFt

Közhasznú tevékenység eredménye:

-31 eFt

Összes pénzügyi eredmény:

-31 eFt

Mérlegadatok:
ESZKÖZÖK:

206 eFt

Ebből Befektetett eszközök:

0 eFt

Forgó eszközök:

206 eFt

Pénzeszközök:

195 eFt

FORRÁSOK:

206 eFt

Ebből Saját tőke:

-19 eFt

Tartalék:

0 eFt

Kötelezettségek:

225 eFt
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A 2012-es évben kapott támogatások, bevételek részletezése:
A támogatás forrása
Az Országgyűléstől kapott támogatás:

0

Minisztériumoktól (NCA):

0

Más költségvetési szervektől

0

Helyi, települési önkormányzatoktól:

0

Adományok, egyéb támogatók:

528

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

0

Tagdíjak:

26

ezer Ft

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó 0
bevétel :
Kamatbevételek:
0
Vállalkozásból származó bevételek:

0

Egyéb bevételek:

0

Támogatás és bevétel összesen :

554

A támogatásokat (összesen 554eFt) két forrásból kaptuk: egyéni támogatóktól (528eFt) és a
tagdíjakból (26eFt).

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az egyéni támogatásokat és a tagdíjakat is a közhasznú alaptevékenységek finanszírozására
fordítottuk: nevezetesen a gondozásunkba vett állatok állategészségügyi ellátására (állatvédelem,
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység).

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások:

569 eFt

Értékcsökkenési leírás:

0 eFt

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:

86 eFt

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Más civil szervezetnek 2012. évben nem nyújtottunk támogatást.

5.

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
0 Ft

2

6.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
0 Ft.

7.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Információs szolgáltatási tevékenységek:
2012.évben folyamatosan vezettük, frissítettük és bővítettük a gazdátlan állatok számára létrehozott
adatbázist. Közvetítettük magánszemélyek gazdikereső állatait, folyamatosan hirdetéseket adtunk fel.
Létrehoztuk angol nyelvű facebook oldalunkat (www.facebook.com/HungarianDalmatianRescue)
külföldi partnereink, támogatók, érdeklődők részére.
Természetvédelem, állatvédelem
A 2012.évben 20 gazdátlan ebet vettünk gondozásunkba és további 39 eb új családba kerüléséhez
járultunk hozzá közvetlenül vagy közvetetten. A kutyák többségét gyepmesteri telepről hoztuk el,
illetve utcán csellengő kutyákat fogadtunk be, juttattuk felelős gazdához gyakran közreműködve más
állatvédő szervezetekkel (pl. Siófoki Állatmenhely, Pcas, Állat és Ember Állatvédő Szervezet, Vidám
Mancsok Állatvédő Egyesület, Dalmatiner in Not, S.O.S. Dalmatiner, stb.)
Összejöveteleket, közös kirándulásokat szerveztünk, részt vettünk a Föld napja alkalmával
megrendezett Kutyával a Bakonyba kiránduláson (2012.04.22. , Kislőd), valamint az 1. Örökbefogadott
találkozón (2012.06.01. , Siófoki Állatmenhely). Tagjaink segédkeztek a Siófoki Állatmenhely
területének megtisztításában, tereprendezésben.
A 2012. évben tájékoztató anyagokat terjesztettünk a felelős kutyatartásról, az állatvédelemről, pl.
honlapunkon, a www.dalmatamentes.hu weboldalon. 2012. évben folyamatosan vezettük, frissítettük és
bővítettük a gazdátlan állatok számára létrehozott adatbázist. Közvetítettük magánszemélyek
gazdikereső állatait, folyamatosan hirdetéseket adtunk fel. Létrehoztuk angol nyelvű facebook
oldalunkat (www.facebook.com/HungarianDalmatianRescue) külföldi partnereink, támogatók,
érdeklődők részére.

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység
A gondozásunkba került kutyákat állatorvosilag elláttuk. A hatályos járványügyi és állatvédelmi
törvényeknek megfelelően microchipes megjelölésben részesítettük, veszettségi és kombinált oltást,
féreghajtót, parazitaellenes kezelést adattunk mindegyiküknek. Minden gondozásunkba került ebet
ivartalaníttattunk a nemkívánt szaporulat megelőzése és ezzel a hosszútávú állatvédelem érdekében. A
közvetített gazdikereső kutyák állatorvosi ellátását is támogattuk, gyűjtést szerveztünk számukra és
hozzájárultunk állatorvosi számláik kifizetéséhez (oltás, gyógyszerek, ivartalanítás és egyéb műtéti
beavatkozások).
Az egyesület által végzett fő tevékenységben (állatvédelem) részt vevő személyek (rendezvények
látogatói, önkéntesek, segítők, támogatók, partnerek) száma 2012. évben: 250 fő.
Budapest, 2013. április 20.

………………………………..
egyesületi elnök, képviselő
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