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„BLEKI” Alapítvány az Esélytelen Állatokért 2011.évi Közhasznúsági jelentése  
 
Alapítvány képviselője: Kőri Eszter  
 
1. Az Alapítvány adatai Név: „BLEKI” Alapítvány az Esélytelen Állatokért Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi 
út 44-46. Levelezési cím: ua. Adószám: 18210352-1-41  
 
2. Számviteli beszámoló A „BLEKI” Alapítvány az Esélytelen Állatokért a könyvviteli nyilvántartásait a 
egyszeres könyvvitel szabályai szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII.19.) 
kormányrendeletben meghatározottak szerint egyszerűsített éves beszámoló formában, amely a szöveges 
közhasznúsági jelentés mellékletben csatolva található meg. A mérleg fordulónapja: 2011. december. 31. A 
mérleg zárási időpontja: 2012. május 30. Eredmény, likviditás A tárgyévi közhasznú eredmény –109 eFt. 
Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, így 2011-ben vállalkozásból eredő bevétel nem 
keletkezett, és költséget sem számoltunk el. Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben 
teljesíteni tudta, lejárt határidejű kötelezettsége a mérleg készítésének időpontjában nincs. Az egyesületnek az 
adóhivatallal szembeni fizetési kötelezettsége nem keletkezett, így lejárt tartozása sincs. Bevételek e Ft 
Magánszemélyektől kapott támogatás 122 Cégektől kapott támogatás 345 Összesen: 467 Kiadások e Ft 
Állategészségügyi ellátás, gyógyszer 451 Táp, felszerelés, elhelyezés költségei 112 Bank, posta költség 10 
Egyéb költségek  
 
3. Összesen: 576 3. Adózási sajátosságok Az Alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya. Az 
alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes.  
 
4. Számviteli beszámoló Az egyszerűsített éves beszámolóban az eszközök és források egyezően 91 e Ft 
értékben szerepelnek. Eszközök és források: Befektetett eszközök: A befektetett eszközök 2011. évi záró 
állománya 0 e Ft. Forgóeszközök: Pénzeszközök értéke 91 e Ft, amelyből pénztári pénzkészlet 51 e Ft, a 
bankban pedig 40 eFt van. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem 
került sor. Saját tőke A saját tőke értéke 91e Ft, mely –109 e Ft mérleg szerinti eredményből áll. Céltartalékok A 
tárgyévben céltartalék képzésére nem volt szükség. Kötelezettségek Az alapítványnak kötelezettsége 
2011.december 31-én nem volt.  
 
5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Egyesületünk nem részesült ilyen 
támogatásban.  
 
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A szervezet vezető 
tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesülnek, szolgáltatást nem vettek igénybe.  
 
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A 2011-ben kezdte meg az alapítvány a 
tevékenységét, melynek fő célja az esélytelen, fekete, idős, sintértelepeken sínylődő, utcán kóborló, vagy 
menhelyeken már évek óta gazdára nem találó kutyák sorsának jobbá tétele, gazdához juttatása. A kóbor kutyák 
számának csökkentése érdekében az ivartalanítás és egyedi, regisztrált mikrochippel történő megjelölés 
népszerűsítését propagáljuk. 2011-ben 11 eb került a gondozásunkba, 6 ebnek találtunk új gazdát. Folyamatosan 
egyidejűleg 10-14 kutyáról gondoskodunk. Kutyáink egy része gondozásunkba kerülését megelőzően balesetet 
szenvedett, vagy más, akut illetve krónikus, gyógykezelést igénylő betegséggel küzdött, a hosszú éveket 
menhelyeken töltött kutyák rehabilitációra szorultak. A korszerű állatvédelem alapeleme a megelőzés: az 
ivartalanítás, ezért valamennyi gondozásunkba került kutyát ivartalanítunk. A kutyákat a biztonságuk érdekében 
minden esetben regisztrált mikrochippel látunk el. A gondozásunkba kerülő kutyáknak a számukra megfelelő, 
legideálisabb gazdát keressük, Magyarországon. Külföldi partnerszervezetünk nincsen. Az örökbefogadásnál 
nem feltétel az adományozás, nem határozunk meg „adoptálási díjat”. Ha az örökbefogadó hozzájárul az adott 
kutya költségeihez, ha adományt juttat, azt köszönettel elfogadjuk de nem szabjuk feltételül. 


