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Szervezet neve:
Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

149

381

149

381

4 000

5 338

4 000

5 338

4 149

5 719

3 869

4 927

873

3 869

2 996

1 058

280

792

280

792

4 149

5 719

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

14 259

21 502

14 259

21 502

8 300

14 030

8 300

14 030

5 920

7 472

5 920

7 472

1

9

1

9

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

14 260

21 511

14 260

21 511

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

14 260

21 511

14 260

21 511

6. Anyagjellegű ráfordítások

7 557

12 257

7 557

12 257

7. Személyi jellegű ráfordítások

3 547

7 550

3 547

7 550

125

548

125

548

35

19

35

19

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

11 264

20 374

11 264

20 374

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

11 264

20 374

11 264

20 374

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

2 996

1 137

2 996

1 137

2 996

1 137

2 996

1 137

2 996

1 137

2 996

1 137

12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

4 615

7 000

4 615

9 416

7 000

9 416

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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Igen

Nem
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 4 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Kaposvár
Közterület jellege:

Zárda
Lépcsőház:

8

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet: fsz

1 4

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 8 5 6 2 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

6

/2012 /3 I

0 0. PK . 6 0 0 0 7

1.4 Nyilvántartási szám:

Ajtó:

utca

4 0 0 1
1

1 4

Boncz Edit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelmi tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Minden korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 40
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

14 260

21 511

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

14 260

21 511

H. Összes ráfordítás (kiadás)

11 264

20 374

3 547

7 550

11 264

20 374

2 996

1 137

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet neve:
Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

2 999 769

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 999 769
2 999 769
2 999 769
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 999 769

Felhalmozási
Összesen:

2 999 769
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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M1 - Mellékletek
Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
Közhasznúsági jelentés Kutyatár.pdf

Közhasznúsági jelentés
Az egyesület 2014-ben is az Alapszabály előírásainak betartásával folytatta
közhasznú természet- és állatvédő tevékenységét. A rendelkezésre álló
pénzforrásokat szigorúan és következetesen állatvédelmi tevékenységre
fordította. Állatvédelmi tevékenységünk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
térségünkben az állatok törvényben rögzített jogai ne sérüljenek és az
önkormányzat is meg tudjon felelni az általa működtetett telepen elhelyezett
állatok élethez való jogának biztosítása terén.
Az elnökség és a tagok munkájukat önkéntes alapon végezték. Az önkéntesek,
ideiglenes befogadók és támogatók száma növekedett a toborzó plakátoknak,
internetes és közösségi oldalon való hirdetéseknek, valamint a közösséggel való
személyes kontaktusnak köszönhetően.
Az Egyesület megalakulása óta Kaposvár város gyepmesteri feladatait látta el
maximálisan, azonban a telephely mindig is a menhelyekre jellemz ő elvek
alapján működött. Az elmúlt év egyik elért kiemelkedő eredménye, hogy a
menhelyhez szükséges fejlesztések elvégzését követ ően benyújtott
menhelykérelem pozitív elbírálásban részesült, így az Egyesület az állami és
önkormányzati feladatokon túlmenően menhelyi feladatokat is felvállalhat.
Az Egyesület a problémák hosszú távú megoldására törekedett, az elvégzett
munkában és annak eredményében hitt. Az Egyesület a telephely működtetésén
belül és amellett sokrétű tevékenységet végez:
• Folyamatos fejlesztéseket folytatott a telephelyen, melyek nélkülözhetetlenek
a minél magasabb színvonalú tevékenység ellátásához. Tavalyi fejlesztések:
kennelek bővítése, 3 új kifutó létrehozása, önkéntesek számára - önkéntes
munkával - épített faház, elektromos hálózat fejlesztése, párakapuk
felszerelése a közvetlen napsütésnek kitett kennelekben, ipari teljesítmény ű
nagynyomású mosó vásárlása.
• Az Egyesület pártfogásába került gazdátlan macskák egészségügyi ellátását és
gondozását jelenleg ideiglenes befogadók segítségével tudja végezni.
Azonban 2014. évben elkezdődött egy, a macskák számára tervezett kennel és
ház építése, mely lehetővé teszi a sérült és gondozásra szoruló macskák
biztonságos elhelyezését gazdához való kiközvetítésükig.
• Az Egyesület elkötelezett híve az ivartalanításnak, mely nélkül
elképzelhetetlen a kezelni lehetséges állapot elérése. Ezért minden működésen
felüli forrás az ivartalanításra lett fordítva, ennek 2014. évi mérlege: 135
szuka kutya, 86 kan kutya, 25 nőstény és 9 kandúr macska ivartalanítása.
Fenti ivartalanításokkal rengeteg élőlény értelmetlen halálát és gazdátlanná
válását sikerült megakadályozni.

• Az Egyesület fontosnak tartja az oktatást és a helyes állatvédelmi szemlélet
kialakítását. Ennek érdekében négylábú védenceivel folyamatosan látogatta az
ebben partnerséget vállaló helyi és térségi óvodákat, iskolákat és törekedett
ezen oktatási és egyéb szervezetek számának bővítésére. Ennek
eredményeként az előző évekhez képest 6 további intézménnyel sikerült
állandó partnerséget kialakítani.
• Állandó partnerségi kapcsolatot sikerült kialakítani a kaposvári Best-Dog
Kutyaiskolával, akikkel nemcsak közös rendezvényeken (Szuper-Eb fesztivál,
Vadászkutya-kiállítás, örökbefogadó napok, stb.) működtünk együtt, hanem
vállalták a menhelyről örökbe fogadott kutyák ingyenes iskolai képzését,
ezzel segítve mielőbbi szocializációjukat és családba való beilleszkedésüket.
• Rendszeresen szervezett saját rendezvényeket (21 örökbefogadó napot, 6 - 8
km hosszú - túrát, kézműves és egyéb foglalkozásokat), továbbá rendszeresen
vett részt egyéb rendezvényeken meghívottként (pl. Bükkösdi Ökopark
hivatalos megnyitóján, Rippl-Rónai Fesztiválon, Katica Tanya által szervezett
rendezvényen, városi futóversenyeken, az Állatok világnapján,
gyermeknapokon tartott rendezvényeken, stb.) természetesen a közösség
bevonásával és négylábú menhelyi kutyák részvételével.
• Természet- és környezetvédelmi tevékenységként az Egyesület kitisztította a
telephelyre vezető bekötőutat, ezzel egy ún. sétányt létrehozva,
biztonságosabb megközelítést és nagyobb rendezett területet biztosítva a
telephelyen kívüli tevékenységek folytatására. Fák, bokrok, cserjék és virágok
ültetésével járult hozzá a telephely otthonosabbá tételéhez. Az Egyesület
folyamatosan vett részt az időszakosan rendezett szemétszedési akciókban a
város különböző területein.
• Az Egyesület szúrópróbaszerűen, de rendszeresen tartott saját ellenőrzéseket a
város állattartási szempontjából legproblémásabb területein. Továbbá
meghívott partnerként többször vett részt a közterület felügyeleti szervek
ellenőrzésein, ezzel javítva a térség állattartási körülményein, támogatást
nyújtva a segítségre szoruló lakosok, illetve házi állataik részére.
• Fenti ellenőrzésekhez kapcsolódva és ezeken túlmenően az Egyesület
számtalan mentésben vett részt (gépjárművek által elütött és magukra hagyott
állatok, embertelen körülmények között tartott vagy magukra hagyott állatok,
aknába dobott állatok esetében, stb.) a rendőrséggel és a mentésre szakosodott
szervezetek közreműködésével vagy önállóan. Több feljelentést is tett
állatkínzás ügyében, melyek rendszeres együttműködést igényeltek a hatósági
szervekkel és rendszeres képviseletet a bírósági tárgyalások során.
• Az Egyesület a számára elérhető pályázatok segítségével próbált javítani az
állattartási fegyelmen. 2014. évben a Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata által kiírt „NOSTRU” szociális város-rehabilitációs projekt
keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektekre az Egyesület 4 db sikeres pályázatot nyújtott be, megközelít ően 3
millió forintot fordíthatott a szentjakabi városrészen, mint megjelölt

akcióterületen élő állatok kötelező védőoltással és mikrochippel történő
ellátására. Ennek keretében az Egyesületnek több száz kutyát sikerült ellátnia
kötelező transzponderrel és védőoltással, valamint megfelelő, további
együttműködésre is lehetőséget adó kapcsolatot sikerült kialakítani az adott
terület lakosságával.
• 2014. évben az Egyesület több száz kutyát és megközelít ően 40 macskát adott
örökbe ivartalanítva, kötelező védőoltásokkal és egyedi azonosítóval ellátva,
ennek köszönhetően több száz újabb életet menthetett és biztosíthatott
számukra esélyt egy új életre.
Összességében tehát megállapítható, hogy az Egyesület 2014. évben elvégzett
állatvédelmi tevékenysége sikeresnek értékelhető.

