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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

14 Kaposvári Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

7 4 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Kaposvár
Közterület jellege:

Zárda
8

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

fsz

6

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 4

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 4 0 0 1

.P k . 6 0 0 0 7

/ 2 0 1 2/3 l

1 8 2 8 5 6 2 8

1

1 4

Boncz Edit

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Kaposvár

2 0 1 7
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

7 269

6 232

7 269

6 232

8 163

11 709

549

0

7 614

11 709

15 432

17 941

5 683

5 691

4 927

5 683

756

8

694

323

694

323

9 055

11 927

15 432

17 941

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
(közhasznú tevékenységből)
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 / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

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

22 437

27 483

22 437

27 483

ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások

13

13

18 214

26 165

18 214

26 165

4

6

4

6

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

22 441

27 489

22 441

27 489

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

22 441

27 494

22 441

27 494

5. Anyagjellegű ráfordítások

10 964

15 450

10 964

15 450

6. Személyi jellegű ráfordítások

9 805

10 134

9 805

10 134

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

2 530

2 760

2 530

2 760

886

1 892

886

1 892

30

5

30

5

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

21 685

27 481

21 685

27 481

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

21 685

27 481

21 685

27 481

756

8

756

8

756

8

756

8

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

3 645

5 129

3 645

5 129

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

6 712

7 346

6 712

7 346

3 551

7 935

3 551

7 935

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

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

22 441

27 489

3 551

7 935

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

18 890

19 554

H. Összes ráfordítás (kiadás)

21 685

27 481

9 805

10 134

21 685

27 481

756

8

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. Tárgyévi 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
Igen

Nem

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 / Jogi személy szervezeti egység neve:

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 2016.pdf

Közhasznúsági jelentés
Az Egyesület 2016. évben az Alapító Okiratában megfogalmazott, az abban rögzített
előírásainak betartásával folytatta közhasznú, természet- és állatvédő tevékenységét. A
rendelkezésre álló pénzforrásokat, valamint az Egyesület tevékenysége során felmerült
költségeket szigorúan és következetesen állatvédelmi tevékenységre fordította.
Az Egyesület vállalkozási jellegű, illetve egyéb, az alaptevékenységgel nem
összefüggő tevékenységet - ahogy korábban, így - az elmúlt évben sem folytatott.
Bár a segítségre szoruló és az Egyesület gondozásába került állatok száma
megtöbbszöröződött az elmúlt évhez képest, továbbra is csak 2 fő (1 elnökségi tag és 1
nem egyesületi tag) látta el a feladatokat főfoglalkozásban. Az Egyesület többi tagja
továbbra is önkéntes alapon tevékenykedik. A Munkaügyi Központ által nyújtott
támogatási lehetőségen keresztül az elmúlt évben 4 fő álláskeresőt tudtunk
foglalkoztatni munkaviszony keretében a támogatási időszakra vonatkozóan, mely
hozzájárult az egyesület munkájának legalább tűzoltó jelleggel történő elvégzéséhez.
2016. évben az Egyesület még csak tervezte célkitűzéseinek emelését, az élet ezzel
párhuzamosan folyamatos kihívások elé állított minket. Tapasztalataink szerint sajnos
napjainkban az állatvédelem másodrendűvé vált vagy teljesen háttérbe szorult. Sok
esetben az állatok borzalmas tartási körülményeiért a rossz emberi körülmények a
felelősek, a szükséges ismeretek hiánya vagy azok téves ismerete, valamint a
közömbösség pedig csak sokszorozzák a problémát. Így a kialakult kényszerhelyzet
miatt feladataink nemcsak megsokszorozódtak, de tovább bővültek és
specializálódtak:
-

Gyepmesteri feladatok mellett menhelyi feladatok ellátása: gazdátlan, magukra
hagyott
állatok,
mentése,
gyógykezelése,
szocializációja,
rendezett
életkörülmények között új és végleges gazdához kerülésük; valamint gazdánál
lévő, de segítségre szoruló állatok állategészségügyi kezelése, gazdáik segítése
felelős állattartói tevékenységük végzéséhez. 2016. évben 600 állat (492 kutya és
108 macska) költözhetett új családba és helyükre legalább ennyi segítségre szoruló
állat érkezett bízva egy új élet reményében.

-

Folyamatos telephelyi fejlesztések a minél színvonalasabb állatvédelmi
tevékenység ellátása érdekében: kutyák részére további kennelek létesítése;
gondozásunkban álló cicák részlegének továbbfejlesztése és egy különálló
cicakarantén elkészítése; elektromos hálózat még biztonságosabbá tétele;
irodakonténerek vásárlása, melyek a gondozásunkba került kölyökkutyák
fűthető/hűthető karanténjaként szolgálnak, raktárkonténer vásárlása az állateledel
és kisértékű eszközeink biztonságos, rágcsálómentes tartása érdekében, stb.

-

Az Egyesület továbbra is az ivartalanítás „nagykövete”, mellyel a problémák
hosszú távú megoldását igyekszik elérni. Ennek köszönhetően 2016. évben 373
állat (268 kutya és 105 macska) ivartalanításában működött közre ezen felül az

Egyesület által örökbe adott állatok ivartalanításának jelentős részét vállalta át
ivartalanítási alapját teljes mértékben felhasználva.
-

Az ivartalanításon kívül az Egyesület összesen 1205 állat (1062 kutya, 143 macska
és 35 egyéb fajtájú állat) állategészségügyi kezelésében nyújtott segítséget (anyagi
támogatás, szállítmányozás, stb) formájában.

-

Az Egyesület továbbra is folyamatosan jelen van a nevelési, oktatási és szociális
intézményekben négylábú védenceikkel együtt bízva abban, hogy rendezvényeink
résztvevői részére az általunk tanított szemlélet válik követendő normává. Oktatási
tevékenységünket kiterjesztettük az intézményeken kívülre is, a kihelyezett
ismeretterjesztő előadások már az Egyesület telephelyén is elérhetővé vált, ahol a
résztvevők testközelből ismerkedhetnek meg gondozásunkban lévő állatokkal. Az
Egyesület továbbra is törekszik újabb és állandó partnerségi kapcsolatok
kialakítására.

-

Az Egyesület továbbra is nagy hangsúlyt helyez ellenőrzési tevékenységére a
komoly állattartási problémákkal küzdő területeken, valamint az érkező
bejelentések kivizsgálására önerővel és / vagy a megfelelő hatóság bevonásával
(segítség nyújtása rendőrség és mentésre szakosodott szervezetek részére, velük
együttműködve, feljelentések megtétele állatkínzásos ügyekben, rendszeres
képviselet bírósági tárgyalásokon, vasárnapi vásárokon való folyamatos
megjelenés hatósági főállatorvossal, stb.).

-

Pályázatok: Az Egyesület rendszeresen figyeli a civil, közhasznú szervezetek
számára kiírt pályázatokat és egyetlen alkalmat sem mulaszt el egy-egy lehetséges
pályázati forrás megszerzésére. 2016. évben szintén több pályázatra nyújtottunk be
anyagot, melyek közül 1 pályázat részesült pozitív elbírálásban. A MARSMÁTSZ pályázat eredményeként egy évi állateledel kerül biztosításra, mely
kizárólag a menhelyi állatok táplálására kerülhet felhasználásra, a nyert
szárazeledel költségét pedig a pályázati feltételeknek megfelelően köteles
Egyesletünk felhasználni (melynek kb. 80%-át szintén ivartalanításra fordítjuk).

Összességében megállapítható, hogy az Egyesület által végzett állatvédelmi
tevékenysége 2016. évben eredményesnek értékelhető.
Az Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének sikeres
ellátásához a tárgyévben bármilyen jellegű segítséget nyújtott.

