A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

2019.06.11 12:12:36

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 4

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0

4

0

0

1

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

14 Kaposvári Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

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:

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 . 0 6 0 0 0 7 / 2 0 1 2 /3 I

1 8 2 8 5 6 2 8

1

1 4

Boncz Edit

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Kaposvár

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. 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

8 042

8 083

8 042

8 083

20 798

16 209

47

347

20 751

15 862

28 840

24 292

5 693

5 890

5 691

5 693

2

197

1 828

4 686

1 828

4 686

21 319

13 716

28 840

24 292

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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

33 325

41 546

33 325

41 546

33 325

40 228

33 325

40 228

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

2

2

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

33 327

41 546

33 327

41 546

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

33 327

41 456

33 327

41 456

5. Anyagjellegű ráfordítások

18 704

19 883

18 704

19 883

6. Személyi jellegű ráfordítások

12 232

18 631

12 232

18 631

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

4 788

5 904

4 788

5 904

7. Értékcsökkenési leírás

1 953

2 672

1 953

2 672

436

163

436

163

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

33 325

41 349

33 325

41 349

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

33 325

41 349

33 325

41 349

2

197

2

197

2

197

2

197

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. 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

7 090

10 816

7 090

10 816

7 000

7 075

7 000

7 075

7 810

12 289

7 810

12 289

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

8

7 4 0 0

Település:

Kaposvár
Közterület jellege:

Zárda
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 0 .P k . 0 6 0 0 0 7 / 2 0 1 2

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 4

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

0 2

/3 I

0 0 0 4 0 0 1

1 8 2 8 5 6 2 8

1

1 4

Boncz Edit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

Környezet- és állatvédelmi tev.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Minden korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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)

33 327

41 546

7 810

12 289

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

25 517

29 257

H. Összes ráfordítás (kiadás)

33 325

41 349

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

12 232

18 631

33 325

41 349

2

197

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

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
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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Bértámogatás
Támogató megnevezése:

SM Kormányhivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

4 543 194

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 543 194

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 543 194
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 543 194
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

4 543 194

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

4 543 194
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

K.M.J.V Polgármesteri Hivatal
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

7 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

7 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 7 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

7 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

7 000 000

Felhalmozási
Összesen:

7 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Somogyjádi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

75 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

75 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 75 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

75 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

75 000

Felhalmozási
Összesen:

75 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: EFOP-1.3.5-16-2016-00452 pályázati támogatás
Támogató megnevezése:

Központi költségvetés
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018. év

Támogatási összeg:

10 493 290

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

6 273 800

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 273 800
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 388 100
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

5 904 000

Dologi
Felhalmozási

369 800

Összesen:

6 273 800
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
közhasznúságú beszámoló word.pdf

PK-442

PK-142-02 Szöveges beszámoló
Közhasznúsági jelentés 2018.pdf

Közhasznúsági jelentés
Az Egyesület 2018. 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.
Sajnos az állatvédelemben tevékenykedő szervezetek minden évben egyre több állaton kénytelenek
segíteni, egyre több feladat hárul rájuk, és ez a folyamatosan növekvő teher bőven túllépi minden
kapacitásukat. Egyesületünk is évről évre egyre több állatot lát el, kényszerűen túllépjük saját
határainkat. Humán erőforrás tekintetében sajnos esélyünk sincs arra, hogy megfelelő létszámmal
lássuk el feladatainkat, de igyekszünk lehetőséget találni alkalmazottak foglalkoztatására. Az elmúlt
évben 3 fő álláskeresőt tudtunk a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatási lehetőség
segítségével foglalkoztatni.
2018. évben az Egyesület szűkebb és tágabb környezetében kivívott ismertségének köszönhetően
olyan elvárások elé lett állítva, melyre semmiképpen nem kapacitálható. A felelős állattartás
térhódítása egyre reménytelenebbnek tűnik a társadalom általános gazdasági, erkölcsi és egyéb
állapotromlásával, így feladataink nem csökkennek, hanem sokasodtak 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. 2018. évben bár többszáz kutyát adtunk
örökbe, sajnos nőtt a bekerülő állatok száma, így a telep állandó telt házzal működik, ami kb. 200
kutyát és 30-40 macskát jelent. Folyamatosan segítünk egyéb állatfajok mentésével, gondozásával
is, így madarakat, sünöket, mókusokat ápolunk, és van két mentett lovunk, egy kecskénk is.
- Folyamatos telephelyi fejlesztések a minél színvonalasabb állatvédelmi tevékenység ellátása
érdekében. Ennek keretében vásároltunk 3 darab 8 nm-es kennelt. Az élelmezési feladataink
szükségessé tették, hogy növeljük a hűtőkapacitásunkat, így vásároltunk egy 6nm-es hűtőkamrát.
A fejlesztések indokolttá tették, hogy gondoskodjunk a telep biztonságosabbá tételéről is, így
biztonsági kamerarendszert szereltettünk fel. A kutyák és cicák által használt textilek egyre
növekvő mennyisége miatt több nagy befogadóképességű és teljesítményű mosó- és mosószárítógépet vásároltunk.
- Az Egyesület továbbra is az ivartalanítás „nagykövete”, mellyel a problémák hosszú távú
megoldását igyekszik elérni. Ennek köszönhetően 2018. évben is sokszáz állat (kutya és macska)
ivartalanításában működött közre. Kifejezetten törekszünk arra, hogy pénzügyi lehetőségeink
szerint minél több utcai cicát és hátrányos helyzetű családoknál lakó kutyát ivartalanítsunk, mely
elengedhetetlen a felesleges szaporulat visszaszorításában. Az ivartalanításon kívül az Egyesület
több, mint 1600 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, szerencsére egyre több fórumon van lehetőségünk a következő generáció
szemléletformálására.
- 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. 2018. évben szintén több pályázatra nyújtottunk be anyagot, melyek közül az
EFOP 1.3.5. pályázat által kiírt mérföldkő feladatait teljesítjük, melynek keretében több ezer fő
elérésével a felelős állattartás ügyében igyekszünk minél több eredményt elérni. Összességében
megállapítható, hogy az Egyesület által végzett állatvédelmi tevékenysége 2018. évben
eredményesnek értékelhető.
Az Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének sikeres ellátásához a
tárgyévben bármilyen jellegű segítséget nyújtott.

