Lelenc Kutyamentő Egyesület

2013.évi
Közhasznúsági jelentése

Csömör, 2014. május 15.

1. Az Egyesület adatai
Név:
Lelenc Kutyamentő Egyesület
Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45.
Adószám: 18706244-1-13
2. Számviteli beszámoló
A Lelenc Kutyamentő Egyesület a könyvviteli nyilvántartásait a kettős könyvvitel szabályai
szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII.19.) kormány
rendeletben meghatározottak szerint egyszerűsített éves beszámoló formában, mely
mellékletben csatolva található meg
Mérleg forduló napja: 2013.december.31.
Mérleg zárás időpontja: 2014.május 15.
3. Adózási sajátosságok
Az Egyesület az általános forgalmi adónak nem alanya. Az Egyesület tevékenysége alapján
helyi adó és illetékmentes.
Számviteli beszámoló
Az egyszerűsített éves beszámolóban az eszközök és források egyezően 210 e Ft értékben
szerepelnek.
Eszközök és források
Befektetett eszközök
A befektetett eszközök 2013. évi záró állománya 0 e Ft.
Forgó eszközök
Pénzeszközei értéke 210 e Ft, melyből pénztári pénzkészlet 66 e Ft, a bankban pedig
144 e Ft van.
Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor.
Saját tőke
A saját tőke értéke -583 e Ft, mely -36 e Ft értékelési tartalékból és -547 e Ft mérleg szerinti
eredményből áll. A saját tőke csökkent a 2012. évi értékéhez képest.
Céltartalékok
A tárgyévben céltartalék képzésére nem volt szükség.
Kötelezettségek
Az egyesületnek 793 e Ft rövid lejáratú kötelezettsége van 2013.december 31-én. Ez szállítói
tartozásokból és folyószála hitelből tevődik össze.

4. Költségvetési támogatás felhasználása
Az egyesület a 2013. évben az SZJA 1% felajánlásokból 6.162.906 Ft támogatásban részesült,
amelyet teljes egészében a mentett kutyák gyógykezelésére, élelmezésére, gondozásunkban
töltött idejük alatt havi külső-belső parazitamentesítésére, rehabilitációjára használtunk fel.
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5. A vagyon felhasználása
Az egyesület vagyona tárgyévben nem nőtt. A bevételek sokszorosát el tudnánk költeni sérült,
beteg, elhagyott kutyákra. Tekintettel arra, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytatunk,
kizárólag adományokból látjuk el feladatainkat, és a mentése szoruló ebek száma nem
csökken, csak nő, tartalékokat képezni nincs lehetőségünk.
6. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk az alapszabály szerint más menhelyek, állatvédő szervezetek támogatására – a
gondozásukban lévő állatok állatorvosi ellátására, élelmezésére 76.000 Ft támogatást
nyújtott.
7. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke
Egyesületünk nem részesült ilyen támogatásban.
8. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
A szervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesülnek, szolgáltatást nem
vettek igénybe.
9. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Kutyák
•

54 kutyával indult a 2013-as év. 4 ideiglenes befogadónál, 4 panzióban a többiek,
46-an a LelencTanyán laktak.

•

2013-ban 88 új kutya érkezett és 9 kutya jött vissza, akiket 2013 előtt adtunk örökbe.

•

A talált kutyák közül 5-nek sikerült megtalálni az eredeti gazdiját, igy hazamehettek.

•

81 kutyánk talált gazdára: 32-en Magyarországon találtak otthonra, 49 külföldre
gazdisodott a német partnerszervezetünk segítségével.

•

Az év során 10 kutyustól kellett elbúcsúznunk, öregség illetve gyógyíthatatlan betegség
miatt.

•

2013 év végén 55 kutya volt gondozásunkban, akikből 15-en még 2013 előtt érkeztek
hozzánk. 5 ideiglenes befogadónál, 4 panzióban, 46 kutya pedig a LelencTanyán zárta a
2013-as évet.

Közhasznú tevékenységünk fontos eleme az ideális, feleső állattartás megismertetése, a
kutyás létforma megszerettetése
Számos rendezvényt, akciót szervezünk is ennek érdekében
•

2013 február közepén weboldalunk megújult.

•

2013.04.06. Támogatói klubnap: a Facebookon alapított Lelencebekért támogai Klub
tagjait hívtuk meg

•

2013.04.13 Budapesti fiatalokkal Állatokkal az emberekért program

•

2013.04.19 A kunpeszéri iskola felsőseivel Állatokkal az emberekért program
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•

2013.05.18 Tavaszi nagytakarítós, rendrakós, felújitós, festős nap

•

2013.05.24 A kunpeszéri iskola alsósaival Állatokkal az emberekért program. Tizenhat
tüneményes fiú és lány jött el hozzánk, egész nap kutyáztunk és sokat beszélgettünk!

•

2013 nyarán megépült a jurta

•

2013.06.17 Petissimo - A "Segítsünk együtt" program elindulása, melynek keretében
júniusban 60kg, júliusban 40kg, szeptemberben 25kg, októberben 35kg valamint
decemberben 15kg tápot kaptak a LelencKutyák a támogatóktól

•

2013.07.13. Hope Online - Profi fotó az árva kutyusokról program

•

2013.07.24 PayPal számla elinditása a külföldről érkező támogatások beérkezésének
megkönnyítése miatt

•

2013.08.24 támogatói klubnap.

•

A kevés adó 1% miatt erősen törtük a fejünket, hogy a Lelenc hogyan tudna megmaradni,
ezért a 2013as év ősze a támogatói bázis növelésével és stabilizálásával telt. Sikerült a
facebook valamint személyes kapcsolatok, régi lelencesek ajánlásai által egy stabil, az év
végére kb 130 fővel rendelkező támogatói bázist kialakitani. Havi minimum 1000 Ft/fő
utalás vállalásával. A támogatók nem csak anyagilag, hanem önkéntes munkával is
segitenek. Kutyasétáltatás, program szervezés, gazdikeresés.
o

A támogató klub kialakitásában nagy segitségünk volt, hogy 2013.október 31. Az
ATV Mancsvár című műsorában bemutatkozhatott az Egyesület,

o

valamint a Klubrádióban is párszor.

•

2013.10.19 Az OTP Bank - hasonlóan egyre több céghez - Önkéntes programokkal segít
civil szervezeteknek céljai megvalósításában. Az OTP Bank egyik munkatársi csoportja a
Lelenc Kutyamentő Egyesületet választotta!
A projekt tevékenysége, az abban megfogalmazott célok példamutatók, igazán sokrétűek.
Nagyon köszönjük, hogy egy olyan remek csapatot tudhatunk a hátunk mögött immár, akik
pontosan látják az állatok, a rajtuk segíteni akaró civilek helyzetét!

•

2013. november 8. Eva Juhasz LelencEbekért Támogatói Klub tag örvendeztetett meg
minket:
Kedves Mindenki!
Az az öröm ért engem, hogy megoszthatok Veletek egy nagyon jó hírt. Az iroda, ahol
dolgozom, egy nemzetközi cég és minden évben lehet pályázni a CSR AWARDS díjra. Itt
azt veszik számba, hogy ki milyen, és mennyi önkéntes munkát végez. Az iroda
vezetősége engem kért meg, hogy a budapesti iroda alkalmazottjaként pályázzak. Nyertem
250 GBP-t (angol fontot), és fel kell ajánlanom egy szervezet javára. Úgy döntöttem, és a
vezetőségem is engedélyezte, hogy ezt a 250 fontot, ami úgy 85-88.000Ft között van napi
árfolyam szerint, a Lelenc Kutyamentő egyesületnek ajánlom fel.

•

2013. 11. 23. Önkéntes fiatalok napja Egyesek Alapítvány - 30 középiskolás látogatott ki
a Lelenc Kutyamentő EgyesületTanyájára, hogy egy rendkívüli napot adjon a gazdára
várakozó kutyáknak.
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•

2013 november vége: megnyertük a A Best Machinery Kft. Által kiírt szavazást.
A Best Machinery a magyar gépkereskedelmi piac egy meghatározó szereplője.
Munkagépeket és ipari technológiákat forgalmazunk. Egyik büszkeségünk a több mint
14.000 tagot számláló Facebook közösségünk, melynek gyakorlatilag az összes hazai
munkagép-kezelő és munkagép tulajdonos a tagja.
Tapasztalataink szerint a cégek által egymásnak küldött karácsonyi ajándékok zöme nem
okoz túlságosan nagy örömet, sokszor a kukában landol. Ebből kiindulva úgy döntöttünk,
hogy az idei évben nem vásárolunk ajándékot partnereinknek, hanem az erre szánt összeget
- 300.000 forintot - jótékony célra fordítjuk.
Kijelöltünk 4, számunkra kedves non-profit szervezetet, intézményt, alapítványt. Önök is
bekerültek eme 4 szervezet közé.
Az 4 szervezet közül Facebookos közösségünk számára adtuk meg a lehetőséget, hogy egy
szavazás keretében kiválaszthassák azt az intézményt, ahová a támogatás kerülni fog. A
Best Machinery Kft.

•

2013 december közepe - Naptár projekt 2000 Ft/db. 400 db Naptár készült. 50db-ot
elküldtünk "repi"célú küldeményként . A naptár nyomdai ára 300 000 Ft, a postaköltség
pedig 40 000 Ft. 350 naptár megvételéből eredően 700 000Ft érkezett, a 340 000 költség
levonása után 360 000Ft az az összeg, amelyet a LelencKutyák jólétére fordíthatunk.

•

2013 december 31. Motor aukció - RedHot Motors Hungary Kft, egy vadonatúj robogó
jótékonysági árverés keretében lehet megvásárolni. A befolyt, teljes összeget a LELENC
Kutyamentő Egyesület kapja meg. 165ezer Ft volt.

•

Adhat vonal: „A szervezet mellékére 2014.január 31-ig összesen 1329 hívás érkezett.”
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Eredmény, likviditás
A tárgyévi közhasznú eredmény -547 e Ft. Vállalkozási tevékenységből 2013-ben bevétel nem
keletkezett, költséget nem számoltunk el.
Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű
kötelezettsége nincs. Az egyesületnek az adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs.
Bevételek
Magánszemélyektől kapott támogatás
Cégektől kapott támogatás
Szervezetektől kapott támogatás
Pályázaton nyert támogatás
Pénzintézettől kapott kamat
Tagdíj befizetések
SZJA 1%
Összesen:

Kiadások
Állategészségügyi ellátás, gyógyszer
Táp, felszerelés, elhelyezés költségei
Bank, posta költség
Karbantartási költségek
Bérleti díjak
Egyéb költségek
Támogatás
Összesen:

9.740
1.715
480
0
53
60
6.163
18.211

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

e Ft
5.952 e Ft
10.095 e Ft
272 e Ft
0 e Ft
331 e Ft
1956 e Ft
76 e Ft
18.682 e Ft

Csömör, 2014. május 15.
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Lelenc Kutyamentő Egyesület
2013. évi
Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámoló

Csömör, 2014. május 15.
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Statisztikai számjel vagy adószám:18706244-1-13
A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Lelenc Kutyamentő Egyesület

A társadalmi szervezet, köztestület címe: 2141 Csömör Mező u. 45.
Kettős könnyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2013 év
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év(ek)
helyesbítései

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
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

0

0

0

881

0

210

881

210

0

0

0

881

0

210

-36

0

-583

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)

91

-36

-127

-547

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

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

G.

Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Keltezés: Budapest, 2014 május 15.

917

0

917
0
881

793

793
0

0

0

210

………………………………………………..
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Statisztikai számjel vagy adószám:18706244-1-13
A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Lelenc Kutyamentő Egyesület
A társadalmi szervezet, köztestület címe: 2141 Csömör Mező u. 45.
Kettős könnyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet
egyszerűsített éves beszámolójának eredményleveztetése
2013. év
adatok EFt.ban

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4.Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

Előző évi
13520
13285

Tárgyévi
0
18211
18098

6672

6163

6613
200

11935

8
27

60
53

0

C. Összes bevétel (A+B)

13520

0

18211

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

13647
13355

0

18758
18682

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

F.

Összes ráfordítás (D+E)

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

292
76

0

0

0

13647

0

18758

0

0

0

0

0

0

-127

0

-547

H. Adófizetési kötelezettség
I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Keltezés: Budapest, 2014. május 15.

………………………………………………..
Társadalmi szervezet,köztestület vezetője
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Tájékoztató adatok
e Ft
A Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
- ebből megbízási díjak
- ebből tiszteletdíjak
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok

0

B A szervezet által nyújtott támogatások
- ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás
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