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1./ Számviteli beszámoló 

Készítette: CHANCE AUDIT KFT 2



 

A Bottyán Equus  Alapítvány 2010 évi egyszerűsített közhasznú mérlege azt a 
tényt mutatja, hogy az Alapítvány év végi rendelkezésére álló forrásai az előző 
évhez képest növekedtek. A tárgyév végén, eszközállománya illetve annak 
összetétele is változott, amelyet a következőkben mutatunk be: 

 

          e Ft-ban 

Megnevezés Elöző év Tárgyév Index % 

Követelések 1060 1379 1,30

Pénzeszközök 3926 5844 1,49

Forgóeszközök összesen 4986 7223 1,45

 

A követelés, A vissza igényelhető  ÁFA összegét tartalmazza 1.379eFt.  

A pénzeszköz állománya nagy mértékben növekedett annak köszönhetően, 
hogy a felajánlott 1% jelentősen növekedett az előző évhez képest. 

Az Alapítvány a tevékenysége célja szerinti alábbi bevételekkel rendelkezett, 
amelynek összetétele és az előző évhez viszonyított alakulása az alábbi: 

2./Bevételek megoszlása 

          e Ft-ban 

Megnevezés Előző év Tárgyév Index % 

KŐZHASZNÚ  TEVÉKENYSÉG 
ÖSSZES BEVÉTELE 

10189 12871 1,26

Közhasznú célra  működésre kapott 
támogatás összesen 

10129 12817 1,26

Központi költségvetésből 560 740 1,32

Támogatás magánszemélyektől 4465 1338 0,30

Helyi önkormányzattól 200 300 1,50
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SzJA 1%-a 3997 6086 1,52

Támogatás gazdasági társaságoktól 487 879 1,80

Tovább utalási céllal kapott 420 0 0

Más alapítványtól kapott támogatás 0 3474 100

Kamat bevétel 60 54 0,90

Pénzbevétel nem jelentő bevételek
természetbeni adományok 

0 1071 100

 

Az adó 1%ának növekedése, valamint más Alapítványtól kapott támogatás 
(Mancs) növekedése  a felhalmozott vagyon növekedését mutatja, amely 
egyértelműen annak következménye, hogy végre célhoz ért , és anyagi 
elismerést hozott alapítványi munkánk.   Ugyanakkor vállalkozási 
tevékenységünk is jelentősen megnövekedett, mivel hírünk alapján a 
Budapesti Rendőrkapitányság által elkobzott  13 ló, majd a  később született 
két csikó gondozását ránk bízták. A lovak rendbetétele és tartása önköltségen 
történt eredmény ebből nem származott. Néhány lovat gondozási díjért 
fogadtak magánszemélyek „örökbe” ennek eredményként 218.507 Ft adózott 
eredmény keletkezett., Vállalkozási tevékenységünk eredményeként 
arányosítással   az Áfa összegét év közben is vissza tudtuk  igényelni. 

A bevételek 69,55 %-ka támogatás, 30,45,6,0%-ka gondozási díj bevételként  
volt kimutatható. 

A támogatások felhasználása egyéb  mentett lovak, és állatok tartására, 
gondozására lett fordítva. Volt olyan eset, amikor a mentett állat gazdájának 
feljelentésünkre elkezdett vizsgálat még a mai napig nem zárult le. De vbolt 
olyan esetünk is amikor a lovak gazdája önhibáján kívül nem tudta etetni 
megfelelően az állatokat, ilyenkor takarmánnyal és féreghajtókkal segítettünk 
a gazdának, mivel megállapítható volt, hogy nem elhanyagolás hanem 
egyszerűen a pénzhiány volt a lovak állapot  romlásának hátterében 

3./ Vagyon felhasználása 

Az Alapítvány előző évi forrásai  6850eFt e Ft - al növekedtek, összetételét a 
következőkben mutatjuk be: 
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         e Ft-ban 

Megnevezés Előző év Tárgyév Index % 

Induló tőke 100 100 100,0

Tőkeváltozás 2333 4496 3,85

Rövid lejáratú kötelezettségek 3869 8567 2,21

Források összesen 6313 13163 2,08

Az alapítvány  saját vagyona ez évben 2152eFt-al növekedett .Ez elsősorban 
pénzeszközökben, tárgyi eszközökben valósult, meg amely természetesen 
kötelezettség vállalással is járt, mivel a vásárolt  és nagyon szükséges traktort 
csak lízingre tudtuk megvásárolni. 

 

4./ Cél szerinti támogatás felhasználása 

 

Az alapítvány bevételeit kizárólag az alapítványi cél, a  lovak gondozása, 
mentése   érdekében használta fel, a felmerülő költségek  növekedtek, de 
forrás is rendelkezésre állt, mind a gondozási díj oldalról (elkobzott lovak 
tartása), mind mentett öreg beteg sérült lovak gondozása tartása tekintetében.  

          

Megnevezés Előző év Tárgyév Index % 

Anyagköltség 8089 13324 1,65

 Igénybevett szolgáltatások értéke 850 2200 2,58

Egyéb szolgáltatások értéke 130 190 1,46

Közvetitett szolgáltatások értéke 0 590 100

 Bérköltség 0 0 0

Személyi jellegű ráfordítások 222 320 1,44

Bérjárulékok  0 0 0
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Értékcsökkenési leírás 308 709 2,30

Egyéb ráfordítás 431 480 1,11

Pénzügyi műveletek kiadása 0 42 100

Rendkívüli ráfordítás 34 0 0

Adók, adójellegű befizetések, egyéb 
ráfordítások, értékcsökkenés 

2 37 18,5

Költségek, ráfordítások összesen 9327 17892 1,92

 

5./ A cél szerinti támogatások kimutatása 

 

Az Alapítvány tevékenységének rendszeres és eseti támogatói által juttatott 
összeg a bevétel jelentős, 61-70 % közötti részét adja. A támogatások mértékét 
és összegét a következő táblázatban mutatjuk be: Kimutatjuk a mentett 
lovak gondozási díjából eredő vállalkozási  tevékenység bevételét is., valamint 
a nem pénzbeli támogatásként juttatott természetbeni adományt is! 

 

e Ft-ban 

Megnevezés Előző év Tárgyév Megosz
lás % 

Támogatás magánszemélyektől 4465 1338 0,30 

Központ költségvetésből 560 740 1,32 

Helyi Önkormányzattól 200 300 1,50 

SZJA 1%--a 3997 6086 1,52 

Támogatás gazdasági társaságoktól 487 879 1,80 

Továbbutal. céllal kapott támogatás 420 0 0 

Más Alapítványtól kapott cél szerinti 
támogatás 

0 3474 100 
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Készítette: CHANCE AUDIT KFT 7

Egyéb bevétel 60 54 0,90 

Természetbeni támogatás 0 1071 100 

ÖSSZESEN: 10189 13942 1,37 

Cél szerinti vállakozási 
tev.árbevétele   

350 6103 17,43 

MIND ÖSSZESEN: 10539 20045 1,90 

 

6./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

Az Alapítvány vezető tisztségviselői (kuratóriumi tagok,  ) e tevékenységükért 
díjazásban nem részesülnek.  

7./ Beszámoló a közhasznú tevékenységről 

 Az évek óta gondozott beteg és öreg lovak mellett, 2010 évben egy fagyott 
csikót mentettünk meg, melynek gondozása ápolása  külső segítség nélkül 
nem valósulhatott volna meg. 13 lovat embertelen körülmények közül a 
XVI kerületi Önkormányzat mentett meg, melyet a rendőrség elkobzással 
támogatott és kihelyezett hozzánk kényszer tartásra a bűnügy lezárásáig. 
Erre vállalkozói számlát adtunk ki, ezért növekedett meg a 2009 évhez 
képest vállalkozói tevékenységünk díj bevétele. Továbbra is végezzük   
felvilágosító munkánkat, amelyek rendezvényeinken, nyílt napjainkon 
gyermekek és szülők jelenlétében tartunk meg. Rendszeres vendégeink 
iskolás és óvódás csoportok, akiket az állat tartás, és annak felelősségére 
tanítunk. Fontosnak tartjuk megemlíteni Önkormányzatunk segítő hozzá 
állását munkánkhoz, illetve  közös rendezvényeink - közösség  
összekovácsolását elősegítő   - sikerét. 

                     Örbottyán 2011. május 20. 

       Vörös Regina   

                                                               képviselő  
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