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1./ Számviteli beszámoló

A Bottyán Equus Alapítvány 2012 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
Követelések

Elöző év

Tárgyév

Index %

292

248

0,85

Pénzeszközök

6583

5882

0,89

Forgóeszközök összesen

6875

6130

0,89

A követelés, a vissza igényelhető KÖVETKEZŐ IDŐSZAKI ÁFA összegét
tartalmazza 129eFt, .
A pénzeszköz állománya csak kismértékben
CSÖKKENT annak
köszönhetően, hogy az alapítótól kapott kölcsönöket évek óta nem fizették
vissza, sőt 2012 évben 3571eFt többlet befizetést is teljesítettek, abból a
meggondolásból, hogy a gondozásra kiadott törvényszéki lovakra a
kiszámlázott tételeket a törvényszék több hónapos késéssel fizeti ki, ha a
kölcsönöket visszavenné az alapító, nem tudnák a lovakat miből etetnigondozni , valamint a ZSJA 1%át csak 2013 évben utalták ki számukra!
Az Alapítvány a tevékenysége célja szerinti alábbi bevételekkel rendelkezett,
amelynek összetétele és az előző évhez viszonyított alakulása az alábbi:
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2./Bevételek megoszlása

e Ft-ban
Megnevezés

Előző év

Tárgyév

KŐZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉG
ÖSSZES BEVÉTELE

12832

9434

Közhasznú célra működésre kapott
adomány összesen

11781

8792

0

0

ADOMÁNY magánszemélyektől

956

1324

Helyi önkormányzattól

240

250

5334

0

246

1452

0

0

3376

4772

51

198

1629

994

Központi költségvetésből

SzJA 1%-a
ADOMÁNY gazdasági társaságoktól
Tovább utalási céllal kapott
Más
alapítványtól
ADOMÁNY

kapott

Kamat bevétel- püi bevételek
Pénzbevétel nem jelentő bevételek
természetbeni adományok
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Az adó 1%ának hiánya,valamint más Adományozók
stagnálása, az
adományozási kedvének jelentős csökkenése érezhetően romló viszonyokat
teremtett, ugyanakkor.
erőn felül megnöveltük
vállalkozási
tevékenységünket – elvállaltunk minden terület gondozást az
önkormányzattól, más vállalkozásoktól, hogy a befogadott beteg-öreg lovakat,
és más négy lábúakat, két lábúakat továbbra is lelkiismeretesen gondozni
tudjuk.
Az elkobzott és a törvényszék által gondozásra bízott lovak tartása a
törvényszék jelentős késedelmes fizetése miatt szinte ellehetetleníti az
Alapítványt. . A lovak rendbetétele és tartása önköltségen történik, eredmény
ebből nem származik. Néhány lovat gondozási díjért fogadtak
magánszemélyek „örökbe” ennek eredményként sem tudtunk megtakarítani
a következő évekre. Vállalkozási tevékenységünk eredményeként
arányosítással az Áfa összegét év közben is el tudjuk számolni, Jelentős Áfa
fizetési kötelezettségünk csak III negyedévben keletkezett..
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 volt
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 évi forrásai
következőkben mutatjuk be:

2210eFt e Ft - al nöttt, összetételét a
e Ft-ban

Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény
Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen
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Előző év

Tárgyév

100

100

4496

5007

511

-1.641

8619

12470

13726

15936

116%
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Az alapítvány saját vagyonának növekedése ez évben megállt. Ez elsősorban
pénzbeli adományok jelentős csökkenése miatt következett be. Sajnos azzal
kell számolnunk, hogy már a 2013 esztendő is ebben az irányba mutat. Egyre
romolnak az adományozók anyagi körülményei és ez megjelenik az
adományozó kedv jelentős csökkenésében is.
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 csak úgy állt rendelkezésre, hogy az alapító erőn felül teljesített. Mind
a gondozási díj oldalról (elkobzott lovak tartása), mind mentett öreg beteg
sérült lovak gondozása tartása tekintetében kilátástalan a pénzügyi helyzet.

Megnevezés
Anyagköltség

Előző év

Tárgyév

13794

13587

3054

1884

Egyéb szolgáltatások értéke

198

634

Közvetitett szolgáltatások értéke

897

0

0

0

390

176

0

0

1707

2554

Egyéb ráfordítás

680

68

Pénzügyi műveletek kiadása

321

493

88

5

0

664

21129

20065

Igénybevett szolgáltatások értéke

Bérköltség
Személyi jellegű ráfordítások
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás

Rendkívüli ráfordítás
Adók, adójellegű befizetések, egyéb
ráfordítások, értékcsökkenés
Költségek, ráfordítások összesen
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5./ A cél szerinti támogatások kimutatása

Az Alapítvány tevékenységének rendszeres és eseti adományozói által
juttatott összeg a bevétel jelentős részét adja. Az adományok 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
Adomány magánszemélyektől

Előző év Tárgyév
956

1324

Központ költségvetésből

0

0

Helyi Önkormányzattól

240

250

5334

0

246

1452

0

0

3376

4772

51

198

1629

994

11832

8990

9807

9434

21639

18424

SZJA 1%--a
Adomány gazdasági társaságoktól
Továbbutal. céllal kapott adomány
Más Alapítványtól kapott cél szerinti
adomány
Egyéb bevétel
Természetbeni adomány
ÖSSZESEN:
Cél szerinti vállakozási
tev.árbevétele
MIND ÖSSZESEN:
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6./ A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az Alapítvány vezető tisztségviselői (kuratóriumi tagok, ) e tevékenységükért
díjazásban nem részesülnek, önkéntesek munkája nélkül az alapítvány el
lehetetlenülne.
7./ Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az évek óta gondozott beteg és öreg lovak mellett, 2012 évben is
menttettünk lovakat, kutyákat és más négylábúakat, amelyek gondozása
ápolása külső segítség nélkül nem valósulhatott volna meg. 18 lovat
embertelen körülmények közül a
a rendőrség elkobzással kihelyezett
még mindig kényszer tartásra van nálunk a bűnügy lezárásáig. Erre
vállalkozói számlát adtunk ki, ezért növekedett meg a 2011 évhez képest
vállalkozói csekeély métékben nőtt 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 állattartás, és annak
felelősségére tanítunk. Fontosnak tartjuk megemlíteni Önkormányzatunk
segítő hozzá állását munkánkhoz, illetve közös rendezvényeink - közösség
összekovácsolását elősegítő - sikerét.
Őrbottyán, 2013. május 20.

Biró Ferenc
képviselő
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