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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

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

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Tappancs Állatvédő Alapítvány

39 887 57 871

39 887 57 871

17 115 14 070

417 1 368

439 361

16 259 12 341

57 002 71 941

41 537 59 446

50 50
39 862 41 487

1 625 17 909
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Tappancs Állatvédő Alapítvány

259 2 372 259 2 372

32 427 52 800 32 427 52 800

32 427 48 390 32 427 48 390

160 162 160 162

2 535 8 676 2 535 8 676

35 381 64 010 35 381 64 010

259 2 372 259 2 372

15 796 19 745 15 796 19 745

13 700 15 859 13 700 15 859

1 216 1 477 1 216 1 477

3 006 8 875 3 006 8 875

38 145 38 145
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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Tappancs Állatvédő Alapítvány

33 756 33 756 46 10146 101

1 625 17 909 1 625 17 909

1 625 17 909 1 625 17 909

1 625 17 909 1 625 17 909

22 719 24 154 22 719 24 154
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:
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6 7 2 3 Szeged
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állatvédelem, szemléletformálás
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az állatok védelméről és kíméletéről

állattartók és állattartók környezetében élő lakosság

1800
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése
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Tappancs Állatvédő Alapítvány

35 381 64 010

22 719 24 154

12 662 39 856

33 756 46 101

13 700 15 859

1 625 17 909

70 80
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Tappancs Állatvédő Alapítvány

8 446 200

8 446 200

8 446 200

8 446 200

0

0

8 446 200

8 446 200
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

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:

06 Szegedi Törvényszék
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Tappancs Állatvédő Alapítvány 
Közhasznúsági melléklet 

Szöveges beszámoló 
2015 

 
 

 
A tavalyi évben is sokat dolgoztunk azon, hogy a Szegeden és környékén minél több 
kóbor állatot, illetve a gazdának már nem kellő állatokat biztonságba helyezzünk. 
 
A 2015-es évünk számokban: 
187 segítségkérő hívásunk érkezett be, amely legnagyobb részt talált vagy leadni 
kívánt állatról szólt.  Mindez idő alatt menhelyünkre 221 kutya érkezett be, és ebből 
189-et adtunk örökbe, ebből 96-an külföldön találtak gazdára. 
 
Folytattuk a menhelyi kutyák 2014-ben elkezdett szívféreg elleni kezelését is. 
Sajnos továbbra is egyre több menhelyre érkező felnőtt kutyánál a szívféreg-teszt 
pozitív eredményt mutatott. 
 
Sok cicát is sikerült megmenteni ebben az évben: 71 cica érkezett hozzánk, ebből 
55 talált szerető otthonra. 
 
Minden mentett állatunk befogadás után, és minden régi menhelylakó évente 
megkapja a kötelező, illetve az ajánlott oltásokat. Minden kutyánk és macskánk 
mikrochippel van ellátva, és magas szintű állatorvosi ellátást kap. Egyedi 
elbírálás, állatorvosi javaslat esetén komoly műtéteket, beavatkozásokat is végeznek 
állatorvosaink, amit támogatóink segítségével finanszírozunk. 
 
Menhelyi állatgondozói munkánk kontrollálása, és tudásunk gyarapítása érdekében 
2015 évben is az egyértelmű (pld. parvos kölyök) eseteket kivéve, minden menhelyi 
halálesetet boncolást követ. Sok esetben ilyenkor válik egyértelművé öröklött 
betegség, vagy akár súlyos szívféreg-fertőzés. 2015-ben 34 kutya és 6 cica haláláról 
kellett beszámolnunk, sok esetben nagyon rossz egészségügyi állapotban kerülnek a 
menhelyre az állatok, így sokszor gyógyíthatatlan, vagy végstádiumos betegségekkel 
kell szembenéznünk. 
 
Az átlátható működés érdekében 2015-ben is heti rendszerességgel számoltunk be 
honlapunkon a menhelyi kutyás és cicás történésekről, ahol minden beérkező állat 
sorsa és úgy általában a menhelyi állatgondozói munkánk pontosan és aprólékosan 
nyomon követhető. 
 
Igyekszünk minden évben a mentett állataink életkörülményein is javítani. A 
menhelyfejlesztés keretein belül 2015-ben sikerült befejezni - a külföldi adományozók 
segítségével - a cicaházat, ahol két blokkban, a dupla irodakonténerben belső 
terület, és hozzá tartozó 1-1 állandó jelleggel használható, biztonságos külső kifutó is 
tartozik. Az évek óta ideiglenes helyen lévő cicáink is végre 2015-ben végleges 
helyet kaptak a menhelyen. A területet egy külső kerítés is védi, így az a rész 
alkalmas gyerekcsoportok biztonságos fogadására is. Az így kialakított plusz 
udvarban a menhelyi cicákon keresztül ismerkedhetnek meg a felelős állattartással a 
gyerekek. 



2015-en beszereztünk egy száraztáp raktározásra alkalmas zárt konténert, így a 
kutyák és cicák élelmiszertartalékát már biztonságosan tudjuk tárolni. 
 
Ebben az évben még lehetőségünk nyílt a karantén mellett egy plusz udvarban egy 
„Átadó” területet is kialakítanunk, ahol a leendő örökbefogadók ismerkedni tudnak a 
kiválasztott kutyussal, sőt, itt már egy meglévő kutyussal is tud ismerkedni. Az 
irodakonténerben kulturált módon nyílik lehetőség a kapcsolódó adminisztrációs 
feladatokra is (leendő gazdikkal elbeszélgetés, örökbefogadási megállapodás, 
lemondó nyilatkozatok), így már a korábban erre a célra használt helyiség kizárólag 
az állatok ellátását (nyírás, vérvétel, stb) szolgálja. 
 
2015-ben az angol Dogs Trust állatvédő szervezethez fordultunk támogatási 
kérelemmel, hogy az átalunk "nagyháznak" nevezett örökbeadó épület külső 
kifutóinak felújításához nyújtsanak anyagi segítséget.  
A több fordulós pályáztatás végén a maximális összeggel, 20.000 fonttal támogatta a 
Dogs Trust a kifutófelújítási munkálatokat. A támogatási összeg a teljes felújítás 
53%-át finanszírozta. A hiányzó összeget nagyrészt ingatlanhagyaték 
értékesítéséből és kisebb részben a 2014 év végén kapott adó 1% összegéből 
biztosítottuk. 
 
Menhelyen kívüli állatvédő, állatmentő tevékenységünk a Tappancs Állatvédelmi 
Őrszolgálat közreműködésével zajló lakossági segélyprogram, ahol a rászoruló 
gazdák helyett részben vagy teljes egészében átvállaljuk elsősorban a műtéti, de 
indokolt esetben az oltás, mikrochipezés, ivartalanítás költségét is. 2015-ben 37 
kutya és cica gazdájának segítettünk ebben a formában. 
 
2015-ben is beoltattuk a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és természetesen az 
egyik állatorvosunk közreműködésével a szegedi hajléktalanok kutyáit. Ebben az 
évben 10 új kutya került be a programba, ők mikrochipet is kaptak, az előző évről 33 
kutyát találtunk. Összesen 43 kutya oltását és 10 mikrochipezését végeztettük el. 
Minden állat parazitamentesítésben is részesült. 
 
A talált állatok gyors hazajuttatását 2 db Szegeden használt mikrochip-leolvasó is 
segíti. 
 
Nagyon fontosnak tartjuk az önkéntesség elterjesztését a fiatalok körében, ennek 
érdekében csatlakoztunk a középiskolások számára kötelező közösségi szolgálat 
programjához. Jelenleg 9 szegedi középiskolával van szerződésünk, hogy diákjaik 
nálunk teljesíthessenek közösségi szolgálatot. Közel 80 fiatal vett részt különböző 
rendezvényeinken és 112 új regisztrált önkéntesünk lett ebben az évben. 
 
2015-ben 25 külső helyszínen, valamint 8 intézményi látogatással, 46 
rendezvénynappal népszerűsítettük a felelős állattartást. Ezeken a rendezvényeken 
lehetőségünk van a felelős állattartás, az állatmentés és a civil munkánk 
népszerűsítésére. 
 
Kiemelkedő saját rendezvényünket, a Tappancs Állatfesztivált 2015-ben is 
megrendeztünk, ahol Szeged és környéke állatbarát lakossága saját állattal együtt 
tölthetett egy kellemes napot, vehetett rész a különféle programokon, versenyeken. A 
rendezvény fontos része az állatorvosi, kutyakozmetikusi, kutyakiképzői tanácsadás, 



illetve kutyás bemutatók. Mindezek a felelős állattartással kapcsolatos új ismeretek 
gyakorlati átadását szolgálják elsősorban a felnőttek számára. 
 
Munkánk része a szemléletformálás is, amit általános iskolai gyerekek körében 
végzünk évek óta. 2015-ben 8 iskolába látogattunk el, és több mint ezer gyereknek 
tartottunk előadást a felelős állattartásról. 
 
A Tappancs Állatvédő Alapítvány 5. éve támogatja a terápiás kutyákkal való munkát, 
amely intézményi terápiás munkát és iskolai szemléletformáló foglalkozásokat is 
egyaránt magába foglal. 2014. óta a szegedi Ifjúsági-, és Gyermekpszichiátria 
Intézetbe látogatunk el heti rendszerességgel.  
 
Szeged, 2016. május 29. 
 
      Tappancs Állatvédő Alapítvány kuratóriuma 
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