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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Azonosító adatok
A szervezet alapadatai:
elnevezése:

Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága.

Székhelye:

1146. Budapest, Állatkerti körút 6-12.

adószáma:

18186103-1-42

közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

nyilvántartásba vételi végzés száma: 11.Pk.60.436/2004/2. 2004.június 17.
közhasznúsági végzés száma:

11.Pk.60.436/2004/5. 2009. szeptember 17.

a szervezet célja: a vad-, állatkerti és hobbi állatok, a hazai és külföldi különleges, védett és
fokozottan védett állatfajok megtartásával, tenyésztésével, gyógyításával, védelmével kapcsolatos
igényeket
képviselje,
az
ezekkel
összefüggı
tudományos,
kutatási,
oktatási,
ismeretterjesztı, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek színvonalát,
szakmai és társadalmi elismertségét emelje.

2.2. Tevékenység általában
A MVÁÁT 2005 évben jött létre. Az alakulás célja az alapító okiratban meghatározottal célokkal
egyezı.

2.3. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenységét elsıdlegesen azon célok elérése érdekében fejtette ki,
melyek a fokozottan védett állatfajok megtartására, az állatvédelmi tevékenységek színvonalának
emelésére irányultak.

2.4. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidıszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
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Változás
Megnevezés (1000HUF)

Elızı év

Induló tıke
Tıkeváltozás
Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Tárgyév

Értékben

%-ban

0
511

0
656

0
145

0.00
28.38

0

0

0

0.00

145

355

210

144.83

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A vagyon felhasználását megfelelıen mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítı
információk közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást - ideértve a személyi jövedelemadó 1 %-ának az
adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is - nem kapott.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A szervezet tárgyévi kiadásainak fedezetéül költségvetési támogatás nem szolgált.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A MVÁÁT a tárgyévben sem költségvetési, sem más forrásból nem kapott támogatást.

Tagdíjból származó bevételek
A tárgyévi tagdíjból származó bevétele a Társaságnak 184 eFt volt.

Közhasznú tevékenység bevételei
A MVÁÁT a tárgyévben közhasznú tevékenységébıl bevételt nem ért el.

Kiegészítés a bevételekhez
Az eredmény levezetés egyéb bevétel sorában közölt 177 eFt-ot a Társaság rendezvény szervezésére
(tagok általi befizetésekbıl), illetve a bankszámlán elhelyezett, bank által fizetett kamatból realizálta.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetıleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezetı tisztségviselık juttatásai
A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.
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A MVÁÁT a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelıen látta el.
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