
,1!kÍ éo t,a/<n ,áail é4 ?en ara,a(;, Ka/Í,arí|,a' ?é sr4/1d,aő t?/Í4á/e,
rÖzneszxÚsÁet ntaNrÉs zotz

7.7. A szervezet bemutatása
Az egyéb szeNezet neve: Áttat és Ember Áttat és Természetvédr, Kutturátis és szabadidő Egyestjtet.
Az egyéb szervezet székhelye: 1151 Budapest Pisztráng u. 3.
Elnók: Takács Katalin.

Azonositó adatok
A szervezet más szeNezetnek nem tagja. Az Áttat és Ember Egyesütet besorolása' a regisztráciÓt végző
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonositl adatai az alábbiak: Fővárosi Biriság a 12.760
sorszám alaft vette nyilvántaftásba a szervezetet 2007.12.13-án,14.Pk.60'773/2007/2.lajstrőmszámon.
A szervezet kÖzhasznú szervezetnek left minősítve 2007. december 13.-Vat.

Tevékenység: alapcéI és közhasznú tevékenység.
Az Allat és Ember Egyesület 2007-ben atakult.
A szervezet Célja és flbb tevékenységei az alábbiak:

állafuédelem és természefuédelem terÍjtetén felvitágosítÓ, oktató tevékenység végzése,
k'Órnyezetvédelem' az ilúság krrnyezeftudatos magataftásra nevelése, áttafuédeiem,
állafuédelemmeI kapcsolatosan mentés, áltatorvosÍ ellátás, áttattartás panziónan, etel es
fe lszerelés, reh abilitáciÓ biztositása.

A számvÍteli beszámob és a tájékoztatl adatok a krzhasznÚságijelentés mellékteteként tekinthetÓ meg'Jelen beszámoll a 2012.01.o1-2o12.12.31. idŐszakot rletifet, á mérleg fordutÓnapja 2o12.12.31'
A mérleg flösszege 890eFt, a mérleg szerinti eredmény sgeFt.

1.3. Kiinyvvizsgálat

A beszámolÓ adatai mivel arra sem a gazdálkodási forma' sem a nagyságrend' sem más jogszabátyi
elŐírás alapján kötelezettség ninls - könywizsgátaftat nincsenek alátámaszfua. A 

"zamvieitetiaatoxel!?!1s:t: irányításást a tevékenység eltá'tására jogosító engedéttyet (igazolvánnyal) rendetxeza,Áz
előíft feltételeknek megfetető szeméty végzi A beszámoló éwesziteseért rerc!ős'síeméty nleve,'Jne,regisztrálási száma: Llránt Julianna, 1139 Bp Tahi u. 54.fsú'3. reg.szám: 154218.

1.4' KiegészÍtések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásárót, vagyoni-, pénzÍjgyi-, és jövedelmezőségi
helyzetérŐl megbízhatl és valÓs képet mutat, annoz tová'oni *ie,gészitő informáciÓk kaztése iemsztikséges.

Az állafuédelem és természefuédetem terijletén fetvilágosítÓ' oktatÓ tevéx"ryreg ,igreJ]-
környezefuédelem, az ifjúség környezettudatos magatartásra nevelése.

3, Ikizhasznú tevékenvségek bemutatása tevékenvségenként
Közh aszn ú tevéke nység megn evezé se'
Az ő afuédelem és természefuédelem terÍjtetén fetvilágosító, oktatÓ tevékenység végzése,
kÓrnyezetvédelem, az iÚúság környezeftudatos magataftásra nevelése,
kulturális és szabadidŐ tevékenység végzése, neteénve itiusagi programok szeNezését is,kapcsolaftartás, támogatás és épités a hazai és kijttötdi ittafuédr szervezetekkel'

KÓzhasznú tevékenységhez kapcsotódó kozfetadat, jogszabályhety:
Alapitó okhat szeint az áltatvédeten és természetvédelen tert)btÁn felvilágosító, oktató tevékenység végzése,környezefuéde lem, az ifjú ság környezeft udato s magataftásra nevelése,

KÓzhasznú tevékenység célcsopoftja: Budapesten és Magyarországon étő emberek.
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Kozhasznú tevékenységből részestjlők létszáma: 27Ooo háztaftás

Közhasznú tevékenység főbb éredményei:
Az év során folyamatosan 55-65 kutyás és t8-25 cicás áIlományról gondoskodtunk' Valamennyi állat
veszettség és két kombinált oltast, chipet kapott, ivartalanítva lett. Az orökbe.fogadások a 20] ]-es
mélyponthoz képest valamelyes noyekedtek. Ezt azzat is iglekszünk segíteni, hogy valamennyi
naqyteslű kutyánk, állomanyunk kazel fele kutyaiskolaba jár. Az idei évben 85 allatot adtunk ÓrÓkbe.
crmi tekintetlel a válságra es állomanyunk Összetételére (idős, halmozottan fogyatékos, beteg állatok),
nagyon pozitÍv. A visszaadas minimális, 5% körüIi, ami magasabb az előző évinél, és sajnos a valság
terméke. Az év során két egész napos nag1lrendezvényt rendeztünk, munkánk nyitottságára, és a
tom'egbáZis kialakÍtáSara fektettünk naglon nag1l hangsúIyt: társaclalmi fetelősségvátlalás programot
indítottunk, s ennek keretében három nagl cég munkatársai kapcsotódtak be Önkéntesként a
nunkankba. va]amint minden hónapban különböző temához kapcsolódóan nyilt napol tartunk'

Létrehoztuk tamogatói klubunkat, és masodik eve folytatjuk ,, KutyakÖtelesség,, cÍmen komplex
'/élvilágosító programunkat, mely havi rendszerességű klubnapot, az ezekről készütt fitmfelvételeket,
kidolgozott módszertant, pilot projektet, óvodás és hsisko]as korosztály számara kicloIgozott
felvilagositó szinezőt (] 200+ 2000 ptd-ban adtuk k), a ktub-etőadások témáihoz kapcsilódo
kirándulásokat jelent. Az év soran keriileti szintíi állatvédelmi versenyt bonyolitottunk, es állantJó
réSztvevőivé valtunk a XV. keriileti központj rendezvényeknek. A W. kerületi kábeltévével
kialakított egltittműkidésnek kÖszÖnhetően klubunk felvitágosÍtó programja 27'000 háztartásba jut e].
Ivartalanítási akciÓnk keretében 270 műtétre ker.Íilt sor'

'tl'''ker' onkonn. áltc1l támogatott program:,,Állat és Ember csaladí Nap és Luclíy Dip Dog Dvncing Kupa (I20eFt),
KuÍyakÓtelesséT KIub (50eFt), ,, ÁItatok Vitágnapia " egész napos míisoros rendezvény (soert),
Ktfes tőkt;q,v a felelős állattartás rót (ó\eFt)
Támogatás időtartama: a négl vonatkozó szerzódés Szerint'
KtttyakÖtelesség klub esetén. 20}2. szept' 0t-tóI dec' 31-ig'
támogatáSi ÖSsZeg: 280eFt.

adott eseményre, megrendelésre ill. a
Tárgyévi Jblyo s ílott es Jb lhas znál t

Az üzleti evben végzat fobb tevékeu|ségek és plogramok bemutűtÍÍsa:
- társadalmi felelősségvállalás program: 3 cég kb 200 dotgozoja vetl réSZt benne
- ku4la61p1ri foglalkozások: 30 kutya vett részt benne' ugyanennyi Ónkéntessel
Klttyakötelesség családi áIlanécletmi ktub: 4 kjrándu]as (ebbőI eg segitőnap), 10 ktubnap- a KutyakÓtelesség Klub megfilmesitése
- kerüIeti szintű altalános iskotai áttanédelmi vetelkedő
- 3 (IV', W. es WL ker-re kiterjedő ivartalanítasi program 270 nűtéttel)
- 2 egész napos nagyrendezvény (Csatádi Nap és Dog Dancing kupa) havi rendszerességű

sétáltató' karbantaft, segítő napok'stb.
- kifestő negjelentetése a felelős átlattaftásrót 12oo+20oo p|d

Egye.sÍjletíjnk adományokbót, költségvetési támogatásból, tagdijbÓt látja el a feladatait' vátlatkozási
te Véke ny s éget ne m totytat.
Az adományok összege 2o11 évben 2'o56eFt, 2012 évben 5'768eFt volt'

1tel!:s.a!o!ány összegét felhasznáttuk áltatmentésre, átlattartásra, áItafuédelemre'
Az Allat és Ember Egyesület 2011 évben 1.997.006'- Ft,2o12 évben 1.628.553.-Ft szja 1% kottségvetési
t á m o gatá s b a n ré sze s ü ft '
Az 1'997'006'-Ft összegbű 2011-ben 572.5go.-Ft-ot kÖzhasznú célra' áltatvédetemmel kapcsolatosállatoruosi ellátásra, panzió, étel és felszerelés' állattaÍtás, mentés, rehabititáció biztosÍtására használtuk fet.

Állat és Ember Egy. 4t,



a 2012 évre elhatároft 1.424.416.-Ft összeget is ezekre a célokra használtuk fel 2o12. évben'
A 2012 évben kapoft 1.628'553.-Ftbd 1'060'016.-Ft-ot még 2012 évben fethasznáttunk fet közhasznú
tevékenységre, állatvédelemmel kapcsolatosan áttatorvosi eltátásra, étel és felszerelés, átlaftartás,
mentés, rehabilitáció,más hasonló tevékenységü krzhasznú szeNezetek támogatására'
A 2012-ben fel nem használt 568'537.-Ft összeget ethatároftuk 2013 évre közhasznú tevékenységre.
ÁttatvédetemÍ tevékenységre (átattaftás,gyÓgyitás, mentés, panzÍó, étet, fetszeretés, rehabilitácir) furditoft
(jsszeg 2012 évben Összesen: 4.600eFt. Egyéb ráforditás: 4.237eFt, ebbőt adott támogatás 3.191eFt.

Egyesijletijnknek vagyona nincs, bevéteteinket teljes egészében közhasznú cétjaink etérésére forditjuk.

tőke váItozása eFt Előző év Tárgvév váttozás
Saját tőke 262 32',1 59
l nd ulÓ tŐke/Jewzeft tőke
TŐkeváftozás/Eredmény
Vállalkozási Eredmény
Közh a szn ú tevé ke ny s é a e redmé nYe

0 o 0
2 801 262 -539
J 0 0 0
4 -539 59 598

5, cél szerinti iuttatások kimutatáqa

szervezetünk cél szerinti juttatást nem adott 2o11 és 2012 évben, 2o12 évben a továbbado1t
adományok i'sszege 3.191eFt volt.

Az Állat és Ember Egyesület adományoziktÓl kapoft adományokbÓt szerzeft bevétele 2011-ben
2'056eFt, 2012-ben 5'768eFt volt, melyet teljes osszegben állatvédelemre és állatvédelem támogatására
használtunk fel.

Az Átlat és Ember Egyestjlet 2o11évben 1.gg7.006'- Ft,2o12évben 1.628'553'-Ft szja 1% köftségvetési
támogatásban részesült, melyet teljes osszeglen átlatvédetemre hasznát fet.
A 2011 évi 1 '997.006.'Ft ÓsszegbŐr 2o1 1-ben 572.590.-Ftot krzhasznÚ céIra, átlafuédetemmel kapcsolatos
állatorvosi ellátásra, panziÓ, étel és felszerelés' áttattartás, rehabititáciÓ biztositására hasznáttuk fel'
az elhatárolt 1 '424.416.-Ft összeget is ezekre cétokra használtuk Íet 2o12. évben.
A 2012 évben kapott 1'628'553.-Ftból 1.060.016.-Ft-ot még 2012 évben felhasználtunk fel közhasznú
tevékenységre, állatvédelemmel kapcsolatosan áttatoNosi ettátásra, étet és felszerelés, állattaftás,
mentés, rehabilitácil,más hasonlÓ tevékenységij közhasznú szervezetek támogatására'
A 2012-ben fel nem hasznátt 568.537.-Ft összeget elhatároltuk 2013 évre kÖziasznú tevékenységre.
Egyesúlettjnk 2011 évben a hetyi Önkormányzat áttal meghirdeteft pályázaton 75'ooo'- Ft rsézegt1 pátyázati
támogatásban részesÍjlt, metyet átlatvédelmi oktatl rendezvényre használtunk fel.
Egyesijletünk 2012 évben a hetyÍ Ónkormányzat által meghirdetett pátyázatokon 28o.ooo.- Ft ósszegíi patyázati
támogatásban részestjlt, metyet áltafuédelmi oktatl rendezvényekre, átlatok vitágnapja rerá"rráry,
családi nap rendezvény, kutyakötelesség klub rendezvény, átlaftaftás o*tato gyárnek xiresőkoiyv
elké szítésére használtunk te t'

Központi kÓltségvetésbŐl, elkijtöníteft pénzatapbÓl, Flvárosi onkormányzaftÓt, önkormányzatÍ
társulásoktÓl' más helyÍ önkormányzaftÓl és egyéb pénzalapbit nem kaptunk támogaűsí.

"
Az Á at és Enber Egyestjlet 2o11 és 2o12 években nem nyújott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást,
sem szolgéltatést a vezetó tisztségviselőinek sem ónkénteseinek, tevékenységijket Ónkéntesen, társadatni
munkában végzÍk bármilyen juttatás nélkijl.

7. rkizhaszn ú jogá IIás meqá llaDításához sziikséges adatok

7.7. Revételek
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Kapott támogatások
Az Átlat és Ember EgyesÍilet előző és tárgyévi kapott támogatásait mutatjuk be a jogszabály szerÍntÍ bontásban'

Bevételek 2o7r. 2012
C)sszes bevétel
Kiizhaszn(r célú míjködésre kapolt támogatás

AlapitÓktrl
KözpontÍ költségvetésbŐl szJA 1%
Helyi Önkormányzaftól
T á rs ad al o m bizto s ítótÓl
Eqyéb
Továbbutalási céllal kapoft

AclományozóKól kapott adományok összese'
a, magánszemélyektöl kapott adomány
b, Cégektől kapott adomány
c, szervezetektő! kapott adomány

Pályázati úton elnyeÍt támogatás
Kozha szn ú tevékenységból származl bevétel
Ta gd ij b Ól szárm azÓ b evéte t
Egyéb bevétel
Pé nzintézettő l kapott ka m at

eFt-ban
Kiadások iisszesen 2011. 2012
Any agj eI leg ű ráford itá sok eFt

An y a g kólt ség (t á p' f el sze relé s, g yógy sze r, m Í kro ch i p)

Nyo mt atv á ny, i ro d a sze r
Tisztitószer
Egyéb anyag
Posta, telefon, internet
szá itás

eFT-ban Előző év Tárgyév
?9q 8ae6
2629 8252

00
573 2484 eth.Sa]eFt

00
00
00
00

2056 5768
1636 4618
420 1150

00
75 280
00

360 360
00
04

2011 évben a XV. Kerijleti önkormányzat pátyázatán EgyesÍjtettjnk 75eFt pátyázati támogatást kapott.
A 75eFt teljes összegben állatvédetmi oktatás rendezvényre lett fethasználva, az elszám;És megtöÍtént.
Az Á at és Ember Egy' etőző és a tárgyévben kozhasznú tevéienysélböt, vállalkozásból bevZt.n ,"Á ai 

"t?91 
1'ben a köftségvetésbő! kapott szja 1oÁ támogatás összege 1 'gg7.006Ft vott' ebböl ethatárolt osszeg

2012 évre 1.424'416.-Ft, bevételként a 2o11-ben fethasznáft fennmaradó összeg 572'5go.-Ft szerepett.

2012-ben a kóltségvetésbőt kapott szja 1% támogatás asszege 1.628'553.-Ft vott, ebbót elhatárott összeg
2013 évre 568.537'-Ft bevétetként a 2o12-ben a telhasznáft fennmaradl lsszeg 1.o60.016.-Ft szerepet,
a 2011 évrű 2012 évre elhatárolt 1.424'416.-Ft-a! együtt a 2o12 évben mérlegb;n szereplő
szj a 1 yo Ó s sze se n 1 . 0 60. 0 1 6+ 1. 424' 4 1 6= 2. 48 4. 43 2.- Ft.

'W'ker. onkorm' által támolatott progran'',, Állal és Etnber családi Nap és Luctg., Dip Dog Dancing Kupa (I20e]'.t),
Ku4lakatelesség Klub (50eFt), ,, Állatok Vitágnapja " egész napos műsoros reidenény (s0i1,
Kiíe S tóköny, a.íé lelő s állattartas ró l (60eFt)
Tamogatás időtartama: a négl vonatkozó szerzódés szerint' adott eseményre, megrendelésre ill' a
Kutyakatelesség klub esetén- 2012. szept. 0]sőt dec. 3]-ig. Tárgévi folyosított és felhasmált
támogatasi öSszeg : 280eFt'

7'2. Kiadások

Krzhasznú tevékenységhez kapcsotódÓ áttafuédelmi és működési köftségek az áltatános szabátyok
szerint kerúftek elszámolásra.

Előző év
@43

2851

41

2
306
37
9

Tárgyév
saSz

4600
2081

19

1

89
65
0

szjal% 1072eFt

Ó.pály 62eFt
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Bérleti diak
oldatás, továbbképzés
Tagdiak
H i rd eté s, re k| ám, pro p.

szolg áltatés (abbgészségúgyí e átás' elhelyezés)

Bankkóltség
Egyéb szolgáltatás

személyi je egÍi ráÍorditások eFt
Bérkőltség
Egyéb személyi je 'ráf '
Járulékok

Értékcsökkenés eFt
Lgyéb LlÍekesltett targy] eszk'

Adók' hozzájárulások
Egyéb ráf, vissza nem ig' éfa
Továbbadott adamányok
Kfle egyéb ráforditások

Pénzíigyi míiveletek ráforditá,sa eFt

40
4

10

6B
1659

118 o.pály 1 1 \eFt
0
0

407
1654 szja 1%735eFt

Ó'pály 100eFt

JO

130

9.

0
0
0

L
9.

9.

19fi szjal%477eFt

W! szja 1% 200eFt

I
0

,,
130

a
0
0
0

80

I
I

672

I
a
0

Az Allat és Ember Egyesúlet előző és a tárgyévben vállalkozási ráforditást nem érvényesíteft, nem végzeft
vállalkozási tevékenységet. Az egyesület vezetöi, önkéntesei tiszteletdijban nem részesültek'
alkalmazoft, megbízási szerzŐdéses dolgozó, más foglalkoztatott nem voft'

7.3. Mutadik

A közhasznú jogállás megállapításához szí)kséges mutatÓk a közhasznirsági jelentés mellékteteként
tekinthetŐk meg.

Budapest, 201 3' március. 1 5.
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Áttat és Ember Eovesiitet
székhely íí51 Budapest' Pisáráng u.3.
Adószám: 18195378-242
Cégjegyzékszám: 12.760
Egyszerús'Iteft éves beszámoló mérlege a kettés kÖnwitelt vezető egyéb szervezetek részére
A mabg foldulÓnapia: 2012.12'31.

Oldal 1

lOOO HUF E|ó.zr év TárovéV

0í. A. B€fektetett eszközök 102-04. sorok) 0 0

02. l. hmateriális iavak 0 0

03. ll' Tárovi eszközÖk 0 0

04. lll. Befektetett oénzijovi eszközÖk 0 0

05. B. FoÍqó6zközök (06-09. Sorok) 1730 890

06. l. Készletek 0 0

07. ll. KÖvetelések 0 0

08. lll. ÉrtékDaDi rok 0 0

09. lV. PénzeszkÖzök í730 890

10. G. Aktív idóbeli elhatároláaok 0 0

11. EszKÖzÖK IAKTíVÁK| ÖsszEsEN íoí+o5+í0. sor) í730 890

12. D. saiát t6ke {13-19. Sorok) 242 321
'13. l. lnduló tőke/Jeovzett tóke 0 0

14. l l. Tókeváltozá9Eredménv 801 262

15. l ll. LekÖtÖtt tartalék 0 0
'16. lV. Értékelési tartalék 0 0

't7 . V. Tárqvévi eredménv alaDtevékenyséqból (kÖzhasznú) -539 59

18. Vl. Tárqvévi eredménv Vállalkozá3i tevékenvséoból 0 0

m. E. céltaÍtalékok 0 0

21. F. Kötelezettséqek (22-24. soÍok} 4 0

22. l. HátÍasorolt kötelezetbéoek 0 0
23. ll.Hosszú leháratú kÖtelezetlséqek 0 0

24. lll.RÖvid leiáratú kÖtelezettsfuek 44 0

25. G. Passzív időbeli e1határolá6ok 1424 569

26. FoRRÁsoK {PAsszívÁKl ÖsszEsEN {12+20+21+25. sorl 1730 890

Budapest,2013.03.15.

kÖnyWizsgálattal nincsenek alátám!*fií,'if iitf"EÉBiFfi,e"o
A kÖzzétett adatok

rurt Úarls caaáiú-óóö ÉóVisor_pr



ÁItat és Ember Eavesütet
székhely íí51 Budapest' PisÍráng u.3.

Oldal 1

Adószám: 18195376-242
Cégjegyzékszám: 12.76o

KÖzhasznÚ eredménykimutatás a keftós kÖnywitelt vezetó közhasznú szeNezetek részére

Beszámolási idlszak: 201 2.01'01 -201 2'1 2.31'

lOOO HUF Előzó éV Tárovév

Összes közhasznú tevékénvséo b6vétel9le 306'{ 8896

A.'1. KÖzhasznú célú mÚkÓdésÍe kapott támoqatás 2629 8252
4.1.4. alapitóktÓl 0 0
A. t.B. központi kÖltségvetésből 573 248/.
A_ t _c. helyi ÖnkormányzattÓl 0 0
4.1.D. adományok 2056 5768
A'2. Pálvázati úton elnvert támoqatás 75 280
4.3. KÖzhasznÚ tevékenvséobŐl száfmázó bevétel 0 0
4.4. TaqdiibÓl származó bevétel 360 360

4.5. Egvéb bevétel n 4
B. Vállalkoási t€vékénYséq bevétele 0 0
c. osszes bevétel {A+B) 30 8896
D. Közhasznú tevékenyséq Éforditásai 3603 8837
D.í. Anyagiellegű Éfordításai 2851 4600
D.2. személyi iellegii ráforditásai 0 0
D.3. ÉrtékcsÖkkenés 80 0
D.4. EqVéb Éfordítások 672 4237
D.5. PénzÜovi műveletek Éfordításai 0 0
D.6. Rendkíviili ráfordítások 0 U

E. Vállalkoási tevókenysés ÉfordÍtáeai 0 0
E.'1. Anyagiellegű ráfordításai 0 0
E.2. személvi ielleqŰ ráford itásai 0 0
E.3. Éftékcsrkkenés 0 0
E.4. Eqyéb ÉÍordítások 0 0
E.5_ Pénzügyi múVeletek ráford ításai 0
E.6. RendkÍvijli ráfordÍtások 0 0
F. Összes ráÍorditás {D+E) 3603 8837
G. AdózáÉ eliitti vállalkozási eredmónv (B-E vaov c+Fl 0 0
H. Adófizetési kötelezetség 0 0
t. Tárgyévi vállalkozfu i eÍedmény (G_H) 0 0

J. Tárgyévi közhagznú eí€demény (A+D) -539 59

Budapest, 2013.03.15.

A kÖzzétett adatok kÖnywizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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Allat és Ember Egv*Íjlet
Székhely íí51 Budapest' Pbáráng u.3.
Adószám: 18195376-242
Cegbíróság: FóvárosíBíróság'mintc'Égbíróság
Cégjegy-zéksámi 12'760

Klzhasznú eredménvkimutatás a keftls kÖnvwitelt vezető közhasznÚ szeNezetek részére
Tájékoztató adatok

Besámolási idószak: 2012.01 .01-2012.12.31.

TÁJÉKoZrATÓADAToK íoooHUF Előzó év Támvév
A, személvi ielleqű ráÍo]d itások 0 0

1. B&kÖltség 0 0

ebbŐl _ meobÍási diiak 0 0
-tisztelebiiak 0 0

2. Személvi ieleloű eovéb kifizetések 0 0
3. Bériárulékok 0 0

B. A szerYezet által nyújtott támogatások 0 3í9í

Budapest, 2013.03.15.
képViselŐje

A kÖzzétett adatok kÖnywizsgálattal nincsenek alátámasztva.


