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1. A qazdákodó bemutatása

1.'l. Alakulás' célok' küldetés
Az Állat és Ember Egyesi]let 2o07' éVben alakult. Létrehozásának célja, az
állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító' oktató tevékenység Végzése,
kornyezetvédelem, az ifjúság kÖrnyezettudatos magatartásra nevelése'
AZ EgyesÜlet besorolása, a regisáráciÓt Végzó szerv nevé, a szérvezet nyilvántartási száma
azonositó adatai az a|ábbiak. FóVárosi BirÓság a 12'760. sorszám alatt Vette nyílvántartásba
a szervezetet 2007.novembeÍ 7-én' 14Pk. 60.7731200712 fólajstromszámon'
A szeÍVezet közhasznú szervezetnek lett minósítve 2007. november 7_én.

Fó tevékenységi kÖr: 9499 M'n's' egyéb közÖsségi, társadalmi tevékenysé9
Bejegyzés szerinti székely: 1151 Budapest' Pisztráng u. 3'
Elnök: Takács Katalin

'l.2. Telephelyék' fióktelepek
A szervezet a beszámolási idószakban rendszeres gazdasági tevékenységét székhélyén kívül nem
folytatott' telephelye illetóleg ÍjÓktelepe nincs'

1.3. Bészámoló nyilvánossága
A számviteli beszámolÓ és az ahhoz kapcsolódó kiegészito információk' jelentések a jogszabályok által
előírt nyilVánosságon túl a szervezét munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen
is megtekinthetók, azokrÓl az érintettek teljes Vagy részleges másolatot készíthetnek'
A székhely pontos címe: 1151 Budapest' Pisztráng u' 3.

1.4. A tevékenység folytatása
A mérlegkészítés napjáig a tevékenység Íolytatásának elléntmondÓ tényező' körülmény nem állt fenn' a
szervezet a belátható jöVoben is Íenn tudja tartani műkodését, folytatni tudja tevékenységét, nem Várhato
a működés beszüntetése.

í.5. Alkalmazott szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számvitéIi előirások szerint ker[]lt összeállításra, a törvény
eloírásaitól Való eltérésre okot adó kÖrülmény nem merÜlt fel.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könywezetés módja
A szervezet, könyveit magyar nyélven, a kettós könywitel elvei és szabályai szerint vezéti.
A számviteli politika meghatározÓ elemei az általános szabályok szerint kerülnék alkalmazásra' azok
sajátosságai a Valós és megbízható osszképré nem gyakorolnak hatást'

2.2. Könyvvezetés pénzneme
A könyvek Vezetése magyar forintban töíténik, a beszámolÓban az adatatok eltéró jélölés hiányában
ezer forintban kerülnek feltuntetésre'

2.3. Beszámoló szakmai háttere
A bészámolÓ adatai- mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi
elóírás alapján kötelezettség nincs - könywizsgálattal nincsenek alátámasáVa' A számviteli Íéladatok
ellátását' irányításást a tevékenység ellátására jogosítÓ engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezó, az eloirt
feltételeknek mégfelelő személy Végzi' A beszámolÓ elkészítéséért felelós személy neve, címe,
regisztrálási száma: LÓránt Jul|anna, 1139 Bp. Tahi u. 54'fszt 3. reg.szám 154218.

2.4. Könyvvizsgálat
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A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arÍa sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más
jogszabályi elóírás alapján kotelezettség nincs - kÖnwvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2.5. Beszámoló formáia és tipusa
A szervezet a tárgyidőszakra az elózö úzleli évhez hasonlÓan egyszerűsitett éVes beszámolót készít'
Az eredmény megállapításának Választott módja az előzó üzleti éVhez hasonlóan összköltség eljárás.
A szervezet az elózo üzleti éVhez hasonlóan a beszámolÓban mind a mérleget mind az
eredménykimutatást A változatban állitotta össze számviteli politikájának megfelelóen.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került

összeállításra' Ezen elÓírás alapján a magyar és az arrÓl Íorditott idegen nyelvű szÖveg eltérŐ

értelmezése esetén a magyar nyelVű szöVeg az irányadÓ'

2,6. Üzleti év
Jelen beszámoló a 201 3'01 '01-2013.12'31 ' idoszakot Öleli fel, a mérleg fordulónapja 20'l 3'12.31 .

2.7. Mérlé9készítés idópontja
A mérlegkészités idópontjáig ismertté Vált, a tárgyéVet vagy az előzó éveket érinto gazdasági
események, kÓrülmények hatásait a beszámoló taftalmazza.

2.8. Jelentős összegü hibák értelmezése
A hatályos szabályozás szerint minden esetben jelentős összegű az ellenőÍzések során feltárt hiba'
ha az Ugyanazon éVet érintŐen megállapított hibák' hibahatások eredményt saját tókét nöVelő-csÖkkentö
értékének egyt'rttes (elójeltol ft]ggetlen) összege meghaladja az ellenórzÖtt üZleti éV mérlegfóösszegének
2 száza|ékát'
A jelentós összegű hiba határa maradt az adott üzleti éV mérlegfőösszegének 2 százaléka ha azonban

a mérlegfőÓsszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot akkor 1 milliÓ forint a hibahatár.
lsmételt beszámoló kozzétételi kötelezettség nincs'

2.9. DeVizás tételek értékelése
A külföldi pénzértékre szóló' Vagy deviza alapú eszkozök és kÓtelezettségek' _ kivéVe a forintért
vásárolt Valutát, devizát - Valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen
a Magyar Nemzeti Bank által közzétett' december 15-i fordulónapon devizaáríolyamon történik.
A devizás tételek értékelése az elozó üzleti éVhez képest nem Változott.

A kÜlföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor keri.ilnek átértékelésre,
ha a mérlegÍordulónapi értékelésból eredó Összevont kÚlÓnbözet eszközÖkre, forrásokra és eredményre
gyakorolt hatása a 100 eFT összeget meghaladja'

2.1 o. Értékcsökkenési leírás e|számolása
Értékcsökkénési leírás módja

Az éVenként elszámolandÓ értékcsokkenés megtervezése - az egyedi eszköz Várható használata' ebból
adÓdó élettartama' fizikai és erkölcsi avulása, az égyéb körülményék és a tervezett maradványérték
Í]gyelembévételéVel _ általában az eszkÖz bekerülési (bruttÓ) értékének arányában történik' Az
értékcsokkenési leírás elszámolása iroarányosan (lineáris leírási mÓdszerrel) történik.

AZ értékcsÖkkenés leirási kulcs alapvetóen az adÓtörVényhez igazodik.
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2.1 í. Értékvesztés élszámolása
Az értékvesztések elszámolására akkor kerÜl sor, ha a 100'000'-Ft Összeget meghaladja.

Értékcsökkenés élszámolásának gyakorisá9a
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a fókÖnyvben' mind a kapcsolódó analitikákban - Üzleti
évenként |egalább egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti tórtéVi értékcsökkenését,
mely a kivézetéskor elszámolásra kerül' Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt
megalapozó eseménnyel egyidejűleg Vagy a fordulónapi értékelés keretében történik'

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfeleloen. A Változás
kifejezhetó értékben' százaIékban, Vagy mindkettóben.

eHUFt l OOO HUF

12+20+21+25.

adatainak változása
Azon. Meqnevezés (eHUF) 1000 HUF Előzó év Tárqvév Abs.vált.

osszes közhasznú tevékenvséq bevételele 8896 6370 -2526
4.1 Közhasznú célú mL]ködésre kapott támoqatás 4252 5859 -2393
4.1.4. alapitóktÓl 0 0 0
4.1.B. központi kÖltségvetésból 2484 1206 -'t27I
4.1.C. helyi Ónkormányzattól 0 0 0
4.1.D. adományok 5768 4653 't 115
4.2. Pá|Vázati úton elnvert támoqatás 280 150 -130

Közhasznú tevékenvséoból származó bevétel 0 0 0
4.4. Taqdiiból származó bevétel 360 360
4.5. EqVéb bevétel 4 'l

B. Vállalkozási tevékenvséq bevétele 0 0 0
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A táblázat az eredménykimutatás adatainak Változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének
megfelelően. A Változás kifejezhetó értékben, százalékban, vagy mindkettőbén.

3.2. Eszközök és források összetétele
Eszköz Előző év (%} Tárgyév %

Befektetett eszközök 0,0 0.0
lmmateriáIis jaVak
Tárgyi eszközok
Befektettett péZügyi eszközök

Forgóeszközök
Készletek
KöVetelések
Értékpapirok
Pénzeszközök

Aktiv időbeli elhatárolások

az eszközök mutatja be mjndkét éVre.

3.3. Vagyoni helyzet
A saját tőke elozó évben 32'l eFt, tárgyéVben 335 eFt.
A saját tőke az előzó éVhez képest 14eFt_al, 4,4%-al nótt.
A szervezet saját toke aránya az osszes forráson belül az előzó évben 36,1 %, a
tárgyéVben 21 ,4 vo voll' A gazdálkodás tókeerossége csökkent.
A mutató a saját tőke és az Összes forrás arányát fejezi ki. Ném számitható, ha bármelyik
tényezo nulla' vagy negativ.

3.4. Likviditás és fizetőképésség
A pénzeszkózök állománya elóző éVben 890eFt' tárgyévben 1563eFt' az állomány 673eFlal, 176%-al nőtt'
A mutató a pénzeszkÖzÖk százalékos és abszolút változásálfejezi ki az elóző éVhez képest.
%-os Változás nem számítható ha a pénzeszközök állománya bármely éVben nulla' Vagy
negativ.
A rÓVid távú likViditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az elóző éVben
100 % a tárgyéVben 100% Volt.

3.5 Jövedelmezőség
A szervezet összés, téljés naptári éVre számított bevétele az elózo éVben 8'896 eFt, a tárgyéVben

0,0
0,0
0.0

100,0
0.0
0.0
0.0

100.0
0.0

0,0
0.0
0.0

100.0
0.0
0.0
0.0

100.0
0.0

c. osszes bevétel (A+B) 8896 6370 -2526
D. Közhasznú tévékenvséq ráÍorditásai 8837 6369 -2468
D1 AnVaqielleqú ráÍordításai 4600 4614 14
D.2. személyi ielleqű ráforditásai 0 0 0
D.3. Ertékcsokkenés 0 0 0
D.4. Egyéb ráfordítások 4237 1755 -2482
D.5. Pénzüqvi mLiveletek ráÍordításai 0 0 0
D.6. RendkíV[.1li ráforditások 0 0 0
E. Vállalkozási tevékenvséq ráfordításai 0 0 0
E.1 AnVaqielleqú ráfordításai 0 0 0
E2 személVi ielleqű ráforditásai 0 0 0
E.3. ErtékcsÖkkenés 0 0 0
E.4. Eqvéb ráfordítások 0 0 0
E.5. Pénzüqvi műVe|etek ráfordításai 0 0 0
E.6. Rendkívúli ráfordítások 0 0 0
F. osszes ráforditás (D+E) 8837 6369 -2464

Adózás előtti vállalkozási eredménV (B_E vaov c+F) 0 0 0
H. Adófizetési kötelezetség 0 0 0
t. Tárqvévi vállalkozási eredménv (G-H} 0 0 0
J. Tálqvévi közhasznú eredeménV (A+D} 59 1 -58
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6.370eFt Volt. A bevétel az előző éVhez képest 2.526eFt_al' 71 
'6o/o-al 

csökkent.
A műkrdés egy naptári napjára jutó árbevétel az elózó éVben 24'373Ft, a tárgyéVben 17.452Ft volt.
A mérleg szerinti eredmény az előzó éVben +59eFt, a tárgyéVben +1eFt Volt.
Vállalkozási és közhasznÚ bevétel' Vállalkozási kiadás nem volt'

4. Mérleghez kapcsolódó kiégészitések

4.í. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok
A szervezet mérlegében az adatok - a jogszabályi Változások miatti átrendezéseken túl -
összehasonlíthatók az e|óző úzleli év megfelelő adatáVal'
Tétel átsorolások
A mérlegben az elozó Úzleli éVhez képest - a jo9szabályi Változások miatti átrendezéseken túl -
az egyes eszközok és kÖtelezettségek minosítése nem Változott'
Értókelési élvek változása
Az előző úzleti éV mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi eloírások
Változásain túl _ nem változtak'

4.2. Értékelési különbözetek
sajátos devizaárfolyam alkalmazásának hatásai
A szervezet könyveiben kizárólag forintban meghatározott összegek szerepelnek' devizás értékelés
a tárgyéVben nem tÖrtént' igy abbÓl különbÖzet sem adódott'

4.3. Értékvesztés
Értékvesztés megállapitása és elszámolása nem történt.

4.4. Befektetett eszközök
Értékcsökkenési léírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerüló értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem
kerÜlt sor.

ÉÍtékcsökkenési leírás úibóli megállapítása
Terven felÜli értékcsokkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási
időszakban terv szerinti értékcsÖkkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszkÖz
esetében sem került sor.

4.5. ElŐzŐ évek módositása
A korábbi (lezárt) éVekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenózés' Önellénózés semmiféle hibát
nem tárt Íel, a mérle9 korábbi idószakra VonatkozÓ korrekciókat nem tartalmaz.

4.6. Tételbesorolások, a mérleg tagolása

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely tobb sorban is elhelyezhetó lénne, és sajátos
besoÍolása bemutatást kívánna.
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl mérlegtételek nem szerepelnek.
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a tárgyidoszakban nem élt a szervezet.

4.7. saiát tőke
sa|át tőke változása

Tőkéelém Elóző év eFT eFl Változás
12. D. saiát tőke {'t3-'|9. sorok) 321 335 14
13. l' lndulÓ töke/Jeqvzett tÖke 0 0 0
14. ll. TokeVáltozás/EredménV 262 334 72
15. ll' LekÖtÖtt tartalék 0 0 0
6. lV'Ertékelési tartalék 0 0 0



A mérlegben lekötÖtt tartalék nem jelenik meg.
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4.8 Leltározási és értékelési szabályok
Az eszkozok és források leltározása és értékelése a számviteli törvénynek megfelelóen az általános
szabályok szerint történik.

4.9 Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli törvénynek megfelelóen a számviteli politikában elóirt szabályok szerint történik.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolÓdó kiegészítések

5.1. Előzö évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyéVben ellenőrzés' önellenórzés semmiféle hibát nem tárt fel,

az eredménykimutatás korábbi idószakára vonatkozó korrekciót nem tartalmaz.

5.2. össze nem hasonlítható adatok
A szervezet eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl -
Összehasonlíthatóak az el6zó üzleti éV megfelelő adatával.

5.3. Eredménykimutatás tagolása
A tárgyéVi beszámolóban az elóírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetóségéVel a szervezét a tárgyidoszakban nem élt'

5.4. Bevételek

Kapott támogatások bemutatása
A szervezet támogatási program keretében a beszámolási idószakban tevékenysége fenntartására'
fejlesztésére sem végleges jelleggel' sem visszatéritendo (kÓtelezettségként kimutatott)
támogatást nem kapott, illetve nem számolt el.
A szervezet helyi önkormányzattÓl 150eFt pályázati támogatást kapott melyet oktatási rendezvényekre
teljes egészében felhasznált'
XV.ker. Önkorm' által támogatott program:,,családi Klub'' rendezvény.

Az Állat és Ember Egyesület 2o12 évben 1 '628.553.- Ft, 2o13 évben 1 '865.9o4.-Ft szja 'l % költségvetési
támogatásban részesült.
A 2012 éVben kapott 1 .628.553.-FtbÓl 1 .060.016.-Ft-ot még 2012 éVben felhasználtunk közhasznú
tevékenyságre' állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés' állattartás,
mentés' rehabilitáció'más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására-
A 20'l2-ben fel nem használt 568.537.-Ft összeget elhatároltuk 201 3 éVre kozhasznÚ tevékenységre'
állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra' étel és felszerelés, állattartás' kutyaoktatás,
mentés' rehabilitáció' más hasonló tevékenységü kÖzhasznú szervezetek támogatására,
az 568'537.-Ft teljes egészében felhasználásra került 2013 évben'

20'l3 évben a költségvetésből kapott szja 1% támogatás összege 1 '865'904'_Ft Volt, ebbol elhatárolt Összeg
2014 évÍe 1 .228.368'-Ft, a fennmaradó Összeg 637'536._Ft 2013 éVben felhasználásra került
állatvédelemi tevékenységré (álattartás'gyógyitás, mentés, panzió, étel' felszerelés, rehabilitáciÓ).

AIatvédelemi tevékenyságre (álattartás'gyógyitás, mentés, panzió, étel' felszerelés' rehabilitáció) forditott
Összeg 2012 éVben osszesen: 4.600eFt' Egyéb ráforditás: 4'237eFl, ebbol adott támogatás 3''l91eFt.
AIatvédelemi tevékénységre (álattartás'gyógyitás' mentés' panzió, étel, felszerelés' rehabilitáció) forditott
Összeg 2013 éVben összesen: 4.614eFt' Egyéb ráforditás: 1.755eFt, ebbol adott támogatás 1''l49eFt'

5.5. Eredmény
A tagok a beszámolÓ adatait elfogadták. osztalék kifizetésére nincs mód.

6. Táiékoztató adatok
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6.1. Bér és létszámadatok
Létszámadatok
A szervezet a tárgyévben munkavállalÓt nem Íoglalkoztatott. A vezetŐ tisztségviselók,
a tagok és Önkéntesek teljesen igyenesen dijazás nélkÜl látják el feladataikat'
2012 évben számvizsgálÓ bizottság múkÖdÖtt, szintén dijazás nélkül.

6.2. Környézetvédelém
A szervezet sem az előző évben, sem a tárgyévben környézetvédelmi kÖtelezettsége ném
volt' ezzel kapcsolatban kÓltséget nem számolt el, céltartalékot nem képezett' a mádegben
meg nem jelenó környezetvédelmi, helyreállitási kötelzettsége nincs. A szervezet Veszélyes hulladékot,
kornyezetre káros anyagot nem termel' nem tárol'

6.3. A megbízható és Valós aisszképhéz szükségés további adatok
A számviteli törvény élóírásinak alkalmazása' a számviteli alapelvek érVényesítése elegendő a
megbízhatÓ és Valós összképnék a mérlegben, éredménykimutatásban történó bemutatásához.
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