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,4!kr ő4 E,s&,. ,4ahr a ?er,',"fu5zt,ádó. Kaltl,zríl'a a sr4/á.1!r1; Eqr"áilw

1.1. A szervezet bemutatása
Az egyéb szeNezet neve: Áltat és Ember Áttat és Természetvédo, Kutturátis és szabadido EgyesÚlet.
Az egyéb szervezet székhelye: 1151 Budapest Pisztráng u' 3.
Elnök: Takács Katalin.

Azonositó adatok
A szeNezet más szervezetnek nem tagja' Az Áttat és Ember Egyesijlet besorolása, a regisztráciÓt végző
szeN neve, a szeNezet nyilvántaftási száma, azonositÓ adatai az alábbiak: FőVárosi Bíróság a 12'760
sorszám alatt vette nyilvántaftásba a szervezetet 2007.12.13-án,14.Pk'60.773/2007/2.tajstromszámon.
A szervezet kÓzhasznú szervezetnek lett minosítve 2oo7' december 13'-val.

Tevékenység: alapcél és közhasznú tevékenység.
Az Áltat és Ember Egyesütet 2o07-ben alakult'
A szervezet célja és fóbb tevékenységei az alábbiak:

állafuédelem és természetvédelem teriiletén felvilágosító, oktató tevékenység végzése,
kőrnyezetvédelem, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése, áltatvédelem,
állatvédelemmel kapcsolatosan mentés, áIlatorvosi ellátás, á attaftás panziÓban, étel és
fel szerelés, reh abil itáCió biztositása.

7.2 számviteli beszámoló bemutatása
A számvitelÍ beszámoli mérleg-eredménykimutás és a tájékoztató adatok mettékletként tekinthető meg'
Jelen beszámolÓ a 2013'01 .01-2013.12.31 ' időszakot öleli fel, a mérleg fordulÓnapja 2o13.12.31 .

A méleg főösszege 1'563eFt, a mérleg szerinti eredmény 1eFt'

1'3' Ki,nyvvizsgálat
A beszámolÓ adatai mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrend, sem más jogszabályi
előÍrás alapján kötelezettség nín?s - konywizsgálattal nincsenek alátámasztva' A számviteli feladatok
ellátását, irányításást a tevékenység e átására jogositi engedéllyet (igazolvánnyal) rendelkező, az
előíft feltételeknek megfelelő személy végzi' A beszámoló elkészítésééft felelós személy neve, címe,
regÍsztrálásÍ száma: Lóránt Julianna, 1139 Bp Tahi u. 54'fszt'3. reg.szám: 154218'

1.4. Kiegészitések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi-, és jövedetmezóségi
helyzetéről megbízható és valos képet mutat, ahhoz további kiegészitő ínformációk kozlése nem
szÚkséges'

Az á atvédelem és természefuédelem tertjletén fetvilágosíti, oktatÓ tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifjÚság kornyezettudatos magataftásra nevelése.

3. Kózhasznú tevékenvséqek bemutatása tevékenvséqenként
Közhasznú tevékenység megnevezése :
Az állatvédelem és természetvédelem terÍjletén felvitágositó, oktatÓ tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifj Ú ság kőrnyezettudatos mag ataft ásra nevelése,
kulturális és szabadidó tevékenység Végzése' beleéftVe ifjÚsági programok szeNezését is'
kapcsolattaftás, támogatás és épités a hazai és külföldi áttatvédő szervezetekkel'
Ka'zhasznú tevékenységhez kapcsolódó kiizfetadat' jogszabátyhety :

1998. éviXXVlIl' Törvény Vll' Fejezet41' s az állatok védetmérÓlés kímétetérót.
1998. éviXXvl . T(Wény lX' Fejezet 43/A' s az állatvédelmi oktatásról.
1995' éVi LIll. Törvény 54s a környezet Védelmének általános szabáIyairÓl.
Alapitó okírat szerint az állatvédelem és természetvédelem terüIetén fetvílágosÍtó, oktató tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifjÚság környezeftudatos magatartásra nevelése,

KÖzhasznú tevékenység Célcsoportja: Budapesten és Magyarországon éló emberek'
KÓzhasznÚ tevékenységböl részestilÓk létszáma: 27000 háztaftás

Allat és Ember Egy.
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Közhasznú tevékenység főbb eredményei :
Gvoknrluri alltlnedelcn" az idci ivb(l] ó.! alloto! altttnk orokhe' ()tlntugjhun alac'sonynuk tűnik u
sztim' Figyelenbe yéye azclnbutl, hog1l egyesületí|tlk u hulmozottan htitrdnyos helyzetií (bele8' íd(iS,

/bgyatékos viselkedészataros) iillcttokra koncentríll, és áIlományunk 70o/o-a fctlyamatosan 7 ét,/öIötti'
az a)ra)kbe adottak közötl pedig álIkap()cs-cSonkolt' állkapc'tc's-níitt)tt, stilyos ortopédiai műtéteken

LiteselÍ' sértilt állatok, vakok, több, bőrbetegségé uiatl leÜesen lekopaszodott, és teIjes

szocializálatlanságű niutl 11osSzL| rehubiIilúcíól igénylő, ncilunk, vagy más szervezetnél évek óta
gazdára vúró állatok tették ki et tűlnyomó ti)bbséget, elégedettek is lehetiink. Egy-egy ortopéd
vugv szemműlél rehabilitúcitjs ídeje 3-6 hónap is lehet,q rúh, tlemoc{er gyógyttldsa szintén 2-1 hónap'
így nvilvánvoló'nent dolgozhatunk olyan lt',rgósi sebességgeI,mint a ka)Iykakre vagy.fialul 'felnőttekre
ráálló szen,ezetek. Az él,sorón 70 fölötti sz(lnú új ílllcttot rettiink gonc]ozilsbtl' VílltOzOtlanul q

lii ÍérteIepeke dltat(isfa kiírt, lagy u guzrlo halála miatt eglediil maradt álIatok mentését tekinliik
elsődleg,e,snek, S leSszük az orSzág egés: reri clérlil' htugban az cgyidejűleg gondozúsunkban lév(i
áIlQtok szlrmq: kutyák 52-53, cicák.' ] 2-17 ktjzötti. TeIepheIyiink nincs, így eIhelyezésüket ideiglenes
befogadóknál wgy kutyapanzióbun oldjuk meg'

20] 3-bon az eg))esiilel óltal 20]2 óta úgzell yorkie '/iljtamentés nagyon nog!}ol .Íbj lődött, kapcsolatai
bőliiIlek' erősÓdlek, a yorkie-s közÓsség körében mtnkánk isnertté és eIismerÍlé y(ih. A Íilitlibrjl
titIagosan 8'l0 egyed vun egtidejűleg szervezetijnknél.

Az idén kél, htirom rendelőt bevonó nagyszabásti észak-pe'sti ivartalanítósi akcítít szeryeztünk és

borytcllítollunk u lukclsscig számúru: a kedlezményes tiraknctk köszÓnhelően qkciónként kb. 200-2()0

műtéttel' ami a kóborkutya létszán lekúzdésében kt|lÓnasen, hogy sorrendben a 2' és 3. ilyen nag,
akciótlk volt hely,i léptékben nt'r érezhető haltisti'

Felyilítgosító teyékery|ség: A beszámoló ő,ében bonyoIítottxk 0 KulytköteleSség Klub 4-5'./élévét. A
klttb cillandó helyszínű havi rendszerességíí' azonos tenatika alapján 'fblépílell , egves faiokal benut.ltö

klőadcis, tudúspróba, kirdndulclisok, |1y2a1[y 'ftlglalkozds) összejöyetelekre épiilÍ, közÓnsé8e gtrek,
sziilő' nagl,l52ii]{ azúz na?yon vegyes korosztál\li öSszelélelű' Célunk a klubbal az volt, hogy
megismerÍessiik kícsiket nagyokqt eg))aránt azoknuk o 'fujokn0k a ytllós szijkségleteil,eI, mel!e]í]íel
akílr erdei kirúndt ásokon, tlkúr a mindennapi életben találkoznzk, legyenek akár egzotikus, ánt

hobbiállatként otthon turtott álIqtok, akár mindennaposak így hozzájaruljunk ezeknek az allatoknak
a megfélelő kezeIéséIlez, megfeIelő köriilmények ktjzölÍ ÍarÍtisrj hc.lz'. A mrisodik.féIél,ben globdlisabb

íol1,an rroorr, a Föld 'fejlődéSét vizsgciltuk (éghajlatyóltclztisok és okaik, a '/ajok vóItozasai ÍernléSzeli
köriilmén\,ek !5 az ember levékenysége níatt)' A násodik félévt(iI, lévén' hogt eg:re inkább
szenbesüItink vele, mennyire enerváltak az emberek sajnos m<ir a qg.,erekek is -, csak akkor
mozgósíthatók,ha o helyiikbe tiszik a prograuoklt, a kitelepiiléses progromokra, illen,e az ,, itlcázott

'fellilágosításra '' helyezttik a hangstilyt' A kisebbek eselében inkabb a kitelepiilő prograntokra'' ad
hoc rendezvényekre, iIletve ciltuIános iskoItis alsó- és 'felső tagozatos g,lerekek részére kidolgozrÍt
négy modulból álIó oktatási programjainkra koncentríllunk. A középiskllóSok.1l lnint az érettségi
Ietélelél1ez szükséges 50 rjrcis közössé8i munko Íeliesítésére lehetőséget adó szervezet fogadjuk.
.Ielenleg 5 középisko]óval vcn szerződésiink, a g,lerekek kln),asétáItalásban' kutyakíképzésben és

áIlolaínk inl ernetes Í'elületeken tirénő hirdeÍésében yesznek részt.

A /bInőttek karében túrsudalni.fblel(isségvtilIalás programunkon keresztíil végezztik a lélvilágosítast,
az tiIlatok problénúi irónti érzéken1,ítést: hannac]ik él,e |bgarljuk a Morgcut Stanley, a NaIco, a DPD,
és az idei évtőI a BP és a Curbon Soltltions önkénÍeseit. A kú),aséláhatljscú és vetélkedők soran
megismerik az állatok lÓrlénelél, az állatvédelen műkÓdésél, 'finanszírozúsrjÍ s e kÖzben: segítenek'

Szervezetünk -fe-ilődése: A Strázsa Kutyapanzió:ul és Kutyaiskolávul 3. érc '/'oIyó
eg)'Íillműka)déSünknek köszönhetően niíkodéstink nyitott, ktttyáínk egész nap IalOgathatók' ani
nagybun elősegíti a szeryezet hiteIességét, és a jcil nlegkazelíthető he|,, és nyiftn^ágllnk, a
lönegbazis navekedését. onkénteseink szán?a 90'Íő köriili.

Allat és Ember Egy'



Szenezetünk ismertségéhez is hozzájtirult' de nöl,ekec]éstlnket iS segítí, hogy bejelentkeztünk, még

20] ]-ben az Emberi Er(iftlrrósok MiniszÍéritmhoz, és közhasznú munkára illene jövedelempótló

tómogalóS megitéIéséhez szükséges harminc napi önkéntes mttnkára kötelezetteket fogadó szenezeÍek

kdzé. Az idei évben } 5 ./őt '/'ogadtunk ebben a formóban, s munkájuk hozzájárult' hogl.
a.f'acebook-on keresztíil Stabil 5500.lős kovetői górdt)t sikerüh Ósszekoyácsolnunk.

A W' kerületben, ahol tagságunk és ideiglenes beJbgadóhlál léllő kulyóink dönlő löbbsége,san,

kiváIóak és er(;SÖdÍek kapcsolataínk az önkormányzaÍtal, a helyi kibeItél,éveI' mely idén is Íolylalld
egyesiiletünk bevonásával a kéthetenkénti rent1szerességgel jelentkező ,, Állatbarat " programoÍ.

Ennek réyén Iehetőséget kapunk az évszakrlk, vagl jogszabályi váItozósok miatti őllatturtúsi
ktuulitílsokról felvilógosító tel,ékenységre, s o yeIiink késziilt .felvételek 27 ezer hóztartósba jutnalr el'

Á kábeltél,é az idei éúen 6 oktatófilmet készített szenezetünkkel.

Rendszeres résztve|)ői |og&nk a kerület kazponli rendezvényeinek, iIlene az idei évben kéÍ keriileti
nagyrenJezv!ny lavasszal cl III. ,, ÁtlqL|s Ember'' Családi Nap. ós szcptembcrbcn 0 lll' ,, Átlut cs

Ember" Áttatok Vilógnapi Rentlezvény szervezői. Előbbi keretében egy ÓÍ nemzet yersenyzőiÍ

'felt,onultató dog dancing verseny szpc'lnzorrli és lebonyoIítói ís voltttnk a sporttig hazci
meghonosodasanak 1t). éuforr1ulója alkatmabót' Az Átlutok Viltignapi Rendezlú y egyben

örökbefogadó nap is yolÍ: ezen ]0 Szenezet lett részt, 82 kLiyálal, s mindkét rendezyény

eImaradhatatlan színfoltjai loltak a nívós állategészségügyi ismereÍlerjesztő előadások.
Honlapunk 2012-es megújulása az idei éyre hozta meg eredményét: ézelÍSégiifik nrlpi átlagban 280-

290 látogutó.

4. KÍmutatás a közhasznú tevékenvség érdekében Íelhasznált vaqyonÍól

Egyesijleti'jnk adományokbÓl, költségvetési támogatásbil, tagdijbóI látja el a feladataít, válIaIkozási
tevékenységet nem folytat, közhasznú bevétele nem Volt.

Az adományok Összege 2012 évben 5.768eFt' 2013 évben 4.653eFt volt'
A teljes adomány összegét felhasználtuk állatmentésre, állattartásra' állatvédelemre.
Az Állat és Ember Egyesijlet 2O12 évben 1.628'553'- Ft,2013 évben 1'865'904.-Ft szja 1% költségvetési
támogatásban ré szesü lt.
A 2012 évben kapott 1.628.553.-FtbÓl 1.060'016'-Ft-ot még 2012 éVben felhasználtunk közhasznú
tevékenységre, állafuédelemmel kapcsolatosan állatorvosÍ ellátásra, étel és felszerelés, á attartás,
mentés, rehabilitácÍó,más hasonló tevékenységü közhasznÚ szervezetek támogatására, rendezvényekre'
A 2012-ben fel nem használt 568.537.-Ft összeget elhatároltuk 2013 éVre kózhasznú tevékenységre,
állafuédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés, á attaftás' kutyaoktatás,
mentés, rehabilitáciÓ, más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására, rendezvényekre.
Állatvédetemi tevékenységre (átattaftás,gyógyítás, menÍés, panzíi, étel, felszerelés, rehabÍtitáció) forditott
,összeg 2012 évben összesen] 4'600eFt' Egyéb ráforditás: 4'237eFL ebből adott támogatás 3'191eFt.
Á atvédetemi tevékenységre (átattaftás,gyógyÍtás, mentés, panziÓ, étel, felszerelés, rehabititácii) forditott
Ósszeg 2013 évben osszesen: 4.614eFt' Egyéb ráforditás: 1 '755eFt, ebbőI adott támogatás 1 .149eFt.

2013 éVben a kÖltségvetésből kapott szja 1% támogatás Összege 1 .865.904'-Ft volt, ebból elhatárolt összeg
2014 évrc 1.228.368.-Ft', a fennmaradó összeg 637'536.-Ft 2013 éVben felhasználásra került
állatvédelemi tevékenységre (álattartás'gyÓgyitás, mentés, panziÓ' étel' felszerelés, rehabilitáció,
más hasonlÓ tevékenységü közhasznÚ szervezetek támogatására,rendezvényekre).

2013 évben a helyi Önkormányzat által meghideteft pályázatokon 150.000.- Ft rsszegú pályázati
támogatásban részestjltünk, melyet állatvédelmi oktató rendezvényekre, 'családÍ nap' rendezvény
sze rve zé sé re f ord ított u n k.

Egyesületünknek vagyona nincs, bevételeinket teljes egészében közhasznú céljaink elérésére forditjuk'

tőke változása eFt EIőző év Táravév válÍozás
saiát tőke 321 335 59

1 lndulÓ tőke/Jegyzett tőkl
Tő ke v á I tozá s/E re d m é n y
vállalkozásí Eredmény

o 0 0
2 262 334 -539
3 0 0 0

Állat és Ember Egy.



5. Cél szerinti iuttatások kimutatása

szervezetünk céI szerinti jultatást nem adott 2012 és 2013 évben,2012évben a továbbadott
adományok összege 3'191eFt volt, 2013 évben a továbbadott adományok össaege 1.149eFt vott.

Az Átlat és Ember Egyesütet adományozóktól kapott adományokbol szerzett bevétete 2012-ben
5.768eFt' 2013-ben 4.653eFt volt, melyet teljes összegben álIatvédelemre és á atvédelem támogatására
használtunk fel'
Az Áttat és Ember Egyest)tet 2012 évben 1.628'553.- Ft,2O13 évben 1.B65.gO4.-Ft szja 1% költségvetési
tá mog atá s b a n ré sze stj lt'
A 2012 évben kapott 1.628.553.-Ftbil 1'060'016'-Ft-ot még 2012 évben felhasználtunk közhasznÚ
tevékenységre, állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés, állattaftás,
mentés, rehabilitácÍÓ,más hasonli tevékenységü kijzhasznÚ szervezetek támogatására.
A 2012-ben fel nem használt 568'537'-Ft összeget elhatároltuk 2013 éVre ki)zhasznú tevékenységre,
állatvédelemmel kapcsolatosan áIIatorvosi eIlátásra, étel és felszerelés, állattartás, kutyaoktatás,
mentés, rehabílitáciÓ, más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására.

2013éVben a költségvetésból kapoft szja 1% támogaÍás ósszege 1'865.904'-Ft Volt, ebből elhatárolÍ c'sszeg
2014 éVre 1 .228.368'-Ft, a fennmaradÓ összeg 637.536.-Ft 2013 évben felhasználásra került
állatvédelemÍ tevékenységre (álattaftás,gyógyítás, mentés, panzió, étel, felszerelés, rehabílitácii).

Állatvédetemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, menÍés, panzio, étel, felszerelés, rehabititáciÓ) forditott
összeg 2012 évben Ósszesen: 4'600eFt' Egyéb ráfordítás: 4'237eFt, ebből adott támogatás 3.191eFt.
Áttatvédelemí tevékenységre (átattartás,gyógyítás' menÍés, panao, étet, felszerelés, rehabi!ítáCió) fordÍtott
osszeg 2013 évben osszesen] 4'614eFt' Egyéb ráforditás: 1'755eFt, ebből adott támogatás 1.149eFt.

Egyesúletünk 2012 évben a helyi Önkormányzat által meghÍrdetett pályázatokon 280'ooo.- Ft rsszegú pályázati
támogatásban részesúlt, melyet állatvédelmi oktató rendezvényekre, állatok világnapja rendezvény,
családí nap rendezvény, kutyakötelesség klub rendezvény, állattaftás oktatÓ gyermek kifestőkönyv
e lkészitésére haszn áltu n k fel'
2013 évben a helyi Önkornányzat áttal meghirdetett pátyázatokon 150'ooo'- Ft Ósszegíj pályázati
támogatásban részesültünk, melyet állatvédelmi oktatÓ rendezuényekre, 'Családi nap' rendezvény
szervezé sére ford Ítottu nk.

Központi költségvetésből, elkijlónített pénzalapból, Fóvárosi Ónkormányzattól, Ónkormányzati
társulásoktól, más helyí önkormányzattil és egyéb pénzalapbÓI nem kaptunk támogatást.

6. A vezető tÍsztséeviselőknek nvúitott iuttatások értékének, itt, összegének kimutatáaa
Az Áltat és Ember Egyestjlet 2o12 és 2o13 években nem nyújott sem pénzbeli' sem természetbenijuttatást,
sem szolgáltatást a vezetÓ tisztségvÍselóinek sem Önkénteseinek, tevékenységLjket Ónkéntesen, társadalmi
munkában Végzik bármilyen juttatás nélkül.

7. Közhasznú iogállás meqállapításához sziikséges adatok

A tárqvévi gazdálkodás bemutatása.

7.7. Bevételek

Kapott támogatások
Az Allat és Enber Egyesütet elózó és tárgyévi kapott támogatásait mutatjuk be a jogszabáty szerinti bontásban'

Bevételek 2012. 2013
lsszes bevétel
Közhasznú célú működésre kapott támogatás

AlapitÓktil
Kózponti kt'ltségvetésből szJA 1%

Tárgyév

Q3Z9
5859

0
1206 elh.1228eFt

\

eFT-ban Előző év
sEgé
8252

0
elh.568eFt 2484
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Helyi önkormányzaftól
Társad al o m b i ztos Í tÓtÓ l
Egyéb
Továbbutalási cé al kapott

AdományozóktóI kapott adományok összesen
a, magá nsze mélye ktől kapott adom á ny
b' cégektol kapott adomány
c, szervezetektől kapott adomány

Pályázatí Úton elnyert támogatás
Kózhasznú tevékenységből származi bevétel
T ag d ij bÓl szá rma zi bev éte l
Egyéb bevétel
Pé nzintézettől kapott ka m at

0
0
0
0

5768
4618
1 150

0
280

0
360

0
4

0
0
0
0

4653
3803
850

0
150

0
360

0
1

2012 évben a Xv. Kerületi Ónkormányzat pátyázatán Egyestjtettjnk2\oeFt pályázati támogatást kapott.
A 280eFt teljes összegben állafuédelmi oktatás rendezvényre lett felhasználva, az elszámolás megtöftént.
2013 éVben a XV. Kerüteti onkormányzat pályázatán Egyesületünk 1soeFt pátyázatÍ támogatást kapott.
A 150eFt teljes összegben áIlafuédelmi oktatás rendezuényre lett felhasználva, az elszámolás megtörtént.
Az Átlat és Enber Egy' etózó és a táryyévben kozhasznú tevékenységbÖt, váltatkozásbót bevételt nem at et'

2012-ben a kÖltségvetésbÖl kapott szja 1% tánogatás Összege 1.628'553.-Ft volt, ebből elhatárolt osszeg
2013 évre 568'537'-Ft, mely felhasználásra került.

2013évben a kÖltségvetésbóI kapott szja 1% támogatás lsszege 1'865.904'-Ft Volt, ebből elhatárolt Összeg
2014 évre 1'228'368.-Ft bevételként a 2013-ben felhasznált fennmaradó tjsszeg 637.536.-Ft szerepel,
valamint a 2012 évről 2013 éVre áthozott és felhasznált 568.537.-Ft-al egyÍ)tt'

XV'ker' Önkorm' által pályázat keretében tamogatott program:,,Állat és Ember családi Nap',
a pályázatí összeg 150.000.-Ft volt.

7.2. Kiadások

Kozh a szn ú tevé kenység h ez ka pcsolÓdÓ
szerí nt kertjltek elszá molásra.

állatvédelmi és múkiidésí kÓltségek az általános szabályok

eFt-ban
Kiadások összesen 2or2. 2013
Anyagje egú ráÍorclitások eFt

Any ag költség (táp,tel sze re l é s,gyóg y sze r, m i kroch i p)

N yom tatván y, i rod aszer
Tisztitószer
Egyéb anyag
Posta, telefon, internet
szá itás
Bérleti dijak
oktatás, továbbképzés
Tagdiak
Hidetés,reklám,prop.
szolgáltatá s (á ateg é szs ég tjgy i e átá s, el h e l ye zé s)
Bankköltség
Egyéb szolgáltatás

személyi je eg(j ráforditások eFt
Bérköltség
Egyéb szenélyi je 'ráf'
Járulékok

Értékcsökkenés eFt
Egyéb Éftékesitefttárgyieszk'

Előző év
g8:rz

4600
2081

19

1

89
65
0

118
o
0

407
1654

Tárgyév
6369
4614
1550

57
1

0
81

7
18
o
0
0

2679
68

153

9.

o
0
0

9.

0

130

9.

0
0
0

9.

0
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Adók, hozzájárulások
Egyéb nf' vissza nem ig. áfa
Továbbadoft adományok
Kfle egyéb ráforditások

Pénzügyi mÍjveletek ráíoÍdiasa eFt

Az Áttat és Enber Egyes(jlet etőző és a tárgyévben vállalkozási ráforditást nem érvényesített' nem végzett
vá alkozási tevékenységet' Az egyesület Vezetői, inkéntesei tiszteletdijban nem részesültek'
alkalmazott, megbízási szerződéses dolgozÓ, más foglalkoztatott nem volt'

7.3. Mutatók

A közhasznú Jogállás megállapitásahoz szükséges mutatÓk a kozhasznÚságile/enÍés mutatók
mel tékletként tekinthetők meg.

Budapest, 20 1 4' március. 1 5'

I
1046
3191

I
0

I
606

1149
p
0
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Allat és Ember Eqvesiilet
székhely 115'l Budapest, Pisztráng u.3.
Adószám: '1819537 6-2-42
cégjegyzékszám: 12'760
Egyszerúsített éVes beszámo|Ó mérlege a keftés könywitelt vezető egyéb szervezetek részére
A mérleg fordulónapja: 2013.12'31 .

Oldal 1

1000 HllF Elozó éV Tárqvév

0't. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 0 0

02. l. lmmateriá|is iavak 0 0

03. ll' Tárqvi eszközök 0 0

04. lll' Befektetett oénzÜovi eszközök 0 0

05. B. Forqóeszközök (06-09. Sorok) 890 1563

06. l' Készletek 0 0

07. ll. Követelések 0 0

08. lll. Értékpapírok 0 0

09. lV. Pénzeszközök 890 I COJ

't 0. c. AktÍv időbeli elhatárolások 0 0

'l't . EszKozÖK (AKTíVÁK) Összeser,t (o1+o5+1o. sor) 890 1563

12. D' saiát tőke ('l3-19' Sorok) 32'l 335

l. lnduló toke/Jeqvzett tőke 0 0

14. ll' Tőkeváltozás/Eredmény 262 334
15. lll' Lekötött tarta|ék 0 0

tr) lV.Értékelési tartalék 0 0

17. V' TárqvéVi eredménv aIaptevékenvséoből (közhasznú) 59 ,|

18. Vl. TárqyéVi eredmény Vállalkozási tevékenVséobŐ| 0 0

20. E. céltartalékok 0 0

2',t. F. Kötelezettségek |22-24. sorok| 0 0

22. l. Hátrasorolt kötelezettséoek 0 0
23. ll.Hosszú leháratú kötelezettséqek 0 0

24. ll l. Rövid Ieiáratú kötelezettséqek 0 0

25. G. Passzív időbeli elhatárolások 569 '122A

26. FoRRÁsoK (PAsszíVÁn összEsEN (12+20+21+25'so|| 890 1563

Budapest,2014.03.15.

A közzétett adatok könywizsgálattal nincsenek a|átámasztva.

.i,
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Áltat és Ember EqvesüIet
székhely '1151 Budapest, Pisztráng u.3.

Oldal 1

Adószám: 1A195376-2-42
Cégjegyzékszámi 12'760

Kozhasznú eredménykimutatás a kettős kÓnyvvitelt vezetÓ közhasznÚ szervezetek részére

Beszámolásí időszak: 201 3'01'01-2013'1 2 31'

,IOOO HUF E|óző év Tárqvév

osszes közhasznú tevékenvséo bevételele 8896 6370

4.1. KÖzhasznú célú mLjkÖdésre kapott támooatás 8252 5859

4.1.4 alapitóktól 0 0

A.1.8. kÖzponti kÖltségVetésbol 2444 1206
A.1.C. helyi önkormányzattól 0 0

4.1.D. adománVok 5768 4653

4.2. Pá|vázali Úton elnvert támooatás 280 150

4.3. Közhasznú tevékenvséqbŐl származó bevétel 0 0

4.4. Taqdiibó| származó bevétel 360 360

4.5. EqVéb bevétel 4 1

B. Vállalkozási tevékenvséq bevétele 0 0
c. osszes bevétel (A+B) 8896 6370
D. Közhasznú tevékenyséq ráford itásai 8837 6369
D.1 AnVaqielleoű ráfordításai 4600 4614
D.2. Személvi ie!leqű ráforditásai 0 0

D.3. Értékcsökkenés 0 0
D.4. Eovéb ráfordítások 4237 1755
D.5. Pénzüqyi műVeletek ráfordítása j 0 0
u.o. RendkíVűli ráÍord Ítások 0 0
E. Vállalkozási tevékenvség ráfordításai 0 0
E.1. AnVaoielleqű ráfordításai 0 0
E.2. személvi ielleqű ráforditásai 0 0
E.3. Értékcsökkenés 0 0
E.4. Eqyéb ráfordítások 0 0
E.5. PénzüqVi múVeletek ráfordításai 0 0
E.6. RendkíVűli ráfordítáSok 0 0
F. osszes ráforditás (D+E) 8837 6369
G. Adózás elótti vállalkozási eredménv (B-E vaqv c+F) 0 0
H. Adófizetési kötelezetséq 0 0

Tárqvévi vállalkozási eredménv (G-H) 0 0

J. Tárqvévi közhasznú eredeménv (A+D) 59 'l

Budapest, 2014.03.15.

A kózzétett adatok könywizsgálattal
A köZzétett adatok könwvizsgá|attal

nincsenek a|átámasztva'
nincsenek alátámasztva'

"ÁLLÁT ó$ EMBm"._Ál:-.ÁÍí'tÉRi'És'ii'''
:ult'urÁlr: +" s$alonlÓ |

1|j. Bp ' fi*l'áng
AooszáÍí' l8195n7. ''
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Allat és Ember EqvesüIet
székhely 1151 Budapest' Pisztráng u' 3.
Adószám: 18195376-2-42
Cégbíróság: FővárosiBíróság,mintCégbíróság
Cégjegyzékszámi 12'760

Kozhasznú eredménvkimutatás a kettls kÓnwvitelt VezetÓ klzhasznÚ szervezetek részére
Tájékoztati adatok

Beszámolási idoszak: 201 3.01 .01 -2013''l2.31'

TÁJÉKoZTATó ADAToK 'l ooo HUF Előző év Tárqvév

A. személvi ielleqÚ ráÍorditások 0 0

1 Bérköltséq 0 0

ebból - meqbízási diiak 0 0

{iszteletdijak 0 0

2. Személvi ieleloű eoVéb kifizetések 0 0

BérjárUlékok 0 0

B. A szervezet által nvúitott támooatások 3191 1'149

i
1,,

Budapest,2014.03.15. ... ... ... ... ...:.. ,.. ...:.. ... ... ....
'A gazdálkodó képviselóje

, "ÁL|^T é! EMaEF"
ALL^t aÉ T jiql'l . ( 7r'r'lé.',aiiutiulúLlg éJ s.Á !: "', ._ ''";:.':rr,ep.,'li.,; . ',"

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztvádosrá'i lsl$53_r, ' .


