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Az egyéb  szervezet neve:  'Állat és Ember'  Állat és Természetvéd , Kulturális és Szabadid  Egyesület.
Az egyéb szervezet székhelye: 1151 Budapest Pisztráng u. 3.  
Elnök: Takács Katalin.  TEÁOR   9499.

Azonositó adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az Állat és Ember Egyesület  besorolása, a regisztrációt végz
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonositó adatai az alábbiak: F városi Biróság a 12.760 
sorszám alatt vette nyilvántartásba a szervezetet 2007.12.13-án,14.Pk.60.773/2007/2.lajstromszámon.
A szervezet közhasznú szervezetnek lett min sítve 2007. december 13.-val, ismételten  2014.05.31.
Tevékenység:  alapcél és közhasznú tevékenység.
Az Állat és Ember Egyesület 2007-ben alakult.
A szervezet célja és f bb tevékenységei az alábbiak:
    állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése,
    környezetvédelem, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése, állatvédelem, 
    állatvédelemmel kapcsolatosan mentés, állatorvosi ellátás, állattartás panzióban, étel és
    felszerelés, rehabilitáció biztositása.

A számviteli beszámoló  mérleg-eredménykimutás  és tájékoztató adatok  mellékletként  tekinthet k meg.
Jelen beszámoló a 2015.01.01-2015.12.31. id szakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015.12.31.
A mérleg f összege  3.324eFt,  a mérleg szerinti eredmény 3eFt azaz háromezer forint.
1.3. Könyvvizsgálat
A beszámoló adatai mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrend, sem más jogszabályi
el írás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A számviteli feladatok
ellátását, irányításást a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkez , az 
el írt feltételeknek megfelel  személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felel s személy neve, címe, 
regisztrálási 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 jövedelmez ségi
helyzetér l megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészit  információk közlése nem
szükséges.

Az állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
Az állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése,
kulturális és szabadid  tevékenység végzése, beleértve ifjúsági programok szervezését is,
kapcsolattartás, támogatás és épités a hazai és külföldi állatvéd  szervezetekkel.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1998. évi XXVIII. Törvény  VII. Fejezet 41. §  az állatok védelmér l és kíméletér l.
1998. évi XXVIII. Törvény  IX. Fejezet 43/A. §  az állatvédelmi oktatásról.
1995. évi LIII. Törvény 54§ a környezet védelmének általános szabályairól.
Alapitó okirat szerint az állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység   végzése,
környezetvédelem, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése.
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Közhasznú tevékenység célcsoportja:  Budapesten és Magyarországon él  emberek.
Közhasznú tevékenységb l részesül k létszáma:  30000 háztartás

Közhasznú tevékenység f bb eredményei:
Gyakorlati állatvédelem:  az idei évben 59 kutyát adtunk örökbe, és a segítségünkkel 18 cica került 
gazdához. 
A cicáknak technikai és esetenként táp, gyógyszer segítséget adunk. Önmagában alacsonynak t nik
a szám,figyelembe véve azonban, hogy egyesületünk a halmozottan hátrányos helyzet  (beteg, id s, 
fogyatékos viselkedészavaros) állatokra koncentrál, és állományunk 70%-a folyamatosan 7 év fölötti, 
az örökbe adottak között pedig többszörös súlyos ortopédiai m téteken átesett, sérült állatok, vakok,
több, b rbetegség miatt teljesen lekopaszodott, és teljes szocializálatlanságuk miatt  hosszú

túlnyomó többséget, elégedettek is lehetünk.A hozzánk bekerül  állatok dönt  többsége komoly,4-10 
hónapos orvosi kezelés és rehabilitáció után kerül csak örökbe adható állapotba.Pl.  Egy-egy ortopéd 
vagy szemm tét rehabilitációs ideje 3-6 hónap, nem egy egyednél több ilyet is el kell végezni, a rüh, 
demodex gyógyulása szintén 2-4 hónap, így nyilvánvaló,nem dolgozhatunk olyan forgási sebességgel,
mint a kölykökre vagy fiatal feln ttekre ráálló szervezetek, költségeink viszont az állomány 
összetételéb l adódóan a tetemes állatorvosi költségek emiatt sokkal magasabbak.
Az év során 80 fölötti számú új állatot vettünk gondozásba. Változatlanul a sintértelepeken
altatásra kiírt, vagy a gazda halála, vagy külföldre történ  kivándorlása miatt egyedül maradt
vagy sajnos csak egyszer en megunt  állatok mentését tekintjük els dlegesnek, s tesszük az 
ország egész területér l. A sintértelepi mentések aránya n tt, az állatok karanténozását
egyik tagunknak köszönhet en az év során zökken mentesen meg tudtuk oldani.

Telephelyünk nincs, így elhelyezésüket ideiglenes befogadóknál vagy kutyapanzióban oldjuk meg. 
2015-ben az egyesület által 2012 óta végzett yorkie fajtamentés nagyon nagyot fejl dött, kapcsolatai 
b vültek, er södtek, a yorkie-s közösség körében munkánk országosan ismertté és elismertté vált. 
A fajtából átlagosan 10-17 egyed van egyidej leg szervezetünknél. Az egyesület munkáján belül a  
yorkie fajtamentés lett a húzóágazat, úgy az örökbeadások számát tekintve, mint az idei év 1%-os 
bevételét tekintve, mely a fajta kedvel inek köszönhet en az el z  évinek kb. 2,5-szorosára n tt.
Ilyen 1% növekedéssel valószín leg egyedül állunk az országban, mely nagy elismerést jelent.

ilyen nagy sorrendben a 6. és 7. akciónk voltak ezek – helyi léptékben már látványos hatású: 
három éve nem jeleztek leadásra almot.

Felvilágosító tevékenység:  A beszámoló évében a felvilágosító tevékenység a magas állatlétszám,  
és az igények hiánya miatt háttérbe szorult. Bár az önkormányzaton keresztül az év során 
többször kiküldtük, valamennyi kerületi iskolának a négy modulból álló ingyenes
programunkat, egyetlen igény, visszajelzés sem jött. 
Érthetetlen ez annak fényépben, hogy a pályázati alapokból bonyolított Panellkutya 
program iskolai programjai általános iskola alsó tagozatnál több, mint 600 f t,
középiskolai korosztályban kb. 400-at ért el, utóbbiak közül nagyon sokan - kb. 30 gyerek - 
ennek hatására egyesületünknél teljesítette 50 órás közszolgálati kötelezettségét.
A Panelkutya lakótelepi kutyafuttatókon rendezett négy kitelepülés kb. 200 kutyatartót ért el. 
Mérlege rendkívül pozitív, de számos ok - pl. forráshiány - miatt az egy-egy eseményb l 
álló, kitelepüléses programokat kell el térbe helyeznünk.  
Egyre inkább szembesülünk vele, mennyire enerváltak az emberek – sajnos már a gyerekek is. 
csak akkor mozgósíthatók,ha a helyükbe viszik a programokat, a kitelepüléses programokra. 
Hasonló okokból az „álcázott felvilágosításra” kellett helyeznünk a hangsúlyt. 

akciónként kb. 200-220 m téttel, ami a kóborkutya létszám leküzdésében – különösen, hogy

rehabilitációt igényl , nálunk, vagy más szervezetnél évek óta gazdára váró állatok tették ki a

Átlagban egyidej leg 60-62 kutya van a gondozásunkban és 12-17 cicának nyújtunk segítséget. 

A 2015-es évben  két, négy rendel t bevonó nagyszabású észak-pesti ivartalanítási akciót 
szerveztünk és bonyolítottunk a lakosság számára: a kedvezményes áraknak köszönhet en 
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A középiskolásokat mint az érettségi letételéhez szükséges 50 órás közösségi
munka teljesítésére lehet séget adó szervezet fogadjuk. Tapasztalataink jók, a gyerekek  
szívesen jönnek hozzánk, a munkát valóban segít  szándékkal, nem kötelez
ny gként végzik, az id , amit nálunk töltenek, nekik és, nekünk is hasznos. Segítségük mérhet ,
k pedig nagyon sok gyakorlati állattartási ismerettel, de egyben: gondolkodni valóval távoznak, 

miután belelátnak egy civil szervezet életének legtöbb szintjébe.
Jelenleg 22 középiskolával van szerz désünk, a gyerekek kutyasétáltatásban és 
állataink  internetes felületeken történ  hirdetésében vesznek részt.
A feln ttek körében társadalmi felel sségvállalás programunkon keresztül is végeznénk  
felvilágosítást, ám ez a két oldal más megközelítése miatt nem sikeres,
más ugyanis a hozzáállás: mi szabadid ben vagyunk önkéntesek, munkahelyünk van, a Morgan 
Stanley, a Nalco, a DPD, és a tavaly el tt l a BP és a Carbon Solutions önkénteseit
munkaid ben küldené. 
Teljes szabadságunkat nem tudjuk a fogadásukra áldozni,mivel pedig a cég a
munkaidejüket fizetné, szabadidejükben a dolgozók nem kívánnak ezzel foglalkozni.

Szervezetünk fejl dése:  A Strázsa Kutyapanzióval és Kutyaiskolával 5. éve folyó 
együttm ködésünknek köszönhet en m ködésünk nyitott, kutyáink egész nap látogathatók,ami 
nagyban el segíti a szervezet hitelességét, és a jól megközelíthet  hely, és nyitottságunk, a 
tömegbázis  növekedését. Önkénteseink száma 90 f  körüli. 
2011-ben bejelentkeztünk az Emberi Er források Minisztériumhoz, és közhasznú munkára illetve
jövedelempótló támogatás megítéléséhez szükséges harminc napi önkéntes munkára kötelezetteket
fogadó szervezetek közé. Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan 5 f t fogadtunk ebben a formában. 
A minket választók: visszajárók. Új segítséget nem tudunk err l a területr l bevonni, egyrészt 
a közmunka térnyerése miatt, másrészt mivel a munkaügyi központok inkább az 
önkormányzatokhoz vezénylik ki az ilyen kötelezettségüket teljesít ket.
A facebook-on keresztül 10 000 f s stabil követ i gárdát sikerült összekovácsolnunk
az egyesületnek. Szimpatizánsaink a Yorkie Fajtamentés támogatására külön oldalat hoztak 
létre (ezt nem az egyesület kezeli) ennek 3 000 f s a tagsága. 

A XV. kerületben, ahol tagságunk és ideiglenes befogadóknál lév  kutyáink dönt  többsége van, már 
hagyományosan kiválóak kapcsolataink az önkormányzattal,a helyi kábeltévével, mely idén is folytatta 
az együttm ködést: ivartalanítási akcióinkat ingyenesen reklámozzák, megmozdulásainkról -pl. a 
Panelkutya valamennyi kutyafuttatós programja - filmfelvételt készítettek.
Ennek révén lehet séget kapunk az évszakok, vagy jogszabályi változások miatti állattartási 
aktualitásokról felvilágosító tevékenységre, s a velünk készült felvételek 35 ezer háztartásba jutnak el. 

Igyekszünk pár tevékenységünket átszervezni, mert az eddigi úgy t nt, nem igazán hatásos. Ennek
jegyében úgy döntöttünk:nem tartjuk meg hagyományos évi két nagyrendezvényünket,  családi napot
és az állatok világnapi rendezvényt ugyanis bármilyen sikeresek is voltak,hasznosságuk az egyesület
szempontjából bizonytalan, így erre sz kös lehet ségeinkb l forrást nem áldozunk.

2015 évben 500-600 f  között mozgott.

Egyesületünk adományokból, költségvetési támogatásból, szja 1%-ból pályázatból, tagdijból látja el a 
feladatait, vállalkozási tevékenységet nem folytat, közhasznú tevékenységb l bevétele nem volt.
Az adományok összege 2014 évben 5.062eFt, 2015 évben 5.920eFt volt.
A teljes adomány összegét felhasználtuk állatmentésre, állattartásra, állatvédelemre, állatok oktatására,
elhelyezésre, alapitó okiratunk szerinti  közhasznú alaptevékenységünkre.
Az Állat és Ember Egyesület  2014 évben 2.262.744.- Ft, 2015 évben 4.571.784.-Ft szja 1% költségvetési 
támogatásban részesült, pályázati támogatás összege 878.493.-Ft volt, jele KMOP-511/B-12.

Honlapunk 2012-es megújulása  után nézettségünk stabilizálódott: napi látogatottságunk
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A 2014 évben kapott szja1% 2.262.744.-Ft-ból  924.004.-Ft-ot még 2014 évben felhasználtunk  közhasznú 
tevékenységre, állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés, állattartás, állatoktatás
mentés, rehabilitáció,más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására, rendezvényekre,
alapitó okirat szerinti céltevékenységre.
A 2014-ben fel nem használt 1.338.740.-Ft összeget elhatároltuk 2015 évre közhasznú tevékenységre,
az elhatárolt összeget 2015 évben teljes egészében közhasznú  alaptevékenységünkre felhasználtuk,
állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés, állattartás, kutyaoktatás,elhelyezés,
mentés, rehabilitáció, más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására, rendezvényekre,
alapitó okirat szerinti céltevékenységre.

A 2015 évben kapott szja 1% 4.571.784.-Ft költségvetési támogatásból 1.600.169.-Ft-ot még 2015 évben 
felhasználtuk közhasznú alaptevékenységünkre, el z  éveknek megfelel en,   2.971.624.-Ft-ot 
tartalékoltunk  2015 évre,  alapitó okiratunk szerinti alapcélokra.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, elhelyezés, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott  
összeg 2014 évben összesen: 5.430eFt.   Egyéb ráforditás:  2.193eFt, ebb l adott támogatás 1.386eFt.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, panzió, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott  
összeg 2015 évben összesen: 8.109eFt.   Egyéb ráforditás:  1.986eFt, ebb l adott támogatás 729eFt.

2014 évben a helyi Önkormányzat által meghirdetett pályázatokon nem kaptunk pályázati támogatást,
2015 évben a helyi Önkomrányzat által meghírdetett pályázaton nyertünk 878.493.-Ft-ot,
melynek elszámolása megtörtént 2015 évben, a pályázat megnevezése "XV.ker.-16-Kisállattartás a lakótelepen"
jelzése MP-KMOP-511/B-12, ill. "A Zsókavár utcai akcióterület III ütemü fejlesztése szociális célú városrehabilitáció
témában" jelzése KMOP-511/B-12K-2012-0002.

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

Saját t ke változása eFt El z  év Tárgyév Változás
Saját t ke 335 338 0

1 Induló t ke/Jegyzett t ke 0 0 0
2 T keváltozás/Eredmény 335 335 1
3 Vállalkozási Eredmény 0 0 0
4 Közhasznú tevékenység eredménye 0 3 -1

Szervezetünk cél szerinti juttatást  nem adott 2014 és 2015 évben, 2014 évben a továbbadott
támogatás  1.386eFt volt, 2015 évben  a továbbadott támogatás,  költségek ellentételezésére 729eFt volt.

Az Állat és Ember Egyesület adományozóktól kapott adományokból szerzett bevétele 2014-ben 
5.062eFt,  2015-ben 5.920eFt volt, melyet teljes összegben állatvédelemre és állatvédelem támogatására
használt fel alapcéljának megfelel en.
Az Állat és Ember Egyesület  2014 évben 2.262.744.- Ft, 2015 évben 4.571.784.-Ft szja 1% költségvetési 
támogatásban részesült, 2014 évben pályázati támogatásban nem részesült.
A 2015 évi önkormányzati pályázati támogatás összege 878.493.-Ft volt, jeleMP-KMOP-511/B-12,
KMOP-511/B-12K-2012-0002.
A 2014 évben kapott szja1% 2.262.744.-Ft-ból  924.004.-Ft-ot még 2014 évben felhasználtunk  közhasznú 
tevékenységre, állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés, állattartás, állatoktatás
mentés, rehabilitáció,más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására, rendezvényekre,
alapitó okirat szerinti alaptevékenységre.
A 2014-ben fel nem használt 1.338.740.-Ft összeget elhatároltuk 2015 évre közhasznú tevékenységre,
az elhatárolt összeget 2015 évben teljes egészében közhasznú  alaptevékenységünkre felhasználtuk,
állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés, állattartás, kutyaoktatás,elhelyezés,
mentés, rehabilitáció, más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására, rendezvényekre,
alapitó okirat szerinti alaptevékenységre.
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A 2015 évben kapott szja 1% 4.571.784.-Ft költségvetési támogatásból 1.600.169.-Ft-ot még 2015 évben 
felhasználtuk közhasznú alaptevékenységünkre, el z  éveknek megfelel en,   2.971.624.-Ft-ot 
tartalékoltunk  2015 évre,  alapitó okiratunk szerinti alapcélokra.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, elhelyezés, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott  
összeg 2014 évben összesen: 5.430eFt.   Egyéb ráforditás:  2.193eFt, ebb l adott támogatás 1.386eFt.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, panzió, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott  
összeg 2015 évben összesen: 7.988eFt.   Egyéb ráforditás:  1.986eFt, ebb l adott támogatás 729eFt,
értékcsökkenés 121eFt volt.
Központi költségvetésb l, elkülönített pénzalapból, F városi Önkormányzattól, önkormányzati 
társulásoktól, más helyi önkormányzattól és egyéb pénzalapból nem kaptunk támogatást.

Az Állat és Ember Egyesület 2014 és 2015 években nem nyújott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást, 
sem szolgáltatást a vezet  tisztségvisel inek sem önkénteseinek, tevékenységüket önkéntesen, társadalmi 
munkában végzik bármilyen juttatás nélkül.

Kapott támogatások 
Az Állat és Ember Egyesület el z  és tárgyévi kapott támogatásait mutatjuk be a jogszabály szerinti bontásban.

eFT-ban El z  év Tárgyév

7214 9737
0 0

elh.2972eFt 2152 2939
0 878

                 Társadalombiztosítótól 0 0
                 Egyéb 0 0
                 Továbbutalási céllal kapott 0 0

5062 5920
                 a, magánszemélyekt l kapott adomány 4176 5520
                 b, cégekt l kapott adomány 886 400
                 c, szervezetekt l kapott adomány 0 0

0 0
0 0

408 360
0 0

Pénzintézett l kapott kamat 1 1

Az Állat és Ember Egyesület adományozóktól kapott adományokból szerzett bevétele 2014-ben 
5.062eFt,  2015-ben 5.920eFt volt, melyet teljes összegben állatvédelemre és állatvédelem támogatására
használt fel alapcéljának megfelel en.
Az Állat és Ember Egyesület  2014 évben 2.262.744.- Ft, 2015 évben 4.571.784.-Ft szja 1% költségvetési 
támogatásban részesült, 2014 évben pályázati támogatásban nem részesült.
A 2015 évi önkormányzati pályázati támogatás összege 878.493.-Ft volt, jeleMP-KMOP-511/B-12,
KMOP-511/B-12K-2012-0002.

Adományozóktól kapott adományok összesen

Pályázati úton elnyert támogatás

Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás

Közhasznú tevékenységb l származó bevétel
Tagdijból származó bevétel
Egyéb bevétel

                 Alapitóktól
                 Központi költségvetésb l  SZJA 1%
                 Helyi önkormányzattól

Állat és Ember Egy.
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A 2014 évben kapott szja1% 2.262.744.-Ft-ból  924.004.-Ft-ot még 2014 évben felhasználtunk  közhasznú 
tevékenységre, állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés, állattartás, állatoktatás
mentés, rehabilitáció,más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására, rendezvényekre,
alapitó okirat szerinti alaptevékenységre.
A 2014-ben fel nem használt 1.338.740.-Ft összeget elhatároltuk 2015 évre közhasznú tevékenységre,
az elhatárolt összeget 2015 évben teljes egészében közhasznú  alaptevékenységünkre felhasználtuk,
állatvédelemmel kapcsolatosan állatorvosi ellátásra, étel és felszerelés, állattartás, kutyaoktatás,elhelyezés,
mentés, rehabilitáció, más hasonló tevékenységü közhasznú szervezetek támogatására, rendezvényekre,
alapitó okirat szerinti alaptevékenységre.

A 2015 évben kapott szja 1% 4.571.784.-Ft költségvetési támogatásból 1.600.169.-Ft-ot még 2015 évben 
felhasználtuk közhasznú alaptevékenységünkre, el z  éveknek megfelel en,   2.971.624.-Ft-ot 
tartalékoltunk  2015 évre,  alapitó okiratunk szerinti alapcélokra.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, elhelyezés, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott  

összeg 2014 évben összesen: 5.430eFt.   Egyéb ráforditás:  2.193eFt, ebb l adott támogatás 1.386eFt.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, panzió, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott  
összeg 2015 évben összesen: 7.988eFt.   Egyéb ráforditás:  1.986eFt, ebb l adott támogatás 729eFt,
értékcsökkenés 121eFt volt.

Központi költségvetésb l, elkülönített pénzalapból, F városi Önkormányzattól, önkormányzati 
társulásoktól, más helyi önkormányzattól és egyéb pénzalapból nem kaptunk támogatást.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó  állatvédelmi és m ködési költségek az általános szabályok 
szerint kerültek elszámolásra.

eFt-ban El z  év Tárgyév

Anyagjelleg  ráforditások eFt 5430 7988
Anyagköltség (táp,felszerelés,gyógyszer,mikrochip) 1916 2348
Nyomtatvány,irodaszer 0 40
Tisztitószer 0 0
Egyéb anyag 9 115
Posta, telefon, internet 96 100
Szállitás 0 0
Bérleti dijak 0 0
Oktatás, továbbképzés 0 0
Tagdijak 0 0
Hirdetés,reklám,prop. 0 66
Szolgáltatás ( állategészségügyi ellátás, elhelyezés, állatoktatás) 3199 5160
Bankköltség 55 89
Egyéb szolgáltatás 155 70

Személyi jelleg  ráforditások eFt 0 0
Bérköltség 0 0
Egyéb személyi jell.ráf. 0 0
Járulékok 0 0

Értékcsökkenés eFt 0 121
Egyéb Értékesitett tárgyi eszk. 0 0

Adók, hozzájárulások 0 0
Egyéb ráf, vissza nem ig. áfa 788 1257
Továbbadott adományok 1386 729
Kfle egyéb ráforditások 19 0

Pénzügyi m veletek ráforditása eFt 0 0

Állat és Ember Egy.












