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''Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2016
1.1. A szervezet bemutatása
Az egyéb szervezet neve:'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület.

Az egyéb szervezet székhelye: 1151 Budapest Pisztráng u. 3, adószáma: 18195376-2-42.
Elnök: Takács Katalin. TEÁOR 9499.
Azonositó adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az Állat és Ember Egy. besorolása, a regisztrációt végző
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonositó adatai az alábbiak: Fővárosi 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 minősítve 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 főbb 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.

1.2 Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló mérleg-eredménykimutás és tájékoztató adatok mellékletként tekinthetők meg.

Jelen beszámoló a 2016.01.01-2016.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016.12.31.
A mérleg főösszege 4.107eFt, a mérleg szerinti eredmény 0eFt azaz háromezer forint.
Részletes bemutatás a kiegészítő mellékletben.
1.3. Könyvvizsgálat
A beszámoló adatai mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrend, sem más jogszabályi
előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A számviteli feladatok
ellátását, irányításást a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az
előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős 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 jövedelmezőségi
helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészitő információk közlése nem
szükséges.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Az állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése,
kulturális és szabadidő tevékenység végzése, beleértve ifjúsági programok szervezését is,
kapcsolattartás, támogatás és épités a hazai és külföldi állatvédő szervezetekkel.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1998. évi XXVIII. Törvény VII. Fejezet 41. § az állatok védelméről és kíméletéről.
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 élő emberek.
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30000 háztartás
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Gyakorlati állatvédelem: az idei évben 71 kutyát adtunk örökbe, telephely nélkül ideiglenes befogadói
rendszerben átlagosan 79 kutyából álló állományról gondoskodunk egyidejüleg, sokak sintértelepről
kerülnek hozzánk. 2016 évben 71 állatot adtunk örökbe, ez -önmagában- nem tűnik olyan nagy
számnak. Komoly teljesitménnyé válik azonban az alábbiak fényében
5 kutya súlyos, tartós betegségben (szívbetegség,epilepszia) szenvedett, ez kivizsgálásuk során derült
ki, be kellett állítani gyógyszerezésüket.
14 kutya volt nyolc év fölötti
4 kutya korábban viselkedési problémával küzdött (ezt előbb gyógykezelni kellett)
13 kutyánál igen komoly műtéteket kellett végrehajtani, többükön sorozatműtéteket (2-3 gerincműtét
baleseti sérülés miatt), 3 köztük látóvá tett vak, több volt védencünk daganatműtét és sugárterápia
után gyógyult meg és került családhoz, volt, akinek a helyéből kiszakadt combját kellett visszarögzíteni,
és bénán hozzánk, majd járóképesen gazdához került kutya és számtalan kisebb-nagyobb szem,
és térdprobléma miatt műtött állat van köztük.
Állományunkon belül nagyon jelentős tehát az idős, krónikus betegségben szenvedő, hosszú -3-6 hónap
közötti - gyógyulási időt igénylő sérült (gerincműtét ill. baleseti sérülés utáni rehabilitáció) -vagy 2 hónap
körüli gyógyulási időt igénylő sérült (szemműtétek, patella-műtétek).
Kutyáink legalább 30 %-át kellett az ivartalanításon kívül (ez mindegyiknél megtörténik, 10 éve immár) más
okból is műteni.
Valamennyi általunk kiadott állat veszettség - és kombinált oltott (utóbbiból2x), chipezett, ivartalanított,
szivféreg-szűrt, és csak akkor adjuk örökbe a gondozásunkban lévő állatokat ha elérték az elérhető
legjobb egészségi állapotot. Kifejezetten igyekszünk a többszörösen hátrányos helyzetűeken segíteni.
Ez pedig - a munkánkon túl - pénzbe kerül, örökbeadásuk pedig sokkal nehezebb, mint a fiatal,
egészséges társaiké.Gazdálkodásunk alapja, hogy amit megcsinálhatunk saját magunk, önkéntes
munkával, azt meg is tesszük. Telepünk nincs, a gondozásunkban levő állatok otthonainkban laknak.
Telephelyre nincs költség, panziós elhelyezést csak a nagytestű állatok részére vehetünk igénybe.
Ezen kívül igyekszünk kizárólag egészségügyi alapellátásra (oltások,ivartalanítások, chipezés, labor és
képalkotó diagnosztika) és első osztályú szakorvosi ellátásra, és gyógyszerekre költeni.
Naponta főzünk, hogy költségeinket ezzel is csökkentsük, semmilyen rezsi, munkabér, benzin vagy
telefonköltséget fennállásunk óta az Egyesület pénzéből nem fizettünk. A kutyák étkezésére minimálisan
költünk, ezt általában szintén ideiglenes befogadóink fedezik, ill. adomány formájában igyekszünk
biztosítani. Az évet 77 kutyával zártuk, 1,60 kg-tól az 53 kg-ig a teljes méret - és paletta megtalálható.
Dinamikusan működik szinte húzóágazatként az egyesületen belül a yorkie fajtamentés továbbra is.
Felvilágosító tevékenység: A beszámoló évében a felvilágosító tevékenység a magas állatlétszám,
és az igények hiánya miatt háttérbe szorult. Sajnos a felnőttek és a gyerekek is nehezen mozgósithatók.
Az év során egy nagyrendezvényünk volt, a Yorkiek és Más Kistestű Kutyák Egészség- és Fitness Napja" ezen kb 350 látogató volt, és nagyjából 20 kitelepülésünk mások által szervezett nagyrendezvényeken.
Az év során két ivartalanítási akciót szerveztünk, amelyen kb 220 kutyát műttettünk meg kedvezményesen,
hogy ezzel is megelőzzük a nem kívánt szaporulatokat.
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” kell helyeznünk a hangsúlyt.
A középiskolásokat mint az érettségi letételéhez szükséges 50 órás közösségi
munka teljesítésére lehetőséget adó szervezet fogadjuk. Tapasztalataink jók, a gyerekek
szívesen jönnek hozzánk, a munkát valóban segítő szándékkal, nem kötelező
nyűgként végzik, az idő, amit nálunk töltenek, nekik és, nekünk is hasznos. Segítségük mérhető,
ők pedig nagyon sok gyakorlati állattartási ismerettel, de egyben: gondolkodni valóval távoznak,
miután belelátnak egy civil szervezet életének legtöbb szintjébe.
Jelenleg 22 középiskolával van szerződésünk, a gyerekek kutyasétáltatásban és
állataink internetes felületeken történő hirdetésében vesznek részt.
A felnőttek körében társadalmi felelősségvállalás programunkon keresztül is végeznénk
felvilágosítást, ám ez a két oldal más megközelítése miatt nem sikeres,
más ugyanis a hozzáállás: mi szabadidőben vagyunk önkéntesek, munkahelyünk van, a Morgan
Stanley, a Nalco, a DPD, és a tavaly előttől aBP és a CarbonSolutions önkénteseit munkaidőben küldené.
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Teljes szabadságunkat nem tudjuk a fogadásukra áldozni,mivel pedig a cég a
munkaidejüket fizetné, szabadidejükben a dolgozók nem kívánnak ezzel foglalkozni.
Szervezetünk fejlődése: A Strázsa Kutyapanzióval és Kutyaiskolával 6. éve folyó
együttműködésünknek köszönhetően működésünk nyitott, kutyáink egész nap látogathatók,ami
nagyban elősegíti a szervezet hitelességét, és a jól megközelíthető hely, és nyitottságunk, a
tömegbázis növekedését. Önkénteseink száma 90 fő körüli.
2011-ben bejelentkeztünk az Emberi Erőforrások Minisztériumhoz, és közhasznú munkára illetve
jövedelempótló támogatás megítéléséhez szükséges harminc napi önkéntes munkára kötelezetteket
fogadó szervezetek közé. Az idei évben egyetlen egy főt fogadtunk ebben a formában.
Új segítséget nem tudunk erről a területről bevonni, egyrészt a közmunka térnyerése miatt,
másrészt mivel a munkaügyi központok inkább az önkormányzatokhoz vezénylik ki
az ilyen kötelezettségüket teljesítőket.
A facebook-on keresztül 14 000 fős stabil követői gárdát sikerült összekovácsolnunk
az egyesületnek. Szimpatizánsaink a Yorkie Fajtamentés támogatására külön oldalt hoztak
létre (ezt nem az egyesület kezeli) ennek 4 000 fős a tagsága.
A XV. kerületben, ahol tagságunk és ideiglenes befogadóknál lévő kutyáink döntő többsége van, már
hagyományosan kiválóak kapcsolataink az önkormányzattal,a helyi kábeltévével, mely idén is folytatta
az együttműködést: ivartalanítási akcióinkat ingyenesen reklámozzák, megmozdulásainkról -pl. az
egyesületünkről egy 20 perces portréfilmet készítettek.
Ennek révén lehetőséget 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 tűnt, 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 szűkös lehetőségeinkből forrást nem áldozunk.
Ennek megfelelően az idei évben csak egy nagyrendezvényünk, a Yorkiek és más kistestű kutyák
egészség és fitnessnapja került megrendezésre. Nagyon sok - 20 fölötti- más által szervezett
jelentős kitelepülésünk volt, ami hasznosabbnak bizonyult a nagyobb embertömegek elérése
szempontjából.
Honlapunk 2012-es megújulása után nézettségünk stabilizálódott: napi látogatottságunk
előző évben 500-600 fő között mozgott, idei évben szezonfüggően, nagyon nagy fluktuációt
mutatott, míg júliusban napi 204 fő kereste fel honlapunkat, november-december hónapokban
1800 fő fölött volt a napi látogatók száma.

4. Kimutatás a közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyonról
Egyesületünk adományokból, költségvetési támogatásból, szja 1%-ból, pályázatból, tagdijból látja el a
feladatait, vállalkozási tevékenységet nem folytat, közhasznú tevékenységből bevétele nem volt.
Az adományok összege 2015 évben 5.920eFt, 2016 évben 5.356eFt volt.
A teljes adomány összegét felhasználtuk állatmentésre, állattartásra, állatvédelemre, állatok oktatására,
elhelyezésre, alapitó okiratunk szerinti közhasznú alaptevékenységünkre.
Az Állat és Ember Egyesület 2015 évben 4.571.784.- Ft, 2016 évben 5.149.822.-Ft szja 1% költségvetési
támogatásban részesült, pályázati támogatás összege 2015-ben 878.493.-Ft volt, jele KMOP-511/B-12,
2016 évben önkormányzati ill. más pályázati támogatás sem volt.
A 2015 évben kapott szja1% 4.571.784.-Ft-ból 1.600.160.-Ft-ot még 2015 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 2015-ben fel nem használt 2.971.624.-Ft összeget elhatároltuk 2016 évre közhasznú tevékenységre,
az elhatárolt összeget 2016 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.
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A 2016 évben kapott szja 1% 5.149.822.-Ft költségvetési támogatásból 1.490.823.-Ft-ot még 2016 évben
felhasználtuk közhasznú alaptevékenységünkre, előző éveknek megfelelően, 3.658.999.-Ft-ot

tartalékoltunk 2017 évre, alapitó okiratunk szerinti alapcélokra.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, elhelyezés, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott

összeg 2015 évben összesen: 8.109eFt. Egyéb ráforditás: 1.986eFt, ebből adott támogatás 729eFt.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, panzió, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott
összeg 2016 évben összesen: 8.582eFt. Egyéb ráforditás: 1.596eFt, ebből adott támogatás 0eFt.
2015 évben a helyi Önkomrányzat által meghírdetett pályázaton nyertünk 878.493.-Ft-ot,
melynek elszámolása megtörtént 2015ben, 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, más pályázati támogatás nem volt.
2016 évben a helyi Önkormányzat által meghirdetett ill. más pályázatokon nem kaptunk pályázati támogatást.

Egyesületünknek vagyona nincs, bevételeinket teljesen a közhasznú céljaink elérésére forditjuk.
Saját tőke változása
eFt
Saját tőke
1 Induló tőke/Jegyzett tőke
2 Tőkeváltozás/Eredmény
3 Vállalkozási Eredmény
4 Közhasznú tevékenység eredménye

Előző év
338
0
335
0
3

Tárgyév
338
0
338
0
0

Változás
0
0
1
0
-1

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk cél szerinti juttatást nem adott 2015 és 2016 évben, 2015 évben a továbbadott
támogatás 729eFt volt, 2016 évben a továbbadott támogatás, költségek ellentételezésére nem volt.
Az Állat és Ember Egyesület adományozóktól kapott adományokból szerzett bevétele 2015-ben
5.920eFt, 2016-ben 5.356eFt volt, melyet teljes összegben állatvédelemre és állatvédelem támogatására
használt fel alapcéljának megfelelően.

Az Állat és Ember Egyesület 2015 évben 4.571.784.- Ft, 2016 évben 5.149.822.-Ft szja 1% költségvetési
támogatásban részesült, más költségvetési támogatást nem kaptunk.
A 2015 évi önkormányzati pályázati támogatás összege 878.493.-Ft volt, jeleMP-KMOP-511/B-12,
KMOP-511/B-12K-2012-0002, 2016 évben nem volt önkormányzati ill. más pályázati támogatás.
A 2015 évben kapott szja1% 4.571.784.-Ft-ból 1.600.160.-Ft-ot még 2015 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 2015-ben fel nem használt 2.971.624.-Ft összeget elhatároltuk 2016 évre közhasznú tevékenységre,
az elhatárolt összeget 2016 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 1.600.160.-Ft-ot még 2015 évben
felhasználtuk közhasznú alaptevékenységünkre, előző éveknek megfelelően, 2.971.624.-Ft-ot

tartalékoltunk 2016 évre, alapitó okiratunk szerinti alapcélokra.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, elhelyezés, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott

összeg 2015 évben összesen: 7.988eFt. Egyéb ráforditás: 1.986eFt, ebből adott támogatás 729eFt.
értékcsökkenés 121eFt volt.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, panzió, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott
összeg 2016 évben összesen: 8.582eFt. Egyéb ráforditás: 1.596eFt, ebből adott támogatás 0eFt,
Központi költségvetésből, elkülönített pénzalapból, Fővárosi Önkormányzattól, önkormányzati
társulásoktól, más helyi önkormányzattól és egyéb pénzalapból nem kaptunk támogatást.
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6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, ill. összegének kimutatása
Az Állat és Ember Egyesület 2015 és 2016 években nem nyújott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást,
sem szolgáltatást a vezető tisztségviselőinek sem önkénteseinek, tevékenységüket önkéntesen, társadalmi

munkában végzik bármilyen juttatás nélkül.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok
A tárgyévi gazdálkodás bemutatása.
7.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az Állat és Ember Egy. előző és tárgyévi kapott támogatásait mutatjuk be a jogszabály szerinti bontásban.

Bevételek 2015, 2016
Összes bevétel
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Alapitóktól
Központi költségvetésből SZJA 1%
Helyi önkormányzattól
Társadalombiztosítótól
Egyéb
Továbbutalási céllal kapott
Adományozóktól kapott adományok összesen
a, magánszemélyektől kapott adomány
b, cégektől kapott adomány
c, szervezetektől kapott adomány
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdijból származó bevétel
Egyéb bevétel
Pénzintézettől kapott kamat

eFT-ban

elh.2972eFt

Előző év
10098
9737
0
2939
878
0
0
0
5920
5520
400
0
0
0
360
0
1

Tárgyév
10178
9818
0
4462
0
0
0
0
5356
4986
370
0
0
0
360
0
0

Az Állat és Ember Egyesület adományozóktól kapott adományokból szerzett bevétele 2015-ben
5.920eFt, 2016-ben 5.356eFt volt, melyet teljes összegben állatvédelemre és állatvédelem támogatására
használt fel alapcéljának megfelelően.

Az Állat és Ember Egyesület 2015 évben 4.571.784.- Ft, 2016 évben 5.149.822.-Ft szja 1% költségvetési
támogatásban részesült, 2016 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 2015 évben kapott szja1% 4.571.784.-Ft-ból 1.600.160.-Ft-ot még 2015 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 2015-ben fel nem használt 2.971.624.-Ft összeget elhatároltuk 2016 évre közhasznú tevékenységre,
az elhatárolt összeget 2016 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 2016 évben kapott szja 1% 5.149.822.-Ft költségvetési támogatásból 1.490.823.-Ft-ot még 2016 évben
felhasználtuk közhasznú alaptevékenységünkre, előző éveknek megfelelően, 3.658.999.-Ft-ot

tartalékoltunk 2017 évre, alapitó okiratunk szerinti alapcélokra.
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Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, elhelyezés, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott

összeg 2015 évben összesen: 7.988eFt. Egyéb ráforditás: 1.986eFt, ebből adott támogatás 729eFt.
értékcsökkenés 121eFt volt.
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, panzió, étel, felszerelés, rehabilitáció) forditott
összeg 2016 évben összesen: 8.582eFt. Egyéb ráforditás: 1.596eFt, ebből adott támogatás 0eFt,

Központi költségvetésből, elkülönített pénzalapból, Fővárosi Önkormányzattól, önkormányzati
társulásoktól, más helyi önkormányzattól és egyéb pénzalapból nem kaptunk támogatást.

7.2. Kiadások
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó állatvédelmi és működési költségek az általános szabályok
szerint kerültek elszámolásra.
eFt-ban
Előző év
Tárgyév
Kiadások összesen 2015, 2016
10095
10178
Anyagjellegű ráforditások eFt
Anyagköltség (táp,felszerelés,gyógyszer,mikrochip)
Nyomtatvány,irodaszer
Tisztitószer
Egyéb anyag
Posta, telefon, internet
Szállitás
Bérleti dijak
Oktatás, továbbképzés
Tagdijak
Hirdetés,reklám,prop.
Szolgáltatás ( állategészségügyi ellátás, elhelyezés, állatoktatás)
Bankköltség
Egyéb szolgáltatás
Személyi jellegű ráforditások eFt
Bérköltség
Egyéb személyi jell.ráf.
Járulékok
Értékcsökkenés eFt
Egyéb
Értékesitett tárgyi eszk.
Adók, hozzájárulások
Egyéb ráf, vissza nem ig. áfa
Továbbadott adományok
Kfle egyéb ráforditások
Pénzügyi műveletek ráforditása eFt

7988
2348
40
0
115
100
0
0
0
0
66
5160
89
70
0
0
0
0
121
0
0
1257
729
0
0

Az Állat és Ember Egyesület előző és a tárgyévben vállalkozási ráforditást nem érvényesített, nem végzett

vállalkozási tevékenységet. Az egyesület vezetői, önkéntesei tiszteletdijban nem részesültek,
alkalmazott, megbízási szerződéses dolgozó, más foglalkoztatott nem volt.
Az Egyesület kiadásai teljes mértékben közhasznú kiadások voltak.

7.3. Mutatók
A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók a közhasznúsági jelentés mutatók
mellékleteként tekinthetők meg.

8582
1896
1
0
160
31
98
39
0
0
34
6135
88
100
0
0
0
0
0
0
0
1596
0

0
0
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Állat és Ember Egyesület
Székhely 1151 Budapest, Pisztráng u. 3.
Adószám:
18195376-2-42
Cégjegyzékszám:
12.760
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettés könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére
A mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1000 HUF
A. Befektetett eszközök (02-04. Sorok)
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök (06-09. Sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10.Sor)
D. saját tőke (13-19. Sorok)
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV.Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (22-24. Sorok)
I.Hátrasorolt kötelezettségek
II.Hosszú leháratú kötelezettségek
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25.)

Előző év

Tárgyév
0
0
0
0
3278
0
0
0
3278
46
3324
338
0
335
0
0
3
0
0
14
0
0
14
2972
3324

Budapest, 2017.05.10.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

0
0
0
0
4107
0
0
0
4107
0
4107
338
0
338
0
0
0
0
0
110
0
0
110
3659
4107
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Állat és Ember Egyesület
Székhely 1151 Budapest, Pisztráng u. 3.
Adószám:
18195376-2-42
Cégjegyzékszám:
12.760
Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
Beszámolási időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

A.1.
A.1.A.
A.1.B.
A.1.C.
A.1.D.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
B.
C.
D.
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
D.5.
E.
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
F.
G.
H.
I.
J.

1000 HUF
Összes közhasznú tevékenység bevételele
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
alapitóktól
központi költségvetésből
helyi önkormányzattól
adományok
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdijból származó bevétel
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel (A+B)
Közhasznú tevékenység ráforditásai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráforditásai
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráforditásai
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráforditás (D+E)
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C+F)
Adófizetési kötelezetség
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
Tárgyévi közhasznú eredemény (A+D)

Előző év
10098
8859
0
2939
0
5920
878
0
360
1
0
10098
10095
7988
0
121
1986
0
0
0
0
0
0
0
10095
0
0
0
3

Budapest, 2017.05.10.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Tárgyév
10178
9818
0
4462
0
5356
0
0
360
0
0
10178
10178
8582
0
0
1596
0
0
0
0
0
0
0
10178
0
0
0
0
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Állat és Ember Egyesület
Székhely 1151 Budapest, Pisztráng u. 3.
Adószám:
18195376-2-42
Cégbíróság:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 12.760

Közhasznú tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére

Beszámolási időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

A.
1.

2.
3.
B.

A.
B.
C
D
E
F

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Személyi jellegű ráforditások
Bérköltség
ebből - megbízási dijak
-tiszteletdijak
Személyi jelelgű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások

1000 HUF

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK I
1000 HUF
Központi Költségvetési Támogatás
Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás
EU Strukturális Alapjaiból, Kohéziós Alapból támogatás
Normativ támogatás
SZJA 1%
Közszolgáltatási bevétel
A szervezet által kapott támogatások, bevételek

Előző év

Tárgyév
0
0
0
0
0
0
729

Előző év

0
0
0
0
0
0
0

Tárgyév
0
878
0
0
2939
0
3817

Budapest, 2017.05.10.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

0
0
0
0
4462
0
4462
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Állat és Ember Egyesület
Székhely 1151 Budapest, Pisztráng u. 3.
Adószám:
18195376-2-42
Cégjegyzékszám:
12.760
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók előző és tárgyévre
A.
Előző év eFt
Tárgyév eFt
B. Éves összes bevétel
10098
10178
ebből:
C. szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996.CXXVI.törvény alapján átutalt összeg
4572
5150
D. közszolgáltatási bevétel
0
0
E. normatív támogatás
0
0
F. az EU strukturális alapjaiból, ill.a Kohéziós Alapból nyújtott t.
0
0
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))
5526
5028
H. Összes ráfordítás (kiadás)
10095
10178
I. ebből személyi jellegű ráforditás
0
0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
10095
10178
K. Adózott eredmény
3
0
L. A közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző ( a
közér.önk.tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII.törvénynek m.)
15
15
Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32.§(4) a) ((B1+B2)/2<1.000.000.-FT)
Igen
Igen
Ectv. 32.§(4) b) (K1+K2>0)
Igen
Igen
Ectv. 32 §(4) c) ((I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25
Nem
Nem
Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32§(5) a) ((C1+C2)/(G1+G2)>0,02
Igen
Igen
Ectv. 32§(5) b) ((J1+J2)/(H1+H2)>0,5
Igen
Igen
Ectv. 32§(5) c) ((L1+L2)/2>10fő
Igen
Igen

