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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010
1.1. A szervezet bemutatása
Az egyéb szervezet neve: Állat és Ember Egyesület.
Az egyéb szervezet székhelye: 1151 Budapest Pisztráng u. 3.
Elnök: Takács Katalin.
Azonositó adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az Állat és Ember Egyesület 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.60.773/2007/2.1ajstromszámon.
A szervezet közhasznú szervezetnek lett minősítve 2007. december 13.-val.
Tevékenység általában
Az Állat és Ember Egyesület 2007-ben alakult.
Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak:
állatvédelem és természetvédelem területén felvilágosító, oktató tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése.
1.2 Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló és a tájékoztató adatok a közhasznúsági jelentés mellékleteként tekinthető meg.
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. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Állat és Ember Egyesület 2009 évben nem részesült költségvetési támogatásban.
Az Egyesület 2010 évben az szja 1%-ból 1.504.919.-Ft támogatást kapott.
Az 1.504.919.-Ft összeget 2010-ben teljes egészében közhasznú célra, állatvédelemmel kapcsolatos
állatorvosi ellátásra, panzió, étel és felszerelés, állattartás biztosítására használtuk fel.
3. A vagyon felhasználása
Me nevezés eFt

1Induló tőke/Jegyzett tőke
2Tőkeváltozás/Eredmény
Vállalkozási Eredmény
4Közhasznú tevékenység eredménye

Előző év Tárgyév Értékben %-ban

0
115
0
-70
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0
45
0
756

0
39
0
1080

0
0
0
0

3.2. Kiegészités a vagyon felhasználásához
Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás) fordított összeg: 2.982eFt.
Egyéb ráforditás (arányositott áfa): 508eFt.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Állat és Ember Egyesület adományozóktól kapott támogatásokból szerzett bevétele 2009-ben 3.522eFt,
2010-ben 2.741eFt volt.
Szervezetünk cél szerinti juttatást nem kapott és nem adott 2009 és 2010 évben.
5. A táravévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az Állat és Ember Egyesület előző és tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály
szerinti bontásban az alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
A.
A.1.
A.1.A.
A.1 .B.
A.1.C.
A.1 .D.
A.1.E.
A.1.F.
A.1 .G.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.

Összes közhasznú tevékenység bevételele EFT
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Alapitóktól
Központi költségvetésből
Helyi önkormányzattól
Társadalombiztosítótól
Egyéb
Továbbutalási céllal kapott
Adományozóktól kapott támogatások
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdijból származó bevétel
Egyéb bevétel

Előző Tárgyév
3522
4246
0
0
0
1505
0
0
0
0
0
0
0
0
3522
2741
0
0
0
0
0
0
0
0

A szervezet pályázati úton előző és a tárgyévben nem nyert és nem kapott támogatást.
Az Állat és Ember Egy. előző és a tárgyévben közhasznú tevékenységből bevételt nem ért el.
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
Jogcim

Előző év eFt Tárgyév eFT

Pénzügyi műveletek bevételei
Ebből:
bankkamat
árfolyamnyereség Összesen:
Vállalkozási tevékenység bevételei
Az Állat és Ember Egyesület az előző és a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
5.2. Kiadások
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó állatvédelmi és működési költségek az általános szabályok
szerint kerültek elszámolásra.

Működési költségek 2010
Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség
Nyomtatvány,irodaszer

3490

2982
813
1
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Tisztitószer
Egyéb anyag
Posta, telefon, internet
Számviteli szolgáltatás
Javitás, karbantartás
Bérleti dijak
Oktatás, továbbképzés
Tagdijak
Hirdetés, reklám , prop.
Egyéb szolgáltatás
Bankköltség
Illeték
Személyi jellegű ráfordítások eFt
Bérköltség
Egyéb személyi jell.ráf.
Járulékok
Értékcsökkenés eFt
Egyéb
Értékesitett tárgyi eszk.
Adók, hozzájárulások
Áfa a rányos itás
Kfle egyéb ráforditások
Pénzügyi műveletek ráfordítása eFt

3
13
5
0
2
0
0
7
18
2094
26
0
0
0
0
0
0
0
0
508
0
0

Vállalkozási tevékenység ráforditásai
Az Állat és Ember Egyesület előző és a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Az egyesület vezetői tiszteletdijban nem részesültek.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének. ill. összegének kimutatása
Az Állat és Ember Egyesület 2009, 2010 években nem nyújott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást
vezető tisztségviselőinek, tevékenységüket önkéntesen, társadalmi munkában végzik.
7. A tárgvévi gazdálkodás értékelése
7.1. Gyakorlati állatvédelmi tevékenység önkéntesek szervezésével:
Szervezetünk kinyilvánított céljai közül jelenleg elsődleges az utcákon kóborló gazdátlan, sérült, és
sintértelepeken altatásra kiírt beteg kutyák mentése. Az idei évtől tevékenységünket új befogadók
jelentkezésének köszönhetően macskák mentésével is bővítettük. Szervezetünk kizárólag
önkéntesekkel működik, akik a mentett állatokat otthonukba fogadják testileg és lelkileg rehabilitálják.
Managelésük, hirdetésük szintén önkéntesek dolga. Ideiglenes befogadóhelyeink elkeserítő, 200%-ot
meghaladó telitettséggel működnek. A gazdasági válság miatt megkettőzött erőfeszítéseink ellenére
örökbeadásaink száma nem csökkent, ami figyelemmel az életszínvonal-esésre illetve arra, hogy
elsődlegesen sérült, súlyosan beteg állatokat veszünk gondozásba, érthető. Telep és támogatás
nélkül, saját forrásainkból gondoskodunk így kizárólag önkéntesek igénybe vételével egyidejűleg 6570 körüli kutyából, és 5-10 cicából álló állományról. Ezzel a középnagy állatvédő szervezetek közé
tartozunk, ami azért is jelentős, mert mindössze három év alatt értük el. Állatot csak rehabilitáció,
chipezés, ivartalanítás, és a szükséges műtétek elvégzése után adunk ki - ami figyelembe véve az év
során történt 99 örökbeadást, és 66 kutyából illetve 8 macskából álló megmaradt állományt, éves
szinten közel kétszáz ivartalanítási műtétet, a szemmentő programunknak köszönhetően 34
szemműtétet, az elütött állatok összeszedéséből 7 súlyos orthopédiai műtétet és az ezt követő ápolást
jelent. Az év során 1%-os bevételünk — most kaptunk először — jelentős mértékben elmaradt a
tervezettől, ezért állományunkat, hogy finanszírozni tudjuk továbbra is, csökkentenünk kell. Mivel
panzióköltségeink lehetőségeinkhez képest magasak, a nagytestű állatok befogadását — lévén, hogy
nem tudjuk őket befogadóhelyre juttatni, folyamatos panzióztatásuk költségét pedig fedezni — a
gondozásunkban lévő állományon belül kisebb arányúra kell beállítanunk.
7.2 Speciális szem és látásmentő program
Alakulásunk óta különös figyelmet szentelünk a súlyos szemproblémákkal küzdő, valamint vak állatok
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gondozásának, segítésének. Ezzel a területtel korábban senki sem foglalkozott, és az ilyen problémák
sok esetben a horrorisztikus megjelenés ellenére műtétileg, de akár gyógyszeres kezeléssel is
orvosolhatók, a látás helyreállítható, így az állat rehabilitálható. Ha pedig nem, akkor - legalább a
gondozásunkban lévő vak állatok - méltó körülmények között élnek. Állományunknak minimálisan
30%-a valamilyen szem szervi, vagy látásproblémával küzd, és évente hozzávetőleg 10 vak állat kerül
a gondozásunkba illetve tőlünk családba. Az egyre nehezebben megszervezhető források miatt
azonban kénytelenek leszünk a szemmentő programot alacsonyabb intenzitással végezni.
7.3. A szabadidő és kulturális tevékenység
Egyesületünk állatmentéssel foglalkozó tagsága és önkéntesei vesznek részt, csapatépítő jelleggel,
illetve szórakozás gyanánt a különböző kreatív foglalkozásokon és kirándulásokon. A rendezvények
azonban nyitottak mindenki számára, és minden esetben ingyenesek, az általunk biztosított
alapanyagot is beleértve. A kreatív szakkör gyertyaöntéstől kezdve, üvegfestésen át, varró hobbifoglalkozásokig (kutyaruha, kutyaágy, hám, póráz, szállító szatyor varrás) az év során körülbelül 1012 foglalkozást tartott, egyéb esemény és kirándulás szintén legalább ugyan ennyi volt a
szervezésünkben, hajógyári szigeti gazdi-találkozókkal, tari, veresegyházi, bécsi kirándulással
tarkítva. Igyekeztünk több ingyenes koncert-lehetőséget felkutatni, és oda elinvitálni tagságunkat
7.4. Felvilágosítás, szemléletformálás, és az ismertségünk növelését célzó rendezvények
Hazánkban sajnos az állattartás rendkívül problémás terület: úgy az állatok jogainak és
szükségleteinek elismertetése, mint az egészségügyi problémák vonatkozásában. Az országban
kezelhetetlen szinten túlszaporodott a hobbiállat állomány, hihetetlen kóborkutya-létszámot generálva,
a kérdés állami kezelése nélkül, csupán civil finanszírozású menhelyi férőhelyekre számítva, melyek
erre elégtelenek.
A figyelemfelhívás és meggyőzés érdekében rendezvényeken veszünk részt felvilágosító-anyagokkal,
előadásokkal, a felelőtlen magatartás eredményét elszenvedő állatok bemutatásával. Bemutatjuk az
ivartalanítás, chipezés előnyeit, ivartalanítási akciókra hívjuk fel a figyelmet, illetve idéntől ilyet mi is
szervezünk.
Mivel forrásaink ekkora létszámra már hosszú távon nem biztosítanak fedezetet, és idéntől
megnövekedett humán forrásainknak köszönhetően is lehetőségünk nyílt erre, adománygyűjtő és
ismertségünk növelését szolgáló tevékenységünk is intenzívebbé vált: részt vettünk különböző
rendezvényeken (Kutyamajális, Újpalotai napok, Univerzoo megnyitó és rendezvények, Németjuhász
Örökbefogadó Nap, stb.), majd az év koronájaként az „Angyalok erdeje" rendezvényen, mely a civil
szféra közhasznú szervezeteinek biztosított bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget: nagyon
nagy örömünkre a rendezvényen több mint 200 résztvevőből a 4. helyezettek lettünk, igen ismert, az
óriásplakátok révén ismert szervezeteket utasítva magunk mögé.
7.5. Embervédelem
A tiszai árvizek és a kolontári tragédia tette számunkra nyilvánvalóvá, hogy — ez ugyan
melléktevékenység csak — szervezettségünket, „hálózatunkat", fel kell használnunk nálunk
szerencsétlenebb helyzetben élő embertársaink megsegítésére. Ezt idén deklaráltan még csak
tapogatózva végeztük — elsődlegesen a szikszó edelényi járás roma lakosságának és a tiszai árvíz
és a kolontári iszapömlés áldozatait segítve, letisztultak azonban a lehetőségek, kidolgoztuk a
hatékony és rendszerszerű támogatásra vonatkozó elképzeléseinket: ezek a „családot" célozzák, így
a NOE IV. kerületi szervezetével indítottunk együttműködést, de egyéb kedvezményezettek is optikába
kerültek, családgondozó szervezeteken keresztül
7.5. Nemzetközi kapcsolatok
Kapcsolatunk harmadik éve zökkenőmentes, baráti és intenzív a németországi Ungarische
Pfelzgesichter nevű állatvédő szervezettel. A német partner tárgyadomány-gyűjtéssel és állataink kinti
gazdához juttatásával támogatja munkánkat. Segítségükkel egy magyar fajtát - a pulit - kiemelten
mentjük. Örökbeadásaink száma azonban a hozzájuk is begyűrűző válság és a Magyarországról
kikerülő állatok általánosan rossz egészségügyi és mentális állapota miatt bekövetkezett
bizalomvesztés miatt elkeserítően csökken. Ha ez a felvevő közeg megszűnik, tragikus
következményekkel jár!
Ismét felvettük - az emberhiány miatt a korábbiakhoz képest visszafejlődött - kapcsolatot az
Állatvédelmi Világszervezettel. Ennek eredménye 2011-ben jelentkezik, előkészítése azonban 2010ben történt.
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7.6 Általánosságban
Szervezetünk rendkívül dinamikusan nő: az alakuláskori 12-vel szemben tagsága jelenleg 24 fő,
önkénteseinek száma további 20.
2009-ben egyidejűleg 25-30 állatról gondoskodtunk. 2010-re ez a szám változóan 66-70, sőt 80 állatra
is nőtt.
Mindezt saját erőből támogatás nélkül, minimális 1%-os bevételből, illetve egyedül német partnerünk
anyagi és tárgyi segítségével értük el. Az általunk kidolgozott befogadói és rehabilitációs rendszer
egyedülálló, és rendkívül költséghatékony.
„Tényezővé" és állatvédelmi berkekben ismertekké, sőt elismertekké váltunk, azaz véleményünket
figyelembe veszik és számolnak vele a többi szervezetek.
2010-ben kitűzött céljainkat minden esetben teljesítettük, sok esetben (állománynövekedés,
rendezvényi részvételek száma, az "Angyalok erdeje" túlteljesítettük.
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesitő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységet a tárgyévben
közhasznú céljának megfelelően látta el.
Budapest, 2011. március.31.
A gazdálkodó képviselője
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Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettés könyvvítelt vezető egyéb szervezetek részére
A m é r l e g f o r d u l ó n a p j a : 2 0 1 0 . 1 2 . 3 1 .
01.
02.
3.
4.
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)
L Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
Ill. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök (06-09. Sorok)
I. Készletek
II. Követelések
Ill. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. Sor)
D. saját tőke (13-19. Sorok)
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
Ill. 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
0
0
0
0
45
0
0
0
45

o

45

as

0
115
0
0
-70
0
0
0
0
0
0
0
45

Tárgyév
0
0
0
0
801
0
26
0
775

o

801
801
0
45
0
0
756
0

o
o

0
0

o
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Székhely 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Adószám:
18195376-2-42
Cégjegyzékszám:
12.760

Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére
Beszámolási időszak: 2010.01.01-2010.12.31.

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.
0.3.
D.4.
0.5.
0.6.
E.
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
F.
G.
H.
I.
J.

1000 HUF
Összes közhasznú tevékenység bevételele
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
alapitóktól
központi költségvetésből
helyi önkormányzattól
egyéb
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
Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráforditásai
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
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
3522
3522
0
0
0
3522
0
0
0
0
0
3522
3592
3149
0
0
443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3592
0
0
0
-70

Tárgyév
4246
4246
0
1505
0
2741
0
0
0
0
0
4246
3490
2982
0
0
508
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3490
0
0
0
756

Budapest, 2011.03.31.
A gazdálkodó képviselője
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Állat és Ember Egyesület
Székhely 1151 Budapest, Pisztráng u. 3.
Adószám:
18195376-2-42
Cégbíróság:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék szám:
12.760
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Közhasznú eredménvkimutatás a kettős könvvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére

Beszámolási időszak:

A.

1.
2.

3.
B.

2010.01.01-2010.12.31.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség
ebből - megbízási dijak
-tiszteletdíjak
Személyi jelelgű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások

1000 HUF

Előző év
0

Tárgyév

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Budapest, 2011.03.31.
A gazdálkodó képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

