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Állat és Ember  Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő 

Egyesület 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  2011 

         
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.   
Elnök: Takács Katalin. 
         
Azonosító adatok        
A szervezet más szervezetnek nem tagja. Az Állat és Ember Egyesület  besorolása, a regisztrációt 
végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:  
Fővárosi Bíróság 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. 
         
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 biztosítása. 
         
1.2 Számviteli beszámoló bemutatása 
A számviteli beszámoló és a tájékoztató adatok a közhasznúsági jelentés mellékleteként tekinthető 
meg. 
Jelen beszámoló a 2011.01.01-2011.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2011.12.31. 
A mérleg főösszege  1.730eFt,  a mérleg szerinti eredmény -539eFt. 
         
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, irányítását 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 Budapest 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 kiegészítő információk közlése nem 
szükséges. 
         
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységet a tárgyévben 
közhasznú céljának megfelelően látta el. 
Az év során több, mint hetven új állat került a gondozásunkba, a lakosságtól, sintértelepekről, illetve 
közterületről. Erősen érezhető volt a válság kiteljesedése, ugyanis az idei évben drámaian megnőtt a 
leadni kívánt állatok száma, az otthonuk elvesztése miatt állataikról tovább gondoskodni nem tudók, 
ezért azok elhelyezését kérők száma: így "svájci frankos" kutyánk öt lett az idén.  
Az örökbefogadási kedv szinte a nullával volt egyenlő. Az előző évi jelentős mértékű külföldi 



örökbeadáshoz mérten 4 volt a külföldre került kutyáink száma. A korábbinál is intenzívebb hirdetési 
tevékenység, és a korábbi hárommal szemben, tíz hirdetéssel foglalkozó önkéntes erőfeszítései  
ellenére az örökbeadott kutyák száma – szemben a 2008-as 139, 2009-es 109, és 2010-es 99 
kutyával szemben - mindössze 67, ám ténylegesen ennél is alacsonyabb szám volt, hiszen 
örökbeadottként kellett elkönyvelnünk - lévén, hogy gondozásunkban voltak, s onnan kikerültek, a 
gazdáikhoz hazajuttatott öt kutyát, és az Ungarische Pfelzgesichter-rel az együttműködés 
megszűnése miatt a közösből, kizárólagos gondozásukba átadott hét pulit.  
A külföldi tárgyi adományok, és a belföldi pénzadományok mértéke is zuhanórepülésben volt: két évig 
szinte nem kellett felszerelést és tápot vennünk, most komoly összegeket kell erre fordítanunk a kieső 
felszerelés és tápadományok miatt, és, az örökbefogadási kedv szinte nulla. 
Az összehasonlításban igen gyenge örökbefogadási teljesítmény más egyesületekkel összevetve így 
is jónak mondható. 
További komoly csapásnak tekinthető a május-június havi kiugróan magas orvosi költség, mely egy 
kórházból gyógyultan kiadott, ám lappangó stádiumban fertőző betegséget hordozó állat okozta 
fertőzés miatt a járvány elhárítása érdekében öt állat kórházi karanténjából illetve kettő kezeléséből 
adódik. A járvány továbbterjedését úgy állományunkon belül, mint a fővárosban megakadályoztuk, de 
nagyon súlyos árat, igen komoly összeget fizettünk érte. 
Az adományok erőteljes csökkenése és az örökbefogadások számának visszaesése miatt 
állományunkat jelentősen szűkítenünk kellett: az egyidejű létszámot 81-ről 50 körülire kellett 
lecsökkentenünk, majd erre a szintre korlátoznunk. 
Német partnerünk a kizárólagosság tekintetében született megállapodásunkat több alkalommal is 
súlyosan megszegte, hirdetési, közvetítési tevékenységét elhanyagolta, ezért december végén az 
együttműködést közös megegyezéssel megszüntettük. 
Anyagi nehézségeink ellenére, valamennyi kutyánkat minimum három oltással, regisztrált chippel 
láttuk el, és nemtől függetlenül ivartalanítottuk, azaz a színvonalból nem engedtünk, és eltökélt célunk, 
hogy a jövőben sem fogunk, mert a minőségi állatvédelmet kívánjuk képviselni. 
Nagyon rosszul érintett bennünket az is, hiába nyújtottunk be az év során 25 pályázatot, kivétel nélkül 
valamennyi elutasításra került, mely esetben már úgy gondoljuk, a hiba nem bennünk van. Az 
állatvédelem nem sikkes ágazat: így például a szavazatszám alapján a 600 indulóból elért országos 
nyolcadik hely sem volt elég, ahhoz, hogy a tizenhét fős középdöntőbe jussunk, ugyanis ehhez a 
szavazatok ÉS a zsűri döntése kellett. Ugyanez történt a Nescafe3in1 esetén is.  Jól látható, hogy 
egyetlen állat- vagy környezetvédő szervezet sem került be sem az Együttható, a NIOK, sem a 
Vodafone Felelősségvállalás “Főállású Angyal” pályázatán, de még az NCA-ra benyújtott működési 
költség pályázatunkat is elutasították – ilyen az NCA történetében még nem volt, - sőt olyan 
nemzetközi együttműködési pályázatunkat is, ugyanitt, melyben project-partnerünk az Állatvédelmi 
Világszervezet (WSPA) volt. Ennél komolyabb partnert pedig az ágazatban nem lehet produkálni: a 
Világszervezet méltónak talált bennünket és elképzelésünket a közös projektre. A kiíró: nem. 
Fentiek alapján tehát igen komoly pályázati munkánk ellenére kiegészítő forrásokat nem sikerült 
szereznünk: sem ivartalanítási kampányra (Zöld Forrás pályázat), sem felvilágosító munkánkhoz 
(Kutyakötelesség klub), sem a nyári táboroztatáshoz (Nescafe3in1 pályázat).  
Egyedüli pályázati nyertességünk a kerületünkhöz kötődik, és a családi naphoz kaptunk forrást 75 
ezer forintértékben. Ezt is kétséges volt azonban az egyesület fő-tevékenysége – állatvédelem – miatti 
“stigmának” köszönhetően: csak azért kaptunk végül, mert több volt a forrás, mint a beérkezett 
pályázat. 
Az év pozitívumai közé sorolható, hogy bejegyzésünk helyén, Budapest XV. kerületében pozíciónk, 
ismertségünk nőtt, ami nagy mértékben a Pestújhelyi Közösségi Házban tartott programjainknak és a 
Ház támogatásának köszönhető. 
Két nagyon komoly rendezvényünk – az I. “Állat és Ember” Családi Nap, április 30-án, és szeptember 
végén az Állatok Világnapi rendezvényünk volt itt, utóbbi neves művészek és 12 meghívott szervezet 
részvételével. A Közösségi Ház felajánlásaként elindult az azóta igen népszerűvé vált kezdetben 
gyermek-klubunk, mely fejlődésének eredményeképpen családi klub lett. Ennek köszönhetően a helyi 
sajtó, és a helyhatóság is egyre pozitívabban viszonyul egyesületünkhöz. Az év során 10-12 egyéb, 
kisebb, illetve nagyobb rendezvényen vettünk még meghívottként részt. 
A Klubot – csakúgy mint valamennyi egyéb tevékenységünket – külső támogatás nélkül, önerőből 
végezzük. A Kutyakötelesség az év legnagyobb fegyverténye: több helyen “megmérettetett” és igen 
komoly támogatást kapott – a szavazóktól.  
A gyakorlati állatvédelem mellett – az egyesület erősödésének köszönhetően - végre 
alapszabályunknak megfelelően a felvilágosító és oktatási tevékenységgel is méltó módon 
foglalkozhatunk. A klubbal módszert teremtünk, pilot-projektnek tekintjük, minden lehetséges helyen 
népszerűsítjük. Szeretnénk, ha kidolgozott módszerünk szerint országszerte több hasonló klub 



létesülne. Az állatvédelem helyzete miatt ugyanis szükség, és a gyakorlati megvalósítás 
bebizonyította: igény is van rá. 
Pozitívumként értékelhető az még, hogy – egyedülállóan az állatvédő szervezetek között, és a kevés 
egyéb civil szervezet között á 1%-os bevételünk nőtt: szemben a 2010-es 1,497  M-val, 2011-ben 
bevételünk 1,997 M volt, ami 33%-os növekedés. Ezzel együtt ez költségeinknek csak kis részét 
fedezi. 
Egyesületünk tagjai és önkéntesei munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben, saját 
járműveikkel végzik: irodát nem tartunk fenn, alkalmazottat nem fizetünk,, rezsi-tételekre (gáz, villany, 
víz) szintén nem költünk: a személyi jövedelemadó 1%-ából és az adományokból befolyt összeget 
kizárólag orvosi költségekre, gyógyszerekre, tápra és kutya/macska felszerelésre fordítjuk, minimális 
mértékben posta- és ügyviteli költségekre. 
Menhelyünk nincs, ahogy forrásunk sincs megfelelő terület megvásárlására, a hatályos 
rendelkezéseknek megfelelő menhely létrehozására. Tagságunk viszonylag állandónak mondható, ott 
kevés a változás, Önkénteseink száma nő, de voltak többen, aki k belefáradtak, így az előző évekhez 
hasonlóan: a növekedést szinte teljes mértékben ellentételezte a csökkenés, a humán bázisunk csak 
10% körül nőtt, noha az új önkéntesek száma ennél sokkal magasabb. 
         
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása tevékenységenként  
Közhasznú tevékenység megnevezése: állatvédelem, és természetvédelem területén 
felvilágosító,oktató tevékenység végzése, környezetvédelem, az ifjúság környezettudatos 
magatartásra nevelése, állatvédelem, állatvédelemmel kapcsolatos mentés, állatorvosi ellátás, 
állattartás panzióban, étel és felszerelés, rehabilitáció biztosítása 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: otthon nélkül maradt és 
kóbor állatok befogadása, egészségügyi ellátása, az ifjúság környezettudatos magatartásra nevelése 
         
Közhasznú tevékenység célcsoportja: minden segítségért hozzánk forduló személy, és minden 
bajba jutott állat, kiemelten azonban mindez alapításunk helyén (Bp. XV. ker.); az oktatási 
tevékenységnél: az ingyenes klub-foglalkozásokon részt vevő, és egyéb rendezvényeinkbe bevonható 
valamennyi felnőtt és gyermek. 
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: gyakorlati állatvédelem:  a 2011-es évet 79 
kutyás, és 16 macskás fordulóállománnyal kezdtük 53 kutyával és 18 macskával zártuk. Az év során 
örökbe adtunk 67 kutyát és 20 macskát. Felvilágosító tevékenység: az év során megtartott különböző 
rendezvényeinken illetve azon rendezvényeken keresztül, ahol meghívottak voltunk, valamint 
figyelembe véve a családokat, akik örökbe fogadtak tőlünk összesítve kb. 3.000 fő. 
Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Bp. XV. kerületben felvilágosító és gyakorlati 
munkánknak köszönhetően igen alacsony a kóbor állatok száma. A hozzánk fordulók – bárhonnan is 
jöjjenek - minden esetben segítséget kapnak: akár tanáccsal, akár a lakosság által befogott kóbor állat 
orvosi ellátási költségeinek átvállalásával, akár eredeti gazda/elveszett állat keresésével, fotózásával, 
hirdetésével. A PeKH-ben, a helyhatóság Oktatási, Művelődési és Sport Osztályával  együttműködve 
illetve a Kutyakötelesség klubon keresztül intenzív kapcsolatok kiépítése a lakosság valamennyi 
korosztályi rétegével. 
         
4. Kimutatás a közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyonról  
         
Egyesületünk adományokból, költségvetési támogatásból, tagdíjból látja el a feladatait, vállalkozási  
tevékenységet nem folytat. 
Az adományok összege 2010 évben 2.741eFt, 2011 évben 2.056eFt volt, sajnos folyamatosan 
csökken. 
A teljes adomány összegét felhasználtuk állatmentésre, állattartásra, állatvédelemre. 
Az Állat és Ember Egyesület  2010 évben 1.504.919.- Ft, 2011 évben 1.997.006 szja 1% költségvetési 
támogatásban részesült.  

Az 1.997.006.-Ft összegből 2011-ben 572.590.-Ft-ot közhasznú célra, állatvédelemmel kapcsolatos  
állatorvosi ellátásra, panzió, étel és felszerelés, állattartás, mentés, rehabilitáció biztosítására használtuk fel. 
A fennmaradó 1.424.416.-Ft összeg elhatárolásra került, 2012. évben közhasznú célra, állatvédelemre
használjuk fel. 

Állatvédelemi tevékenységre (álattartás,gyógyitás, mentés, panzió, étel, felszerelés, rehabilitáció) 
forditott  összeg összesen:   2.851eFt.   Egyéb ráforditás:  672eFt.  Értékcsökkenés összege: 80eFt. 



         
Egyesületünknek vagyona nincs, bevételeinket teljes egészében közhasznú céljaink elérésére 
forditjuk. 
         
Saját tőke változása  eFt Előző év Tárgyév Változás 
  Saját tőke      801 262 -539  

1 
Induló tőke/Jegyzett 
tőke   0 0 0  

2 Tőkeváltozás/Eredmény   45 801 756  
3 Vállalkozási Eredmény   0 0 0  

4 
Közhasznú tevékenység 
eredménye 756 -539 217  

         
5. Cél szerinti juttatások kimutatása     
         
Szervezetünk cél szerinti juttatást  nem adott 2010 és 2011 évben.   
Az Állat és Ember Egyesület adományozóktól kapott támogatásokból szerzett bevétele 2010-ben  
2.741eFt,  2011-ben 2.056eFt volt, melyet teljes összegben állatvédelemre használt fel.  
Az Állat és Ember Egyesület  2010 évben 1.504.919.- Ft, 2011 évben 1.997.006 szja 1% költségvetési 
támogatásban részesült, melyet 2010 évben teljes összegben állatvédelemre használt fel.  
A 2011 évi 1.997.006.-Ft összegből 2011-ben 572.590.-Ftot közhasznú célra, állatvédelemmel 
kapcsolatos állatorvosi ellátásra, panzió, étel és felszerelés, állattartás, rehabilitáció biztosítására 
használtuk fel. A fennmaradó 1.424.416.-Ft összeg elhatárolásra került, 2012. évben közhasznú célra, 
állatvédelemre használjuk fel. 
Egyesületünk 2011 évben a helyi Önkormányzat által meghirdetett pályázaton 75.000.- Ft összegű 
pályázati támogatásban részesült, melyet állatvédelmi oktató rendezvényre használtunk fel.  
Központi költségvetésből, elkülönített pénzalapból, Fővárosi Önkormányzattól, önkormányzati  
társulásoktól, más helyi önkormányzattól és egyéb pénzalapból nem kapott támogatást. 

         
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, ill. összegének kimutatása 
         
Az Állat és Ember Egyesület 2010 és 2011 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 Egyesület előző és tárgyévi kapott támogatásait mutatjuk be a jogszabály szerinti bontásban. 
Bevételek 2010, 2011   eFT-ban Előző év Tárgyév  
Összes bevétel     4246 3064  
Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás  4246 2629  
    Alapitóktól  0 0  
    Központi költségvetésből  SZJA 1%  1505 573 elhat.1.424 
    Helyi önkormányzattól  0 0  
    Társadalombiztosítótól   0 0  
    Egyéb     0 0  
    Továbbutalási céllal kapott   0 0  
Adományozóktól kapott támogatások 
összesen  2741 2056  
    a, magánszemélyektől kapott adomány  2741 1636  
    b, cégektől kapott támogatás   0 420  
    c, szervezetektől kapott támogatás  0 0  
Pályázati úton elnyert támogatás  0 75  
Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel  0 0  
Tagdíjból származó bevétel  0 360  
Egyéb bevétel  0 0  
Pénzintézettől kapott kamat    0 0  
         
A szervezet pályázati úton előző évben 2010-ben  nem nyert és nem kapott támogatást. 
2011 évben a XV. Kerületi Önkormányzat pályázatán Egyesületünk 75eFt pályázati támogatást kapott.
A 75eFt teljes összegben  állatvédelmi oktatás rendezvényre lett felhasználva, az elszámolás 
megtörtént. 
Az Állat és Ember Egy. előző és a tárgyévben közhasznú tevékenységből, vállalkozásból bevételt nem ért el. 
A költségvetésből kapott szja 1% támogatás összege 1.997.006Ft volt, ebből elhatárolt összeg 1.424.416Ft,
bevételként a felhasznált fennmaradó összeg 572.590Ft szerepel. 



 
7.2. Kiadások        
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó  állatvédelmi és működési költségek az általános szabályok  
szerint kerültek elszámolásra.       
     eFt-ban Előző év Tárgyév  
Kiadások összesen 2010, 2011   3490 3603  
Anyagjellegű ráforditások eFt    2982 2851  

 
Anyagköltség 
(táp,felszerelés,gyógyszer,mikrochip) 813 523  szja1% 226eFt 

 Nyomtatvány,irodaszer   1 41  
 Tisztitószer    3 2  
 Egyéb anyag    13 306  
 Posta, telefon, internet    5 37  
 Szállitás     0 9  
 Bérleti dijak    0 40  
 Oktatás, továbbképzés   0 4  
 Tagdijak     7 10  
 Hirdetés,reklám,prop.    18 68  

 
Szolgáltatás (állategészségügyi ellátás, 
elhelyezés) 2094 1659 szja 1% 233eFt 

 Bankköltség    26 22  
 Egyéb szolgáltatás    2 130  
Személyi jellegű ráforditások eFt   0 0  
 Bérköltség    0 0  
 Egyéb személyi jell.ráf.   0 0  
 Járulékok     0 0  
Értékcsökkenés eFt     0 80  
Egyéb Értékesitett tárgyi eszk.   0 0  
 Adók, hozzájárulások    0 0  

 
Egyéb ráf, vissza nem ig. 
áfa   508 672  

 Kfle egyéb ráforditások   0 0  
Pénzügyi műveletek ráforditása eFt   0 0  
         
         
Az Állat és Ember Egyesület előző és a tárgyévben vállalkozási ráfordítást nem érvényesített, nem 
végzett vállalkozási tevékenységet.  Az egyesület vezetői, önkéntesei tiszteletdíjban nem részesültek, 
alkalmazott, megbízási szerződéses dolgozó, más foglalkoztatott nem volt. 

         
7.3. Mutatók        
         
A  közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók a közhasznúsági jelentés mellékleteként 
tekinthetők meg.        
         
         
Budapest, 2012. március.31.       
         
         
         
    ……………………………………….  

    
               
Képviselő    

 



 
Állat és Ember Egyesület   
Székhely  1151 Budapest, Pisztráng u. 3.   
Adószám:                18195376-2-42   
Cégjegyzékszám:      12.760   
   
   
 7.3  Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
A.  Előző év (1)eFt  Tárgyév (2)eFt 
 B. Éves összes bevétel 4246 3064 

 ebből:     
 C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

1505 573                               + 
1424 tartalékolt 

 D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

 E. normatív támogatás 0 0 
 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

0 0 

 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2741 2491 

 H. Összes ráfordítás (kiadás) 3490 3603 

 I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0 
 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3490 3603 

 K. Adózott eredmény 0 0 
 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személyek száma 
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

12 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]  Igen Igen 

 Társadalmi támogatottság mutatói  Mutató teljesítése  Mutató teljesítése 
 Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]  Igen 0,39  -   Igen 

 Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]  Igen 1,0   -   Igen 

 Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]  Igen 13,5   -  Igen 

 



 
Állat és Ember Egyesület     Oldal     1 
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: 2011.12.31.         
        
                                                               1000 HUF Előző év Tárgyév 
01. A. Befektetett eszközök (02-04. Sorok) 0 0
02. I. Immateriális javak 0 0
03. II. Tárgyi eszközök 0 0
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
05. B. Forgóeszközök (06-09. Sorok) 801 1730
06. I. Készletek 0 0
07. II. Követelések 26 0
08. III. Értékpapírok 0 0
09. IV. Pénzeszközök 775 1730
10. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0

11. 
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. 
Sor) 801 1730

12. D. saját tőke (13-19. Sorok) 801 262
13. I. Induló tőke/Jegyzett tőke 0 0
14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 45 801
15. III. Lekötött tartalék 0 0
16. IV.Értékelési tartalék 0 0

17. 
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú) 756 -539

18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
20. E. Céltartalékok 0 0
21. F. Kötelezettségek (22-24. Sorok) 0 44
22. I.Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
23. II.Hosszú leháratú kötelezettségek 0 0
24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 0 44
25. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 1424

26. 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. 

Sor) 801 1730
                
        
        
Budapest, 2012.03.31.    …………………………………….
      A gazdálkodó képviselője 
        

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 



 
Állat és Ember Egyesület     Oldal     1 
Székhely  1151 Budapest, Pisztráng u. 3.    
Adószám:                 18195376-2-42     
Cégjegyzékszám:          12.760     
        
Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére 
        
Beszámolási időszak:   2011.01.01-2011.12.31.       
        
                                                               1000 HUF Előző év Tárgyév 
   Összes közhasznú tevékenység bevételele 4246 3064
A.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4246 2629
A.1.A. alapitóktól 0 0
A.1.B. központi költségvetésből 1505 573
A.1.C. helyi önkormányzattól 0 0
A.1.D. egyéb 2741 2056
A.2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 75
A.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
A.4. Tagdijból származó bevétel 0 360
A.5. Egyéb bevétel 0 0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
C. Összes bevétel  (A+B) 4246 3064
D. Közhasznú tevékenység ráforditásai 3490 3603
D.1. Anyagjellegű ráfordításai 2982 2851
D.2. Személyi jellegű ráforditásai 0 0
D.3. Értékcsökkenés 0 80
D.4. Egyéb ráfordítások 508 672
D.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai                    0 0
D.6. Rendkívűli ráfordítások                                   0 0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai              0 0
E.1. Anyagjellegű ráfordításai 0 0
E.2. Személyi jellegű ráforditásai 0 0
E.3. Értékcsökkenés 0 0
E.4. Egyéb ráfordítások 0 0
E.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai                    0 0
E.6. Rendkívűli ráfordítások                                   0 0
F. Összes ráforditás  (D+E)                              3490 3603

G.  
Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy 
C+F) 0 0

H. Adófizetési kötelezetség                            0 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)           0 0
J. Tárgyévi közhasznú eredemény (A+D) 756 -539
                
        
        
Budapest, 2012.03.31.    …………………………………….
      A gazdálkodó képviselője 
        

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 



 
Állat és Ember Egyesület      
Székhely  1151 Budapest, Pisztráng u. 3.    
Adószám:                   18195376-2-42    1
Cégbíróság:               Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság   
Cégjegyzék szám:     12.760      
        
        
Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére 
        
        
        
Beszámolási időszak:   2011.01.01-2011.12.31.       
        

  
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK                         1000 

HUF Előző év Tárgyév 
A. Személyi jellegű ráforditások 0 0
1. Bérköltség 0 0
  ebből - megbízási dijak 0 0
           -tiszteletdijak 0 0
2. Személyi jelelgű egyéb kifizetések 0 0
3. Bérjárulékok 0 0
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0
                
        
        
        
        
Budapest, 2012.03.31.    …………………………………….
      A gazdálkodó képviselője 
        
        
        

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 


