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1. A qazdákodó bemutatása

'l '1. Alakulás' célok, küldetés
Az Állat és Ember EgyesÚlet 2oo7' éVben alakult. Létrehozásának célja, az
állatvédelem és terméSzetvédelem területén felvilágosítÓ' okiató tevékenység végzése,
környezetvédelem, az ifjÚság környezettudatos magatartásra nevelése.
Az Egyesület besoro|ása, a regisztráciÓt Végzo szerV neve' a szervezet nyilVántartási száma
azonositÓ adatai az a|ábbiak. FőVárosi BiÍóság a 12'760. sorszám alatt Vette nyílvántartásba
a szervezetet 2007.november 7-én' 1 4Pk. 60.77 31200712 főlajstromszámon.
A szervezet kozhasznú szervezetnek lett minősítve 2007- november 7-én.

Fó tevékenységi kör: 9499 M.n.s. egyéb kÖzösségi' társadalmi tevékenység
Bejegyzés szerinti székely: 1151 Budapest' Pisztráng u' 3.
Elnök: Takács Katalin

1.2. Telephelyek' íióktelepek
A szervezet a beszámolási idószakban rendszeres gazdaSági tevékenységet székhelyén kÍVül nem
folytatott' telephelye illetőleg fióktelepe nincS'

't '3. Beszámoló nyilvánossága
A SzámViteIi beszámolÓ és az ahhoz kapcsolÓdÓ kiegészito infoímáciÓk' jelentések a jogszabályok által
eloÍrt nyilVánosságon tÚi a szeNezet munkavállalÓi, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen
is megtekinthetok, azokrÓl az érintettek teIjeS Vagy részleges másolatot készíthetnek.
A székhely pontos címe: 1151 Budapest, Pisztráng u' 3.

1.4. A tevékenység folytatása
A mérlegkészítés napjáig a tevékenység folytatásának ellentmondÓ tényező' kÖrülmény nem állt fenn' a
szervezet a beláthatÓ jÖVoben is fenn tudja tartani műkÖdését, folytatni tudja tevékenységét, nem Várhatc
a működés beszüntetése'

1 '5. Alkalmazott szabályok
Jelen beszámolÓ a hatályos magyar számviteli e|őirások szerint kerü|t Összeállításra' a tÖrVény
eloÍrásaitól ValÓ eltérésre okot adó körülmény nem merült fel'

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könywezetés módja
A szervezet' kÖnyveit magyar nyelven' a kettos kÓnywitel elvei és szabályai szerint Vezeti.
A számViteli politika meghatározÓ elemei az általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok
sajátosságai a Valós és megbízható Összképre nem gyakoroInak hatást'

2'2. Könywezetés pénzneme
A konyvek Vezetése magyar forintban tÖrténik, a beszámolÓban az adatatok eltérŐ jelÖlés hiányában
ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Beszámoló szakmai háttere
A beszámoló adatai- mivel arra sem a gazdáIkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi
e|őírás alapján kotelezettség nincs - könywizsgálattal nincsenek aIátámasztva' A szamviteli f;tádatot<
e||átását, irányításást a tevékenység ellátására jogosító engedéllye| (igazolVánnyal) rendelkező' az elóirt
feltételeknek megfelelő személy Végzi. A beszámoló eIkészítéséért fele|ős személy neve, címe'
regisztrálási száma: LórántJulianna, 'l139 Bp. Tahi u. s4'fszt 3. reg'szám: 154218'
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2.4. Könywizsgálat

A tárgyéVi beszámolÓ adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, Sem a nagyságrendek' sem más
jogszabályi elóírás alapján kÖtelezettség n!ncs - könywizsgálattal nincsenek a|átámasztva'

2.5' Beszámoló formája és típusa
A szervezet a tárgyidoszakra az elŐző üzleti éVhez hasonlóan egyszertisitett éVes beszámolÓt készít'
Az eredmóny megállapításának Választott mÓdja az előző uzleti éVhez hasonlÓan összkÖltség eljárás.
A szervezet az elŐzŐ Üzleti éVhez hasonlÓan a beszámo|Óban mind a mérleget mind az
eredménykimutatást A változatban állította össze számviteli politikájának megfelelően.

A magyar számvlteli szabályok szerint jeIen számViteli beszámolÓ csak magyar nye|Ven került
összeállításra. Ezen előírás a|ap.ján a magyar és az arról forditott idegen nyelvű szÖVeg eltérŐ
értelmezése esetén a magyar nyelvű szöVeg az iÍányadÓ.

2'6. Üzleti év
Jelen beszámoló a 2012'01'01-2012.12'31 ' időszakot öleli fel, a mérleg fordulÓn ap]a 2012.12'31 .

2.7. Mérlegkészítés idópontja
A mérlegkészités időpontjáig ismertté Vált' a tárgyéVet Vagy az e|őzó éVeket érintő gazdasági
események, kÖrÜlmények hatásait a beszámolÓ tartalmazza.

2'8. Jelentős összegü hibák értelmezése
Jelentős összegűnek minősijl az Üzleti éVben feltárt' egy üzleii éVre VonatkozÓ hibák hatása, ha a saját
toke Változásai abszolút értékének egyÚttes Összege' a Vizsgált üzleti éVre készített beSzámolÓ eredeti
mérlegfóösszegének 2 o/o-át' Vagy az 500MFlot meghaladja' Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a
tárgyéVi beszámolÓban nem a tárgyéVi adatok kÖzott' hanem elkülönítetten, előzo éVek módosításaként
kerül bemutatásra.

2'9. Lényeges hibák értelmezése
A megbízhatÓ és Va|Ós képet |ényegesen befo|yásoló hibáknak minisÜlnek a fe|tárt hibák, ha összevont
és göngyÖlített hatásukra a feltárás évét megeloző uzleti éV mérlegében kimutatott saját tőke legalább
20%-kal változik.

2.1 0. lsmételt közzététel alkatmazása
A megbízhatÓ és ValÓs képet |ényegesen befolyásolÓ' jelentos összegÜ hibák fe|tárása esetén a íeltárás
éVét mege|őzo üzleti éV beszámolÓját az er:edeti és a módosított adatok bemutatásáVal' a mÓdosítások
kiemelésével a tárgyéVi beszámolÓ kÖzzétételét megelŐzően ismételten kÖzzé kel| tenni' A hibák egyes
üzleti éVekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyéVi beszámo|Ó kiegészítő mellékletében kell
bemutatni.

2.11. Devizás tételek éÉékelése
A külfÖldi pénzértékre szÓló' vagy deviza alapÚ eszkÖzÖk és kÓtelezettségek' - kivéve a forintért
Vásárolt VaIutát, devizát - vaIamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen
a Magyar Nemzeti Bank á|tal kozzétett' december 15-i íordu|Ónapon devizaárfo|yamon tÖrténik.
A devizás tételek értékelése az ellző uzleti éVhez képest nem Változott.
A kÜlfÖ|di pénzértékre szÓ|Ó eszkÖzÖk és kÖtelezettségek a fordulónapon akkor kerü|nek átértékelésre'
ha a mérlegfordulÓnapi értékelésből eredŐ Összevont külonbözet eszközökre' forrásokra és eredményre
gyakorolt hatása a 100 eFT összeget meghalad'ia.
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2.í 2. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja

Az éVenként elszámolandÓ értékcsÖkkenés megtervezése - az egyedi eszkoz VárhatÓ használata, ebből
adÓdÓ élettartama' fizikai és erkÓlcsi aVulása' az egyéb körÜlmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételéVel - általában az eszköz bekerülési (bruttÓ) értékének arányában történik. Az
értékcsÖkkenési leírás elszámo|ása iroarányosan (lineáris leírási mÓdszerrel) tÖrténik.
Az értékcsökkenés leirási kulcs alapvetően az adÓtÖrvényhez igazodik.

2.1 3. Értékvesztés elszámolása
Az értékvesztések elszámolására akkor kerul sor, ha a 100'000.-Ft osszeget meghaladja'

ÉÉékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leÍrás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcso|ÓdÓ analitikákban - üzleti
éVenként legalább egy aIkalommal kerÜl sor, kivéVe a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését,
mely a kivezetéskor elszámolásra kerül' Terven fe|Üli értékcsÖkkenési leÍrás elszámolás az azt
megalapozó eseménnyel egyidejű|eg Vagy a fordulÓnapi értékelés keretében tÖrténik'

3. Elemzések

3.1 . Adatok változása

változása
zon. Meonevezés (eHUF) '1000 HUF Előzo éV TárqVéV Abs-vált.

ul. A. Berektetett eszkozok (02-04. sorol 0 0 0
02. lmmatenalts tavak 0 0 0
u3. l árgyl eszközÖk 0 0 0
u4. . BeteKtetett penzüqvl eszkÖzÖk 0 0 0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok) 1730 890 -840
06. l' Készletek 0 0 0
07. ll. KÖVetélések 0 0 0
Uö. ' Ertékoapirok 0 0 0
uv. v. HenzeszKozoK /3U 890 -840
10. c. Aktiv időbeli elhatárolások 0 0 0
I't. ESZKOZOK(AKTtVffi 1730 890 -840
12. D. saját tőke (13_19. sorok 262 321 59

3. lndulÓ tőke/Jegyzett tőke 0 0 0
14. l' TÓkeváltozás/Eredmény 801 262 -539
15. lll' Lekötott tartalék 0 0 0
16. IV' Ertéke|ési tartalék 0 0 0
17. V. TárgyéVi eredmény alaptevékenységbŐl (kozhasznu) -539 59 598
18 Vl' Tárgyévi eredmény Vá|lalkozási tevékenvséqbol 0 0 0
20. E. céltartalékok 0 0 0
21. F. Kötelezettségek {22-24. sorok) 44 0 -44
22. l' Hátrasorolt kÖtelezettséoek 0 0 0
23. l l. HosszÚ leháratú kÖtelezettségek 0 0 0
24 l ll. RöVid lejáratÚ kotelezettséqek 44 0 -44
25. G. Passzív időbeli elhatárolások 1424 559
26. FoRR4soK (PAsszíVÁK) összEs EN 1l z*zwzt *zs, sorl 1730 890 -840

A táblázat a mérlegadatok Vá|tozását mutatja be a mér|eg szerkezetének megfe|e|ően' A Változás
kifejezhető értékben, százalókban, Vagy mindkettőben.



adatainak változása
Azon. Meqnevezés (eHUF) 1000 HUF E|őző éu TárqVéV AbS'Vált.

osszes közhasznú tevékenvséq bevételele 3064 8896 5832
4.1 KözhasznÚ célÚ mÜkÖdésre kapott támoqatás 2629 8252 5t'23
4.1.4. alapitóktÓl 0 0 0
4.1 . B. központi kÖltségVetésbŐl 2484 1911
4.1 C helyi önkormányzattó| 0 0 0
4.1.D. adományok 2056 5768 3712
A2 Pályázati Úton elnVert támooatás 280 205
4.3. KözhasznÚ tevékenVséoboI származÓ bevéteI 0 0 0
4.4. TaqdiibÓl származÓ bevéteI 360 360
4.5. Eqyéb bevétel 0 4 4
B. Vállalkozási tevékenvséq bevétele 0 0 0
c. osszes bevétel (A+B) 3064 8896 5832
D. Közhasznú tevékenyséq ráforditásai 3603 8837 5234
D.1 Anvaqie||eqű ráfordÍtásai 2851 4600 1749
D.2. Személyi jelleqű ráforditásai 0 0 0
D.3. Ertékcsökkenés 80 0 -80
D.4. Egyéb ráfordítások 672 4237 3565
D5 Pénzügyi mtiveIetek ráfordításai 0 0 0
D.6. RendkíVŰli ráfordítások 0 0 0
E. Vállalkozási tevékenvséq ráfordításai 0 0 0
E.1 AnyagjelIegű ráfordításai 0 0 0
E.2. Személyi jellegű ráforditásai 0 0 0
E.3. ÉrtékcsÖkkenés 0 0 0
E4 Egyéb ráfordítások 0 0 0

Pénzüoyi m|:iveletek ráfordításai 0 0 0
tr.b. RendkíVűli ráfordítások 0 0 0
F. osszes ráforditás (o+E) 3603 8837 5234
G. Adózás előtti vállalkozási eredménv (B-E vaqv C+F) 0 0 0
H. Adófizetési kötelezetség 0 0 0
t. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0
J. Tárgyévi közhasznú eredeménv (A+D) -539 59 598
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A táblázat az eredménykimutatás adatainak Változását mUtatja be az eredménykimutatás szerkezetének
megfeleloen. A VáItozás kifejezhetó értékben' százalékban, Vagy mindkettőben.

3.2. Eszközök és források összetétele

lmmateriális javak
Tárgyi eszközok
Befektettett pézÜgyi eszközÖk

Forgóeszközök
Készletek
KoVetelések
Értékpapirok
Pénzeszkozök

Aktiv időbeli elhatárolások
K OSSZESEN 100.0 10oi

A táblázat az eszközök megoszlását es i@
3.3. Vagyoni helyzet
A saját tőke élŐzŐ éVben 262eFt, tárgyéVben 321 eFt.

0,0
0,0
0,0
0.0

100,0
0.0
0.0
0.0

'100.0

0.0

0.0
0,0
0.0
00

100.0
0.0
0.0
0.0

100 0
0.0
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A saját tőke az elöző évhez képest sgeFt-al, 22,5%-al nőtr''
A szervezet saját tőke aránya az összes forráson be|Ül az előző éVben 15'1 %' a
tárgyéVben 36'1 % Vo|t' A gazdálkodás tŐkeeróssége nltt'
A mutatÓ a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki' Nem számithatÓ, ha bármelyik
tényező nuIla' Vagy negativ'

3.4. Likviditás és fizetőképesség
A pénzeszközök állománya előzó éVben 1 .730eFt, tárgyévben 8goeFt, az állomány 84oeFtal, 51%-al csökkent'
A mutató a pénzeszkÖzok százalékos és abszo|Út Változását fejezi ki az előzó éVheZ képest'
%_os Változás nem számíthatÓ ha a pénzeszkÖzök állománya bármely éVben nu||a' Vagy
negativ.
A rÖVid táVÚ likviditást befo|yáso|Ó eszkÖzÓk aránya az Összes eszkÖzÖn belül az elŐző éVben
100 % a tárgyéVben 100% Vo|t'

3.5 Jövedelmezőség
A szervezet Összes, teljes naptári éVre számított bev élele az előzÓ éVben 3.064 eFt, a tárgyéVben
8'896eFt Volt. A bevétel az előző évhez képest 5'832eF!al' 29o%-al nott'
A műkodés egy naptári napjára jutÓ árbevétel az előzó éVben 8'395Ft' a tárgyéVben 24'373Ft Volt.
A mérleg szerinti eredmény az elozŐ éVben -539eFt' a táÍgyéVben +59eFt Volt'
Vállalkozási és kÖzhasznú bevéteI, Vállalkozási kiadás nem Volt'

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészitések

4'1. Összehasonlíthatóság

össze nem hasonlítható adatok
A szervezet mérIegében az adatok - a jogszabályi Változások miatti átrendezéseken tÚ| _

osszehasonlÍthatÓk az előzÓ üzleti éV megfete|Ő adatáVal'
Tétel átsorolások
A mérlegben az előzo üzleti éVhez képest - a jogszabályi Vá|tozások miatti átrendezéseken tÚl _

az egyes eszközök és kötelezettségek minŐsítése nem Változott.
Értéretési elvek változása
Az előző nz|eti éV mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a 'iogszabályi előírások
Változásain tÚl - nem Változtak'

4.2. Értékelési különbözetek
sajátos devizaárfolyam alkalmazásának hatásai
A szervezet könyveiben kizárÓlag Íorintban meghatározott osszegek szerepelnek, devizás értéke|és
a tárgyéVben nem tÖrtént' igy abbÓ| klilÖnbözet sem adÓdott.

4.3. Értékvesztés
Értékvesztés megállapitása és eIszámotása nem tÖrtént.

4'4. Befektetett eszközök
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint eIszámo|ásra kerulÓ értékcsokkenés megVá|toztatására a tárgyidőszakban nem
került sor'

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felÜli értékcsökkenési leírás elszámolása Vagy annak Visszaírása kapcsán a beszámo|ási
időszakban terV szerinti értékcsökkenési leÍrás ismételt megállapítására egyetlen eszkÖz
esetében sem került sor.

4.5. Előző évek módositása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolÓdÓan a tárgyévben ellenőzés, önellenozés semmifé|e h
nem tárt fel, a mérleg korábbi idŐszakra Vonatkozo korrekciókat nem tarta|maz'

ibát
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4.6. Tételbesorolások, a mérleg tagolása

A mérlegben olyan tétel nem szerepel' amely több sorban is elhelyezhetŐ lenne, és sajátos
besorolása bemutatást kiVánna.
A tárgyéVi beszámolÓban az előírt sémán tÚl mér|egtételek nem szerepelnek.
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetóségéVel a tárgyidőszakban nem élt a szervezet'

4.7. saiát tőke
saját tőke változása

Tőkeelem Előző év

jelenik meg. Kapcsolt

4'8 Leltározási és értékelési szabályok
Az eszkÖzÖk és források leltározása és értékelése a számviteli tÖrVénynek megfeleloen az általános
szabályok szerint torténlk'

4.9 Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számViteli törvénynek megfelelően a számviteli politikában elóirt szabályok szerint történik

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészÍtések

5.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) éVekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenCirzés' önellenórzés semmiféle hibát nem tárt Íel,
az eredménykimUtatás korábbi idoszakára Vonatkozó korrekciÓt nem tartalmaz.

5.2. Össze nem hasontítható adatok
A szervezet eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi Váttozások mjatti átrendezéseken tÚl -
összehasonlíthatÓ ak az elóző üzleti év megfelelő adatáVal.

5.3. Eredménykimutatás tagolása
A tárgyéVi beszámolÓban az elŐírt sémán tÚl Új eredménykimutatás{éteIek nem szerepelnek.
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetŐségéVel a szervezet a tárgyidoszakban nem élt'

5.4. Bevételek

Kapott támogatások bemutatása
A 

_szervezet támogatási program keretében a beszámolási időszakban tevékenysége fenntartására'
Íqlesztésére sem Végleges jelleggel, sem Visszatéritendő (kotelezettségként klmuütott)
támogatást nem kapott' i|letve nem számolt el'
A 

-szervezet 
helyi ÖnkormányzattÓl 28oeFt pá|yázati támogatást kapott melyet oktatási rendezvényekre

teljes egéSzében feIhasznált.
XV'ker. Önkorm' által támogatott program:''ÁlIat és Ember családi Nap és Lucky Dip Dog Dancing KUpa
KutyakÖtelesseg K|ub (50eFt)' ,,Ál]atok Vi|ágnapja" egész napos műsoios rendeivény 1soeri), 'Kifestokönyv a felelos állattartásrÓl (60eFt)'
Támogatás időtartama: a négy Vonatkozó szerzódés szerint, adott eseményre' megrendelésre ill' aKutyakÖte|esség klub esetén. 2012. szept.01{Ől dec. 31-ig. TárgyéVi fotyoéitoit esietnasznali
támogatási Összeg: 280eFt.

eFT eFl Változás
't2- D. saját tőke (13-19. Sorok) 262 321 59
13. l' lndulÓ tőke/Jegyzett tőke 0 0 0
14. ll. Tőkeváitozás/Eredménv 801 262 Á2o
15 lll. LekÖtÖtt tartalék 0 0 0
16. lV'Ertékelési tartalék 0 0 0
17. V' TárgyéVi eredmény aIaptevékenvséqbol (közhasznú) -539 59 598
18. Vl' TárgyéVi eredmény Vállalkozási tevékenVséqbő| 0 0 0
A mérlegben lekötött tartalék nem ielenik ntncs.



8. otdal

Az Egyesület lészére adományokbÓl 2011-ben 2'056eFt, 2O12-ben 5.768eFt folyt be, me|yet
teljes egészében alaptevékenység szerinti kÖzhasznÚ feladatokra, állatvédelemre forditott'
A koltségvetésből kapott szja 1% támogatás összege 2011-ben 1.997 eFt Volt, 2O12-ben 1.628eFt'
2011-ben 1.424eFt elhatáÍdásra került, melyet 2o12_ben felhasználtunk kozhasznú aIapcéljainkra'
állatvéde|emre' 2012-ben 569eFlot határoltunk el' melyet állatvéde|mi célokra haszná|unk iel 2013 évbe
A 2012 évi kapott szja 1 % bevéte| Összege 201 1-ról 1 '424eFt, 2O124öl az el nem határolt rész 1 .o6oeFt'
összesen 2'484eFr ' A tagdíjak Összege 201'l éVben 360eFt' 2012 éVben 36oeFt Volt.

5.5. Eredmény
A tagok a beszámo|Ó adatait elfogadták. osztalék kifizetésére nincs mód'

6. Táiékoztató adatok

6.1. Bér és létszámadatok
Létszámadatok
A szervezet a tárgyéVben munkavá||alÓt nem foglalkoztatott. A Vezető tisztségviselők,
a tagok és Önkéntesek teljesen igyenesen düazás nélkÜl látják el feladataikat.
2012 évben számVizsgálÓ bizottság műkÖdott, szintén dijazás nélkÜl'

6.2. Környezetvédelem
A szeTvezet sem az előzó éVben, sem a tárgyéVben környezetvéde|mi kÖtelezettsége nem
Volt' ezzel kapcsolatban kö|tséget nem számolt el' céltartalékot nem képezett, a mérlegben
meg nem jelenó kÖrnyezetvédelmi, he|yreá||itási kÖtetzettsége nincs' A szervezet veszélyes hulladékot'
környezetre káros anyagot nem terme|' nem tárol.

6.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásinak alkalmazáSa, a számViteIi alapelVek érvényesítése elegendő a
megbízhatÓ éS Valós összképnek a mérlegben' eredménykimutatásban történő bemutátásához.


