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A kettős könywitelt vezető egyéb szerveze_t __ _ l _
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

ázi Állatvédő és

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer foríntban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetetteszközök L 777 2 I3l
l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök L 777 2 737

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 2 592 3 068

|. KéSzletek

ll. követelések

lll, Értékpapírok 3 068

lv, pénzeszközök 2 592

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKOZÖK ÖSSZESEN 4 369 5 199

FoRRÁSoK (PASSZÍVAK)

D. Saját tőke 4 369 5 1]"0

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény 3 842 4 369

lll. Lekötött tartalék

tv. Értéxelési tartalék

V, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 521 74I
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F, Kötelezettségek 89

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek 89

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 369 5 199
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A kettős könylwitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámotója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Állatvédő és Állatsegítő Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezerforíntban_)

Aiaptevékenység Válla Ikozási tevékenység Osszesen

előzó éV előzó év
helyesbítése

tárgyéV elóző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előzó év
helyesbítése

tárgyév

1, Ertékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
erlel(e

3. Egyéb bevéteIek
2 887 5 737 2 aa7 5 737

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés 237 29i 237 297

- támogatások 636 1 665 636 1 665

- adományok
L 927 3 775 L92l 3 775

4, Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek 3 601 4 o44 3 601 4 o44

er]bol.

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 3 60] 4 o44 3 601 4 o44

A. összes bevétel (1+2+3+4+5) 6 482 9 7a1, 6 4a2 9 781

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei 6 4a2 9 781 6 482 9 7a7

6, Anyagjellegű ráíordítáSok 5 234 8 259 5 23z a 259

7. Személyi Jellegű ráfordítások

ebből_: vezető tisztségviselők
JUttatasal

B. Ertékcsökkenési leírás 727 7a1 721 7a1

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzüovi műveletek
ráfordítása'í-
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A kettős könyvwitelt
egyszerűsített b eszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhásznúsági melléklete I erc-r+Z

szervezet neve:

Állatvédő és Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. lAdatok ezer forintban_)

Al ptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

elő2ó éV előzó év
helyesbítése

tárgyéV elóző év előző év
helyesbítése

tárgyéV elóző év elózó éV
helyesbítése

tárEyéV

11. RendkíVüli ráfordítások

B. Összes ráíordítás
(6+7+8+9+10+]_ 1) 5 955 9 040 5 955 9 04c

ebből: közhasznú tevékenység
ráford ításai 5 955 9 040 5 955 9 04c

C. Adózás elótt' eredmény (A-B) 521 741 527 747

12, Adófizetési köteleZettség

D, AdóZott eredmény (C-12)
521 747 527 741

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
521 741 527 747

Tájékoztató adatok

A. Kozponti koltsegvetesi
tamogatas

B. Helyi önkormányzati
költségVetési támogatás 43e 12c 436 Lza

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból. illetve a koheziós
Alápból nVúitott tám oqatás

D, NormatíV támogatás

E, A személyi jóvedelamadó
meqhatározott reszének adózo
renóelkezese szerintl
felhasználásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
oSSZeg

3 601 4 o4A 3 601 4 o4A

F. Közszolgáltatási beVétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. KÖnYVVizsgálói záradék
] lgen B Nem



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.]- Név

i és Állars+gírö Egyesület

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

Házszám.,,F. -__l Léocsóház: t--_--l Emelet: t-_l Ajtó:

t .3 Bejegyző határozat száma: @, ffi , b ro FHo fl/ lil9l9|6] / En
1.4Nyilvántartási szám: ffi-pp-l0l0l0lTlaFTil
1.4szervezetadószáma: EEEEEEEE-E-EE

Mezei szilvia

közterület neve:

1-.6 Képviseló neve:

Huszár Közterület 1ellege: r;----__l
r------l

Egyesiilet gázdátlán kuryák beíogadása. Eondozása, ö
Egyesület kuTyaonhont léte§íten ZGGo, évt]en. az Ónkorrnányzat állat mnós használatía adott rerülelen,
á kutyaotthon üzenrelteré§e és a kuryák gondos ellárá§á, Ezen kívül segírünk a nehéz helyzelrJen élök
láknak aZ állatok ellátá§ában {orvosi }tölrség, szállílá5, élelnrezésJ, Toválrbi íeladalunk a jövö
zedékének oktatása, íolyanratosa.n lartunk állatvédelnri továblrképzést álraláno§ iskolásoknak és

lásoknak. 19 asküláVal kölórtünk együnmüködési nregállapodást az 5ű Órá kózó§§égi mUnka
lekinlelében, Az Egyesüler vátlalkozási tevékenységel ne§l folytat, nrükcidáséhez. íenntanásához
ósszegek íorrása a kölr§égvetésból junal§tt SZJA 1 9t, a nragánszemélyek és ictónkénr az

valanrillt egyéb szervezelek tám§§atása, adonrállya. Eg}re§ülelünkben nincs alkalmazöfi, á
ellárá.§át az egye§üleri ragok végzik ányági ellenszülgáIIatás nélkül.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: 1998. évi XXV|ll. tv.

az állatok védelméről és kíméletéről
a)

a^

?tr

Kózhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

150

'esco pályázati tánrogalásbó| meg\ralósíioítuk a tanterem kial]
;kolásoknák tanunk állatvédelnri otkalá§l, válamint a ponrázi

a menhely terúletén, ah8l
ünkormányzaI álTél adon egy§zeri

vá§árol1unk 5 dlr Úi, höSzigetell kuryaólal.

l\ltolto VerZlo:Z, / U,U l\lyUIIl[a[vaí|y VeíZ|U:3.ó ltyUl tIldavd. 1v Lv,v J.49 LL,LU,LL
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

7, Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Ad atak e Ze r f ori ntban,)

Alapadatok Előző év (L) íárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 6 482 9 781

ebből:

C, A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó renddlkilzése szeri nti fel hásználásáról szóló
1996. évi CXXV|. törvény alapján átutalt összeg 3 601 4 044

D, Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F, Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2 881 5 737

H, Összes ráfordítás (kiadás) 5 955 9 040

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5 955 9 040

K. Adózott eredmény 52l 741

L, A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséo et véoző személvek száma
(a közéráekÚ önkÖntes tevékénységről szóló
2005. évi LXXXV|ll. törvénynek megfelelően)

23 2!

E rőfor rás e ll átottság m utató i Mutató teljesítése

lgen
^íemEctv. 32, § (4) a) KBL+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x t]

EC|V. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] B !
ECtv. 32. § (4) c) Kl1+l2-AL-A2)/(Hl+H2)>=Q,25] l x

T ár s ad al m i tám o g atotts ág m u t ató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] B n
ECIV 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 x tr
Ectv. 32, § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] B l

szervezet neve:

iÁllatvédő és ítő

l\lto|Io v eízla i z, I v,v l\yom[alvany Verzlo ;c.ó llyUl l lrdtvd. av L9,vJ,19 !l.ao.1l



A kettős könwrritelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK,1,42

szervezet neve:

Tánroqatás program elnevezése:

Támogató megnevezése: ffiyzata
Tesca Globát Ártrházak Zrt.

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

!
m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó m

TámogatáS ldőtartama:
:gYsz€r1 tim§gatások

TámogatáSi összeg: 1 384 640

- ebbőI a tárgyévre jutó összeg: 1 384 640

- tárgyéVben feIhasznált összeg: t 384 640

tárgyéVben folyósított összeg:
1 384 640

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó E
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 1 384 640

Felhalmozási

összesen: 1 384 640

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Tesco pályázati tánrogarásból nregvalósítottuk á ta§terenr kialakílásáI a rrrenhelyen. lü tartunk állát\íédelnli oktáÍásr az

iskolás oszretyor szálrrára. Valanriní újságot ádtunk ki , Fonrázi Kutyavilág címmel, éví \ét n-ie§ielené§sel, A Pomázi
ónkornrányz*i ár*t ádon egyszer; ránr'ogáásból vásároltunk 5 db Új, hösziEereh nagy méretÚ kutyáólat,

Az uzlell evl,e]l vegzEll l9UU lcvt^tl lyDg9g^ 9J Pl vvl q

rxtatóanyiggal és 4ánáétokkal. Résai venútlk a városi rendezvényeken. u.maní gyereknap_, Ponráz Város NaPiá,

inánunÉ ,i7itt nrpol e, ;*á; e§y tárgyák az állatclk§ak'' nápol. Részt venürr}< az országos állail/édök rendezvénYein,
?lvonulásain. Tartoítunk Hú'sűi ésÉrácsonyi kennel dísZÍtös napOl á Eyerekek szánrára. Megjelent€ttii§k cikkeket,,
{Utyát€r a Fonrii_zi Folgár, az ottt]onunk ponr-á_z újságlran, És az einyen-pénzból indilottunk egy saiál_Új§ágor, Ponrázi
{utyavitág círnnlel. Tancnunk jótékonysági estet á MEvelfrdési Házlran, zenés, láncos píogramükkal é5

rutf*nenúmróval. AjándékékÉl és wízze] ké§zültünk az Állarok Világnapján trozzánk tátogarók számára.


