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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)'. L8791927913356915

Az egy éb szerv ezet megnevezése : Át- l ATBARÁT ALAPÍ TVÁNY

Az egyéb szervezetcíme: 4400 NYÍREGYHAZA,HŐsÖK TERE 9.

KETToS KÖNYVuTELT VEZE.TÓ EGYÉB SZERVEZETEK xÖzrrasznÚ
EGYsZERÚsÍrn rr Évns BESZÁMolÓrÁNax EREDMÉNYKIMUTATÁSA : 2oo9. ÍlY

adatok ezer forintban

Sorsziim A tétel megrevezése Előző év
Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a b d e

1
A.osszes közhasznú tevékenység bevétele
1.+2.+3.+4.+5.) 36 747 35 399

2 1. Közhasznú célú műkodésre kapott támogatás 26 009 28 446
3 a" alaoítótól
4 b, kozponti koltségvetéstől
5 helyi önkormánvzattől
6 d, egyéb, ebből L% 17.955, 20.t26, 22.047 26 009 28 446
7 2 .P ály ázati úton elnyert támo gatás 8 276 2 370
8 3 . KÓzhasznú tevékenvsésből szálrmaző bevétel 66
9 4. Tasdíiból származő bevétel
10 5. EsYéb bevétel 2 462 4 517
11 B. Vállalkozási tevékenvsés bevótele
T2 C.Osszes bevétel (A.+B.)

13
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1,,+2,+3.+4.+5.+6.) 26 586 32 348

I4 1. Anyaeielleeű ráfordítások 14 898 20 50s
t5 2. Személvi ielleeű ráfordítások 10 613 r0 769
T6 3. Ertékcsökkenési leírás r 073 1 028
I7 4.Esvéb ráfordítások 2 46
18 5. Pénzüevi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások

20
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0

21 1. Anyagielleni ráfordítások
22 2. Személvi iellesű ráfordítások
23 3. Ertékcsokkenési leírás
z4 4.F'svéb ráfordítások
25 5. Pénzüeyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
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Az egy éb szeÍv ezet megnevezése : Át letBARÁT ALAPÍ TVÁNY

Azegyéb szewezetcíme: 4400 NYÍREGYH^ZA,HosÖK TERE 9.

KETToS KÖNYVuTELT VEZF.TÓ EGYÉB SZERVEZETEK xÖzHlszNÚ
EGYSZERÚsÍrBrr Évps BESZÁMolÓ.lÁt'qax MÉRLEGE : 2009. ÉV

adatok ezer forintban

Sorszám A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek)
helyesbitései

TrÍgyév

a b d e

I A. Befektetett eszkőzök (2-5. sorok) 24 914 25 309

2 I. IMMATERIALIS JAVAK t4 6

J II. TÁRGYIgszrÓzÖx 24 900 2s 303
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI E'SZKÓZÖK

5 IV. BEFEKTETETT EsZKoZÓx ÉRrÉrHr,I-yE'snÍrÉsl

6 B. Forgóeszkőzők (7-10.sorok ) 52 466 56 369

7 I. xÉszLr'tBx 52 340
8 II. Ko\T'TELÉsEK 479 127
9 nI ÉRrÉrpapÍRox

10 Iv. pÉNzr,szrÖzor s1 93s ss 902
11 C. Aktív időbeli elhatárolások

12
ESZKOZOK (AKTTVAK) OS SZE SEN
(1.+6.+11. sor )

77 380 81 618

13 D. Saját tőke (14._19. sorok ) 77 178 81 230
t4 l' INpuI-Ó torr l rBcyzprr rorr 70 70
15 n. róxrvÁrrozÁslrRnolrÉNy 66 947 78 109
t6 n. I-BxÖrÓrrranralÉx
T'7 ru. ÉnrÉxprÉst raRrarÉr

t8
V. TARGYEVI EREDMENY ALAPTE\'EKENYSEGBOL
6ÖzHeszNÚ rEvÉrrNvsÉonol ; 10 161 3 0s1

19 vl. rÁncyÉlr Bnr,oruÉNy v Áu'xrozÁsI tr'vÉxnNysÉcsóL

20 E. Céltartalékok

21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok ) 202 448
22 l. HosszÚ t-BrÁnarÚ rÖrnLrzr'rrsÉcn'x
23 n. nÓr'ro lE'rÁnarÚ xÓrEr-pzr,rrsÉcrr 202 448
z4 G. Passzív időbeli elhatárolások

25
rur(KAsuK (rAsszrvAlg
ÖssznsEN (13.+20.+2I.+24. sor )

77 380 81 678

Nl'\{/ *.-,r.\.::-. Lt t\-=-*
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Keltezés. 2010.05.31
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Az egyéb szewezetmegnevezése: ÁllAtBARÁT ALAPÍTVÁNY

Az egyéb szervezetcíme: 4400 NYÍREGYHAZA, HosÖr TERE 9.

KETTŐS KÖNYVWTELT vEZF.To EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰsÍrnrr Évps BEsZÁMot'Ó.lÁNar EREDMÉNYKIMUTATÁSA : 2009. ÉV

adatok ezer forintban

Sorszám A tétel megtevezése F.lőz.ő év
Előző év(ek)

helyesbítései
Tárgyév

a b L d e

27. F.osszes ráfordítás o.+E.) 26 586 32 348
28. G. Adózás előtti eredménve G._E.) 0 0
29. H. Adófizetési kötelezettsée 0 0
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.+H.) 0 0
31 J. Tárwévi közhasznú eredménv íA._D.) 10 161 3 051

TAJEKOZTATO ADATOK
)z- A. Személyi iellegű ráfordítások 10 769
JJ. 1.Bérköltsés 7 785
34 ebből : -megbizási diiak
35. -tiszteletdíiak
36. 2. Személyi iellegtí egyéb kifizetések 462
37. 3.Bériárulékok 2 s22
38. B. A szervezet á|t^l nyúitott támogatások

39. ebből:A Korm.rend 16,s (5) bekezdése szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés: 2010.05.31
Az egyéb szervezet vezetoje (képviselője.;



KIMUTATAS a

kapott támogatásokrói
2009 év

Kozponti koltségvetési szerv

E lkuloníteu államl' p érualap

Foglalkoztatrisi Kozalapítv

Hely onkormártyzat és szervei

Kisebbségi települési önkormányzat

elepülé si onkormányzat társulata

i személyiség nélkuli üírsaság

-frNyíregyháza, 20 l 0.03. 30 *.---;1.^= tLq-
aláírás



II.sz. melléklet

KIMUTATAS
a vagyon

felhasználásáról
2009 év

Megnevezés
Előző évi
osszes Ft

Tárgyévi
összeg Ft

Yáltozás
Megjegyzés

% Ft

Tőke

Változás
Y áIto zás c sökkenésére ható
ténvez'ők
közhasznú tevékenysé g tár gy évi
vesáesése
vállalkozási tevékenys ég tár gy évi
vesáesése

Egyéb 1

Nyíregyháza, 2010.03.30.
dátum

*,::::..!K
aláirás



III.sz. melléklet

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2009 év

Juttatás megnevezése
Juttatás osszege Eltérés

előző évi tárgyévi % Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

Természetbeni juttatások

.szJa mentes

..szja köteles

Ertékpapír juttatások

Ti szteletdíj ak, megbízási díj ak

Költségtérítések

Adott kölcsönök összege

.kamatmentes kölcsön:

Egyéb juttatások

Osszesen:

Nyíregyháza, 20 10.03.30.

dátum
4tt6t'ae

-H-*= Il"{.*
aláirás



IV.sz. melléklet

KIMUTATAS
a cél szerinti juttatásokról

2009 év

Juttatás megnevezése
előző évi

KÖzhasznú tevékenység keretében

..Pénzbeli juttatások összesen:

ebből: adóköteles

ebből: adókoteles

Juttatás megnevezése

Egyéb cél szerinti' de nem közhasznú
lkenység keretében nyújtott

..Pénzbeli juttatások osszesen:

. . Természetbeni juttatások összesen.

Nyíregyház a, 20 I0 .03 .3 0 {.,
dátum

\,1.e-*



V.sz. melléklet

Nyíregyhaz a, 2010.03 .3 0.

dátum

KIMUTATAS
a koltségvetési támogatás felhaszn álásár ol

2009 év

Támogatást nffitó
neve:

Felhasználás Felhasználás ö

aláirás
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Közhasznúsági beszámoló

2009.

Szervezetünk 2009-ben is folytatta az Alapítő okiratban is megfogalmazoIt célkitűzéseinek teljesítését, de mint
minden évben, most is kibovített tevékenységekkel. Evről évre látványosan fejlődik Alapítványunk minden
tekintetben (támogatók és önkéntesek száma, emberi eroforrások, ismertségünk és elisrner1ségünk, nemzetközi
kapcsolatok, bevételek, állatotthon komfortossága, stb')' Programjaink és tevékenységeink céljaink elérését segítik.
Rendezvényeinken az alapítvány munkatársai (8 fo) és a jelentós önkéntes bázisunk (90 fő) biaosítja az emberi
erőforrások meglétét.

. Állatvédelmi tanácsadó iroda működtetése
Készséggel állunk rendelkezésére mindenkinek, aki állatvédelmi, állaÍtartási, állategészségügyi kérdésben hozzánk
fordul. 2009-ben átlagosan napi 40-45 megkeresés tortént. A legtöbben telefonon kérnek segítséget, de egyre többen
jönnek személyesen is az irodába.

. Állatvédelmi szemléletformáIás
Új óvodai és iskolai állatvédelmi nevelési program került kidolgozásra, új stratégiát és tematikát építettiink fel,
amelyet sikeresen alkalmazunk előadásaink, foglalkozásaink során.
Nemcsak az iskolai keretek között, hanem az Állatotthonban is rendszeresen tartunk bemutatókat, foglalkozásokat.
Főképp a tavaszi és őszi időszakban nagyon sok iskolás osztály, csoport látogat el hozzánk' Különböző oktatási
segédanyagokkal, kiadványokkal látjuk el a pedagógusokat, így ők is felhasználhatják ezeket a tanórák során.

Utcai rendezvényeinken szélesebb korosáályt tudunk elérni szemléletformáló
tevékenységeinkkel (kiállítások, kiadványok, személyes tanácsadás). Ilyen
rendezvényünk az Állatok Világnapja, Kísérleti Állatok Védelmének Napja,
illefve rendszeresen kihelyezett tanácsadást tartunk a sétálóutcában' amelyet a
médiában, elótte meghirdetünk.

. Médiamunka' felhívások' sajtóközlemények
Programjaink, felhívásaink' aktuális eseményeink rendszeresen
nyilvánosságot kapnak a helyi sajtón keresáül. Kelet-Magyarország, Retro rádió'
Sunshine rádió, Nyíregyházi Tv, Kölcsey Tv. Az országos érdeklődésre
számot tartó események az RTL Klub és aTY2 híradásaiban, valamint
a M1 regionális híradójában is gyakran szerepelnek.

. Állatvédelmi őrjárat
Nagyon sok állat szenved közlekedési balesetekben sérüléseket, vagy ftzikai
bántalmazás áldozata lesz. Ha bejelentés érkezik hozzánk sérült állatokról, a
lehető legrövidebb idő alatt a helyszínre sietünk, és orvoshoz szállítjuk azállatot.
A kezelés költségeit fóként lakossági adományokból tudjuk finanszírozni. A
Belügyminisztérium Katasárófavédelmi Főigazgatós ágának adatbázisában is
szerepel szervezetünk, ezért állatokat érintő katasárőfahelyzetekben (pl. árvíz,
közlekedési baleset) értesítenek minket, így részt vehetünk a mentési
munkálatokban.

. Önkéntes program
Alapítványunk jelenleg több mint 90 önkéntest tart számon, akik különböző programokba bekapcsolódva segítik
munkánkat. Az önkéntesek toborzása és munkába történő bevonása folyamatos. Rendezvényeinken is nagy
hangsúly.t fektetünk az önkéntesek toborzására.

.Pályáuatok
A Nemzeti Civil Alapprogram új szakmai lehetőségeket teremtett Alapítványunk számára. Több programban
sikeresen pályáztunk. Az loÁ-os kampányt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapítványunk valósította meg NCA
támogatással, társadalmi cé|ú hirdetéseink készültek a helyi televíziókban és rádiókban, a megye településeinek



önkormányzataival és az ott élőkkel építettünk ki sikeres kapcsolatokat, előadásokat szerveztünk, kiadványokat
készítünk.
A Norvég Civil Támogatási Alap-tól elnyert pályázatunk második éve hasonló sikeres volt mint az első év. A megye
városaiban rendeztünk Road-Show-kat és mutattuk be Alapítványunk működését, toboroztuk az önkénteseket.
Kialakítottuk az Önkéntes Állawédelmi Órszolgálatot, amely az önkéntes programnak egy tovább fejlesáett
v áltozata ah o l e l ső sorban feln őttek segítsé gére szám ítunk.

. Fesztivál az á|latokért
Már hagyománynak számit, hogy az Ál|atok Világnapjához kapcsolódóan megrendezzúk a fesztiváIt a Bujtosi
Városligetben. A programban szerepelnek többek köZt különböző kutyás bemutatók' keverékkutya szépségverseny'
állatvédelmi-, állatorvosi-' és állattartási tanácsadás, játszőház, állatos felvonulás.
Az utóbbi években a Nyírségi osz rendezvénysorozaton belül, történt a szervezés. A rendezvényen az alapitvány
valamennyi munkatársa és jelentős számű önkéntes végzi a feladatokat. A rendezvényen évről évre 1000-1200
állatbarát és érdeklődő vesz részt.

. Adj egy tárgyatazállatokért
Ev végén hirdetjük meg ezt az akciőt, amelynek során olyan használati- és disztárgyakat kérünk a lakosságtól
adományba, amikre nekik már nincs szükségük, de más még hasznát veheti. A beérkezett tárgyakból decemberben a
Kossuth téren vásárt rendezünk' A vásár ideje alatt helyszíni állatvédelmi tanácsadást végzünk. A befolyt összeget
az áll atok tartás ár a ford ítj uk.

. Gazdikereső
Az Állatotthonban élő kutyákat és macskákat a médiában, interneten keresztül is bemutatjuk' és keressük számukra
a megfelelő gazdát. Az örökbeadott állatok körülményeit folyamatosan ellenőrizzük. Közel 500 állatnak sikerült
me gfelelő gazdát találni 2009-ben.

. Állatok karácsonya
Az Allatotthon területén egy 4 méteres karácsonyfát állítottunk fel, és egy ünnepi összejövete|en a lakosságnak
lehetősége nyílt ana, hogy az Állatotthonban élő kutyákat és macskákat állateledelekkel, meleg takarókkal,
plédekkel' eryéb állatápolási és felszerelési cikkekkel megajándékozza. A rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult'
A kiegészítő programoknak köszönhetően közel százarlvettek résztarendezvényen.

. Áilatotthon üzemeltetése
Az Állatotthont lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejlesztjük. Szigorítottuk
az örökbefogadás feltételeit, ezzel is biztosítva, hogy csak olyanok vegyenek
magukhoz á|latot, akik megfelelően, az állat igényei szerint gondoskodnak róla
élete végéig. Az Allatotthon üzemeltetése jelenti a legnagyobb költséget
Alapíwányunk számára, de sem központi támogatás, sem pályázati forrás nem
áll rendelkezésünkre. A költségek nagy részét lakossági adományokból,
és az lYo-ből fedezzik. Az áIlatotthon zavartalan működését 6 állatgondoző, I fó
telepvezető és 1 fő gazdaságlvezető biáosítja.
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Alapítványunk az Allatvédő Világszövetség és a Brit
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ALAPÍTvÁNy EGYSZERÚsÍrrrr 2009.nvt ÉvBs
BEsZÁMorÓ.rÁNar EREDMÉNYKIMUTATÁSA :

Királyi Allatvédő Társaság tagia

@

A.Osszes közhasznú tevékenység bevétele
(e Ft-ban)
helyi onkormányzattőI

egyéb, ebből 1%: 18.485

Pályazati úton elnyert támogatás

Egyéb bevétel

Közhasznú tevékenység ráfordításai
(e Ft-ban)
Anyagj elle gű ráfordítások
Személyi j ellegű ráfordítások
Értékcstikkenési leírás

Egyéb ráfordítások

36 747

26 009

8 276

2462

26 586

14 898

10 613

r 073

2

35399

28 446

2 370
4517

32 348
20 50s
10 769

1 028

46
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