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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvénvszék

Bekü!dő adatai (akinek az ügyíéIkapuján keresáüla kérelem beküldésre kerül)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység íőbb adatainak megjelenítése
(Elekronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

201_B. év

PK_M2

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék
ldőszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

2 0 1 8

2 0 L 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

szervezet neve

Szervezet székhelye:
lrányítószám Település:

közterület neve:

Ház-szám,:

Ady Endre
Közterület jellege

utca

L2
Lépcsőhaz: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám Település

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám Lépcsőhaz: Emelet: Ajtó:

Nyilvántanási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

Bqegyző haározat száma:
6 0 9 6 6 ltlz 0 0 z|t|z(Jogi személy szervezeti egység esetében:

Jogi személlyé nyilvánító haÉrozat száma)

Szervezet / Jogi személy szeruezeti egység adószáma: EEEEEEEE-E-EE
Szervezgj.l Jogi személy szervezeti egység
KépvlseloJéneK neve:

Képviselő aláírása

Keltezés:

Budapest

1 L 7 4

0 L 0 1 0 5 0 90 r 1-1o

9 P k

Bada

2 0 t 9 0 5 0 6

Ny.v.r1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtaüa: 2019.05.16 L2.44,57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-M2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

WiEyél }laza .&I*p §x*ql

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok ezer fa ri ntban. )

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök 968 5 698

l. lmmateriális javak 235 166

ll. Tárgyi eszközök 733 5 532

lll. BefeKetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 18 397 25745
l. készletek 384 252

ll, követelések 20L L2

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 17 8L2 25 48L

c. AlCív időbeli elhatáro|ások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 19 365 3L443
poRRÁsorc (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 17 319 29 684

l. lnduló tóke/jegyzett tőke 100 100

l l, Tókeváltozás/eredmény 23 o92 L7 2L7

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységból) -7 785 8 718

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből L9L2 3 649

E, céltartalékok

F. Kötelezettségek 2o48 1 459

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll l, Rövid lejáratú kötelezettségek 2 o48 1 459

G. passzív idóbeli elhatárolások 300

rORRÁSOX ÖSSZESEN 19 367 31443

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bet Nyomtaüa: 2019.05,16 L2.44.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-M2

Szervezet í Jogi személy szeruezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Ad ato k eze r for i ntban - )

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítese

tárgyév előző év előző év
helwsbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyev

1. Értékesítés nettó árbevétele 6 896 7 469 6 896 7 469

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek L8L73 37 238 18 173 37 23a

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 4 285 1íl406 4285 13 406

ebból: adományok 4 285 ül383 4285 13 383

4. Pénzügyi műveletek
bevételei 1 1 1 1

A. Összes bevétel {l+-2+3+4) L8 L74 37 239 6 896 7 469 25 o7o 44708

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei L8L74 37 239 L8 L74 37 239

5. Anyagjellegű ráford ítások 20784 24 545 3 784 3 373 24568 27 sLB

6. Személyi jellegű ráford ítások 2 624 3 143 2624 3 143

ebből: vezető tisztségviselők
Juttatasal

7. Értékcsökkenési leírás 629 556 629 556

B. Egyéb ráfordítások 2843 278 91 85 2934 363

9. _P énzü gy.i m űvel ete k
ralordItasal

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 26 880 28 522 3 875 3 458 30 755 31 980

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 26 880 2a522 26 880 28522

C. Adózás elótti eredmény
(A-B) -8 706 8 7L7 3 021 4 oLL -5 685 12728

1_o. Adóíizetési kötelezettség 189 361 189 361

D, Tárgyévi eredmény (C-10) -8 706 87L7 2832 3 650 -5 874 L2367

Vi gyél §aza .Aiap§*árr,3p

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 L2.44.57



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-M2

Szervezet / személy szervezeti egység neve:

Fleze

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Ad ato k eze r íori ntb an.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítese

tűgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

rájékoztató adatok

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támogatás 325 325

ebből:
- normatÍV támogatás

C, Az Európai Unió struKurális
alapiaiból, íllefue a Kohéziós
AlaPból nyújtott támogatás

D, Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből üaov más államíól
n emzetközi sze rvezettől
származó támogatás

E. A.sze.mélyi jövedelemadó
meonatarozon reszenek az
adőzó rendelkezése szerinti íel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutah
osszeg

13 823 23 777 13 823 23777

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálői záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtaüa] 2019,05.16 L2.44,57

A. KöZponti költségvetési
tamogatas



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Aríatnrent6, sae§tl€letf§rnrá6 nrrr§kánka; §z tltat§§ úna|" a,fcÉBl,F|-tle*, x Rákss,ffiente é§ a
Beluáros*Lipótv*rcs Önkormányzalr{va§ együttn,l§ködr§sbe§ {a v§ltik köt€rtt §§,:fü§rTt§§§dési m*gátriqpodás
*lapián} v*g€Zlül{. F§{ytáltü|t tZ lIlat§§ útrs' sérrii{ten b*keriilt lcutyék gyogyfna€sát, §:§§doz*§i*t nev*§tisét
és v*gleges g*zdá§oz iutra€sár A k§§íák tiil§Ea§,grodásánalc csök*tenté§€ énle§<É§erl eg§sr évben
f,a{}.lat§kszrilgt§sgzabá§yozási F,r§gf§§}u§k*í" Enneksurár.l R}iHds§, lli*t§§ *trót ldhű,Zá{í §Züi{á
k{ilyöI{kBrye lYartáIá§í§§á§ák kólt§égét átcáIalür§( Kut}íal(€re§ö €§IfiI§rezá§tr§§lran, crszágosa§ ffiár fiS
h€*€§ vÉgzü*tc i$,g!í.*ll,§§ nrikr*c§ip le§lvff§á§t. fi§§| vi§$*juttat§assu§e a trtó§tr á}fa§eká§ gazdá*l$ros.

3. Közhasznü tevé kenységek bemutatása (tevé kenységen ként)

1.1 Név: Szervezet

FiaEa

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám: EEEE Település:

közterület

Házszám,.

neve: KöZte

Lépcsóhaz: Emelet: Ajtó

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: Település:

közterület neve: rozterület jellege:

Házszám: Lépcsőhaz: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('AnyaszeNezet")

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

t.ffi .|4-o |rl 616Tl rE obl?] r t
0 r |-lo 1

-E-EE
1.6 Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: dr. Bada János

Budapest

Endre

0 0 1 uEEE]
L 8 6

lsB árva- sárúlt, &e,tss k§tya k*r§ilt gcndazásnn§baés 13$ Miitrr*cfxip
S§8 :fe$tsá j§i§§ lri§§zá gazdáj*hoa

áIIatvédelem, íelelős állattartásra nevelés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

74tL999 Főv, kqy. rend., Bud. Főv. Önkormányzati és Rendészeti iqazqatóság SZMSZ 2013

állattartók, potenciális örökbeíogadók

100000

évi clvll. tv, 412010 és 11512012 korm,

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 L2,44.57



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámotója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet í Jogi személy szeruezeti egység neve:

Heze

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Ad atok eze r for i ntb an. )

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyev előző év előző év
helyesbíése

tárgyev

Tájékoztató adatok

A, Központi költségvetési
tamogatas

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
köftsé§vetési támogatás 325 325

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből Üagy más államíól,
n emzetközi sze rvezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meqhatározótí részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló ]_996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
osszeg

13 823 23 777 13 823 23 777

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtaüa] 2019.05.16 L2.44,57
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznti jo gál lás megállapításához szü ksé ges mutatók (Ad atok e zer fo ri ntban -)

Alapadatok Élőző év (L) íárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 25 o70 44 7o8

ebből

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó ren del kezése szerinti íe l hasz nálás ár ól szólő
1996, évi cxxvl. töruény alapján átutalt összeg L3 823 23777

D. Közszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] IL247 2093L

H. Összes ráíordíás (kiadás) 30 755 31 980

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás 2624 3 143

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 26 880 28 522

K. Adózott eredmény -5 874 L2367

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző-személvek száma
la közéűekíi ön kőntes tevé ké nvséo ről sz6lő
2oos. evi Lxxxvll l. tö rvénynek fire g-íe le lően)

36 36

E rőío r rás et l átotts ág m utatói Mutató íeíesííése

lgen Nem

EctV. 32, § é) a) KBl+B2y2 > 7.000.000, - Ft] !
EctV.32. § (4) b) [K7+K2>=0]

Ectv, 32. § (4) C) [(l1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=Qp§] ! a
T ár sad at m i tám o g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv, 32, § (s) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >-o,a2] B !
EctV.32. § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=g,51

Ectv. 32. § (s) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] x !

f, ig3§l l azx. &lapftlr*nry

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05,16 L2.44.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bészámolója és köáasznúságí me[tnet

2018. év

PK-M2

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Haza

csatolt mellékletek

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 12,44.57

P K-442-0 1 Kö nywizs góIói j e lenté s Melléklet csatolva:

E red e tível r end elkezik
!!
l
D

!!
!!

P K- 442-02 Szöv eg e s b e sző moló Mell&let csatolva:

E rede tivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva:

E rede tiv eI rend elke zik:

PK-442-04 lelenléti ív Melléklet csatolva:

E rede tiv el r end elke zik:

P K- 442-0 5 Me g Innlmazás Melléklet csatolva:

E rede tivel r end elke zik:
!l
!!

PK-442-06 Eqyéb MeIIékIet csatolva:

E r e de tivel r endelke zik:



JÉGyzóKöttw

Vigyél Haza Alapítvány
2019. május 23. napján tartott kuratóriumi ü!éséről

Helye: 1145 Budapest Úivitag utca 50-52.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök: dr. Bada János a Kuratórium elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Óváriné Lázár Klára
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Balázs Hajnalka kuratóriumi tag

Napirendek

1. Éves költségvetés elfogadása.
2, Előző évi beszámolók és közhasznúsági jelentés elfogadása

Dr. Bada János levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
Kuratórium tagjai 2l3 arányban megjelentek, így az ülés határozatképes. A napirendi
pontokat a jelenlévők egyhangúan elfogadták,

1. Éves költségvetés elfogadása

A levezető elnök ismertette az éves költségvetés tervezetét, mellyel kapcsolatban
hozzászólás nem hangzott el.

Határozat: a Kuratórium 2 igen és 0 nem szavazattal az előter)esztettek szerint
fogadta el az éves költségvetést.

A határ ozat mel l ett szav aztak,.
Dr. Bada János
Balázs Hajnalka

Határ ozat szá ma : 2O1 9.05.23 I 1 k u rató ri u m i h atá rozat

2, Előző évi beszámolók és közhasznúsági jelentés elfogadása

A Kuratórium tagjai előzetesen írásban megkapták az éves mérlegbeszámoló és a
közhasznúsági jelentés FB által jóváhagyott tervezetét. Az éves beszámolóval és a
jelentéssel kapcsolatban hozzászőlás nem hangzott el.

Határozat a Kuratórium 2 igen és 0 nem szavazattal az előterjesztettek szerint
fogadta el az éves koltségvetést.

A határozat mellett szavaztak,.
Dr. Bada János
Balázs Hajnalka



Határ ozat száma. 201 9.05.23 l 2 ku rató ri u m i h atá rozat

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen
jegyzőkönyv határozatatt kuratóriumi elnök vezette be az alapítvány határozatának
könyvébe.

k.m.f

elnök

u Ltí-^,^*_

jegyzőkönyvvezető elnö

3§!R{
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Jegyzőkönyv

a Vigyél Haza Közhasznú Alapítvány 2019. május 20. napján tartott
fel ügyelőbizottság i ü lésről

Helve: Budapest, XVll, Ady Endre u, 12

Jelen vannqk:
- ParlagiAlexandra FB elnök_ dr Falus Dóra FB tag

Parlagi Alexandra, a felügyelőbizottság (FB) elnöke megállapítja, hogy az FB tagjai
66%-ban megjelentek, így azFB ülés határozatképes.

Az FB ülés egyetlen napirendi pontja a Vigyél Haza Közhasznú Alapítvány 2019
május 1 8-án elkészített, 2a18, évi közhasznúsági jelentése.

Parlagi Alexandra

Javaslom az FB-nek hogy a Kuratórium számára elfogadásra javasolja az Alapítvány
2a18. évi közhasznúsági jelentését.

Parlagi Alexandra:

Megállapítom hogy egyhangú |GEN szavazattal Az FB a közhasznúsági jelentést
áttekintve azttényszerűnek és megalapozottnak tartja, így azt a kuratórium számára
elfogadásra javasolja,

Budapest, 2019. május 20.

.+r4'<l6a*{,*L Rada§iAlexandra
a FB eInöke jkv vezető

Falus Dóra
FB tagja
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