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

2020. év

PK-642

A sze rvezetet nyi lvántart ó bír óság me g nevezése :

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Tormáné Anka Erika

Katöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió :1.3 Nyomtaüa: 2o2l.o5.o7 L2.42.53

Szeruezet l Jogi személy szervezeti egység neve

Vigyél HazaAlapítvány

Nyilvántartási szám: Tárgyév:

töredék év

időszak kezdete időszak vége
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

O1 Fővárosi Törvényszék
o 1

Tárgyév:

1 2 3 1ldószak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete idószak vége

VáIassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mellékIet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
fr!

Vigyél Haza Alapítvány
Szervezet székhelye

L t 7 4 Település: Budapest
közterület neve:

Hélzszám:

Ady Endre Közterület jellege:
utca

L2 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység nevel

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Település:

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

ügyszám

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

szervezet l
képviselőjé

Jogi
nek t

személy szervezeti egység
neve:

Képviselő aláírása:

KeItezés:

Budapest

0 L o L o o L 0 5 o 9

0 1 0 o P k 6 o 9 6 6 0 o 7

9 8

Bada

2 0 2 1, o 4 3 o

2 o 2 o

2 o 2 o o 1 2 0 2 o
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Ad atak eze r fori n tban - )

Alaptevékenység Válalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

táígyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyev előző év előző év
helyesbítése

táígyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 3 548 L2 oo2 3 548 L2 oo2

2. AkIivalt saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 33 432 38 660 33 432 38 660

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások 9 532 14 969 9 532 14 969

ebből: adományok 9 /t85 14 819 9 485 14 819

4. Pénzüovi műveletek
bevételei'- 2 L42 2 L42

A, összes bevétel (!+-2+3+4) 33 434 38 802 3 548 uoo2 36 982 50 804

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 23 903 23 903

5. Anyagjellegű ráfordítasok 23 800 25 tL4 3323 4 446 27 L23 29 560

6. Személyi jellegű ráíordítások 2 808 2943 2 808 2943
ebből: vezető tisztségviselők
juftatásai

7. Értékcsökkenési leírás 1 406 799 1 406 799

8. Egyéb ráíordítások 161 3 394 47 2oa 3 394

9. Pénzüovi műveletek
ráfordítasái 7 7

B, Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 28 L75 32 257 3 370 4 446 31 545 36 7o3

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai 28 L74 2a L74

C, Adózás előtti eredmény
(A-B) 5 259 6 545 L7a 7 555 5 437 L4 LoL

1O. Adóíizetési kötelezettség o 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény (C-lO) 5 259 6 545 L7a 7 556 5 437 14 1o1

Vigyél HazaAlapítvány

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2O2L.O5 -07 L2.42-54
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Haza Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok eze r íori ntban. )

Előző év Élőző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nxrívÁr;

A, Befektetetteszközök 4 775 11 9o2

l. lmmateriális javak 138 L37

ll. Tárgyi eszközök 4 637 LL765
ll l. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 31 94o 39 868

l. készletek 252 252
ll. követelések 6L7 533

lll. Értékpapírok o o

lv. pénzeszközök 3Lo7L 39 o83

c. Aktív időbeli elhatárolások 77 5o
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 36 79z 51 82o

FoRRÁSoK 1ensszívÁx;

D. Saját tőke 35 azl 4s 22L
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 1oo 1oo

ll. Tőkeváltozás/eredmény 29 5a4 35 o2o

lll, Lekötött tartalék

M. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) 5 259 6 764

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből L78 7 337

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek L 4LL 223o
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek L 4LL 223o
G. passzív időbeli elhatárolások 260 369

FORRÁSOK ÖSSZESEN 367s2 51 82o

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyorntatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2020.05.07 t2.42.54
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1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2,íárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A*le§*entö, gc.fttté{§tÉormát$ r*x*ri**n§cx az [*t*r§§ í}ftöl* a,F§É§lH-§§l* a, Rétto,sl*,en:te €§,R
Belváf§§-.l-ipÓ§íénr:s éxkorrrrényzer§v,*l €§yútB**,sk§§ttisbefx {á lá,*}[ik kötótt c{l}íiittlTr{i:§e*{lésí r*l*g*}$apo*!á§
a}ap§€rt} vég§Ztü*(. Ffitr}r§R§§t{§z $*aal§§ titr* sértt:*terl hex{er*.i!! ,§6ut}íák gyóg}íír,r*rását, go*dcz*s;§x" n*v*t€s€r
és rré§|eges gazdá;§toz j{i:t*tását" e f§§t§iái{::&{§Ew8{,§,sá§án§§í c§ö}{kEt,lt€se €r<t*st*e§ ta:l}§i*§§t&
saül€té§§Ea&Élyceási Pro:gr,e*rurr}<at- E§§§k sor;án *rin§,e,rr, NJ*e{üs §§s |€ih,$Eüt§ t(öi3í{rk}§rrt§.,.*
iryarta§anÍrásé*,*k kö§tségÉt É§fát§áft§§L l{§tya§Éeí€§§ a}lw}mazÉsunkk*t1o *rszágcs*r* l**y É5s iretyen
végz{ink, ingy*l,*es !}ri!§!*€h§ip iet}*Y§§§§g" h§s:í t{i§§z§jHtüeffi€{s§§fd a l§ú§eif #{e§ok*t gaxléikhae"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevé kenységen ként)

l-.]- szervezet

Vigyél HazaAlapítvány
1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve

Település

Közterület jellege:

Házszám:' Emelet: Ajtó

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1-.2 Székhely
lrányítószám: Település:

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám Lépcsőház Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szeruezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: -EE
1._6 S7erv_ezet / Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolenek neve: dr. Bada János

1

Endre

6 EEl 2 7

o 1, o 0 L o 5 o 9

1, 4

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: állatvédelem, íelelős állattartásra nevelés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

74lL999 Főv. rend., Bud. Főv és Rendészeti szMsz 2013
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: ál lattartók, potenciális örökbefoqadók
3.4 Köz haszn ú tevékenység bő! részesü lők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

]-200oo

2o!1. évi cl-vll. tv,4t 2010 é§ 1t5/2o12 korm. rén

&EtBg i§{ty* i{E§ti§t {$§§ld$Zágt*lt§*l*€s l§ü iv*r*§*nítást v,§g*atettri:uk T§z
b€íe§r dádafi&.Er}§, vagy sz§lríérg*s trvlyn gysg5§i*§§t §ég§t§§li}§ sI& Élltlcr**§lip ]}É§'*$a§&ír}id{*l

j !."t!§tf, Vi,ssEa gazs*já§or

Tt}

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtafua: 2O20.05,a7 72.42.U
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Szervezet í Jogi szeméIy szeruezeti egység neve:

Vigyél HazaAlapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezeríorintban,)

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység összesen

előző év eíőző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tűgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
köké§vetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió stru]<turális
alapiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből üaqy más államíól,
n e mzetközi s2'e rvezettő l

származő támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározóti részének az
adőzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
osszeg

23205 20 282 23205 20 z82

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

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

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.07 ],2.42,54
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhaszn ú jogál lás megál|apításához szü kséges mutató k (Ad üok ezer fo r i ntban.)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevéteI 36 982 50 804

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
ad ózó re n ddl Éezése sze ri nti íe l hász nálásáró l szó ló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutaIt összeg 232o5 20 282

D. Közszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] L3 777 30 522

H. Összes ráíordítás (kiadás) 31 545 36 7o3

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás 2 808 2943

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 28 L74

K. Adózott eredmény 5 437 L4 tol,
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
(a közéráekÚ önkÖntes tevékénységről szóló
2OO5. évi LXXXVlll. törvénynek megíelelően)

E rőfo r rás e l l átotís ág m u tató i Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) KB7+B2y2 > 7.ooo.ooo, - Ft] x !
Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=o] x !
Ectv. 32. § (4) c) [(l 7+ l2-A7-A2y(H 7+ H2)>=o,25] tr x

T á r sad al m i tám o g ato tís ág m u tat ói Mutató teljesíése

Ectv. 32. § (5) a) KC7+C2)/(G7+G2) >=Q,Qp] tr D
Ectv. 32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=0,51 D x
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 7o íő] t] a

Vigyél Haza Alapítvány

Kitöltő Verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 202L.O5.07 L2-42.5 4
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Szeruezet / Jogi személy szeruezeti egység neve:

gyél Haza Alapítvány

csAToLT meuÉrlerex
(Melléklet típusonként csak 7 dokumentum csatohaa

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-6 42-0 4 MpghataLnaás
jogosulsőg igazolósa, amennyiben nem a szervezet sajót Cégkapujón
vagy nem a bejegyzen_kép.viselő UgyféIkapujőn keresztül kerüI -

e loter]eszte sre o Desza mo lo

Melléklet csatolva:

E r e d e tív eI r e nd elke zik :

!
n

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió :1.3 Nyomtatva: 2o2l.o5.o7 12.42.54

PK-642-01 Könywizsgílói jelentés Melléklet csatolva:

E r e d e tiv e I r e n d elke zik:
n
n
!l
!!

PK-642-02 Szöveges besámoló Melléklet csatolva:

E r e d e tiv el r e n d elke zik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Mell&let csatolva:

E r e d e tiv el r e n d elke zik:



JEGyzőKörtw

Vigyél Haza Alapítvány
2a21. május 25. napján tartott kuratóriumi ü!éséről

Helye: 1145 Budapest Úlvitag utca 50-52. (videokonferencia)
Jelen vannak:

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

Napirendek

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

A résztvevők előzetesen egyeztettek, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a
korábban me g kapott közhaszn úság i je l entést átnézték és en nek e lfogadásáró l

videokonferencia keretében hoznak döntést.

Dr. Bada János levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
Kuratórium tagjai 2l3 arányban a videokonferencián részt vesznek, 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
hozzászőlás nem hangzott el.

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

H atározat száma: 2021 .O5.25l 1 ku rató ri u m i h atá rozat

2. Előző évi beszámoló 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 kapcsolalban hozzászólás nem hangzott el.

Határozat: a Kuratórium 2 igen és 0 nem szavazattal az elóterjesztettek szerint
fogadta el az éves beszámolót és a közhasznúságijelentést.

A határozat mel lett szav azIak,.
Dr. Bada János
Balázs Hajnalka



A határozat mellett szavaztak.
Dr. Bada János
Balázs Hajnalka

H atározat száma: 2021 .05.25 l 2 ku ratő ri u m i h atá rozat

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

k.m.f,

elnök

b_LI::" pn-|o

jegyzőkönyvvezető

,1
b \1/r,

jegyzőkönyv-h itelesítő

evezetó elnök

2



Vigyél Haza Alapítvány 2021-es köItségvetés tervezete

Bízva abban, hogy 2O21-ban, az adők 1o/o-áből várhatóan nagyságrendben 24 mFt
folyik be, és további támogatásokból és vállalkozásból 10 mFt érkezik, a is
figyelembe véve az előző évi megtakarításokat, a költségvetésünket az alábbiak
szerint tervezzük:

Állatorvosi költségek
állati táp, takarmány és gyógyszer
ideiglenes befogadókhoz nem juttatható kutyák panzióztatása
reklám, marketing ktg-ek, honlap, stb.
működési költségek
kampányok, rendezvények
örökbeadásokkal kapcsol atos járul ékos kö ltségek (pór áz,
nyakörv, szállítás, stb.)

8 mFt
2 mFt

12 mFt
3 mFt
5 mFt
3 mFt
1 mFt

lgy, reményeink szerint a váratlan kiadásokra elkülönítve rendelkezésre áll majd
további 10 mFt

Budapest, 2021. május 20.


