
PK-742

2O21. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fóvárosi

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

ormáné Anka Erika

Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomta§/ány verzió:t,1 Nyomtatva: 2022.04.29 08,24. 50
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Nyilvántartási szám: Tárgyév:

ldőszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük e! forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB áríolyam
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése

Fővárosi T
ldőszak terjedelme: egész év m töredék év

kezdete

Tárgyév:

időszak

? o 2 1
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Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet m
nb. Jogi személy szervezeti egység (származtatott iogi személy)

szervezet neve:

gyél Haza Alapítvány
Szervezet székhelye:
lrányítószám Település:

közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege utcaAdy Endre
Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

L2

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye
lrányítószám Település:

közterület neve: Közterület jellege:

Hézszám Lépcsőház; Emelet: Ajtó

Nyilvántartási szám:

ügyszám

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: -E-EE
szervezet 

' 
Jooi

képviselőiéneR r

személy szervezeti egység
neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

1 L 7 4

rLlIr

o o 9o 7 0 1 o o L 5

o L 0 o P k 6 o 9 6 6 EtrEE

7,

Bada

2 o ? 2 2o 4

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió: 1.1 Nyomtatva: 2022.04,29 08.24,50

_EE



PK-742
A

2O2t. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

gyél Haza Alapítvány

Az egyszerűsített éves Adatok ezer forintbanbeszámoló mérlege
TárgyévÉlőző év

helyesbítése
Előző év

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
9 569LL9o2A. Beíektetetteszközök

108L37

9 46L11 765ll. Tárgyieszközök

lll. BefeKeten pénzügyi eszközök
5475t-39 868B. Forgóeszközök

329252l. készletek
628533ll. követelések

00kpapíroklll.

53 79439 083lv. pénzeszközök

305oc. Aktív időbeli elhatárolások

64 35o51 82oESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRAsoK (PASSZÍVÁK)

63 16249 22LD, Saját tőke

10o10ol. lnduló tőke/jegyzett tóke

49 LzL35 02o||. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

6764 L4 625v. Tárovévi eredménv alantevékenvséoből
(köZhaszn ú tevékénysé g ből)

-684Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 7 337

E. céltartalékok

F, Kötelezettségek 223o L o2a

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek 223o L oza
G, passzív időbeli elhatárolások 369 160

trORRÁSOK ÖSSZESEN 51 820 64 350
Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.04.29 08.24.50
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

gyél HazaAlapítvány

beszámoló ered ményki mutatásaAz egyszerúsített éves Adatok ezer forintban

összesenVállalkozási tevékenységAlaptevékenység
érgyévelőző év előző év

helyesbítése
tárgyévelőző év előző év

helyesbítése
táígyévelőző év

helyesbítése
előző év

3 8163 816 L2oozL2oo21. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

46 16138 66046 16138 6603. Egyéb bevételek

ebből

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

14 969 2806428 06414 969- támogatások

?7 76427 764 14 81914 819ebből: adományok

L42 1L42 L
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

46L62 L2oo2 3 816 50 804 49 978A. Összes bevétel (L+-2+3+4) 38 802

46t62 46 L62ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5, Anyagjellegű ráíordítások 25LL4 21 535 4446 4 5oo 29 560 26 035

6, Személyi jellegű ráíordítások 2943 2620 2943 2620
ebből; vezető tisztségviselők
lUttatasal

7. Értékcsökkenési leírás 799 2946 799 2946
8. Egyéb ráfordítások 3 394 4357 3 394 4367
9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 7 69 7 69

B. Összes ráfordítás
(5i6+7+8+9) 32257 31 537 44pJ6 4 500 36 703 36 037

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 31 537 31 537

előttieredményC, Adózás
(A-B) 6 545 L4625 7 556 L4t.oL 13 941

1-0. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 6 545 L4625 7 556 -684 L4LoL 13 941
Kitöltő verzi ó : 3.15. O Nyomtatván y v erziő:L.l, Nyomtatva: 2o22.o 4.29 08.24.50
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személy szervezeti egység neve:Szervezet l Jogi

Vigyél HazaAlapítvány
eredménykimutatása 2. Adatok ezer forintbanAz egyszerűsített évesbeszámoló

összesenvállalkozási tevékenység

tárgyévelőző év
helyesbítése

előző évelőző év
helyesbítése

tárgyévelőző évtárgyévelőző év előző év
helyesbítése

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

C, Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
Aapból núrijton támogatás

D. Az EuróoaiUnió költséo-
vetéséből üaqy más államTól,
nemzetközi s7-ervezenől
szumazó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótí részének az
ad6'zó rendelkezése szerinti fel-
használasáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
osszeg

20 282 16 610 202a2 16 610

F. Közszolgáltatasi bevétel

G. Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. I lgen B Nem

Kitöltő verzió :3.15.0 Nyomtatvány verzió: 1.1 Nyo mtatva: 2022.04.29 08.24.50
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l Haza Alapítványgyé

1.1 szervezet

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület

Házszám:

neve:

1.2 Székhely
lrányítószám:

Település:

Lépcsőház:

Település:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Emelet: Ajtó:

Közterület jellege:

Ajtó:

dr- Bada János

közterület neve:

Hétzszám Lépcsőház: Emelet:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet t Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet 
' 
Jogi személy szervezeti egység

képvise!őjének neVe:

L L Budapest

Endre

o L 0 9 6 66 o 2 o o 7

0 t 5 0 9o 0 I o

b

1- Szervezet l Jogi személy szeruezeti egység azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: állatvédelem, felelős állattartásra nevelés
3.2 Közhaszn ú tevéke nységh ez kapcsol ód ó közf eladat, jogszabályhely:

74lt999 Főv, rend- Bud. Főv. és Rendészeti szMsz 2013
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: állattartók, potenciális örökbefogadók
3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

140ooo

2011. évi cl.vll. tv, 4112010 é§ 11512012 korm.

el 1oo beteg kutyát
elgázolt, súlyosarr beteg, daganatos, vagy segítettük el6. kí§chip

nl(kal 840 kuíya jutDtt Vi§§Ea sazd

Kitöltő verzió:3.15,0 Nyomtatvány verzió:1,1 Nyomtatva: 2022.04,29 08.24. 50
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gyél HazaAlapítvány

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Adatak ezer forintban

Tárgyév (2)Előző év (7)
Alapadatok

49 97850 804
B. Éves összes bevétel

ebből:

16 6t020 28z
az

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

33 36830 522G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)]

36 03736 703H. Összes ráfordítás (kiadás)

26202943l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

31 537J. Közhasznú tevékenység ráíordításai

13 941L4LoLK. Adózott eredmény

34
L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekú önkéntes
tevékenvséoet véoző -személvek száma
h közérőekú ön köntes tevékénvsé gr ől szóló
2oos. cvi Lxxxvlll. törvénynek óregTele!ően)

E rőforrás e l l átotts ág m utatói Mutató teljesítése

lgen Nern

Ectv. 32. § H) a) [(B7+B2)/2 > 7,ooo.ooo, - Ft] !
Ectv,32. § (4) b) [K7+(2>=g1 x I
Ectv. 32. § G) c) [(l 7+ l 2-A7-A2)/(H 7+ H2)>=0,25]

T ár s ad al m i tám o g atottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(CL+C2)/(G7+G2) >=0,o2]

Ectv, 32. § (5) b) [(J7+J2)/(Hl+H2)>=o,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 főJ tr !

Kitöltő verzió : 3.15.0 Nyomtatvány verzió : 1.1 Nyo mtatva: 2o22.o 4.29 08.24.50
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Vigyél HazaAlapíWány
2o22.május z0. nipián tartott kuratóriumi üléséről

Helye: 1145 Budapest újvilág utca 5a_52. (videokonferencia)

Jelen vannak:

Levezető elnök: dr, Bada János a Kuratórium elnöke
Jegyzőkönywezető: Óváriné Lázár Klára
Je§yzőkönyv-hitelesítő: Balázs Hajnalka kuratóriumi tag

Napirendek

1, Éves költségvetés elfogadása.
2. Előző évi beszámolók és közhasznúságijelentés elfogadása

Határozat: a kuratórium 2 igen és 0 nem szavazattal az előte
fogadta el az éves beszámolót és a közhasznúságijelentést.

A résztvevók előzetesen egyeztettek, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a
korábban megkapott közhasznúsági jelentést átnéáék és ennek elfogadásárÓl
videokonferencia keretében hoznak döntést.

Dr. Bada János levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
Kuratórium tagjai 2l3 arányban a videokonferencián részt vesznek, í9y az ülés
határozatképes. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúan elfogadták.

1. Éves köItségvetés elfogadása

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

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

A határozat mellett szavaztak
Dr. Bada János
Balázs Hajnalka

H atár ozat száma: 2022.0 5.20 l 1 k u rató ri u m i h atá ro z at

2. Előző évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

A Kuratórium tagjai elózetesen írásban megkapták az éves mérlegbeszámoló és a
közhasznúsági jelentés FB által jóváhagyott tervezetét. Az éves bészámolóval és a
jelentéssel kapcso|atban hozzászólás nem hangzott el,

szerint



A határozat mellett szavaztak:
Dr. Bada János
Balázs Hajnalka

H atár ozal szá m a : 2a22.0 5.20 l 2 k u ratő ri u m i h atá ro z at

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

elnök

k.

(

-§,,^--- t tCld^q

jegyzőkönywezető

jegyzőkö nyv-h iteles ítő

elnök

E flredü ea8ng
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Vigyél Haza Alapítvány 2022-es költségvetés teruezete

Reményeink szerint 2o22-ban, az adók 1%-ábó1 nagyságrendben 22 mFl folyik be.

Továbbj támogatásokból és vállalkozásból 25 mFt érkezik, így - figyelembe véve az
előző évi - 20 mFt _ megtakarítást -, a költségvetésünket az alábbiak szerint
tervezzük:

Kutyafuttató építése, kennelek kialakítása, hőszigetelt, klimatizált konténerek
vásárlása az idős, sérült kutyák elhelyezésére, tereprendezés, az alapítvány által
bérelt területen 20mFt
Állatorvosi költségek 8 mFt
állati táp, takarmány és gyógyszer 3 mFt
ideiglenes befogadókhoz nem juttatható kutyák panzióztatása 15 mFt
reklám, marketing ktg-ek, honlap, stb. 3 mFt
működési költségek 5 mFt
kampányok, ivartalanítási akció, rendezvények 8 mFt
örökbeadásokkal kapcsolatos járulékos költségek (pőráz, 1 mFt
nyakörv, szállítás, stb.)

lgY, reményeink szerint a váratlan kiadásokra elkülönítve rendetkezésre áll majdtovábbi z mrt

Budapest, 2a22. május 19



jegyzókönyv

a Vigyél Haza Közhasznú Alapítvány Z!Z!,.május 19, napián tartoft
felügyelőbizotBági ü lésról

Helve:Budapest,XVll.AdyEndreu.12.(videokonferencia)

Je]en vannak:
- ParlagiAlexandra FB elnök
- dr Falus Dóra FB tag

A résztvevők elózetesen pontosították, hogy a koronavírus járvánYra valÓ tekintettel a

korá bba n meg kapott kozáaszn úsá9 i jelenést átnézték és en nek elfogadásáról
vid eokonferencia keretében egyeztetnek.
parlagi Alexandra, a felügyeldóizottság (FB) elnöke megállapitja, hogy az FB tagjai

66%-ban a videokoníereiciára bekapcsolódtak, így az FB ülés határozatkéPes.

pa. FB ülés egyetlen napirendi pontja a Vigyél Haza Közhasznú Alapítvány 2022
április 29-énelkészített, 2021 évi közhasznúsági jelentése.

Parlagi Alexandra:

Javaslom az FB-nek hogy a Kuratórium szárnára elfogadásra javasolja az A|apitvány
2a21 . évi közhasznúsági jelentését.

Parlagi Alexandra:

Megállapítom hogy egyhangú |GEN szavazaltal FG. FB a közhasznúsági jelentést
áttekintve aá tényszeninek és megalapozottnak tarla, így aá a kuratórium számára
elfogadásra javasolja.

Budapest, 2a22. rnájus 19

Parlagi Dóra
a FB elnöke jkv vezető FB tagja

Előttünk, mint tanúk elótt:

r .._O§p. r . . 
gcr-r.r.r.;fi 
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Meghívó a Vigyél Haza Alapítvány kuratóriumi ülésére

A Vigyél Haza Alapítvány tisztelettel meghív valamennyi érdeklódőt az alapítvány
éves, kuratóriumi ülésére melyet a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli
helyzetben, biztonsági okokból vídeokonferencián tart meg.
ldőpont: 2022.05, 20. 9.00

Napirendi pontok:
1, Éves költségvetés elfogadása.
2. Előző évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása.

Az ülés nyilvános. Ha bárki csatlakozni szeretne, kéúük, hogy ezt emailben jelezze, az
info@vigvelhaza.hu címen legkésőbb a kezdés előtti napon, hogy a
videokonferenciához való kapcsolódáshoz linket küIdhessünk,

A Vigyél Haza Alapítvány kuratóriumának nevében,

Budapest, 2022,05. 05,

János
elnöke


