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ffi Az e5y1z91es könywitelt vezető egyfb;?srve'?-el' . | ̂ .. . ,..egyszeríí3ített beszámolója és közhasznúsági melléklete I nx-r+r

Szervezet neve:

M*sskamentö K'Özhasenú AlapÍtvány

Kitöltő verziő:2,47.0 Nyomtafuány verzió:l.S

Az egyszerÚsített beszámoló mérlege (AdatokezerÍorintban.)
E|őző év E|őző év

helyesbÍtése
Tárgyév

eszrÖztr (nrrívÁr)
A. BeÍektetetteszktzök

l. lmmatenalrs JavaK

ll. Tárgyi eszközök

ll|' BeÍektetett pénzÜgyi eszközök

B. Forgóeszközök L'

|. Készletek
Il. KöVete|ések

l|l. Értékpapírok

lV' Pénzeszközök ü

EszKtztK tsszEsEN Li,

ronnÁsor 1rnsszívÁr;
c. Saját tőke Li

l. |ndu|T tŐke/jegyzeft trke 20c
l|. Tókevá|tozás/eredmény

Il|. Lekötött tarta|ék

lv. Targyeu ereomeny alapteveKenysegool -18t
V. Tárgyévi erdemény Vál|alkozási tevekenységbol

D. Tartalék

E' Céltartalékok

F. Köte|ezettségek
|. Hosszú |ejáratú köte|ezettségek

l|. RöVid lejáratú köte|ezettségek

poRRÁsox tsszEsEN ti

Nyomtahra : 2OL3.05.27 18.51.3 1



ffi Az egyszeres könyrruitelt vezető egyéb szeruezet
egyszeríí-sített beszámolój a és közhasznúsági melléklete

i,tii

PK-141

Szervezet neve;

Macskamentö

EgyszerÍisített beszámoló eredmény.|evezetése (Adatok ezer Íorintban.)
A|aptevékenység Vál|alkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév

A. Véo|eoes pénzbevételek,
eIszárírolÍ beüéte|ek (l+l |) L72 L72

l. Pinzügyileg rendezett
oeveteteK t7i L72

ebbó|:

: t49dij' a|apítTtT| l€pott
DeTrzeles

- támogatások 2e 2Í

. adományok t4 L4

. egyéb bevételek

||. Pénzbevételt nem je|entő
bevéteIek

B. Véqleqes pénzkiadások'
e|sZáfi o|t iáfordítasok
(1il+lv+v+vl) 36C 36C

36( 36t

|V. RáÍordítást ielentő
eszközvátozásbk

V. RáÍorditast E|ento
e|számo|ások.

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadasok

8r:r llí'Bveui 
pénzügyi eredmény

-188 -18t

D. Nem pénzbe|i rea|izá|t
eremény [|l-(lV+V)]

E. Adózás e|ótti eredmény
(!+ll)-(lll+lV+V) .18€ .x8€

Kitö|t6 veÍziói2.47.0 Nyomtafuány verzió:l.S Nyomtatva : 2Ot3.O5.27 18.51.31



ffi Az egyrszeres könyrruitett vezetőegyéb szerveze. I
egyszerű-sített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK.1-41

EgyszerÍlsített beszámoló eredmény.levezetése 2. (Adatokezertorintban.)
Alaptevékenység Vá|lalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

táÍgyév előző év előző év
helyesbÍtés.

tárgyév

F. Fizetendő társasági adÓ

G. Adózott eredmény (E.F) .18Í .18Í

H. JóVáhagyott osztalék

|. Tárgyévi eredmény (G-H) .18Í -18{

Tájékoztató adatok

A. Központi kö|tségvetési
támogatás

B. He|vi önkormányzati
kti|tségvetési tamogatás

c. Az Európai Unió strukturális
a|apiaibó|, í||etve a Kohéziós
A|a.pbó| nyújtott támogatiás

D. Normatív támogatás

E. A személyi iöVedelamadó
meohatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti fe|hasz-
náásáró| szó|ó 1996. évi CXXV|
törvény a|arÚen kiuta|t tsszeg

F. Közszo|gá|tatási bevéte|

G' Véo|eoes pénzbevéte|ekbŐ|'
e|száfi o|í beúételekbő| a köz.
hasznú tevékenység bevétele

H. Véoleqes pénzktadásol(bo|'
e|száfiro|T ráfördításokból a köz.
hasznú tevékenvséo érdekében
felmerÜlt pénzkiádáÉ, ráfordítás

|' Véo|eoes pénzkiadásokból'
e|számo]t ráf ord ításokbó| a
szemé|yi jel|egű ráfordítás

- eooo|: Vezeto Üsztsegv|se|oK
juttatásai

Kö nyrrruizs gál 6i zár adék
Az adatok könyrruizsgá|atta| alá vannak támaszfua n |gen m Nem

Szeryezet
neve: móaa Magskamentö nú A|apitvány

Kitöltő verzióz?,47.o Nyomtatvány verzió: 1.5 Nyomtahra: 20L3.O5.27 18.51.31



ffi | * egyszeres könyrruitelt vezető egyéb szerveze. I
ffitHfl| | "gy'-'-"ú.'it-"iiuá'"a''í"lójá 

és közhasZáúsági melléklete I lx-r+r
frNl I

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

a Macskarnentö Kdzhasznú Alapítrány

1.2 Székhety

|rányítószám'EEEE Telepü|és:

KözteÍület neve: Miksa KözterÜ|et jeIlege: 1.r."" I

l. IHázszám: 
h6 l Lépcsőháa: Emelet h l

L.3 Be1egy ző határozat száma: m. ffi . b roFHsnl Ho|í|íl' Ef
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szeruezet adószáma:

EE,ffi/[d{í[íl3l
EffiEEE-E.EE

1.6 KépviseIő neve: Ágnes

2,Tőrgyévben végzett a|apcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: természehrédelem

3.2 KözhasznÚ tevékenységhez kapcso|Tdó közÍe|adat, jogszabáyhe|y:

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: macskák

3.4 Közhaszn ú tevékenység bő| részesülor rcoáilá]
3.5 Közhasznú tevékenység ÍŐbb eredményei:

macskák Eondozása' vall e|helyeeése

K.tö|tő verzió:2.47.0 Nyomtatvány verzió: 1.5 Nyomtatva: 20L3.05.27 18.51.31
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Az egyszeres könyrruitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerísÍtett beszáríolója és közhasinúsági melléklete I nx-r+r

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhaszná|t vagyon kimutatása (Adatok ezer Ío ri ntban. )

4,L Fe|hasznát vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás cé|ja

lndu|ó tőkt 204 működés

4.2 Fe|hasznát vagyonelem megnevezése Vagyone|em értéke Felhasználás célja

Ado mányok, támogatásol 324 múködés

4.3 Fe|hasznát Vagyone|em megnevezése Vagyonelem értéke Fe|haszná|ás cé|ja

!(oznasznu feveKenyseg eroeKeoen
felhaszná! vagyon kimútatása
(összesen) 520

Közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált vagyon kimútatása
(m.ndösszesen)

5. Cél szerint. jutatüások kimutatása

5.1 Cé| szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgy év

5.2 Cé| szerinü juttatás megnevezése E|őző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése E|őző év Tárgy év

Cé| szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 

.

Cél szerinti iuttatások kimutatiísa
(mindösszeSen)

6. Vezetó tisztségvise|óknek nyúitott iuttatás

6.1 Tisztség E|őző év (L) Íárgy év (2)

6.2 Tisztség E|őz6 év (L) Tárgy év (2)

A. Vezet.l tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (összesen)

Szervezet
neve:

mora Macskamentö KözhasEnÚ Alapin'ány

Kitöttő verzitő:2.47.o Nyomtatvány verzió:l.S Nyo mtatva: 2OL3.O5.27 18.51.31
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Az egvszeres könvrnritelt vezető egvéb szervezet I

egyszer.íííített beszániolója és közhasáirnsagi melléklete l lr-r+r

Szervezet
neve:

Macskamentó A|*píuány

7. Közhasznú iogál lás megá|lapítiísához szü kséges mutatók (Adatok ezer fori ntban. )

Alapadatok E|őző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L72

ebből:

C. A személvi iövedelemadó meqhatározottrészének az
adőző rendé|k.ezése szerinti fe|hasznáásiíról szóló
1996. évi cxxvl. töruény alapián átutalt összeg

D. Közszolgá|tatási bevéte|

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strulturá|is a|apiaibó!' i|letve
a Kohézióé Alapból nyújtott támogá&ás

G. Korrigált bevétel [B.(C+D+E+F)] L72

H. tsszes ráÍordítás (kiadás) 360

l. Ebből személyi jel|egű ráÍordÍtás

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai

K. Adózott eredmény -18t

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző-szemé|yek száma
ía közérttekű önkőntes tevékénységről szó!ó
2oos. gvi Düxvlll. törvénynek megÍelelóen)

E rőfo r r ás eil átottság m utatói Mutati teljesítése
pen Neín

Ectv. 32. 5 (4) a) [(87+82)/2 > 7.OOO.OOO, - Ftl ! B
Ectv. 32. S @ b) [K7+K2>=o] n tr
Ectv. 32. 5 (4) c) I7+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=Qp$l ! B

Társad al m i tám og atottság m utató i Mutató teljesÍtése

Ectv. 32. 5 (s) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=0,021 D tr
Ectv. 32. S F) b) [(J7+J2)/(HI+H2)>=9,51 ! B
Ectv, 32' s (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 Íő] ! B

Kitöhő verzió:2.47.0 Nyomtatvány verzió:l.S Nyomtatva : 2OL3.05.27 18.51.31


