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Törvényszék:

1

Tárgyév:

Fővárosi Törvé

rfiTi]-.l

Beküldő adatai

családi név

Első utónév

További utónevek

Viselt név:
születési név:
Anyja neve:

lK^,á---_--l lM"gd",* l l------J

Születési ország neve:

M

Születési település neve:

ril,F|-,'l-@-m

Születési ideje:
szervezet neve:

Magyar Tengerimalac-védó Egyesü|et

Szervezet székhelye:
lrányítószám:

EEEE

közteíület neve:

Teleptilés:
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',r]lN
szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

ESZKöZöK

A.

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban

Tárgyév

(AKTIVÁK)

Beíektetetteszközök
l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök
l.

ll

4í

L32

4í

7it,2

4í

!32

készletek
kóvetelések

lll. Értékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aktiv időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRÁsoK (pAsszívÁK)

D.

Saját tőke

-1!

1'32

l. |nduló tőke/jegyzett tőke

ll

Tőkeváltozás/eredmény
Lekötön

lv

-15

tartalék

Értékelésitartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-1!

147

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékerrylségból

E.
F.

céltartalékok
Kötelezettségek
l. Hátrasorolt

6l

kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek
ll|.

G.

Rövid lejáratú kötelezettségek
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I PK-742
l

szervezet neve:
Ten gerimalac-védó

Egyesület

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
elózó év

előző év
helyesbitése

(Adatok ezer íorintban.)

Válalkozási tevékenység

tárgyév

elózó éV

előző év
helyesbítése

tárgyév

Osszesen
eóző éV

elöző év

tárgyév

1. Értékesítés
nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények

eneke

3. Egyéb bevételek
- tagdii, alapítótól kapott

beflzetcs
-

támogatások

-

adományok

4

1

41

tLo1

89,

4

1 89i

41

íloi

5(

5(

74C

74l

4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
eDool:
alapítótó l kapott befizetés
-

támogatások

A, Osszes bevétel (1+2+3+4+5)

4i

ebből: közhasznú tevékenyséq
bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítasok

1 892

4

1 89,

1 89,

1 89:

1 06l

1 06l

7. Személyi jellegű ráfordítasok
ebből: vezető üsztségviselők
Juttatásal
8. Értékcsökkenésileirás
9. Egyéb ráforditások

62

10. Pénzüovi műveletek

ráfordítása]-
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rX-tlZ

szervezet neve:
Tengerima!ac-védő

Az

eg1

szerúsített éves beszán tolóeredmény-kimutatása2.
Váa
előző év

],].,

elózó éV
tárgyév
helyesbítése

elózö év

elóző éV

helyesbítése

?ár9yéV

tAlJetnk

előző év

Rendkívüli ráíordítások

B. Osszes ráfordítás

(6+7+8+9+10+11)

oZ

L7*

61

L74F

közhasznú tevékenység
ráíordításai

bl

774Í

b/

174É

-1!

L4

-1t

14

-1!

t4

-1!

í41

-7!

t41

-1!

t41

eF_bő|:.

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adóf izetéSi kótelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott

osz[alék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Táiékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tamogatíS
B. Helyi önkormányzati
költségVetési támogatás

5(

5(

D. Normatív támogatás
E. A személvi iövedelamadó
meghatározóft részénekadózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996 évi
CXXVl.törvény alapján kiutalt

oSszeg

F. Közszolgáltatási

bevétel
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rXll2

szervezet neve:
Magyar Ten gerimalac-védő

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznát vagyon kimutatása

4.

4I

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Adományol
4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

43

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja
1

48i

18;

állattanési kellékel
Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

adományol
közhasznú tevékenvséq érdekében
íelhasznált vagyon kimÜtatása

ÁlIatorvos, álattápol
Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

egyéb bvéte

7l

propaganda, posta, irodaszerel

L744

(összesen)

közhasznú tevé kenvséq érdekében
íelhATznált vagyon ki mútatása
(mlnoosszesen,
5,

(Adatok ezer íorintban )

1-741

cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgy év

Előző év

Tárgy év

Civil szervezetk támo gatásÉ

52

Cél szerinti juttatás megnevezése

53 Cél szerinti

jutattás megnevezése

5(

cél szerinti -iuttatások kimutatása
(összesen)

5(

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen)

6.

5(

vezető tisztsé gviseló knek nyújtott i uttatás

61 Tisztség

Előző év (7)

Tárgyév (2)

62

T1sztség

Elóző eV (1)

Tárqy éV (2)

A

vezető tisztséqviselőknek nyújtott
juttatás összeéen:
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szervezet neve:
Tengerimalac-védő
7.

Közhasznú jogál lás megállapításához szü kséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (7)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
4,

L892

G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+R]

41

1 892

H. Osszes ráíordítás (kiadas)

b/

L74l'

b

t74!

-1l

a4,,

ebbő

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendólk'ezése szerinti felh-asználásáról szóló
1996. évi CXXV|, törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az EuíóDai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohéziói Atapbót nyúitott támoqátás

l,

Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai
K. Adózott eredmény

reműködő közérdekű önkéntes
szárna
vséoről szóló
k

í

Íneg-íelelően)
E rőf o r r as e//átottság m

utatóí

Mutató teljesítése
lgen

Ectv. 32 § (4) a) L(BL+BZ)/2

>

!

7.ooo,o0o, - Ft]

ECtv. 32. § (4) c) [(l1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25]

i

Mutató teljesítese

Ectv. 32, § (5) a) [(Ct+Cz)/(Gl+G2) >=o,02]

!

Ectv. 32. § (5) b) KJl+J2y(Hl+H2)>4,5]

N

Ectv, 32. § (5) c) KLL+L2)/2>= 70 fő]
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szervezet neve:
Tengerimalac-védó
Támogatási program elnevezése:

'ályázirt az uií!€sti s'vil §.PrírEzetek támogatására

Támogató megnevezése:

kjd*Pesí Fövóro§

lv. t{§tr0l€t

központi költsé9vetés

önkormányzatiköltségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi

íorrás

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

lgyszeri *lkalom

Támogatási összeg:

50 o0o

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

tíiF*sr t}nkornránylan

!
m

!
!

50 000
50 0oo
50 000

visszatérítendó !

vissza nem

térítendő B

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

,0 000

Felhalmozási

osszesen:

50 000

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveqes bemutatása:
A

p§lyÉeataájának mcgfe}etöelr * §m*galAst szómlap*k lÉszítésér*,
1§§í} db, és illnlorvosi kö.ltségck fedelésér*

icrclltothrft.
h

páy$zat elsrámctás*t aa Önkgrmányzat elfogadn
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1.

Vx-tlz

szervezet azonosító adatai
],.].

Név

Egyesület

Teng*ri

1.2

Székhely

lrányítószám:
közterület

1.3

EEEE

neve:

Budapest
Közterület jellege:

Szekfü Gyula

Beiegyző határozat

1,4 Nyilvántartiási szám

száma:
:

1.4

Szervezet adószáma:

1.6

Képviseló neve:

2. Tárgyévben végzet1

Egxresii,let

Település:

m.

ffi

bl

oFlrr?n tE oli|zl'

PP

@7W,.Fld-r|-lEl
EEEEEEEE-E-m
Bálint

alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

íő célja" hogy mpgi§m€rtesse

a íele|ós áltathftAst mindenkivel. aki +rre
tertá§át, ápslá§át

vtsí fész endezlÉny*ken, ahoí benruta$* arengerimalasok
6 alicclomm*l t*rtott rendezvdnyt, b+mfiitÖt,

Egyesiiletfri tevd*cnysége ac jillatmentÉs, É§ § mcntptt. malq€Dk eg6szségének
gazeiáknak.

a§ye§iilet6 *lk*tomma| trrton előadást, banutatót és $ktsttistá B\|§p, különbőg8

izményeiben,

3,

rnegyemrscégi

Közhasznú tevékenységekbemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenységcélcsoportl'a:

1995, éVi.Llll.

állatszerető ember

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységfóbb eredményei:

Egyesület * X}lü. Évben g20
lneniett mc§} rÉsabBn na utoárateü á}|abk, illetrrc a
rndatlan ternisi viseonyo.kbót *rsd§i,t .A ki§#lgiok 9§ írletüs *llatiartóhoz, szereiű §*zdiház koriiltek.
mentésehel doktlmcntálHJk aa egryesti'let honlapján, lengcrimalaeok.hu és az Egyestilet Faeebeok

ls.

