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Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök
1. Készletek

II. Követelések
Ill. Értékpapírok
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Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív

időbeli

elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Kitöltő

verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.09 13.32.41

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Papagájvilág Alapítvány a veszélyezetetett papagájfajok megóvásért

Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év
helyesbítése

el6z6 év

1. Értékesítés nettó árbevétele

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
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4. Pénzügyi
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bevételei

5. Rendkívüli bevételek
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- alapítótól kapott befizetés
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387

982
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7. Személyi jellegű ráfordítások
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8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi
ráfordításai
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Az

egyszerűsített

éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

el6z6 év

11. Rendkívüli ráfordítások
B. összes ráfordítás
(6+ 7+8+9+10+11)
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helyesbftése
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Alaptevékenység
tárgyév
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237
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1050
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184
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184

236

184

236

184

236

184

236

184
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ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

e. Adózás

előtti

eredmény (A-B)

12. Adófizetési kötelezettség
D . Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

e. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
C:XXVl .törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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1 .1 N év
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
2015-ben az önkormányzati támogatás hiányából adódóan nem tudtuk megendezni a szokásos éves
papagáj W o rkshop-t, ugyanakkor a havi rendszerességgel müködö klubnap ezt némileg ellensúlyozta. A
sérült papagájok elhelyezése ügyében egyre több a megkeresés, Alapitványunk csak egyedi azonosítóval
rendelkezö egyedekkel tud foglalkozni, így bár a megkeresések száma több tucat volt, mindössze 12 egyed
elhelyezésében, részben az Alapítvány székhelyén, tudtunk segíteni. Megjelentünk a húsvéti kisállat
börzén, ahol oktató molinónkkal és a Papagáj Füzetek elsö két kiadványával tájékoztattuk a papagájokat
vásárolni szándékozókat. Nagy sikernek tekintjük, hogy a támogatóink seg ítségével értékes segítséget
tudtunk nyújtani egyik önkéntesünknek, akik több alapltványi mentésben lévö papagájt gondoz, sikerült
számukra egy légkondicionáló berendezést vásárolni. Támogatóinknak köszönhetöen az alapítványi
mentésben lévö mad arak ellátásához és orvosi költségeihez is hozzá tudtunk járulni. A tavalyi tapasztalatok
alapján elkészítettük az

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

jTermészetvédelem

1

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11996.évi LIII. tv. 64. § {1)

1

1

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: !Papagájokat már tartók illetve tartani szándékozók
3.4 Közhasznú tevékenységbő l részesü l ők létszáma:
12000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei :

1

~ alapítványi mentésben lévö madarak ellátásához való hozzájárulás. Az általános iskolások és
pvodások oktatási programjának elkészítése. A Maygarországon legnépszerűbb 50 papagáj faj tartási
körülményeit leíró kódex elkészítése.
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)
Előző

év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1234

1143

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1234

1143

H. összes ráfordítás (kiadás)

1050

907

184

236

ebből:

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

Ebből

1.

személyi

jellegű

ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysé%et vé9ző személyek száma
~a közérdek ' önkentes tevékenyséwől szóló
005. évi LXXXVIII. törvénynek meg elelően)
Erőforrás

ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0)

~
~

D
D

Ectv. 32. § (4) e) {(/1+/2-A l-A2)/(Hl+H2)>=0,25)

D

~

Ectv. 32. § (4) a) {(81+82)/2 > 1.000.000. - Ft]

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) {(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02)

D

~

Ectv. 32. § (5) b) {(Jl +J2)/(Hl +H2)>=0,5)

D
D

~

Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 fő)
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