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1. Bevezető

1.1. Összehasonlíthatóság

Az alábbiakbanaMacsakmániaMagyarMacskaEgyesületjövedelmezőségi-,pénzügyi-,ésvagyonihelyzete,
annak alakulásakerül bemutatásraaz egyszerűsített éves beszámolóadataiból képzett mutatószámok
(megoszlások,arányok,különbségek,...)segítségével.Az előző időszak és a tárgyidőszak azonoshossza
alapján az adatok megfelelően összehasonlíthatók.

2. Jövedelmezőség

2.1. Bevételek összesen

A MacsakmániaMagyarMacskaEgyesületsemaz előző időszakban,sema tárgyidőszakbannemrealizált
bevételt.

2.2. Árbevétel

A MacsakmániaMagyarMacskaEgyesületsemaz előző időszakban,sema tárgyidőszakbannemrealizált
árbevételt.

2.3. Ráfordítások összesen

Ráfordítás sem az előző időszakban, sem a tárgyidőszakban nem merült fel.

2.4. Eredmény

Az alábbi táblázata MacsakmániaMagyar MacskaEgyesületadózáselőtti eredményénekösszetételét,és
annak alakulását mutatja be.

Adózási mód változása

Az adózásimód(TA/EVA/KIVA/KATA) azelőző időszakhozképestnemváltozott,azmindkétidőszakban:
TA.

2.5. Hatékonysági mutatók

Bevételek felhasználása

A MacsakmániaMagyarMacskaEgyesületsemaz előző időszakban,sema tárgyidőszakbannemrealizált
bevételt.

3. Pénzügyi helyzet

3.1. A pénzügyi helyzet alakulása

Az alábbi táblázat(ok)a 'Hol a pénz?'kérdésrekeresika választ:azt mutatjákbe, hogy a saját-és külső
forrásokváltozása(1. tábla) mely eszközcsoportokfinanszírozásiigényénekváltozásábanjelenik meg (2.
tábla).
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Finanszírozás forrásainak változása
1000HUF Tájékoztató

adat
Tárgyidőszak

Saját források bővülése - -1 196

ebből: tárgyévi adózott eredmény -1 196 -

Külső források bővülése - 345

ebből: rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 345 -

hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek növekedése 0 -

céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások növekedése 0 -

Összes forrásbővülés  - 851

Finanszírozási igények változása
1000HUF Tájékoztató

adat
Tárgyidőszak

Követelések és aktív időbeli elhatárolások - 7

Készletek - 0

Befektetett eszközök - 0

ebből: immateriális javak és tárgyi eszközök 0 -

befektetett pénzügyi eszközök 0 -

Összes finanszírozási igény bővülés  7

3.2. Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása

A Macsakmánia Magyar Macska Egyesület likvid eszközeinek (pénztár, csekkek, bankbetétek, forgatási célú
értékpapírok) állománya a tárgyidőszak folyamán 858 EFt összeggel, 7.8 %-kal csökkent. A rendelkezésre álló
források változása meghaladta a finanszírozási igény változását. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása
1000HUF Tárgyidőszak

Nyitó érték 10 933

+ Forrásbővülés - 851

- Finanszírozási igény bővülése 7

Záró érték 10 075

3.3. Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben

A likvid eszközök aránya a teljes eszközállományon belül azelőző időszaki 94 %-ról a tárgyidőszakban 93.4
%-ra csökkent.

3.4. Finanszírozási igény

A működési javak finanszírozási igénye (forrásigény a befektetett eszközök, a készletek és a követelések
finanszírozására) nőtt: az előző időszakban 700 EFt, a tárgyidőszakban 707 EFt volt.

3.5. Külső források aránya

A Macsakmánia Magyar Macska Egyesület tőkehelyzete gyengült, a finanszírozás a külső források felé
tolódott el. A külső források (kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) aránya az összes
forráson belül az előző időszaki 4.5 %-ról a tárgyidőszakban 8.1 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában
kedvezőtlen. 
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3.6. Kötelezettségek fedezettsége

A fordulónapon a követelések állománya 88.6 %-ban fedezetea Macsakmánia Magyar Macska Egyesület
kötelezettségeit.

3.7. Likviditási mutatók

Rövid távú likviditás

A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző
időszakban 2,568 %-ban, a tárgyidőszakban pedig 1,351.1 %-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket,
tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző évben 25.7, a tárgyévben 13.5 volt. A mutató alakulása önmagában
kedvezőtlen. 

Hosszú távú likviditás

Az összes kötelezettséget az előző időszakban 2,568 %-ban, a tárgyidőszakban pedig 1,351.1 %-ban fedezte a
forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likviditási rátaértéke az előző időszakban 25.7, a tárgyidőszakban
13.5 volt. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen. 

Mindent pénzzé téve

Amennyiben a Macsakmánia Magyar Macska Egyesület összes eszköze a könyv szerinti értéken értékesítésre
kerülne, majd az összes kötelezettséget és külső forrást kiegyenlítené, úgy a jegyzett tőke 0 EFt összegén felül
9,909 EFt pénzeszköz maradna.

4. Vagyoni helyzet

4.1. Eszközök összetétele

A mérlegfőösszeg az előző időszakban 11,633 EFt, a tárgyidőszakban 10,782 EFt volt. Az alábbi táblázat az
eszközök összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eszközök összetétele
Eszközcsoport Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Befektetett eszközök 0 0.0 0 0.0

Forgóeszközök 11 633 100.0 10 782 100.0

Aktív időbeli elhatárolások 0 0.0 0 0.0

Eszközök összesen 11 633 100.0 10 782 100.0
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Eszközök összetétele

0

1 250

2 500

3 750

5 000

6 250

7 500

8 750

10 000

11 250

12 500

Befektetett eszkö... Forgóeszközök Aktív id őbeli elh...

Előző időszak

Tárgyidőszak

4.2. Források összetétele

Az alábbi táblázat a források összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Források összetétele
Forrás Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Saját tőke 11 105 95.5 9 909 91.9

Céltartalékok 0 0.0 0 0.0

Kötelezettségek 453 3.9 798 7.4

Passzív időbeli elhatárolások 75 0.6 75 0.7

Források összesen 11 633 100.0 10 782 100.0

Előző időszak

Saját tőke

Kötelezettségek

Passzív időbeli e...

Tárgyidőszak

Saját tőke

Kötelezettségek

Passzív időbeli e...

Macsakmánia Magyar Macska Egyesület                                             Elemzés, értékelés

[EsBo program]



Oldal:  6

Források összetétele

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli e...

Előző időszak

Tárgyidőszak

4.3. Követelések és aktív időbeli elhatárolások

A követelések - ideértve jellegénél fogva az aktív időbeli elhatárolásokat is - aránya a teljes eszközállományon
belül az előző időszaki 6 %-ról a tárgyidőszakban 6.6 %-ra nőtt.

4.4. Pénzeszközök és értékpapírok

A pénzeszközök - ideértve jellegénél fogva a forgatási célúértékpapírokat is - aránya a teljes
eszközállományon belül az előző időszaki 94 %-ról a tárgyidőszakban 93.4 %-ra csökkent.

4.5. Saját forrás: saját tőke

A Macsakmánia Magyar Macska Egyesület tőkeerőssége csökkent, a finanszírozás a külső források felé
tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 95.5 %-ról a tárgyidőszakban 91.9
%-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvezőtlen.

4.6. Külső források: kötelezettségek, céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások

A kötelezettségek - ideértve jellegénél fogva a céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolásokat is - aránya
az összes forráson belül az előző időszaki 4.5 %-ról a tárgyidőszakban 8.1 %-ra nőtt. A mutató alakulása
önmagában kedvezőtlen.

A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül mindkét időszakban
100 % volt. 
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