
drb
mÍF{l

u-#

A kettős könyrruitelt vezető egyéb szerTezet 
I

egyszeríísített beszámolója és közhasznúságí meUéklete I PK-142

Törvényszék:

Beküldó adatai

Pécsi Tárgyév: FT o Frd

Viselt név;

Születési név;

Anyja neve:

Előtag

Gábor

Sz{lletési ország neve:

Szílletési telepÜlés neve;

Sz{lletési ideje: I'T'I'Tt-m-Etr

Családi név Első utónév További utónevek

szeÍvezet neve:

vagy egyedÜl AlapÍtvány

szervezet székhelye:
lrányÍtószám, EFm TelepÍilés:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: l'r. l Lépcsóház:

Bejegyző határozatszáma: m ffi .blohr8-bn'EolT|dlffi
Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:
M/EE,,FT7TíI0Tl
Ere]rI7IsFilíE-E-Etr

Képvisel6 neve: Gábor

Képviseló aláÍrása:

Keltezés:

Pécs

ffi
wffis
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kettős könyrruitelt vezető egyéb szeryeze. I

ffi | 

ewszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

i 
PK-142

Szervezet neve:

AzegyszerűsÍtettéves beszámoló mérlege (Adatakezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKÖZÖK (arrÍvÁx)

A. BeÍektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll' BeÍektetett pénzügyi eszkÖzök

B. ForgóeszközÖk 9{ 113

l. Készletek

ll. Követelések

lll. ÉrtékpapÍrok

lV. Pénzeszkózök 9Í 113
c. Aktív időbeli elhatárolások 329

EszKÖzÖK Összeseru 9{ u2
roRRÁsox 1ensszívÁx;
D. Saiát tőke oa 4L?

l. lnduló tóke4eg}zett t6ke 100 100
l l. Tőkevátozás/eredmény -1

lll. Lekötött tartalék

lV. Értókelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -t 318
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbő

E. Céltartalékok

F. Kötelezetüségek

l. Harasoron koteEzettségek

ll. Hosszú leiáratú kÖtelezettségek

lll' Rt'vid lejáratÚ kötelezettségek

G. PasszíV id6beli elhatárolások 25

FoRRÁsoK Összeser{ o! 42

Nem

,?.
yr Yd

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2013.03.22 23.08.42



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített besziimolója és közhásznúsági melléklete l PK-142

Az egyszerosÍtett éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezerfointban')
A|aptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év e62öal
,rer},€söírésé

táwél, előző étt e6z6 év
lrerJ€söfÍése

tárgyév előző év el6z6 év
helyesbÍtése

tárgyév

1' ÉrtékesÍtés nettó árbevétele 1! 1!

2. Aktivát saját teljesítmények
en€!Ke

3. Egyéb bevételek
4l 2497 4t 24917

1 tagdíj'' alapítótól kapott
befizetés (

- támogatások 1,249 7.245

_ adományok
4t 7.24 4t 1248

4. Pénziigyi műveletek bevételei

5. RendkívÜli bevételek c

ebből:

_ alapítÓtól kapott befizetés ( C

_ támogatások (

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 4 25.L7 4t 2 5t:

ebbsl: !Özhasznú tevékenység
bevételei 4l 2SU 4t

"5U
6. AnyagjeIlegű ráÍoídÍtások ( 28C 2aÍ

7. Személyi jellegű ráfordítások ( 17r L7a

ebből: vezetó tisztséoviselők
juttatásai

8' Értékcsökkenési leírás

9' Egyéb ráfordítások 5( 7.73,G 5( 1 73G

10. Pénztlovi műveletek
ráÍordítása]'

SzenrezBt ne\re:

Nem AlapÍt\rány

l.

Kitöltő verzió:2.so.O Nyomtatvárry verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.03.22 23.08.42



dF& I ^ t-^4a-r-!-----'r -tL --,-,^ry ---.t, I

ffi i "o'""ftTf,Ti,'#:lHil3ffi[1i' f;i?f#"*ox?"ffi1iiéklete 
i 

n^_,o,

Szeryezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatoke.ertorintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előzö év
her1.EsbÍÉse

tárgyév előző áv előző év
f'eDlesbíÍése

tárgyév előző év el6ző év
heÍyesbÍtés€

tárgyév

11. Rendkívüli ráÍordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 5( 2 199 5( 2 19S

eb_ből:_ közhasznú tevékenység
ráfordÍtásai 5( 2 194 5( 2L9|.

c. Adózás elótti eÍedmény (A-B)
-1 3lt -7 3lt

12. Adófizetési kötelezettség

D' Adózott eredmény (c_12)
31{ -1 31Í

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-t 3'.G -1 31€

Táiékoztató adatok

A. Központi költséovetési
támogátás 250 250

B. Helvi önkormánvzati
költsé gvetési támúatás ( (

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból' ílletve a Kohéziós
Alap1cól nyújtott támogatás I

D' Normatív támogatás

E. A személyi iövedelamadó
meghatározótf részének adózó
rencle]kezése szerinti
Íelhasznáásáről szóló 1996. évi
CXXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel (

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva' Könywizsgáói záradék 
Ü lgen m Nem

',,,,,trl$

Kitölt6 verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2O73,03.A, 23,A8,42
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A kettős könyrrvitelt vezető egyéb szer:vezet 

I

egyszeríísített beszámolója és közhasznúságÍ melléklete l PK_142

1. szervezet azonosÍtó adatai

3. KÖzhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenlGnt)

1.1Név

vryy egppeditl

1.2 Székhely

KÖzterÜlet jellege: l"t"p --l
lsre l Lépcsőház:

1'3 Bejegyzó határozat száma: m. EE . bro EeFIl,l'loIíE,m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

1.6 Képviselö neve:

m/EE./ITT7IíI0Tl
tdgltElsl-g]-1Tq-E-m

Horváth Gábor

lrányítószám'Em Telepiilés:

Köaerulet neve:

Házszám: l]T

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységak bemutatása

munl{á|át 38 
'ö 

iinkéntes vég€Ít€. Gyermeknapolq : i' }elnap{'s progreÍn;
gyermektilbor'' űss!€8én 58 ÜŐ v€tt réset iiléhecske bábcsoprt országosan 3'x}0 Íű {2500
q r@ p€dágógusq 5o0 idös sllátona$ rí€tt részt lüúsága táborok $g lÍi-Klub alltelmalc tJt|clzö

Tábor; s fiqrrlnek Tini_napok' melyen 2s fialal wtt részt }l*i rgndarcross*ggel klub átl4osan
ZtnetenÍolyam: 7 Íélo hangszeren hangszeres, ltórus és sanlÍÉzs_olcatás. ol*aás: JóvqötenÍolyam: 7 Íélo hangszeren hangszeres, ltórus és sanlÍÉzs_olcatrls. ol*aás: Jóvqö

r*ndezrróny szülöknek' leendő saÜlöknek. 7 Íö önkómgs rószére Íelkószítés alapíványi *s
munkáral kepcso|*ben. pénziigy_számvit€ll képzós l" önkénttsnek. SrociáJls t€r{llét:

haadcmányok hátrányos heIyzctil agÉneknelq csel#oknak. TartÓs-élelmlszerdomány, szociális segély
idös ember*knek.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 KÖzhasznú tevékenységhez kapcsolódó kÖáeladat, jogszabályhely:

3.3 KÖzhasznú tevékenység célasoportja: idósek
3.4 Közhasznú tevékenységbó| részesül6k létszáma:
3.5 KÖzhasznú tevékenység Íóbb eredményei:

és

gl'€rm€ldábor; tléhacske b*bcsoporE ltiús'ági
olitatás' loYábbkópzés; Sz*iális terii|€t

Kitöltő verzió:2.SO.o Nyomtatvány verzió:t.6 Nyomtatva: 2Ot3.O3.22 23.08.42
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A kettős könyrnlitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és kiizhőznúsági melléklete I nx-raz

Szervezet nave:

4. Közhasznú tevékenység érdekében fulhasznált vagyon kimutatása (Adato k eze r forintb an. )

5. Gél szerinti iutattások kimutatása

4-L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

közhaszn.tev.bevétele 2 195 tárgyévi közhasznú tev
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasznáás cé|ja

4.3 Fe]használt vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Koznalrznu trevéKenvséo érdel(ében
fel használt vaovon ki mütatása
(összesen) 2 19!

Közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznátt vaívon kimütatása
(mindösszesetl 2 19!

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előzó év Tárgyév

Rendezvények' táborol 677
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elóző év Tárgy év

Adottadományol 1Ag

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Pályázeti támogatás felh 55/

Cél szerinti iuttatások kimutatása(összesen) ' ,,4U

Cé! szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) L41,4

8. vezető üsaségvasélóknek nyúitott iuttaÍás

6.1 Tisztség Elrzó év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

C

A. YezetQ tisztségvlselőknek nyúitott
luttatás összeéen:

Kitilltö verzió:2.50.0 NyomtaÜány verzió:1'6 Nyomtatva: 2OL3,O3.22 23.08.412



A kettős könywitelt vezető egyéb szewezet l

egyszeríísített beszámolrója és közhábznúsági melléklete l PK_142

szeÍvezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Ad atok e ze r to i ntban.)

Alapadarok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 4t 2 513

sbbil:
c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendólk'ezése szerinti Íelhásználásáról szóló
1996. évi c)offl. törvény alapifu átutalt összeg (

D. Közszolgáltatási bevétel (

E. NormatÍv támogatás (

F. Az Euróoai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohézióé Alapbót nyÚitott támogi{tás (

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+Rl ,tlt 2 513

H. Összes ráÍordítás (kiadás} 5t 2tsrs
l. Ebból személyi ielleg{l ráfordírás L7S

J. Közhasznú tevékenység ráÍordításai 5( 2 195

K. Adózott eredmény -l 3lt
L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdek0 önkéntes
tevékenvséoet véoz6 személvek száma
(a közér_dekÜ önköntes tevékÉnvséoről szóló
2005. évi Lx]xxvlll. törvénynek íreg'fiElelően) 3t

E r6for r ás e l látota ág m ut ató i Mutató Íe'bsíÍése
lgen Nern

EcN. 32, 9 F) q IG3L+82y2> L.Un.(Xp, - t-tl ts n
Ectv, 32.5 (4) b) [K7+K2>=0] E n
Ectv.32. S (4) c) Kn+12-A7-Aq/fi7+H2)>=Q,tfl n B

T ársad al mi támogatottság m utató i Mutató te''esítése

Ectv. 32' $ í5) a) [(ct+C2y(G7+G2) >=Q,Q)] n ts
Ectv. 32. S (5) bJ ftJ1+J2l(H7+H2)>4,51 m n
Ectv. 32. s (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] m n

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva : 2OL3,O8.22 23.08.42



A kettős könyrnritelt vezető egyéb szeruezet l
eryszer'íísített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

szewezet nGve:

Támogatási program elnevezése: 'lEArTF-12-tt-o544

Támogató megnevezése: iEM

Támogatás forrása:

központi kbltségvetés m

önkormányzatiköttségvetés n
nemzetközi forrás I
más gazdákodó Ü

Támogatás id6tartama: x'Ü!.l'6.o1 _ 2oül.o3.3o.

Támogatási összeg: 25{t OOO

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 224760

- tárgyévben felhasznált összeg: 22476í'

- tárgyéVben folyósÍtott összeg:
250 000

Támogatás tÍpusa: üsszatérítendő [ Vissza nem térítendő m
Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése |ogcímenként

Személyi
23 700

Dologi
r.59 845

Felhalmozási t5 215

Összesen: 2247íö0

Támogatás tárgyévi ÍelhasznáIásának szöveges bGmutatása:
3érletl dij' könyvelöi dij ronrlezése; irodasrer vásárláq postaköltsÉg' uür;lása költsóg, rendczése; xónmuve-é
ioglellcaáshoz anyryvósárlás; bábÍtlszerelés, bábaiándék vásárlás.

Az uaeü évben vegzen rÖDb tevékenységGk és prográmol(EéF|uErm
llepltványunk munlÉiát 38 ffi önkéntes rrágaee. Gyermeknapolq gyerm€lcrtb{rr: ! Üélnepos progre'n; 

'Klncs.esJyermGktilb{'r'' össz33cn E8 fÖ Yett róazt lléhccske Mbcsoporü országosán 3a0Ü tö (esoo gy€rmok3t, eoo pedag@ust,

'oo 
idös altátottaÚ vett résut lliú.Éági ráborok ég lf-Klub alkalmrk Útielzó l''úsági Tábor; s Íiatdnak. Tlni*napok'

nelyon a9 fiaüll Yctt Éslt }lavi rendszertsséggel klub árlegosan 15 fiülallal. ZcnetarrÍolyam: 7 Íéle hangsreren
ltngszgr*s' kórus *s szo|Íér's-olcarás. olca*ós: JthrÖ rcménysfuei rendozrrlny szÜlöknek, leendö Bzltlökn€k. 7 Íő

'nkóntos 
résrére fulkésrÍÉs alapítrányi és pályáret-lrÓ munltárr*l kapcso|atben. pón'Ügy_slámvireli képzls 1

lnlGntesnek $zociális térÍllet ruhadományok hátrányos lrelyletü egyéneknelq családokn*k
ranógél€lmisrersománv. sz{'cidlig sgoély rászoruló irlös gmbelekn*k.

ai'

l{;i'i

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:L8 Nyomtawa: 2oL8.O3.22 23.08.42



A kettős könyrruÍtelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolrója és közhásznrúsági melléklete I vrc-uz

Szerwezet neve:

Támogatási program elnevezése:
FJ-GY-B.1tl"6i!86

Támogató megnevezése: !EM

Támogatás Íorrása:

központi kÖltségvetés m

Önkormányzatiköltségvetés n
nemzetközi forrás I
más gazdálkodó I

Támogatás időtartama: H'l2.{16.ol_2Ílül. ül'3L

Támogatási összeg: 32A978

- ebből a tárgyévre jutó Összeg] 328 978

- tárgyévben felhasznált összeg: t28 978

- tárgyévben folyÓsított összeg:
D

TámogaÉs típusa: visszatérítendő [ vissza nem térÍtendő m
Tárgyévben felhasznált ttsszeg részletezése jogcímenként

Személyi
0

Dologi 32a974

Felhalmozási o

Összesen: 828 978

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatélsa:
tülius 

'-7-ig 1e$gny srívében elhely*zkedö súÍ k&ség lmporáns kasÉlyában szan'€züiE mgg6;mEffiTí
áthatdlan'' támát bldolgozó regionátis Uqielzö lÍúsfui Íábort 5 Íö tlnklnies segÍtövel. A 30 fiá;{| tánoroel részért
{lapitványunk szállásq rogrgelit, ebédet, uesonná*, és rrxsorát bartosíü'lÍ. A programoh koretébon intsr*kív elödágrrk,
'soportos 

Íoglalkozások' filmvedtésc|q kölösségi és saemélyiséEl,ejlasztö jffikok valÖsultík m€g. EEy eg$sz napos
rutlbuszos lrirándulás k+rctében pcdig 8 Bakony Íöbb tönénelmi' löldrdzi, népraizi n€qrczgtés*&*it]imárhetóti meg r'ésrtv€vűk {Pályárafun nllsn összeg: 3t8 9?8 Ft, amit 3o13-ban utaltek

Az uzleil evben végzctt löDB tevét(enységel( és prog
Altplt{ányunk munltá|& t8 Íö önként€s vÉge*e. Gyermeknapok' gyerm*lftíbor: 3 Íélnapos prss'ama;Kincsús
lyarÍn€ktilüor'' öss.€s€n 58 tö ven részt liléhecske bábcsoportl orszfoosan e}W Íö 1esoo gy€rméke1 e@ pédagógust,
lo0. ldós'elláton*Q vett réset lliúsági Éborok és lff-Klub alkalmalc tseEö lltúsáoi Tábor; sd Íiata|natí rini-napott'
melyen 29 Íiaral vett résrt. }lavi rgndsz*rességg€l klub ádagosan 15 fafiillál-zentrentolyam: 7lóle hangseeran
tangsz€res' kórus és szolfézs_olcatás. olttxls: Jövö reményságci renÍlé'vsny szülöknck, leendö szülŐknek' 7 ÍÖ
tnkéntes Ésrérg Íelkés:ítés elapín.lnyi és pÉlyárat-ÍrÓ munkárral kapcsolatban' PénzÜgy-számvit€li képrés t
Ínkéntesnek s:ociális tertllst: ruha#ományok hátrányos helyzenÍi egyóneknclq csatádoknatr.
raÍtÓs+l€lmisagrdománv. slociális geq€lv rásroruló idös embereknek-

Kitöltő verzió:2.50.0 NyoÍntatvány verzió:1.6 Nyomtahra: 2OL3.03.22 23.08.42


