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A kettős könywitelt vezető esyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I

Törvényszék:

vx-tlz

Fővárosi

Beküldő adatai
Előtag

családi név

Elsó utónév

További utónevek

Vlselt név:
születési név:
Anyia neve:

[lona

Születési ország neve:
Születési település neve:

IMagyarország

In,.a.p".,

lilrlTl4-1-m-m

Születési ideje:
szervezet neve:

Szervezet székhelye:

lrányíószám:

ffiEE

közterület neve:

Budapest
Közterület

Marczibányi

Bejegyző határozat

száma:

Nyilvántartási szám:

szeívezet adószáma:

m m.l6FI3lZlCnlE
ffirEl!,'lTlffirn

gl

jellege:

gTollEn

-E-EE]

Képviselő neve:

Képviselő aláírása:
't!-

Keltezés:
Budapest
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá§znúságí melléklete I vx-t+z

f*fufr

l

ffitlHl

W

szervezet neve:

Az egyszerúsítettéves beszámoló mérlege
Előző év

EszKözöK

A.

(Adato k e ze r ío intban,)

Tárgyév

1nrrívÁx;

Befektetetteszközök
l. lmmateriális javak
ll, Tárgyi eszközök

B,

Előző év
helyesbítése

61 380

54267

7t4

268

60 66€

53 999

t7

02G

18 310

3 452

614

L3 574

17 696

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
l. készletek

ll. követelések
ttt.

c.

Értékpapírok

lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKöZöK

összeseN

FoRRÁsoK 1ensszívÁr;

D.

Saját tőke
l. lnduló tőke/jegyzett tőke
ll. Tőkeváltozás/eredmény

lll, Lekötött

L260

L734

79 666

743LL

66 097

66 090

100

100

67 353

65 997

.4 966

-438

3 61c

4 336

6275

5L27

6 27a

5u27

7 294

3 094

79 66G

743tL

tartalék

lV. Értékelésitarta|ék
V, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Vl. Tárgyévi erdemény váttalkÓ}asfiwékenyséffi

E.
F.

céltartalékok
Kötelezettségek
l, Hátrasorolt

ktlteTeffi

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Y?

ffi l eSvszerűsített
_ +_Ur.rős.könywi19|t
beszámolója

W

v_ez_eru

u*ru

és közhásznúsági

I

melléklete lx_t+z
I

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló ered mény-kim utatása
Alaptevékenysé9
előz6 év

1. Értékesítés
nettó árbevétele

(Ad atok eze r

Vállalkozási tevékenlség

előző év
tárgyév
helyesbítése

előző év

előzó év
tárgyév
helyesbítése

íoint ban,)

összesen
előző év

előző év tárgyév
helyesbítéx

73e

'Lo77

L748a

L54624

L744aa

L54 62l

17o 59€

t.so 421

170 59!

Lso 42C

39L2

4751

4 64í

58,2i

2. Aktivált saiát teliesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek
; tqgdíj, alapítótól kapott

rreílzetés
-

támogatások

-

adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei

52l

L4,

527

1,443

t21

507

L29

50i

5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
-

támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
ebböl: közhasznú tevékenység

bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások
7, Személyi jellegű ráfordítások

L7534.
L55 L74

L47 o33

52u

6 30:

29 24i

ta 57i

(

3!

ebből: vezető tisztséqviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások

L56 2o2

3 91,i

8(

4751

2s2

L79 25,,

160 95:

L55 L74

L47 o33

5 294

6 58i

29 242

L8 57i
3!

5 20€

4 66]

13t

14o 64§

131 o02

8l

133

534l

479l

L4o733

131,oo2

1O. Pénzüovi műveletek

ráfordítása'í'
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

ffiEfi

l

t_N
szervezet neve:

Azegyszerűsítettévesbeszámotóeredmény.xi^,,^taffi,
AlaPtevekenlS,
előző év

Vállalkozási tevékenység

-5g

előző év
tárgyév
helyesbítése

előz6 év

összesen

tárgyév
előző év
helyesbítése

előz6 év

előző év tárgyév
helyesbítése

41!

180 613

160 960

154 859

151 o2t

11. Rendkívüli ráfordítások
B. összes ráfordítás

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

31l

160 54E

154 85í

151 o23

18o

ebból: közhasznú tevékenység

ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

3o2

-4 96€

-434fJ

3 61(

4 33(

-135t

.4 96G

-43R

3 61(

433E

-1356

-4 96É

-4343

3 61(

4331

-1 35C

t2. Adótizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)

13, Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Táiékoztató adatok
A. Közpqnti költségvetési
támogatás

a827l

t37 271

B, Helyi önkormánvzati
költségvetési támo'gatás

22Lzi

13 L41

22L2A

73 L4t

C, Az Európai Unió stíukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

15 08l

3az6

15 08l

3 a,2(

LL3779

118 78É

LLs771

118 788

D. NormatíV támogatás

L4a27s

L37 271

ő
szóló 1,996. évi

,törvény alapján kiutalt

F. Közszolgáltatási

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

L07,

639

7-07,

639

32 053

19 76!

32 05:

19 76!

alá vannak

támasztva. KÖnYwizsgálói záradék m
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l
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1. szervezet azonosító adatai

1.1Név

1.2

Székhely

lrányítószám:

EEEE

Település:

közterület neve:

1.3 Bejegyző határozat

jellege:

Közterület

száma:

1.4Nyilvántartás!szám:
1.4szervezetadószáma:
1.6 Képvise!ő neve:

m. m.bFblZl6|l'li]9l9a'EE

ffirffi,rlTlTFT-|]
EEEEEEEE-E-EE
Ferenc

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

t*ltZ-kn foly*metosan ellátt* fennt*rtói teüákenységét * höryetkexő intÉaményekben.*z
*!*f,ítványi gimnásium és §e*kltépzö lsk*ll*ban m*zÓ*s*mn Úir'iÖr.ÖÖffi ÓrÜt ranxr*lklt*l
yalamint §p íiaalak t*nülnak 14-EO év ktiz$,lt. A normmív ttmogat*sból, val*mint a p$Ü*rgsi
kolmán3pei rárnog*tás*ból és c€qek dományaiból müködt€t§tt
intéuményben Budapesti valamint
Ékifi*t*l*k sp*ciális képeé.sétfuil*xrtését, val*mint*z fi*rh*tó lépz*si iends,aerngk köseönhető*n
üé{ §* €rglí§égi bizonyitrányt *dó gimnl*ziumi kÉpzást bizt*sítathrnk. Egy @ felaiánlésáMl
Ft t*mog#t leap&nk az isktla javára. *mit átdü.rnk a intd*múnynek. Ebböl i daéh$k kultlráis
sa*bdidös prag r*mjnit tiimogatták.
rr

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)
3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

oktatás sérült tanulók

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

cxc tv.l§

(21,2§

évi CLXXXVll.tv.
3.3 Közhasznú tevékenység cácsoportja:

sérült tanulók középfoktl képzésespeciális ioénvek szer

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

180

bizt§§ítsttuk ffiO fó k§zÉpíakúkápeését gimnáziumi, sa*kkö-épiskglai É§ §efiki§kslálen. ,§pegiáis $Elzárlróqtal$ c§oport§t müködtpttllnk, *hcl a! arrá r*slcrulólt* übjlesats
qftetrÉk. Akh€dit*li felnőtlképrés keretében tottábbi 17 fű moegássáfillt fiátl olaatásá
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1. szervezet azonosító adatai

1.1Név

1.2 Székhely

lrányítószám:

EEEE

Település;

Közterü|et neve:

jellege:

Közterület

1.3 Bejegyző hatáíozat

száma:

m. EB ffiIilr|
.

6|-ltlil

gl9:] 0l

rE!

F----l

r--_l

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:

EEEEEEEE_E-EE

1.6 Képviselő neve:

Ferenc

Z.íárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
iós Kü,zpontjáb*n {[ilEREK-bgn}

élö_

moagássérültgmb,erek kultúr$ie }rogramj*inak

éi ny*ri

$PoO"*qa. A lloln*p }láza tüappali Rehebilit&ió* Köepant fenntarÉj*ká_irt a norm*ru
magánszemélyek adomi*nfaiból valósítoituk meg af*nti
,elamintsairy! *r
"*gt!
§*iátÍ*rrásból 4§]O.ffiFt-tal
tr*mog*tnrk * MEREK Úndezlény*i1 cégek é§ magánsztmély*k
*§yer*
ü

p*dig l§?.#ru Fr-ot költóüünk a
$itáq* tátor témogxás*ia" & onténte§ nap
§u ExxsilMoBlL Kft -től 70{i.{ffi Ftot l<apelnk, amitae intélményudv*rának

rfurdítctfunk,

3. Közhaszrrtí tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése;

szociális ellátás íeltételeinek biztosítása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasz.nú twékenyseg célcsoportja:

tl!.tv. 2§

emberek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
8§ íS számár* biztosítornrnlr eltátast, tlnréntás napct
lnk *mslYen ar EXXSNtilüElL Kfr. mrrnkrtár§aival la$zöpen végeufilnk udvari mtrnl*álitoltat,
a GYere vilfo tábor megrendezéséhe,e járulfunk hoeg*,dgmány*k foqd*§át ál és a k§lpfu*k
n*nsaírozásárr*l.
Katöltö
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

ffiffi

H,N

1. szervezet azonosító adatai

1.1Név

1.2 Székhely

lrányítószám:
közterület neve:
Házszám:

EEEE

Település:

lr-----l

1.3 Bejegyzó határozat

Lépcsőház:

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

jellege:

Közterület

Marczibány!

1-__l

Emelet:

r---l

m. ffi.ffi|a|r|6Ill|ilglfil'E[

ffirffi.,lTlTl5T1-1
EEEEEEEE-E_EE

Gyug Ferenc

2. Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznrl tevékenységek bemutatása

in@rált reh*bilitá*iós átmgneti otthonbe@
biztlrcÍliult. r*{9m l9l$9tíh§nt tartunk fenn, A Mo:gássértlltek lnt+gráit Tár§ffi o,ttlrgnát Eg§sr€n,
a tkptár *s aa őnálló ÉletértFogyarékos Emberek Átm*neti ütthonáit E*§€ren § önálló lal§fut
;iti,,*hol mozgácsérü|t családok lakn*k, moc!ai,9 §e§ítók támogat*s*rral visronyl*g onr*tlo
Az étmeneti otthono kban ideig lenesen tartoz kodharnak az arra iászorulók.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenkénQ
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szociális ellátás feltéteteinek biztosítása

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

1993.évi ltt.tv.

emberek

3,4 Közhaszhú tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

mi elhelyez*sel biztosíüuk az önl*lló életrriígl seg
* társdal mi int*grr{siót.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I
I

vx-tlz

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

1.2 Székhely

lrányítószám:

EEEE

közterület neve:

Közterület jellege:

1.3 Bejegyzó határozat

száma: EE.

.

ffirffi.'[3rsFTT]

1.4 Nyilvántartási szám:

EEEEEEEE-E-EE

t.4 Szervezet adószáma;
1.6 Képviselő neve:

ffi bFlilzrontEglgld'En

Gyug Ferenc

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

fcgl*lkoztatás lter téb€n § íS megvál&zott

eíírbernek
ksrny*lgtben" A8 5 f§böl á ftí tánrmunkás, a többiek az al*píwány
munkáb*n.

nltalehetóséq*t alrfidáym€nt*s

fthe[Pn dclg*rnak

irdai

?il'í

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

rehabilitációs

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabá|yhely:

lV.tv.

2003.évi CXXV.tv.

L77l2oo5

3,3 Közhasznú tevékenység cé|csopfija:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységfóbb eredményei:

emberek
5

íolyamatcsan biztosítani tudtuk a m

ilt#st*k. Jelent$s ménékűsaiiit ertiíarrást kellen bevonni a fuglalkoatpr# funnt*rtás*be" e s*ját
íelhá§&n*lás jelenÉsenemelkedni íog ?§l,&ban, ami bizonytal*nná teheúi e tevÉkenysÉg
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A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet
l
egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete i rx-r+z

szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

4,t

Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Ad atok eze r fo ilntban.)

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

tárgyi eszközöl

amortizáció lakóotthonbar

4.2

Felhasznát vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

kozhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált vagyon kimútatása
(osszesen)
közhasznú tevékenvséq érdekében

felhasznát vagyon kimütatása
(mlnoosszesen)

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

átadott költségvetési támogatás iskolt
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Llz321

átadott költségvetési támogatás Holnap Ház6

96 88l
Tárgy év

L974.
Előző év

át dott költségvétési támogatás átmencti otthonol

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'
cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszeóen)
6. Vezető

Tárgyév

26 LLi
Tárgy év

3 93(

5 ol.C

135 99l

128 015

L37 29G

L3L44Éi

",i,

tisztségviselóknek nyúitott iuttatás

6.1 Tisztség

Előző év (l)

Tárgyév (2)

kuratórium elnö}
6.2

Tisztsé9

A.

Vezetq tisztségviselőknek nyújtott
juttatás össze§en:

Kitöltő vezió:2.53.0 Nyomtatvány verzió:1.6

et

Előző év (L)
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb §zervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúságí melléklete I rX-l+Z
I

szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekébeníelhasznált vagyon kimutatása

(Adatok eze

4,t

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

r ío rintban. )

közhasznú tevékenvséq érclekében
íelhasznált vagyon kimútatása
(összesen)
közhasznú tevékenvséo érdekében
íelhasznált vaovon kimútatása
(mindösszeseÉt
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 cél szerinti juttatás megnevezése

5.2

rehabilitációs goglalkoztatás támogatásé
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Előző év

&

cél szerinti 'iuttatások kimutatása
(összesen)

cé! szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen)

Tárgy év
310

45C

85]

2331

L37 296

L31,4

tisztségviselőknek nyúitott iuttatás

6.1 Tisztség

6.2

Tisztség

A.

VezetQ tisztségviselőknek nyújtott

Kitöltö

Tárgy év

Előző év

MEREK rendezvény támogatást

6. Vezetó

1 88!

498

iskolai rendezvény támogatása
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év (L)

Tárgyév (2)

Elóző év (L)

Tárgy év (2)

iuttatás összesen:

verzió:2.53.0 Nyomtatvány vezió:1.6

Nyomtatva:

201

3.05.31 20.02.2'|

Aj<_9ttős,könywi19|t
ffi l esrszerűsített
beszámolója
ffi |

v_ez_elő

_egyéb

szerveze,

és közhá3znúsági

-I--

melléklete nx_t+z
I

szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

(Ad ato k eze r fo rintb an,)

4.L

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhaszná|t vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

koznasznal tevékenvséd érdek
felhasznál! vagyon kimÜtatása
(összesen)

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon kimütatása
(mlnoosszes€n)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

5.2

iskolai célra kapott adomány átadást
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
10(

Előző év

"Gyere világ" tábor adomány felhasználást
5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

2oc
Tárgy év

L2c
Előz6 év

L97
Tárgy év

Lu

tútélótrárbor adomány felhasznátást
C.él szerinti juttatások kimutatása

(osszesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása

334

397

L37 29C

L3L44.i

i],i

(mindösszeéen)
6. Vezető

Tárgyév

tisztségviselóknek nyúitott iuttatás

6.1 Tisztség

6,2

Tisztség

A.

VezetQ tisztségviselőknek nyrljtott

Előző év (L)

Tárgyév (2)

Élőző év (L)

Tárgy év (2)

juttatás összeéen:

Kitöltő vezió:2.53.0 Nyomtatvány vezió:1.6

Nyomtatva: 201 3.05.3í 20,02,21

ffi

|"*r*"tl!i.'J.To1gx#ffi

}::","iixf;

Hr"*ú:?"ff,:,""iíuu*T
te PK-142
I

szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekébeníelhasznált vagyon kimutatása

(Ad ato k eze r íorintb an,)

4.t

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4,2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

közhasznú tevékenvséo érdekében
íelhasznált vagyon kimÜtatása
(osszesen)
közhasznú tevékenvséo érdekében
íelhasznált vaqvon kimútatása
(mindösszeseÉ)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

5.2

Cé] szerinti juttatás megnevezése

Előző év

kerékpártúra adomány felhasználást

10c

Elozo eV

önkéntes nap adomány felhasználása
5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

(osszesen)

juttatások kimutatása

11]

706

L37 2s6

L3L44Í

"í

tisztségviselőknek nyúitott iuttatás

6.1 Tisztség

A.

Tárgy év
L1

(mindösszeéen)

6.2

7oí

C

cél szerinti iuttatások kimutatása

6. Vezető

Tárgy év

Előző év

természetben kapott adomány átadási
C_él szerinti

Tárgyév

Tisztség

yezetq

fi

Előző év (L)

Tárgyév (2)

Előző év (1)

Tárgy év (2)

sztségvise!őknek nyújtott

juttatás összeéen:

Kitöltő vezió:2.53.0 Nyomtatvány vezió:1,6

Nyomtatva: 20í 3.05.31 20.02.21

l

ffi

|"rr*"*,ti.'Jff

#*x#ffi [:",,f; [?f; H#p.:?"fifi,"iiu*"*T*
I

szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekébeníelhasznált vagyon kimutatása

(Ad atok

ezel

4.L

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

fo

intban,)

koznasznu tevekenvséq érdel(ében
íelhasznátt vagyon kimútatása
(osszesen)
közhasznú tevékenvséo érdekében

íelhas.znált vagyon kimÜtatása

(mlnoosszesen)

5. Cél szerinti jutattások kamutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Elóző év

Tárgyév

magánszemétyek egzisztenciális támogatás:

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3

Cél szerinti jutattas megnevezése

Élőző év

Tárgy év

cél szerinti -iuttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en)
6. Vezető

tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

6.1 Tisztség

6.2

A.

Kitöltö

,h,

L3L44É

í.37 29e

Tisztség

Élőző év (L)

Tárgyév (2)

Előzó év (1)

Tárgy év (2)

Vezetó tisztségviselőknek nyúitott
juttatás összeÉen:

vezíó:2.53.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 201 3.05.31 20.02,22

dfie

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I vx-tlz

ffiffi
t_W
szervezet neve:

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

(Ad atok e ze r ío rintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétet
ebből:
G._A szeméIyi jövedelemadó meghatározott részénekaz
adózó rendelkézése szeri nti fethásználás ár ól szólő
1996. évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg

D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás

Tárgyév (2)

!79 25i

160 95:

t. o72

639

32 05í

19 76!

tL3779

F. Az Európa! Unió strukturáis alapiaibó!. illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás

118 78í

15 08/

382í

G. Korrigált bevétel [B_(c+D+E+F)l

L7 261

t7 g31

180 613

160 96(

29241

L8 57i

154 85!

151 02:

H. Összes ráfordítás (kiadás)
l. Ebbő! személyi jellegú ráfordítás

J. Közhaszítú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

-135€

L. A szerve_zet mqn káiában közrem úködő közérdekű ön kéntes
tevél(enyséqet véqző személvek száma
(a közérilekú önkéntes tevékénvséqről szóló

2005. évi LXXXVltt. törvénynek Íneg-fele!ően)
E rűor rás

Ecw. 3z. 9 F)

e ll

q uB7+B2)/2

átotts ág

m u tató

i

Mutató teljesítése
lgen

>

1.ooo.oo0,

-

x
!

Ft]

Ectv,32. § (4) b) [K7+K2>=0]
Ectv,

3 2.

§ (l) c) [( l 1+ l 2 -A7-A2) /(H l + H 2)>=Q,
T

árs ad al mi tám og atotts ág

m u tató

Ecü.32. §

(5) a)

[(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

Ectv.32. §

(5) b)

[(Jl+J2y(Hl+H2)>=g,51

Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő]

Katöltó verzió:2.53.0

Nyomtatvány

vezió:í.6
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Mutató teljesítése
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Nyomtatva: 201 3.05.3í 20.02.22

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete I PK-L42
I

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

tddgtrr Al*pítuénya Gimnáaium és §z*kképzö lskola, íenntartás*
úaqytr éllamkincstár n$rm*tal, *llami hcrz§i*rulÉs

Támogató megnevezése:

*mog*tl*g

Támogatás forrása:

központi költségvetés

B

önkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
§}I.e,8f .ül-x}Iá. 1E.31

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
ebből a targyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg;

Támogatás típusa:

íelhascn*lású

!
!

77 LL6aoo

-

- tárgyévben folyósított

é,s létött

t

összeg:

77 116 8oo
77 116 80o
77

o45o38

visszatérítendő !

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

77 LL6aoo

Felhalmozási

összesen:

í,n

77 LL6 8oo

Támogatás tárgyévi fe használásának szöveges bem utatása:
l

[: islegla§nállóan gadólleod* anÉEmény,átámqst*§

t§lj*,§ ö§sce§ébén &utalá§ra került ré§eérÉ.útárblyamö§
18o tri részvételévcl,m+lyböl 119 §friátc§ nevelési igényü, 9. és 1o. oeztályg{r sackiskolét §í. §
;imn*ziumot ö§cz€§§n
Ésavfu!&tel, melyből !1 fó s*iétos nevelési igényű, 9 ffis felaárlózlató +sztályt mind s*i,#cs nevelési igényű bnuló,
rglamint **kmunk*gleéprésben 9 ítinek, melyböl 6 fö saiátos n*rrel*si igÉnyü, §KJ szerinti női saabő lrÉpz6st
íztr*sította iskpla e0:l.á-bgn, Az €r*ttsé§ize{t t*nulókn*k sz*mítú,gép-k8rb8nt§rtó 2 áugg képz&t is müködtetnek,
ffi§l let 2$ ffi t ctt igénybe{ 7 íö aajátas ngvelési igényü}.

Az uzletl evDen vegzen ío],D teveKenysegeK es programoK Demutatasa
§z *l*pítuÉnyítítevékenysége, hü§y öi intérmény íenntartó,ja. F§,nntart egy körépisko!át, am*ly

íölW m$zg*§§ériilt€k

oktat{sátvégzi. ggy nappali rehabilitásiós ell*tó int*zményt, két
*tmeneti l*kóoűhontés q
€ y inBgráttérs*s otitront moagfusériilt *mberek saámár*. Egen tev€kenységáhtu
napcsol6dóan atanulókt lakók illeüre ellátottak réscérekuttúrái,s, §port á§ ss*bedidő§ tevékenysÉgektámogal*sát is
régli r§scben saj*t fcrr*sai terhére, részben kötött §Éltl ttmogat*sok fogadás* és f*lhascnálása segítsÉ,gfuel.
§arrtigken túl m*gvátoegtt munlt*képesaégű m.uníranrállal6k r*saére rth*bilitfui&s í.ugl*lkcatatfut biztosít
xldáymentes környeuetben akkreditált munlráltatóként. ffim-b€n úi elnyert páyáuata nem rrolt,az *l*pítlr*nynak.
$s máis sqiáros nevelési igén3rü faralok köréplolctl

Kltöltő vezió:2.53.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúúgi meiiéklete

m
önkormányzatiköltségvetés

Támogatás forrása:

!

!

!
-

ebből a tárgyévre jutó összeg;

visszatérítendO !

vissza nem

térítendő B

Tárgyévben felhasznált összeg résztetezésejogcímenként

ö,lil|ó?n cry§*Jlpdó

lM

Támogatás tárgyévi feíhasználásának szöveges Uemútaasál
i

n€'

az elÖaőtÉmogatfui progr*mn*t {Radetui *t*pinr*iyi cimn*lium É§ §Eökképzö

Kitöltó vezió:2.53.0 Nyomtatvány vezió:í.6

tsk

ta,

Nyomtatva: 20í 3.05.31 20,02.23

fignngrtá§a r}

ffi

|

ít'l

",,*"toti,:f#:lffiffi:::"f;ixf;

l

szervezet neve:

Támogatási prograrn elnevezése:

[ddgtuí "Al*pítuá*ryi 6imnátium és §xakképzö lskol* funnartása a

Támogató megnevezése:

ludaP€ti
ianulórr

F]EvárüE

onhormenyleia kiir§lolgálíítáci srerr6dÉs 49

központi költségvetés

önkormányzatiköltségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

x}12.o1.§1.-ffit§.o6.30.

Támogatási összeg:

13 149 o0o

-

ebból a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

'ő

.Eajtt§E ner..etesi iige nyu-

D
m

!

!

13 149 o0o
13 149 ooo
13 149 ooo

visszatérítendő !

vissza nem

térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

t3 149 o0o

Fe]halmozási

összesen:

13 149 o00

zl]ii

Támogatás tírgyévifeIhasználásának szöveges bemutatása:
Aa iskol*6nálóen gard*llcodó int$rmény, a támogat*s telies ö,ssuegébe
smertet&ét lésd *z *lőeü támryat*si programnál {Áddetür Alapítlítnyi Gimnézium és §z*kkÉpaö lskcia funnt§rtá§a

Azuzlel evDen vcgzett tobb tevél(enységeké§D

Kitöltő vezió:2.53.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 20í 3.05.3í 20.02,23

ü

ffi

|"*r*"toti.'"'í.'#Hx#ffi

i:::"f; ixf; H#*:?"fi,:,1iiuu,"*Tn^-,o,
I

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

,lolnap tláza Napp*li Rehebititációs K,öepont fenntaná&

iiagyar

Támogató megnevezése:

/dll§ln kinü§tár f€l*datn§rm*tíir4,

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

il}te"ol.ot..a$11.5€.§1.

Támogatás időtafiama:
Támogatási összeg:

!
!
!

28 444 368

-

ebból a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben íolyósított

E

összeg:

2a 44436,a
28

44436a

za 444 36a

Támogatás típusa:

visszatérítendő !

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

477

3L2

27 967 056

Felhalmozási

összesen:

2a 44436a

Támogatás kírgyévifelhasználásának

szöveges bemutatása:

I nfippli sl|&á§ saalrmai müködtetés€t A Mozgássérült Ember*k R*habilit&iós t<tirpn§E]lltenÉx1T$a+i
*gfittmüköd§si mqál*podás ker*tében. Az intéaményszám*ra, átutalt ngrm*tíva aisz*ge á uotogí kiÚ*§§kból
t§.,t:trtj29t_Fí_i §oln*p }láaa &Ot2-ben mintegy tüü fö mozgássérült emb€r részóre nyújtott lmmpÉx rehebilitiniós
xolgáta'tást fiiként mozg*sterápi*i, fogl*lkoztdá§i, psaich*s és trociátit srolgátetásók t*rvsedrü és össaehangolt
rllr*lm*zásárr*l.

Az uzletl cvben vegzett tobb tevél(enységeké

Kitöltő vezió:2.53.0 Nyomtatvány verzió:1,6
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A kettős könyrruitelt vezető
szervezet
egyszerűsített beszámolója és toztráóznris?gi
"gyéb
melléklete

m
önkormányzatiköltségvetés

Támogatás forrása:

- ebből a tárgyévre jutó

!

!
!
összeg:

visszatérítendő !

vissza nem

térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenkéni

Támogatás tárgyévi fethasználásanar szOveges OEmutatasá]
Ember+k Átrneneti stth

tz*kmai müködÉsá § M§REK l*{9r együttmük$déri;ü;,l;eil#';úffi?ry'--i;§J;l
9l
5.öl§,ftÍ? Ft"6;"sd*g"
*#::T*P:P]T_*^*:get*s
1aál"gi ki*dtásgk kti,:ött.szerepel.
oühonokffiía-ben
randellaásütnefi megfulelöt; ;{iködt-,. Aiikfi;;l,"#§[TöJffiilffiíiffái
ss m*g,
eneti elhelyezÉsr* saoruló mozgfusérüli emb+rek tozui rt*úÉiii.
§ti 0tthünfi}
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Nyomtatva: 20í 3.05.3í 20,02.23

W

dÉb

ffiffi
H.N

A kettős könwvitelt vezető eevéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z
i

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése :

t{$tg#6ériilt€k lntégrát TérsB§ fith*nának funntartá.s*

Támogató megnévezése:
központi költségvetés
önkormányzati

Támogatás forrása:

költségvetés

nemzetközi forrás
más gazdálkodó

m

!

!
!

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

8 o84 5o0

-

ebből aárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben íelhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított ósszeg:

8 084 500

8 o84 5oo
B

Támogatás típusa:

o84 5oo

visszatérítendő !

vissza nem térítendő

E

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi

7

Dologi

046 893

2a67 o37

Felhalmozási

összesen:

, 913 930

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutaása:
E-6eíen műki}dtetjük l*kóo,1íhonunlmt, *hol ífi}lE-ben 1O mozgfuséruh emU*
ilhelleeést §gsckomfortgs, akadályments§én kialakírott 98rz§n l*lésckban aa *lapiárány. Ae otthr*nhoz tarbzó mühely
el*nleg.kr}z{tseági helyis#glÉnt m{tcödik. A,z *tthonh*n szcci§lis ryí6k Ésgondoló ,slgits*ga mellgt * c§6#ok
}nálÓ_életv_itelél tán!opgüü!.."egy *§Tük külsö hely*n munlúáíit végea. A fun§tartá§ kiráibhg*caak * ncrmaíív*ból
rcm biztosíthetó. A laltók téritÉsidijaiv*l {&ll2-ben l"ü7leF$ is e.sak résaben tr"ldjuk lin*nszírácni a tenntari#. A
elhalmo,efu i kiadásckra fie|úirÉs}aüil}-ban kgrti l,sor.
,

Az uzlett cvben végzett fóbb tevékenység

Katöltö

verzió:2.53.0 Nyomtatvány vezió:1.6

Nyomtatva: 20í 3.05.3í 20.02.24

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített b eszámotój a és közhíízrrni?li' melléklete

önkormányzatiköltségvetés

Támogatás forrása:

!

n

!
-

ebböl a tárgyévre jutó összeg:

visszatérítendó !

vissza nem

térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként

Tám ogatás tárgyévi fet használásanar

szoveges

bem utattá.si

* megváltoratt mu n kakéry_
&rckben tttbb mint u§ öt fo§lalkoztatttlnk a_p*píripxri m'ut eifrniünr
m*§timra*.onu*n?ffiií*'t6*§;i'r* '.
E8tfiÍá§t meg kellett, saüntetni m€rt n€m voti ráraitet *. Ú.&;;tt
munkára. ,mú:ú*ni tat foglalk§ztaitünk
köPYezetben,_nryyrésxtadminimüatív
rl}=&§re"r l'ű!rYtÉ&l.rümtnt§&Iraflv mUnI6*XOr@n.
Ym*il§§ r.-'
munlt*körbsfr. E
i föfő t*n,,,rnkd,É;;íÉ
ftlvmunltás,
senítve a
A f*glalkoctatás azonben 2§l12,ben I.8E1 eter n-os saját fc..a=iig*"v-irt,é,Egel is segítve
*miii táiái6,z*i és ggtÉb
úöl résgben pN$tolni tudfunk.

Kitöltő vezió:2.53.0 Nyomtatvány verzió:í.6

Nyomtatva: 20í 3.05.3í 20,02.24
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kettős könwvitelt vezető egvéb szerveze
és közháóznúsági !!lL!!L!uL!!l""melléklete I vw-t+z

ffiHtl l esvszerűsített
beszámotója
"
Wl""
szeryezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Égek és magónszemélyek ktitött
dr.Fial(on,eEai é§ T.§a.,

Támogató megnevezése:

m4én,személy*k

Támogatás forrása:

ExxoN[l§BlL

költségvetés

!

önkormányzatiköltségvetés

!

nemzetközi íorrás

D

központi

más gazdálkodó
!B13 é$ben fsly§maí§§*n,

Támogatás idótartama:
Támogatási összeg:

Kft., §ontrol

oro-p consllttlngrc.n-

B
* támogatolt programokhoa igae*dúa

1 o97 oo0

-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:

*lú t*mog*íá§si

1 o97 000

l

o97 00o

1 o97 ooo

visszatérítendő !

vissza nem

térítendö m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

t o97 ooo

Felhalmozási

összesen:

1 o97 o00

Támogatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bemutatása:
Rxr.fitl Ftal i§külán*k kcrüli átd*sra, ?{xl.{§0 Ft"§t aE tinkéntes nap kiadásaiia
rSvénlPek stb}, t§7.{XtO Ft-t§l *'Gy+re,íilá§" tiábor megrendgését Uirrcg*ttut az *dcm*ryrcriian mq}ratár§z§tíak

nerinL

vcgz'ett luDp levekenysegek es programok oemutatasa

Kltöltö

vezió:2.53.0 Nyomtatvány venió:í.6

Nyomtatva: 20í 3.05.3í 20.02.24

Független könywizsgálói

jelentés

Az ADDETUR (Adj hozzál )Alapítvány tulajdonosainak.
ElvégeztÍikaz ADDETUR (Adj hozzá!) Alapítvrány mellékelt 2012, évi egyszerűsített éves
beszámolójának a
kÖnYwizsgálatát, amelY egyszenisített éves beszámoló a2012, december 3Ú fordulónapra
elkészített mérlegből
melYben az eszközök és források egyező végösszege 74311 E Ft, a mérleg szerinti
eredmény - zÍ, rt
(vesáeség) -, és az ezen időponltal végződő éwe vonatkozó eredményt<imutiasbot,
valamint a számviteli
Politika meglatároző elemeit és az egyéb magyaráző információkat tartalÁazó kiegészítő mellékletből áll.

A

v e z et és fe l el

ő s s ége az e g,,s z erűs ít et t

év e s b e s z ám o l ó ér t

A_vezetés felelős az egyszeriisített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal
össáangban történő
elkészítéséértés valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, am{yeket a vezetés
siiikségesnek

tart althoz, hogY lehetővé váljon

az akár csalásból, akár hibából eredő

egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyw izs gál ó felel

ős

s

lénye§es hibás állításoktól mente§

ége

A mi felelősségi,ink az egyszerűsített éves beszámoló véleményezésekönywizsgálatunk alapjrán. A
kÖnYwizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokial és a ktinywizi gálatra vonatkozó _
MagYarországon érvényes - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal össáangban hajtottuk végre. Ezek
a
standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etkai követelményeknek, valamiit hogy á könywizsgálatot
úgy
tervezzik meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szprezztjnk anól, hog-y az egyszeriisített éves

beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A

kÖnYvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálatibizonyítékot
szerezni az egYszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és kdzzétételekről. A kiválasaott eljárások,
beleértve az egysze{úsített éves beszámoló akár csalásból, akíírhibából eredő, lényeges hibás attitarui

kockázatainak felmérésétis, a könyvvizsgáló megítélésétólfiiggnek. A kockázatot iryán felmérésekor
a
kÖnYwizsgáló az egYszenísített éves beszámoló gazdálkodO egyseg általi elkészítéseés valós bemutatása
szemPontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan kOnyvvizsgálati eljárások at tevezzen
meg,
amelYek az adott körtilmények között megfelelőek, de nem azért,hogy á gazaátooo egység belső kontroljánaíi
hatékonYságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgab|-magaban rogn5a-iováuuá
az akalmazott
számviteli Politikák megfelelőségének és a vezetés által készítetlszámvitéli becsl&eÉ esszerüségének, valamint
az egyszerüsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelésétis.

a

MeggYŐződésÜnk, hogy
megszerzett könyvvizsgálati
könywizsgálói véleményiink megadásához.

bizonyíték elegendő és megfeleló alapot nyujt

Vélemérty

VéleménYÜnk szerint az egyszenisített éves beszámoló megbíáató és valós képet ad a vállakozó ADDETUR
AlaPÍtvanY 2012. december 3 l -én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéröl, valáint az ezenidóponttal végződő
éwe vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal össáangban.
Budapest,20

l3 május

3 l
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