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szervezet neve:
égegyházi S

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok

eZe r f ori ntban. )

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)

A,

Befektetetteszközök

22a
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L74
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l

l.

Tőkeváltozás/eredmény
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lll, Lekotött tartalék

tv Értékelésitartalék

564

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

_35 781
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E.
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l
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égegyházi Sporthorgász Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Ala ptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

1. Ertékesítésnettó árbevétele

(Ad atok eze r forintb an. )

VálIal <ozási tevékenység

tárgyév

elő7ó éV

elóző év
helYesbítése

tárgyév

oSSzeSen
előző év

előző év
helyesbítés(

tarq YeV

84§

a49

2. Aktivált saját teljesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek

2 4a9

2 4a9

409

8§

409

B!

799

83c

799

830

osi

2 49í

tagdíj, aIapítótól kapott
befizetés

-

támogatások
-

L 20í

L zot

adományok

4, Pénzügyi műveletek bevételei
5, Rendkívúlibevételek
ebbol
alapítótól kapott befizetés
-

támoqatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

2

osi

2 49e

2

ebbő|, kózhasznú tevékenység
bevételei

2

osi

2 4a(

2 951

2 4a.

6. Anyagjellegű ráford ítások

1 55§

37 80(

1 55§

37 80(

7(

7i

7(

72

203

EE
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5t

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tiSZtSégViSelők

]uttatáSaI
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lelras

9, Egyéb ráfordítások
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ráfordításai
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1. szervezet azonosító adatai

Név

1_.1

égegyháar Sp,§rthor§ász E§ye§ület
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közterüiet neve:

IF]EEE

Település:

Végegyháza
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Házszám,.tr-----_-l
t.3 Bejegyző határozat
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Szervezet adószáma:

1-.6
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[---l

Ajtó:

/[2,{qllF/m
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archó lstván Gyula

2,Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
közsé9 horEászéf erének sgervezÉséntúi, a helyi kórnyezetvárle§mébelr is lfo|yamatosan tevékerrykedriink,
endszgrÉ§en résetvenunk a környezefvéclelrili akciókbarr. szervent|ik is azoka{, A kornyék á}talános
skoláinak ternrészetvéde§rrrl vetÉükedót hirdgntlnk. iltetve a gy*reke§<nek ralzpá|yazatol rendezítink, A hetyi
téshozó}< és terrrrészetvÉdö egyesailerek számár,a konferenc'á1 §zervÉztűrrk, ldegrendeztu}t rives

rgászversenyűnket, részt vettünk a kózség kózósséEl rerrdezvér:yein- A kózó§§égi éNetb6l is kivesszúk a
é§zunket rendszsre§en résel veszünk a civil kerekaszt*l találkOzóin is,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.]_

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Helvi körn

védelme

3.2 Kózhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhe

Iy:

2011. éVi CLXXX|X. tv. a helyi önkormány

13§. (1) 11, 19
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: véoeqvháza közséq lakos
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenységíőbb eredményei:

16o

helyi vízfolyás a

n,gyerr€s
!áv,a*

Kitö ltó

ve

partján ped6}cát, á§etajokáI te|epilenúnk, 15 gyerlneknek egyhete§
tr{órnyezeníédelmi és borgásztábort §zerueetünF- A h,elyi v*denség alan Nevó terüIetekel
el ántl k. rréd en státu sz u kat m e€! i §m,enettü k,
|
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_
Petófi
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2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó

az

szabadiső
kozf eladat, 1ogszabályhely:

2oo4, évi l. tV, 49§ c.e.

életmód és a szabadidős

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

szat iránt érdeklődők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3,5 Közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

horgászatlroz szúkséqesen,gedé!y*k, irat§k kifidá§a, a lrorgászar rörvérryi feltéte}einek hiztosírása. A
Eászok érdek§ingk képviselete. lq sZah,adidö h.a§zr}o§ grtoltésének etóseEÍtése.
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házi

rthorgász Egyesület

4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

(Ad atok

e

ze r fo

4.1"

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

A2

Felhaszná|t vagyoneIem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

ri

ntb an. )

Közhasznú tevékenység érdekében

íel használt vaqyon ki mutatása

(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
íelhasznált Vagyon kimutatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti .jUttatáS megnevezése

Előzó év

5.z

Cél szerinti iUttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

E1

Cél szerinti jutattás meqnevezése

Előző év

Tárgy év

Tárgyév
c

cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)
6. Vezetó

c

tisztségviselóknek nyújtott iuttatás
Előző év (1)

6,1 Tisztség

Tárgyév (2)
c

o-Z

A,

Előző év (L)

Tisztség

Tárgy év {2)

Vezető tisztsé9Viselóknek nyújtott
juttatás összesen:
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7. Közhasznú jo9állás megállapításához szükséges mutatók

(Ad atok

B. Éves összes bevétel

Ze r for íntban )
-

Tárgyév (2)

Előző év (1)

AIapadatok

e

z 49í

2 05.;

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részénekaz
adózó rendákbzése szerinti felhásználásáról szóló
].996. évi CXXVl. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

2!

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)]

2

osi

2 46i

H. Osszes ráfordítás (kiadás)

L B32

3827l

7í

72

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

438

K. Adózott eredmény

2z5

-35 781

2í

21

L, A szervezet munkáiában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséqetvéqző személvek száma
(a közéróekÚ önkőntes tevékénységről szóló
2005. évi LXXXVlll. törvénynek megfelelően)
E rőfo r

rás

e

ll

átotts ág

m u

tatói

Mutató teljesítése

lgen
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2

>

1.000.000, - Ft]

Ectv, 32. § (4) b) [Kl+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(l1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25]
T ár s ad al m

i támo g atotts ág

Ectv. 32. § (5) C) [(L1_+L2)/2>=

Ki tö

ltő

v

1_0

Mutató teljeSítése

n
n

x

fő]

erzi ó :2.6 4.0 Nyom tatvá ny ve rzi ó 5.
:

1

!
x
x

n
n

m u tató i

ECtv, 32. § (s) a) KCL+C2)/(G1_+G2) >=0,02]
ECtV. 32, § (5) b) [(Jl-+J2)/(H1_+H2)>=g,51

x

iVem

x

a

tr
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szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Maikódé§i támogatás
\}EA-k{A-13-rr!{§e5

ME,f

Támogató megnevezése:

köZponti költségvetés
önkormányZati

Támogatás forrása

költSéqvetés

n

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási ósszeg;
- ebből a tárgyévre jutó

ű-3.

1ü.

250 000

összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárqyévben folyósított összeg:

TámogatáS típUSa

n

I

nemzetközi íorrás

lo13.ü3. 11-2§14,

E

23 535

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

23 535

Felhalmozási

osszesen:

23 535

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

@ito.sítása,e§z}t|§zbeszerzés,Ut*kóil§égetszánroiás,po§takÓltsÉg.

@yesl'iletío}yai}1ato§rt1L].kÓt1éséllBkl]lZtoS!ta5a,
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
szervezet neve:
ület

Végegyházi Sportho
Támoqatási program elnevezése
Támoqató megnevezése:

jaáraz-ér a nri viztillk }<órnyezetvédelmi altciósorozat szervezése a Száraz-ér parti

:elepliléseken

NEA-MA,13,§Z-0552

=MET
központi költségvetés
önkormányzati költSégVetés

Támogatás forrása:

!

más qazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támoqatási öSSzeg:
-

ű7

.

űa-?a14, 83,

!

I

r*tnr.r'aarr"r*,

7:(}1.3,

m

3

1

549 400

ebből a tárgyévre jutó összeg:
tárgyévben íeIhasznált összeg,

529 835

tárqyévben foIyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
Dologi

529 835

Felhalmozási

osszesen:

529 835

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ilárt'ítási

tr{olr§é§.

3yerm eklti

r,án d u

l

saiát gépkocsi lr,asená!at elszánrotása,

ás,
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§z akm
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142
szervezet neve:
I

ász Egyesület

Támogatási program elnevezése:

-forgászró Kialakítása
MVH

Támogató megnevezése:

központi költségVetéS
ön

kormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

ll

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási öSszeg:

35 000 o00

-

l

!

""rnr"''.artf""áa
aúL4 "*g, 8l-z*14" 12. 31

m

ebből a tárgyévre Jutó összeg:
tárgyévben felhasznált összeg
tárgyévben íolyósított összeg

Támoqatás típusa:

:

:

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezésejogcímenként
Személyi
DoIogi

34 9B5 430

Felhalmozási

osszesen:

34 985 430

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bemutatása:
l ég egyház a terü l etén lr orgásetó ki elákítá§á.

-1orgásztó kiatakííá§a,
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