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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet 
I

és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Farkas Sándor Egylet

Azegyszerűsítettéves beszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözöx 1errívÁx;
A, Beíektetetteszközök 0 0

l. lmmateriális javak 0 0

ll, Tárgyi eszközök 0

lll. Befektetett pénzügyi eszközök 0

B. Forgóeszközök 796 837

l. készletek 0

ll. követelések 0

lll, Értékpapírok 0 0

lv. pénzeszközök 796 837

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZOK ÖSSZESEN 796 837

FoRRASoK (PASSZIVAK)

tőke 796 837

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 0 0

l l. Tőkeváltozás/eredmény 726 796

lll. Lekötött tartalék 0 0

lv, Értékelési tartalék 0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 7c 4L

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 0

E. Céltartalékok 0

F. Kötelezettségek 0

Hátrasorolt köteleZettsegek 0 0

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

ll l. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0

G. passzív időbeli elhatárolások 0

FoRRÁSoK ÖsszeseN 796 837

Kitöltő verzi ó : 2. 60.0 Nyomtatvány verzió ; 5. 1 Nyomtatva : 20'l 5.02.04 1 6.07.36
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhásznúsági melléklete I PK-L42

szervezet neve:

Farkas Sándor Egylet

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

t. Értékesítés nettó árbevétele

- alapí.ótól kapott befizetés

A. Összes bevétel (1+2+3+4t5)

6. Anyagjellegű ráíord ítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

8. Értékcsökkenési leírás

10. Pénzüovi műveletek
ráfordítása]'

Rendkívüli bevételek

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány vezió:5.í Nyomtatva: 201 5.02.04,t 6.07,36

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év tárgyév

(

2, Akíiválí saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek
1 01: 86§ 1 01! 86í

t49dú, alapítótól kapon
beflzetés 3í 3] a1 3:

- támogatások 571 46€ 57í 46t

- adományok
3! 105 3! 10!

4. Pénzúgyi műveletek bevételei

( (

ebból:

( (

- támogatások

1 01! 86í 1 01a 86s

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 1 01! 86§ 1 01! 86§

(

(

ebből: vezető tisztségviselők
luttatásal

9. Egyéb ráfordítások 94! azt 945 82t

( ( (



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

Az eg yszerűsített éves beszám oló ered m ény-ki m utatás ;a 2. (Adatok e2er forintban.
lkozási tevék, Osszesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év tárgyév

]-1. Rendkívüli ráford ítások
0 0

B. osszes ráfordítás
(6+7+8+9+1o+11) 945 828 945 a28

eb_ből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 945 Ílza 945 828

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
7Q 41 7(. 41

1,2. Adóíizetési kötelezettsé g

D. Adózott eredmény (C-12)
7(, 47 7a 47

13. Jóváhagyott osztalék
0 0 0

E. Tárgyévi eredmény (D-1-3)
7Q 47 ,1 47

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 250 25a 25Q 25o

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támo!atás 14B 14o

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, íllewe a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0

D. Normatív támogatás
0

E. A személvi iövedelamadó
meghatározótt részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

186 2L8 186 2L8

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könyrwizsgá!ói záradék t lgen il Nem

szervezet neve:

Farkas Sándor E

Kitöltő veízió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva: 201 5,02.04 1 6.07.36
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lX-t+Z

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

arka§ San(tor E!!ylÉt

1.2 Székhely

lrányítószám EEEE Település:

közterület neve: Közterület jellege: F,."----l
E------_lHázszám,. Lépcsőház: lo--_-I Emelet: F---__l Ajtó:

1,3 Bejegyző határozat száma: m EE /EE
1.4Nyilvántartásiszám: ffi-m-F]rTrlTTTTl
1.4 Szervezet adószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve: Gyuláné

15

2,Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

KU lttlrál i § teveketrysel;eI e§ halryor}I anyo r e(|yletünk 1993 ota trtilrdett ciírally2enes
utat) §zelvez,pülrkösdi lQlurta(ast bor]yolit a helyi É§ l1lÉ(llrlVört lovasokkal,A Váro§íPszrivalo}]

€let]iti Nárlascly Alltra És Ví,z!,lrlyi Milelos esktivöjer korí]ti fuhákl)al].ilyellkor bPkapc§oloclrlak a holvet
raí,iai es a Jankovirs enekkar,Sziireii íe[V§!,ttllas szervezöie aróbbi cívil sr_ervezerekkel es a lrelyi

uvglöd e§i hazzal. E n} I ék*stet szervez az aracl i venatrúk ti sztel etere,
hagyontányr (erellltem aa Erzselr*t ttapi progralrlrnal,ahol rrlincaell éVbPlr úi srtndaral:bal szelepell,tíjk".A
yi boros lraz(lak ilyelrkor nttttatjak lre az t'ti boraikata bürbaráI hölqvekseqitseírével.Advet,ltb§í!

loriaíekokkal ltanqoliák a közöl)se!!et az tinnepekre,
aZ eltlillt íal§ e}rlrekére felalliton elrtlÉktrliivet es kórnyéket qonclozzák.§ok lehetoseíl adóClik l}1as

szerveaetekkel valo l:arati kapcsolat kia]ak}la§ára es ápola§ara.Tüblrek körön lrévadottk Farkas Satrtlor
sztilölatu}attak civil szervezetével is,FalunapOkon sokszor §zerepel!tek.

3.]_ Közhasznú tevékenység megnevezése: akció
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a2011.évi LXIV,

valamint a határon túli
3,3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

he}yi kulluralis élet eletlktrése,klrltr.tralis ölök§eí! vecieltrre.tne§rova§a.a szere;:ekre valo felkeszr.ilessel
'zes,kepesse!|íeil85Ztes lehetöselJe,a helyi ki5ebl]séllek bevotra5a a ktilöl)bözó

vétryekre,91ytiitöakcio szelvezese a kar|]ataliai l}la$,yar glyerekek lal]ofoztat.lsahóz,
lellépesek a ltelyi iskr:labar..ovodabatr,

es

Kitöltő veaió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:5.1 Nyomtatva: 201 5.02,04 1 6.07.36



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági mettéklete PK-I42

szervezet neve:

4. közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
(Adato k ezer forintban. )

5. Cé] szerinti jutattások kimutatása

4.t Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pénzeszköz a28 működési
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

lekötött tartalék tartalék
4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelern értéke Felhasználás célja

tárgyi eszköz
Kai.zhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimútatása
(osszesen) 82a

közhasznú tevékenvséq érdekében
felhas.znált vagyon kimútatása
(mlndosszesen) 828

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(osszesen)

0

_Cé| slprinti juttatások kimutatása
(mlnoosszesen)

6. Vezetó tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.]- Tisztség Előző év (7) Tárgyév (2)

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

A. Y ":"}9 
ti.sztségviselőknek nyújtott

Juttatás Összesen:
0

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány vezió:5.1 Nyomtatva: 201 5.02.04 1 6.07.37
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I VX-tlZ

szervezet neve:

Sándor

Nyomtatva: 201 5.02.04 1 6.07.37

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban. )

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevéte| 1 015 869
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rend el kezése szerinti íelhásználás ár ől szólő
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 186 2L8

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás
0

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézió§ AlapbóI nyúitott támogátás

G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 829 65l
H. Összes ráíordítás (kiadás) 945 828
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
945

K. Adózott eredmény
7c 41

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséq et v égző személvek száma
(a közér-tlekú önkőntes tevékénvséqről szóló
2O05. évi LXXXV| l l. törvénynek Íneg-felelően) 15

E rőfo rrás e il átottság m utatói Mutató teljesítése

lgen /Vem
ECtV. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1,000.000, - F1] D a
Ectv.32. § (4) b) [Kl+y22=g1 tr D
Ectv, 32. § G) c) Kl1+l2-Al-A2)/(H7+H21>=g,251 tr x

T árs ad al m i tám og atotts ág mutató i Mutató teljesítése

Ectv.32, § (5) a) KCL+C2Y(GL+G2) >=0,o2] a !
Ectv.32, § (5) b) KJ7+J2)/(H7+H2)>=Q,51 E n
Ecü. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 1o fő] ! x

Kitöltő verzió:2. 60.0 Nyomtatvá ny verzió : 5. 1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhíóznúsági meliéklete I rxlnZ

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
lrliikö(les §e(,ttese

Támogató megnevezése: \etrt zeti E$ytittl}la.iköClesi Al ap

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
nemzetközi íorrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 201303. 21_2014. 03. 2t|

Támogatási összeg: 250

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 250

- tárgyévben íelhasznált összeg: 60

tárgyévben folyósított összeg :

25o

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
6o

Felhalmozási

összesen: 60

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
É\ 20t3. éVi NEA pá}yazati ósszeíJe! terenrl:Ó

varosfesztival es sziireti lelvol1tllás
Hag;yo trtátlyorZCi p iin köscl í lóíu(tala§
Erzsebet tra;r ttj hallyorrrányr teretl}tve szi}r(larab bÉnlLlaatasáVal es tli l)or bElr}tríatoval.
Hallyonr arlyörzö lT otaclél tltál]
Köl,!l)ytiZélT e rll i tldel]ki nek
A(lvel,lli varakozas : SZallást keres a kis Jézstts

Farkas Sándor Egylet

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány vezió:5.1 Nyomtatva : 201 5.02.04 1 6.07 .37

Az uzletl evben Végzett íóbb tevékenysé§


