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egtszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42
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Hfifll

I

frffi

szervezet neve:
szíház közhasznú

Az egyszerúsítettéves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Előző év

helyesbítése

Tárgyév

EszKÖzÖK (AKTíVAK)

A.

Beíektetetteszközök

848

637

84€

637

l. lmmateriálisjavak
ll. Tárgyi eszközök

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

4 7a2

3 395

1,1

t2

4 771

3 383

5 630

4o32

l, készletek
tl. kóvetelések

c.

lll, Értékpapírok
lv. pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÓZÓK

ÖSSZESEN

roRRÁsor ensszívÁx)

D.

Saját tőke

5 2a7

3 767

l. lnduló tőkel jegyzett tőke

1o0

100

ll. T őkev állozás/e red mé ny

4 836

5 181

lll. Lekötött

tartalék

lv. Értékelésitartalék
V.T

árgyévi eredmény alaptevékenységből

Vl. Tárgyévi erde

E.
F.

mé ny vál lal

345

-1-

5.L4

kozási tevékenysé gbő

Céltartalékok
Kötelezettségek

333

246

333

246

l. Hátrasorolt kötelezettségek
ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek
l

G.

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

passzív időbeli elhatárolások

PORRÁSOK ÖSSZESEN

19

1€

4a3z

5 630
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
I

szervezet nevel
Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

Az egyszerú§ített éves beszámoló
Alaptevékenység
előző év

]-.

Értékesítésnettó árbevétele

ered mény_kimutatása

(Adatok ezer fóíintban-)

Osszesen

VállalkozáSi tevékenység

előző év
tárgyév
helyesbítése

előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

előző év

tárgyév

2 L92

3 428

2 L92

3 428

6o0

272

6oc

272

2. Akíivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
tqgdú, alapítótól kapott
beflzetés
-

támogatások

6o0

6oc

- adományok
4. Pénzügyi múveletel( bevételei
5. Rendkívüli bevételek
eoDol:
-

alapítótól kapott befizetés

-

támogatáSok

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

2792

3 70(

2792

3 70c

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

2792

3 70c

2 792

3 7oc

6. Anyagjellegű ráfordítások

1 867

2a28

1 867

2a2E

7. Személyi jellegű rátordítások

72a

725

ebből: vezető tisztségviselők
juttatáSal

644

6u

8. Értékcsökkenési leírás

580

1 660

58C

9. Egyéb ráfordítások

Pénzüovi műveletek
ráfordításaj1O.
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szervezet neve:
Ju nion Szíház Közhasznú Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2Alaptevékenység
előző év

]-]-.

(Adatok ezer forintban.)

összesen

Vállalkozási tevékenység

előző év
tárgyév
helyesbítése

előző év

helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

Rendkívúli ráford ítások

B, Összes ráfordítás

244/

(6+7+B+9+]_o+11)

ebből: közhasznú tevékenység

5 zLA

52L4

ráfordításai

C. Adőzás előtti eredmény (A-B)

2M7

5 2L4

5 2L4

3#

-L 5L4

34E

-L5L4

345

-L 5L4

345

-L

51,4

345

-L 5L4

34-

-L

51-4

L2. Adóíizetési kötelezettség
D. AdóZott eredmény (C-12)
1-3.

Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-1-3)

T€lékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tamogatas

6o0

60c

B. Helvi önkormánvzati
kö tséóvetési tám o-.qatás
l

D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó

meohatározott részének adózó
renóelkezése szerinti
fe|használásáról szóló ].996. évi
CXXV|,törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.
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1.

szervezet azonosító adatai
1.1 Név
§a

ih*e §*ah*=

ndt

Al*Fítvény

1.2 Székhely

lrányítószám,

EEEE

Kö7terillet neve:

Hálzszám:

Település:

Budapest
KöZterűlet jellége:

F.

--_l

Lépcsőház:

L,g Bejegyző hateíozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:

T-__l Emelet: E-----l
M EE loliliFlifl,Epffi'm

tút------l
E----__l

ffirffi,,lTFlTlTTl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviseló neve:

Bazil Péter

2. Tárgyévben yégzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

kilenc" saját előa*lást tildtünk m§s*r*n t*n*ni, §t

el*igi*t

EHrd*F€§ten

Elóadás*ink*t kiienesgáE*n látták. Tcvátsb* nn* s&lnházzakk*l ig sik*r**en nnfiktidtünk €y{ltt
ée Ssseel is. ltlatemberb+n egy mry;yer n3elvű ógbemutgtá sein@raiillítístib*n ig

remú k#ltti nk x Hk€s*sal*ei

rl§líffi $z

ín béa n*i.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3. 1-

Kőzhasznú tevékenység megnevezése:

szính.ázl előadások létrehozása és músoron tartása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
szeruézetek
2OO8.

évi XCIX, tv. 1§ 1. -ben, és a 3§ 1. és 6. bekezdésében

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

iránt érdektődő fiatalok és felnőttek
100oo

mús,§rgn Hr{Btk t*rt§R-, dg *z is e$y §*§y *r*rlm€Ry, ho,qy M*8y*rerszfuon e mi
fridt*k
álít*Bi *§y német iii*§e§i szifid*rél}*t *iösaör magy*rul.

r*rn{ike}dá={inkk€l
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete l PK-142
l

szervezet neve:
Junion szíház közhasznú
4. Közhasznú tevékenység érdekébenfelhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer farintban.)

Vagyonelem éftéke

Felhasználás célja

4.L

Felhasznált vagyonelem meg nevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

alaptevékenység
Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Előző évek eredménye

L 5t4

l{.ozhasznü tevcke nvséo éídekében
íelhasznált vagyon kimÜtatása

(összesen)

L 5L4

l(özhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaqvon kimütatása
(mindösszeseó)

L 5L4

5. Cét szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Tárgyév

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'
cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen)
6. Vezetó
6.1-

tisztségvise!őknek nyújtott j uttatás

Ti§ztség

Élőző év (1)

Művészeti vezetí.
6.2

A.

Tisztség

nyújtott
lezet§ ti.sztségviselőknek
Jufiatas osszesen:
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Tárgyév (2)
644

Előző év (1)

Tárgy év (2)

644
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
l

szervezet neve:
Szíház Közhasznú Alapítvány
7. Közhasznti

jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Ad atok e ze r fori ntban, )

Előző év (L)

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

2792

3 700

279i

3 70c

2 44i

5 2L4

ebből:

c. A személvi iövedelemadó

meohatározott részénekaz

dá kírzéseszeri nti fel hásznáIás át ől szől ő
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

adőző

re n

D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F, Az Euróoai Unió strukturális alaoiaiból. iltetve

a Kohézióé Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H,

osszes ráfordítás (kiadás)

l. Ebből személyíjel| egű rátordftás

72!

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai

52L4

K. Adózott eredmény

-L 5L4

34a

L. A szervezet munkájában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet végző személvek száma
h kőzéráek(I önk6ntes tevékónvséo ről szőló
)oos. evi Lxxxvllt. törvénynek Íreg-felelően)
Erőfarrás eilátottság mutatói
lgen
Ectv, 32, § (4) a) [(Bl+B2)/2

EcN, 32. § (4)

Ecu. 32. §

>

I,ooa,ooo,

-

x

Ft]

[(t 1+

T ár

l

2-A1--A2)/(H

1_+

x
x

n

H2)>=0,2 5]

sad al m i tám og atotíság

m

utatói

Mutató teljesítése

n

Ectv- 32. § (s) a) [(CL+C2)/(G1_+G2) >=0,a2]

tr
tr

ECtv. 32. § (5) b) [(J1_+J2)/(H1_+H2)>=g,51

Ectv. 32. § (s) c) [(Lj.+L2)/2>=

tr

D

b) [K1-+K2>=a]

@) c)

Mutató teljesítése
Nem

fi

fő]
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szeruézet neve:

Szíház Közhaszn ú Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés

önkormányzatiköltségveté"

Támogatás forrása:

!
!

!
!

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebból a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált osszeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

visszatérítendő !

Támogatás típusa:

vissza nem

térítendő !

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

trelhalmozási

összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának

szöveges bemutatása:

Az uzaefl evDen vegzeE Tooo TeveKenysegeK es programoK DemuTalasa
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