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A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete I PK-142

Törvényszék: Tárgyév:

ElolTI;l13
Beküldő adataa (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

családi név Első utónév További utónevek

lT1,16T6-1-m-EE

szérvezet neve:

Felzárkózunk Regionális Fejlesztő- Tanácsadó- rovábbképző Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:
lrányílőszám, EEEE
közterület neve:

Házszám:

király Közterület jellege:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

[p ffi . tTIo ro r5TIl, |il gI9To1, ffi
m-ffi-lTlTIslOTTT]
EEEEEEEE_E-EE

Képviselő neve:

Képviselő aláirása

Keltezés:

Budapest

AttiIa

EEEE-EE-EE

Felzárkózu!\ A|apítvány
, 20l3PoMÁir Mátyás királv u. 4

s,n,*íí,'l]|ff 8ífl, á ; irr r *
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szervezet neve:

Fejlesztő- Tanácsadó- Továbbképző Közhasznú Alapíhrány

Azegyszerűsítettéves beszámolómérlege 
(Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nxrívÁr;
A_ Befektetetteszközök 27 69a 26929

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök 27 69a 26929
lll. BeíeKetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 2236 2464
l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 2237 z464
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 29926 29 393

FoRRÁsoK (PAsszÍVÁK)
D. Saját tőke 29zaa 2a76a

l, lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény 30 152 292so
lll, Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -864 -522

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 638 625
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 638 625

G, passzív időbeli elhatárolások

PORRÁSOX ÖSSZESEN 29926 29 393

Kitökó verzió:2.65.0 NyomtaWány verziő:,S.2 Nyomtatva: 2015.05.29 09.59.43
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhááznúságí melléklete I ex-r+z

szervezet neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló ered mény-ki m utatása (Adatok ezer fointban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítésÉ

tárgyév

1. Ertékesítés nettó árbevétele 773 77i

2. Aktivált saját teljesítmények
erteke

3. Egyéb bevételek
3 45í 2732 3 45t 2732

: tqgdtj, alapítótól kapott
beílzetés

- támogatások 3 45€ 23o2 3 458 2 soi

- adományok

4, Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (]-+2+3+4+5) 423t 273l 4 23e 2 73l

ebből : közhasznú tevékenység
bevételei 3 73í 23o2 3 738 2 3o2

6. Anyagjellegű ráíordítások 432i 2 452 4327 2 45i

7. Személyi jellegű ráíordítások

ebből: vezető tisztségviselők
Iuttatásai

8. Ertékcsökkenési leírás 770 79G 77í 79C

9. Egyéb ráíordítások t
]-O. Pénzüovi műveletek
ráfordítása-í-

Tanácsadó_ Továbbképző Közhasznú Alapítvány

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:S,2 Nyomtahra: 2015.05.29 09.59./8
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A kettős könyrnritelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhááznúsági melléklete I vx-tlz

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezcr torinthan

előző év előaő év
helyesbítése

tárwév előző év előző év
helyesbítése

tárwév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1].. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 5 l.oi 3 25í 5 102 3 25C

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai 5 Lo2 3 25í 5 Lo2 3 25C

C. Adózás előtti eredmény (A-B) -86l -52i -86l -522

t2, Adótizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
-a64 -522 -86l -522

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
-864 -522 -86l -52i

Táiékoztató adatok

A, Központi költségvetési
támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséfi vetési támo'g atás

C, Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, íllefue a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meghatározótt részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szólő 1996. évi
cXXVl.törvény alapján kiutalt
osszeg

26! 26s

F, Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva,
Könyruvizsgálői záradék ! lgen B Nem

szervezet neve:

Tanácsadó- Továbbképző Közhasznri

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.29 09.59.43
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatal

1.1 Név

Fqilerua6-

1.2 Székhely

lrányítőszám, EEEE Település: Pomáz

közterület neve: Mátyás király Közterület jellege: r_-l
l.g Bejegyző határozat száma: M. ffi . 

| 
6 rd o F En' H 9[9 lr' m

1.4 Nyilvántartási szám:

L.4 Szent ezet adószáma:
Etr{tr-lTlTl8-10TTT]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

§§tEgfi{lön É leiilőfitxitin ss(€íflffifr- §
ryort kÉt [xrs**te 2 ffit, s;!g fi&d *tm ra|#|tg,=Éis*it, xz ám rlt É$h*gt a tan&fr€E il|ffikffi s,E
$grán ls dlialffnrfid biztcsíurr p ffifi€gMá§ cryffií§(í}§ fu€ryi§€gt tÉdefi€Nffi€lT fiE

3. Közhasznt1 tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenysé g h ez kapcsolód ó közíeladat, jo g szabályhely: 2oL1-. éva cxc. tb. 2 par. 3. bek

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

Taffi Fiüt*d&lrc it$Jft*tr&§ai *z*nlka safi|efues rroÉt §E*fi*i
rer*Éseeres €§efifi€gec*#fu. Ézt Erunsaírcz& nieryfi*at ro irrdcm*ryt lwn fudb

zmsíerli. ,*z áiryít*ry ara ir*ézmáqr gdtrnai mwtlSifut tfu egnfue§rtt biztosíam a
sz&n&aaz ts*rryaw€ést
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I nr-r+z

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Fqile$t§- TsEf@ö

1.2 Székhely

lrányítőszám, EEEE Település:

közterület neve: király Közterület jellege:

L.3 Belegyző határozat száma: EE. ffi.brobrsFn,Eglgl{ 'EE
1.4 Nyilvántartási szám:

7..4 SzeNezet adószáma:

ffi-Etr-lTlTlslOTTT]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviseló neve: Lökkös Attila

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

lteri qy a|iífi|€{rr!fid hizrcíromrnk Eí#i*§ |cfr@§t B j€|gtfiffi§
lt A @fríb iilfu P sdcem*f ttrE€&, A mápfrl*s rrur§ra rfue * 3 &rás *r$rifu i§e
aerápiátrc BtEÉá Eilégülás: e Sfitr§ m& yi{í*&|rdffiéltekeíH$rfielrpz&*t érelrr+e&e,

karredffitr.€ űl€s sra@i4áü*tl{ |tií!a|stá§a"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3,2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közf eladat, jogszabályhely: 1997.évi CLIV. ttr.35 oar- 1-2

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: csaádi krízisbe került
3,4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

érí§§il*l 8 a§{il&íl
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PK-142

1. szervezet azonosító adatai

isE§lB ífiiíffit ÉrfD€$ rnqleemEtrztik. €g}rf€ íffil j*f,t*ű(€z*eilc

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1-1 Név
FqllesaÉ.

1.2 Székhely

lrányítőszám, EEEE Település:

közterület neve: király Közterület jellege:

1.3 Bejeoyző határozat száma: EE.EB. ,EE
1.4Nyilvántartási szám: ffi-Etr-lTlTlgl0TTT]
L.4Szen ezet adószáma: _E-EE
1.6 Képviselő neve: Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinta és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: előkészítő
3.2 Közhasznú tevé kenység hez kapcsolódó közf eladat, jogszabályhely: 2OLL. évi CXC. tv. 2 par. 3.bek

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

ffi.+fi-ffi wr€crb€fi § €§op'qft iítrffr|q fiz§§ttlrtrs.ö§ tffiÉuM i§ § G§úFtrtetiftííit8llunlt+s 16!#l"
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I nX-r+z

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

@iolr#is F§il€q?t&-

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település:

közterület neve: király Közterület jellege:

1.3 Bejegyzó határozat száma: EE. ffi . b ro b 15 En t lilgl#l' EE
1.4 Nyilvántartási szám:

7-.4 Szeívezet adószáma:
m{tr-lTlTI8l0TTT]
EEEEEEEE_E_EE

1.6 Képviselő neve: Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

árbg} ifffis kÉrHípeüntÉze#§érel m{cg*§l§jtE§E6 ffifrsffi3. +§Eti 2 a!|Mafirrnd" 2-2
l* a, dry§'zó Efi#fre Ej|wÉst

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, jo gszabályhely: évi tv. a sDortról 49-

3,3

3.4
3,5

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú tevékenységból részesülók létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

*sopwmt 6€ gyGr€il( lffii§L
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete I VX-t+z

1. szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

eal* iíí§tEe§il8e§eEnldntléEtrö §a d**lilr#,ú,ttmúx*szer *ryffi&n*mc iu€s*gEl§. *
@álraatisdga |qtöfuteiif h*ti gllffii€§d |ffiült s-

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Fejlest§* rciizltag.rú Aíryít*ry

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település: Pomáz

közterület neve: Közterület jellege: E--l
Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: M.Ets ,m
1.4 Nyalvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

Etr{tr-FTeIa-I0TTT]
EEEEEEEE_E-EE

1.6 Képviselő neve: Attala

3. 1 Közhasznú tevékenység megnevezése: e!látiás

3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közf eladat, jogszabályhely: évi CXC. tv.2 par.3 bek.

3.3

3.4

3,5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: oknál nem
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2€ ffiáF{fu ffitrtEíilíÉL

16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I rx-r+z

szervezet neve:

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Alapítványi bevéte 273l alaptevékenysé!
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

tőkeváItozás 522 aIaptevékenység

4,3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

koznasznu [evekenvseq eroekeDen
felhasznát vagyon kimÜtatása
(összesen) 325e

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznát vaovon kimütatása
(mindösszeseÉt 325í

5. Cél szerinti jutatüísok kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adato k eze r for i ntban. )

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

pálvárza 5oc

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

alaptevékenység ellátás 4602 3 256

5.3 Cél szerinti jutattiás megnevezése Előző év Tárgy év

cé! szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) ' 5 1o2 3 25€

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen) 5 1o2 3 256

6.1 Tisztség Előző év (L) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Elózó éV (]-) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás összesen:

Tanácsadó- T Közhasznú Alapítvány

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtahrány velziő:.S.2 Nyomtatva: 2015.05.29 09.59.44
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhióznúsági melléklete I VW-u+Z

szervezet neve:

Fejlesztő- Tanácsadó- közhasznú

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

Alapadatok Előző év (7) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevéte! 423t 2734
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohaározott részének az
adőző rendák'ezése szerinti íeIhásználás áról szólő
1996. évi CXXVI. törvény alapián átutalt összeg 26l

D. Közszolgáltakísi bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alaoiaibó!. illetve
a Kohézióé Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigát bevéteI [B-(C+D+E+R] 4238 2469
H. Összes ráíordítás (kiadás) 5 102 3 256

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5 102 3 25í
K. Adózott eredmény -86l -52i

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekú önkéntes
tevékenvséoet véoző-személvek száma
ía közéráekú önköntes tevékónvséoről szóló
2oos. eu Lxxxvltl. törvénynek Íreg'íelelően) ti t2

E rőfo rr ás e l l átottság m utató i Mutató te//'esííése

lgen Nem
Ectv, 32. § (4) a) KB7+B2)/2 > 7.0oo,oo0, - Ft] B D
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] n a
Ecrv. 32. § (4) c) [(l 7+ l 2-A7-A2)/(H 7+ H 21>=g, 251 n x

T árs ad al m i tám og atotts ág m utató i Mutató teliesítése

EcIv. 32. § (5) a) [(cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] x n
Ectv.32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=0,51 x n
Ectv, 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 7o fő] x tr
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