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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I VX-u+Z

Törvényszék:

01 Fővárosi Törvé

Tárgyév:

r,IoF1-5l
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

|--__-l
családi név

császárné Ősz

Elsó utónév

Márta

Márta Eva

Cséke

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Budapest, VI.

E,rsF]-ffi-m

További utónevek

Osz

Edit

M

szervezet neve:

Ép -<Éz+Ae Baleseti Sérültekért Alapítvány

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE
közterület neve:

Házszám:

Franke! Leó Közterület jellege: l-----__l
E----_lFr----l Lépcsőház: r----l Emelet E-_-_l Ajtó:

Bejegyző határozat száma: Etr Ets .l 6l olEl olTTl l El ol o|o-1l [l
Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:
Etr-ffi-Fl,FITTTTI
EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve: kiss l(álmán Ernő

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE
Kitöltő verzió:2,7 0.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016,05.27 12,33,37



düh
ffiffi
W

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I VW-UZ

szervezet neve:

Baleseti Sérü ltekért Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Ad ato k eze r f ari ntb an, )

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁr;
A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 63! 2oLs
l. készletek

ll. követelések

ltl. ÉrtéXpapírok

lv. pénzeszközök 1 63: 2oL5
c. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök Összesent 1 635 2oLs
roRRÁsox 1nnsszívÁx;
D. Saját tőke

1 635 2 015
l. Induló tőke/jegyzett tőke 8c 80
l l. Tőkeváltozás/eredmény 3 41c 1 555

lll. Lekötött tartalék

lv, Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -1855 380
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbőI

E. Céltartalékok

F, Kötelezettségek

l. Hatrasorolt kotelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 635 20L5
Kitöltő verziő:'2.7 0.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva : 201 6.05.27 í 2.33.38
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vw-t+Z

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Ad atok eze í fo ri ntb an, )

Al. tptevékenysrig Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év tárgyév

]-. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teliesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
L a73 2 oa1 1 873 2 oa1

: t4gdú,, alapítótól kapott
betlzetés

- támogatások 552 5o2 552 5o2

- adományok
1,321 342 L321 342

4. Pénzúgyi műveletek bevételei
A

5. Rendkívüli bevételek

eD§öl:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. összes bevétel (J_+2+3+4+5; L87i 2 o91 c c 1" 87i 2 o91

ebből: közhasznt1 tevékenység
bevételei La7i 2 oa1 1,87? 2 oa1

6. Anyagje|legű ráfordítások t82 422 La2 422

7. Személyi jellegű ráfordítások oí oí

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás -27 -27

9. Egyéb ráfordítások 3 47t L2a9 3 47t L289
].0. Pénzüqvi műveletek
ráíordítása]' c

Baleseti Sérü ltekért Alapítvány

Kitöltő vezió:2,70,0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.05,27 í 2.33.39
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I erc-r+Z

szervezet nevé:

Az egyszerúsített éves beszámo|ó eredmény-kimutatása 2. (Adatokezertorintban,)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év ebző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

B, Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 3 732 L7L7 3 732 L7L1

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai

C. Adózás elótti eredmény (A-B) -1 855 380 -1 855 38C

12, Adóíizetési kötel ezettsé g

D. Adózott eredmény (C-12)
-1 855 380 -1 855 38C

1_3. Jóváhagyott osztalék

E" Tárgyévi eredmény (D-13)
-1855 38( -1 855 38c

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helvi önkormánvzati
kö ltsé§vetés i támo-g atás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyúitott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meg határozótt' részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló ].996. évi
CXXV|,törvény alapján kiutalt
osszeg

7a! 1 09§ 7al 1 09§

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. KÖnYwizsgáJŐi záradék
] lgen m Nem

Ép -l<Éz-u Áa Baleseti sérü ltekért Alapítvány

Kitöltő vezió:2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2o1 6,05.27 1 2.33.39
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

1.1Név

Bxleseti Al*pítrány

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve; Leó Közterület jellege: F,-------l
E------lHélzszám: E. ----__l Lépcsőház: t---_l Emelet: E. 

--__l Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: EE EB . Flolol olrllt lZlol olÓl íEE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

EE-ffi-E,F-]TTTT]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: Kálmán Ernő

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

*€li* a Fétéffi §ándar utcai Kórh§z- és Eal,eseti K{iEpü§t Bele§éti
§sztálya b,etÉggl!áiá§i szímrrgna!,árwk *meláse, az ell*t*s te§h§ikei és sz*m,Élyí üelt€teleinek

t*lábaft a b*ls§elet sE*RlíBdatt §érültek íizio,- és fiziltot*rásiás elláü*ffi saaltrnai háterértek jarrításE
pa*sek támogauás§n ker*sutiil is,

be$Ételü,nkÉt *a §Z§A 1 {&-gs tfunog,*r*st ttiegÉszíme j6tÉkon3nsfui korc*rtek dr*r$yérrbÉn k*tt6}
la,És6re! *dem*nyok gy-üité§éti€l r*titl:*ltü}e ílorrásai nleat
*r+dménlresen vettíirtk r,ésat seárnlavez€t6 pénEiíttéZetü,nk - -s kigm+lt Émog*tóFtk - ő §6,*gh}et EkBrú(

eKj§Frs fl{özösségi Adamárryozási Prograrn} p*lyázat§n, m*lyer t8ryát}b; 5t}t}.77§ F!-§t íly+íttinft g|.
yfub*n i§ mesreMéZttik aE 'EGE5ZSÉ§NAF* Élne$€zssü prog,rami!.r*]kat, m,elyem ő, baí}ki d,olgozók
áre ingyenes eEÉ*stfuf.Blm,érést, szfrr§uiasEálfir8kat$És€trfiin,k 6s w.*mályre szótó tan§cs#Élst
tetafi}lí

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.]- Közhasznú tevékenység megnevezése:
/ rehabilitáció

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: szenvedett
Közhasznú tevékenység ból részesü lők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

ú& speciélis gyógylorn*-§E6tqfe$, 1 db
kee !6ágy, Tber*"E*rud iz*lmerüsít6,-,É§ feilesztö s§zkfi;{ti.k, 11,5 r*rn felü|erü tsínat€rmi

, § d]b iredfri f*rgóaz#k bwelu,ése És ezek áhdr{§t. RehaEilitfuiós [}szráty rÉsaér,e. MüttÉi.d€stirlk
része slaRképzések í*dezése ás k*nfu*rwiai, kong,ressrusi résallátelak an3egi

Kitöltő verzió:2,70,0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva : 201 6.05.27 1 2.33.40
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I VW-L+Z

szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselóknek nyúitott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző 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
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) c

6.1 Tisztség Élőző év (l) Tárgyév (2)

6,2 Tisztség Előző év (7) Tárgy év (2)

A, vezető tisztséqviselőknek nvúitott
juttatás (m indósszesen):

Baleseti sérültekért

Kitöltő verziő:2,7 0.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016,05.27 12.33.41
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I Vl<-t+Z

szervezet neve:

Ép-xÉz-LÁe Bdeseti Sérültekért Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Ad atok e ze r ío ri ntb an.)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel ta7i 2 091

ebből:

c. A személyi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rend él kézése szeri nti íel hásználás ár ől szólő
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 781 1 09í

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaibó!. iIlewe
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] 1 09( 992

H, Összes ráíordítás (kiadás) 373i 1-7t1

l. Ebből személyi je!legű ráfordítás 9:
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -1 85t 38(

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző -személvek száma
(a közér-clekú önkőntes tevékénvséoről szőlő
2oos. cvi LxxXVl l l. törvé nynek Ín eg-f el elően)

E rőf o r r ás e il átotts ág m u tató i Mutató teljesítése

lgen /Vern

trCtv. 5z, 9 í1 a) uől+őzlz > 7,UUU.UUU, - l-tl tr !
Ectv,32. § (4) b) [K7+K2>=0] ! tr
Ectv. 32. § G) c) [(l 1+l2 -AL-A2)/(H 1+H2)>=Q,!§] ! tr

T ársad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató teljesíése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q!] x !
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 ! x
Ectv. 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] tr tr

Kltöltő verziő:2,7 0.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva : 201 6.05.27 1 2.33.41



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete I vw-tlz

szervezet nevt:

Támogatási program elnevezése:
KírEöB@i &dem§n}F{}Zá§i Pft}§r*m fl{AF}

Támogató megnevezése: M,€q§úet Magyar l{*iz&sség.i E§§]k z:RT

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: KAF áül§. fui trslyáz*t

Támogatási összeg: 50o 77o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50o 770

- tárgyévben fe|használt összeg: 500 77o

- tárgyévben folyósított összeg:
500 77o

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem téríténdő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
5oo 770

Felhalmozási

összesen: 5oo 77o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
15 db §lBEx §pr kül&nlgges tornasz6ny+g {31á.5E4,F§, val*mint 1d,b F.*Rl§ ,dektrqm*s,m,*ssz*z,s-lt*zet§égy flgü.á{xl
Ft}
kefiiltBl( besagpásre § Bele§éfi Kf}Z.pE}f*t Ftehftbilitá#iós Bsztáya réseére.

Az uzle[l evpen vegzeu TopD tevekenysegek es programok bemutatása
Reh,*Bilitájea&§ e§zk§z\rá§*ílá§, §zekffIai terráJ}blépzések lin*nszírozésao jótélwny@i k{rrl€€rt sEetvezés€,
É§É5Z§ÉG$jAF, segruezése

Éz+Áe Baleseti sérültekért

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5,3 Nyomtatva: 201 6.05.27 12,33,42


