
Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

A szerveA!etet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

lo7 Székesfehérvári Törvényszék 

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 

Tárgyév: 

PK-141 

Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Víselt név: !Horváthné Elbert 

Születési név: !Elbert !Mária !Etelka 

Anyja neve: !szalai !Etelka 

Születési ország neve: ._IM--'ag""y_a_ro_r_sz_á..;::;g _______ __________ _ ____ ~ 
Születési település neve: .._ls_ze_·k_es_f_el_ic_·r_va_· r _ ________________ _ _ ___ __. 

Születési ideje: ! 1191sl9 l-[IT!l-~ 

Szervezet neve: 

!Szín-Kör Kulturális Egyesület 

Szervezet székhelye: 

Irányítószám: 000 Település: !Lovasberény 

Közterület neve: ._IR_ák_ ó_c z_i _______________ _. Közterület 1ellege: .... lu_tc_a _ __ __, 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

Bejegyző határozat száma: ffi ·ffi -1 sl ol o l 2121 l!l 2Iol1l 4l![ili] 
Nyilvántartási szám: @TI]-[ili]-12191 2191 1 1 1 

Szervezet adószáma: [!]~~[ili]-[!]-@0 

Képviselő neve: !Horváthné Elbert Mária 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Lovasberény ~-~-~ 

Kitöltő verzió:2.68.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.04.21 15.52.47 



Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 

Szervezet neve: 

Fzín-Kör Kulturális Egyesület 

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKQZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 

1. Immateriális javak 

11. r argy1 eszközok 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 8 40 

1, Készletek 

II. Követelések 

Ill. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 8 40 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 40 

FORRÁSOK {PASSZÍVÁK) 

e. Saját tőke 8 40 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 

II. Tőkeváltozás/eredmény 

Ill. Lekötött tartalék 8 

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 8 32 

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

D. Tartalék 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 
8 40 
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8 . Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 

Szervezet neve: 

rzfn-Kör Kulturális Egyesület 

1 

1 
Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése (Adatok ezer forintban.) 

1 Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbítése helyesbítése helyesbítése 

A. Végleges pénzbevételek, 
elszámolt bevételek (1+11} 11 376 11 376 

1. Pénzü~yileg rendezett 
bevétele 11 376 11 376 

ebből: 

• tagdíj, alapítótól kapott 
befizetés ll 28 11 28 

· támogatások 

- egyéb bevételek 348 348 

II. Pénzbevételt nem jelentő 
bevételek 

B. Végleges pénzkiadások, 
elszámolt ráfordítások 

3 344 3 344 (lll+IV+V+VI} 

Ill. Ráfordításként 
érvényesíthető kiadások 3 344 3 344 

IV. Ráfordítást jelentő 
eszközváltozások 

V. Ráfordítást jelentő 
elszámolások 

VI. Ráfordításként nem 
érvényesíthető kiadások 

e. TárWévi pénzügyi eredmény 
(1-111-V 8 32 8 32 

D. Nem pénzbeli realizált 
eremény (11-(IV+V)) 

E. Adózás előtti eredmény 
(1+11)-(11 l+IV+V} 8 32 8 32 
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Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2. 
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

PK-141 

(Adatok ezer forintban.) 

összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
hetyesbftése helyesbítése helyesbítése 

F. Fizetendő társasági adó 

G. Adózott eredmény (E-F) 
8 32 8 32 

H. Jóváhagyott osztalék 

1. Tárgyévi eredmény (G-H) 8 32 8 32 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

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

0 . Normatív támogatás 

E. A személyi jövedelamadó 
meghatározott részének adózó 
renaelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján kiutalt összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

G. Végleges pénzbevételekből, 
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele 

H. Végleges pénzkiadásokból, 
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenység érdekében 
felmerült p~nzkiadás, ráfordítás 

1. Véj,le~es pénzkiadásokból, 
cisz mo t ráfordításokból a 
személyi jellegű ráfordítás 

- eooöl: vezetó tisztségviseloK 
juttatásai 

Könyvvizsgálói záradék 

0 00 Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem 
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Az e~yszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerúsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

1. Szervezet azonosító adatai 

1.1 Név 

rzín-Kör Kulturális Egyesület 

1.2 Székhely 

Irányítószám: ~~ Település: !Lovasberény 

Közterület neve: ._IR_á_k_ó_c_z_i ___ _ ______ __. Közterület jellege: 

Házszám: 11. Lépcsőház: 1 Emelet: 

1.3 Bejegyző határozat száma: l2l1l· IPIKl·l6lolol2l2l [1~~1[0[61 

1.4 Nyilvántartási szám: @:EJ--@:lil-l 2 l 9 j 2 j 9 I 1 1 

1.4 Szervezet adószáma: [!]~~@~ -[!] -@)~ 

1.6 Képviselő neve: !Horváthné Elbert Mária 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Ajtó: 

lutca 

PK-141 

A kóltészet napján irodalmi mCison és kiállítást szervezttink. A kulturális rendezvényen József Attila versel 
hangoztak el és a versekhez készült Illusztrációk kerültek kiállításra. 
Június és augusztus hónapban 8-8 napos festötál>ort llírdettünk. Az ország szinte minden teniletéröl 
érkeztek amatőr festők. A táborban szakmai irányftássaJ és értékeléssel folyt a munka, és szakmai 
előadásokat hallhanunk, amely a nagyközönség számára Is nyiton volL Szent István napi masor keretében 
kerültek bemutatásra a táborban készült alkotások. 
Októberben jótékonysági estet szerveztünk, amelyen egyesületünk festményeket adományozon. A képekből 
befolyt összeget egy i zomsorvadásban szenvedő kisfú gyógykezelésére ajánlottuk fel. 
Rendszeres kiállítók vagyunk helyben és más településekről is kapunk felkérést a bemutatkozásra. 
ÖnáJlóan és csoponosan is megmutatkozunk alkotásainkkal a helyi rendezvényeken, ahol lehetőséget 
adunk a helyi tel1etséges fiataloknak más muvészeti .ágakban is - zene, irodalom - a bemutatkozásra. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ! képzőművészeti mCíhel iz'. létrehozása 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: !kulturális tevékenir'.ség támogatása 

11997. évi CXL törvény 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lképzőmOvészet kedvelők 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: lsoo 1 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

lA létrejön alkotóközösség rendszeres kiállításokat szervez a településen, amellyel hozzájárul 
Lovasberény kulturális sokszínuségéhez. Lehetöséget biztosírunk a helyi amator alkotóknak a 
bemutatkozásra, valamint a fiatalok felkarolása is célunk. 
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~ 
. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet 
neve: 

rzfn-Kör Kullurális Egyesiilet 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok 

B. Éves összes bevétel 

ebből : 

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatrv támogatás 

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 

H. összes ráfordítás (kiadás) 

1. EbbŐI személyi jellegű ráfordítás 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

K. Adózott eredmény 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenyséaet vé~ző személyek száma 
~a közérdeku önk ntes tevékenységről szóló 
005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)12 > 1.000.000, - Ft] 

Ectv. 32. § (4) b) {Kl+K2>=0) 

Ectv. 32. § (4) e) {11+12-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25) 

Társadalmi támogatottság mutatói 

Ectv. 32. § (5) a) {(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02) 

Ectv. 32. § (5) b) {(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5) 

Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)12>= 10 fő] 
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PK-141 

(Adatok e7er forintban.) 

Előző év (1) Tárgyév (2) 

11 376 

11 376 

3 344 

8 32 

Mutató teljesítése 

Igen Nem 

D [8] 

[81 D 
D ~ 

Mutató teljesítése 

D [81 

D [81 

D [81 
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