
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

12 Balassaqvarmati Törvénvszék

Tárgyév:

ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE_EE-EE EEEE_EE_EE
időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

közül melyikre vonatkozik!

x
n

Szervezet nevel

ÉpoÉsz ELFoGAoÁsÉnr ÖruÉnvÉNYEsíTó EGYESÜLET
szervezet székhelye:
lrányítószám, EEEE TelepÜlés: SSAGYARMAT
KÖZterÜlet neve:

Házszám--

BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE KöZterÜlet jelle

t--_l
ge: tr;----l

Ajtó: [----_lE-_--_l Lépcsőház: t---l Emelet:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
TelepÜlés:lrányítószám Inn!

KözterÜlet neve:

Házszám'.

KözterÜletjellege: r-----l
T__--l Ajtó: l_--__]

m_m_tóloloTTl8EId

q /ffi 
l 6l olóFFTl /['l oFT!

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

szervezet / Jogi személy

Szervezet / Jogi személy
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

0l0l0l1l8l1l3

szervezeti egység

szervezeti egység

adószáma: 1 t8il2il2ll4ls -E-titE

Szabó llona Ágnes

L ..-r-' t? ',,r,..- At^,,".,^
ra

EEEE_EE_EE

tr<r*sz Elfogactáaárt
Ö*árv4nyo*itő Egye*lt'at

2$*í) Belassagyaí i i ifl:
Ela';cs'y -Zsrirri sr.kY ui 1,r' 

"
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l PK-542

2019. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉpoÉsz ELFoGAoÁsÉnr ÖruÉnvÉNYEsíTŐ EGYEsÜLET

Az egyszerúsített éves beszámo!ó mérlege 4datok ezer forintban )

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszrÖzÖt< 1nrrÍvnx;

A. Befektetetteszközök 7A 1,6

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 78 L6

l l|. BeÍektetett pénzÜgyi eszközök

B. ForgÓeszközök 695 1 039

l. Készletek

ll. Követelések 92 92

lll. Értékpapírok

lV. Pénzeszközök 603 947

C. AktíV időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 773 1 055

roRnÁsox (PASSZíVAK)

D. Saját tőke 773 1_ 055

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény L L34 774

lll. Lekötött tartalék

tv. Értékelési tartalék

V. Tárqvévi eredménv alaotevékenvséoből
(t<o7hasznú tevékényséqből) .361 281

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E' Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kotelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G' PasszÍv időbeli elhatárolások

roRRÁsox ÖSsZEsEN 773 1_ 055
Kitö|tő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1-'2 Hibás Nyomtatva: 2020.03.20 L0.26.26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉpoÉsz ELFoGAoÁsÉnr ÖruÉnvÉNYEsÍTó EGYESÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forinban.)

Alaptevékenység Vállal kozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyev

]-. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált Saját teljesítmények
erteke

3' Egyéb bevételek 2 6L6 3 661 2 6t6 3 661

ebből;

- tagdíj 92 11_9 s2 119

alapítótól kapott befiZetés

támogatások 244 3 353 244 3 353

ebből: adományok 79 83 79 83

4. PénzÜgyi műveletek
bevételei

A. Összes bevétel (I+-2+3+4) 2 616 3 661 2 6L6 3 661

ebből: közhasznÚ tevékenység
bevételei 2 6L6 3 661 2 6L6 3 661

5. Anyagjellegű ráfordítások 1 925 2 4L9 L925 2 4r9
6. Személyi jellegű ráfordítások 892 873 492 873

ebből: vezető tisztségviselők
luttatasar

7. Értékcsökkenési leírás 88 87 88 87

B. Egyéb ráÍordítások 72 L 72 7

9. PénzÜovi műveletek
ráfordításái

B. osszes ráÍordítás
(5+6+7+8+9) 2 977 3 380 2 977 3 380

ebből' kÓzhasznú tevékenység
ráÍordításai 28L7 3 292 2 8L7 3 292

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -361 28L -361 28L

10. AdóÍizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -361 28L -361 28L
Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Hibás Nyomtatva: 2020.03.20 10.26.26



A kettős könywitelt vezető egyéb szeTvezet egyszerűsített
éves bészámolója és közhasznúsági melléklet PK-142

20L9. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

oÉsz ELFoGAoÁsÉnr önrÉnvÉNYEsíTŐ EGYEsÜLET

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. 
4datok ezer forintban')

etelltt

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
heIyesbítése

tárgyév előző év eIőző év
helyesbítése

tárgyév

réiékozÍató adatok

A. Központi költségvetési
támogatáS

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támogatás 50 5o

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a Kohéziós
Alápból nvúitott támogatás

D. Az Európai Unió kÖltseg-
VetéSéből vaov más államtól,
n emzetközi s7'ervezettől
származó támogatáS

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótf részének az
acldzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törVény alapján átutalt
összeg

60 119 60 119

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálői záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lsen m Nem

Kitöltő verzió:2.95'0 Nyomtatvány verzió:1.2 Hibás Nyomtatva: 2020.03.20 L0.26.26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és ktizhasznúsági melléklet I PK-542
2019. ev

1. szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

l-.1 Szervezet

ÉpoÉsz ELFoGAoÁsÉnr öruÉnvÉNYEsíTó EGYEsÜLET
1.2 Székhely
lrányítószám:

KözterÜlet neve: Közterület jellege:

Házszám'- Lépcsőház: Emelet: f---l

1.2 Székhely
lrányítószám:

KözterÜlet neve:

Házszám-- t-_--l Lépcsőház: t---_l Emelet:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1-.5 szervezet / Jogi személy

1.6 Szervezet / Jogi személy
képviseIőiének neire:

EEEE TelepÚlés:

KözterÜlet

f-----l Ajtó:

Eltlofdl/!

m-
/EE@EEEE/[4oE]rl

0l0l0l1l8l1l3

-E-EEszervezeti egység

szervezeti egység

adószáma:

Szabó tlona Ágnes

1 4ll4

BALASSAGYARMAT

JCSY.ZSILINSZKY ENDRE

L'J. Jogi személy szervezeti egység

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
megyÉherl fo'Eyatéltosság,g*x ti$s'*z*rtrély*!t e$xre, lrÉpvisei ete,,* tár,sada! :rri

foEad:*s'*lű,se5ítése! a ml*slatív tÍi:sEkrirllifiáci,i, ,csti$**te*n' Ése" A krlinnyer+,éíthetö, }r.onr*runikác*ó és ar
érvÉny'esitÉs' vaÍa*rirr,t a tá*rogatott dGntéslroz.atEil elterjesztés*" A trá*ra.Eatox lakhaaá's És !*kásg,tttro:nal
{rád n}resyei létreiroeásfulak',és *sa*ádakn.ak.,a se,{x{tésg" Szaftern:h*ngk tilssu eYogása és továtr,trképaÉs*ik
r,etőséq: sEeflllta lr;iz,t*sítása, geaktna l*i:*dvány.ok seer}Gsztése, ,sB*i]ÁdldŐs És l,ttilturájÍs p*ogratrro[t
erv*a'Éseo ]e it*tályos jogszah,ályok' !reta!'tása"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1- Közhasznú tevékenység megnevezése: 5rzés,szociális és érdekvédelmi tev.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2oLL' évt cLxXV. tö

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: személyek, családok és szociális szakemberek
3.4 Közhasznú tevé ke nység ból részesü l ő k létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

L750

esélyegyentöság És a tsrsad,a,lnr* :irttegnáei'ö,, továbbkÉpcÉselt
nlrr:urrikáció, ,a _t*tno'setntt d,t!.fl!ésr}ffEat*l és tálrrugatoti *la,khiatás nr*gvalós'$tásánr,ak segítése"

Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Hibás Nyomtatva: 2020.03.20 70.26.26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-542

20L9. év

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Érdekvédelem 1 030 L250

5-2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Önérvényesítő prog ramok 9t7 L052

tre Cél szerinti jutattás megnevezése EIOZO CV Tárgy év

Képzések 870 990

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) z8L7 3 292

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 28L7 3 292

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

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 TiSZtség Előző év (I) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (I\ Tárgy év (2)

A. Y ezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen) ;

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉpoÉsz ELFoGAoÁsÉnr oruÉnvÉNYEsíTi EGYEsÜLET

Kitöltő verzió:2.95'0 Nyomtatvány verzió:1.2 Hibás Nyomtatva: 2020.03.20 L0.26.26



A kettős kö-nywjtelt_ vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok e zer fori ntban. )

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. EVes összes bevétel 2 6L6 3 661
ebből;

C. A személyi jövedelemadó meqhatározott részének az
adóző rendélkézése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg 60 119

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézióó Alapból nyújtott támoghlás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] 2 556 3 542

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 977 3 380

l. Ebből személyi |ellegű ráfordítás 892 873

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 8L7 3 292
K. Adózott eredmény -361 28L
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző-személvek száma
(a közérdekű önkéntes tevékénvséqről szóló
2005. évi LXXXV|ll. törvénynek megTelelően)

L2 29

E rőfo r r ás e l l átottság m utató i Mutató Íeresírése

lgen AJern

Ectv. 32. 9 (t) a) [(87+82)/2 > i..000.000, - Ft] x tr
Ectv.32. S (4) b) [K7+K2>=0] tr x
Ectv. 32. 5 (t) c) Kt7+t2-At -A2)/(H1+UZ1>=9,251 B n

T árs ad al m i tám o g atotts ág m u tató i Mutató Íe'esírése
Ectv. 32. 5 (5) a) KC1+C2)/(G1+G2) >=0,021 E !
Ectv. 32. 5 (5) b) [(J1"+J2)/(H1+H2)>=0,5] B n
Ectv. 32' 5 (s) c) [(L1+L2)/2>= L0 fő] x !

ÉpoÉsz ELFoGAoÁsÉnr öruÉnvÉNYEsíTŐ EGYEsÜLET

Kitöltő verziő:2.95'0 Nyomtatvány verzió:1'2 Hibás Nyomtatva: 2020.03.20 L0.26.26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szeÍVezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 2019. évi működési támogatás

Támogató megnevezése: ÉpoÉsz

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 20 19. 0 1. O 1. - 20L9.L2.3L

Támogatási összeg: 3 200 000

ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 200 000

tárgyévben felhasznált összeg : 3 200 000

tárgyévben folyósított összeg: 3 200 000

Támogatás típusa visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 984 268

Dologi 2 2L5 732

Felhalmozási

Osszesen: 3 200 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

!rt*!mri F*gyatél*osság3a} ÉIfr'k,é5 s,Esj-tói*í s'Íse,ágos Érde3nrÉd,elrrri 'Sz''tivet*Ég:étól lr+p,ott mrüfcticiÉs! .É€Í{"i

ogerást nag,y r,Ésxlr,en :rrÍi.trtg.dr*sf !ti*tl!*sai:n:k ltleqy*ttlítÉsÉre ft'asrffiBlTuk Í*l" A tarrr,ng+rásbóI egyemjítettLik k$ áa

uásán*lltrtrrk p*pír *s :!:rÉd:*sE.ef.t${et És útak{itrt"gég€kst ÍiE*niif}:fi.:kÍ.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

M i:!tu lds és l{*nácson:yi progranrjal r'lie"

EFOESZ ELFOGADASERT ONERVENYESITO EGYESULET

Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Hibás Nyomtatva: 2020.03.20 ].0.26.26



A kettős könywitelt vezető egyélr szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-542

2019. év

Támogatási program elnevezése: nruvÁ< NAPJA

Támogató megnevezése; BALAssAGYARMAT vÁnos otrt xoRtvtÁruYzATA

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés

önkormányzati költsé gvetés

!
m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 000

tárgyévben Íelhasznált összeg : 50 000

tárgyévben folyósított összeg : 50 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 50 000

Felhalmozási

Összesen: 50 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

gyestiletiinir Z,tsl$" Ealassagy.arrnat V ata áltel,kiift,KH'ltunáli s,p ályáreton ered'ltt t*rl3resBíl lÍ'Bt[
t*szt Áe s&.EüB. ]Ft" pÉfi]Eö5sze$!]6! ,* 'EÜ1*- *t*jt*s {ra'lri kurl'turálls rgndezvÉnyeimk egy ré'sz,ét *glyerT:lí{gmük ki" Al

d*Evár*s *t{ÍItsÉs.glt,esygr},t ítettij,l{ k*"

t*vét<emysÉg eilrk:,Érd eFFi Édellni ek" Klern*lve: au jogi és eq;észsági!
ás revék*mysÉq ei*ket" valanrin :ltioB{ereritrÍ$ m,*qv'al.ós'ít*sát. 5zc.!Eá}tatásai*rk: ,hír:B,Bv*l :sen'*gá}tat*s.

rrérvémvesítés ,És 'aa EF'frF - pro,jekr Í{er€tÉr* lrel{'i! végzett seolgált*tás*lt |{ultul*!ts r,e*trl*avÉrry,elm}* mr*ncitts 15".
rÖ;Id lt'iapj,a. EsÉly,egy,gfi,*'6sÉg *}ap'ia" üartl|ó'Élsil/ité! Napja, Any;ík $,Éapia" 'ér{i,trt G$erf}Bkt}i $'}fp!f" ll{*rács$n]sÍ

rx]epsés:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉpoÉsz ELFoGAoÁsÉnr öruÉnvÉNYEsíTo EGYESÜLET

Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:L.2 Hibás Nyomtatva: 2020.03.20 t0.26.26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egYszeríisített 
I

éves bószámolója és kö7hasznúsági meÍtenet I PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ÉpoÉsz ELFoGAoÁsÉnr öruÉnvÉNYEsíTŐ EGYESÜLET

csAToLT uellÉxlerEx
(Melléklet típusonként csak 1' dokumentum Csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-0 1 Könywizsgálói j elentés Melléklet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: n
Melléklet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: !
Melléklet csatolvo: n
Eredetivel rendelkezik: I

PK_542-02 Szöveges beszánroló

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalnrazás
j o g o s ults ó g i g a zol ó s a, 9 ryl e n ny i.p e.n n e m o sz e rv e z e t s aj it C é gk ap u j ón
vogy n.em o'bejegyzett'képvisélő Úgyfélkopujón keresziül keíül '
e IoLe rl esztesre a be szÓmo l o

Melléklet csotolvo:

Eredetivel ren d elkezik :

m!
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