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PK-1,42
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

"gy.r."ű.itótt 
beszámolój a és közhá'sznúsági melléklete

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok eze r forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítese

Tárgyev

Eszxözör 1nxrívÁx)
A. Beíektetetteszközök 37 084 35 580

l, lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 37 084 35 580

ll|, Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 78 633 72653

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 78 633 72653

c. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök Összesrnt tl57L7 108 233

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke LLL772 105 843

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 200 200

ll. Tőkeváltozás/eredmény tLL572 105 6113

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

Vl. Tárgyévi erdemény válla|kozási tevékenység ből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 3 945 2 390

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú leláratú kötelezettségek

l ll, Rövid lejáratú kötelezettségek 3 945 2 390

G. passzív idóbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN LLs7L7 108 233
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A kettős könywitelt vezető egyéb sz9rvezet 

l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PR-I42

szervezet neve:

Az egyszerűs'ltett éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárwév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV

1. Értékesítés nettó árbevétele LL52 1 05€ L L52 1 05€

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek
67 a42 74 65G 67 a42 74 65É

- tagdíj, a|apítótól kapott
befizetés

- támogatások 32 o21 36 685 32 o27 36 685

- adományok
20 33€ 23 561 20 336 23 561

4, Pénzügyi műVeletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebból:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. összes bevétel (1+2+3+4+5) 67 a42 74 65í I1-52 1 056 68 994 75 7L2

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráford ítások 3 558 3 038 3 55t 3 03É

7. Személyi jellegű ráfordítások 47 751 59 565 47 757 59 565

ebből: vezető tisztséqviselők
junatásai

8. Értékcsökkenésl leírás 1 31] L75e 1 31] 1 756

9. Eqyéb ráfoídításök 16 356 L7 281 16 35€ a7 2a1
10_ Pénzügyi múveletek
raTord ltasal

ANNA ALAPÍTVÁNY

Kitöltő verzió:2.51 .0 Nyomtatvány vezió:1.6 Nyomtatva: 2013.05,27 14.31 ,54



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhíóznúsági melléklete I lX-raZ

szervezet neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2, (Adatok ezerforintban.)

11, Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+6+9+16+11;

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. AdóZott eredmény (c-72)

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

C. AZ Európai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

E. A személyi PÚeaeiimaOomeghatározon részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló ]_996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

Az adatok kön}^^/izsgálattal alá vannak támasztva.

Kitöltó verzió: 2,51,0 Nyomtatvány verzió:,l .6 Nyomtatva: 201 3.05.27 1 4 "3'1,54



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
Iegyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lx-raz

l-. szervezet azonosító adatai

1.1Név

1.2 székhely

lrányítószám, EEEE Település:

közterület neve:

Házszám; l. --
1.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi .I6Fr4hl7llrElgl9ld'EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szeruezet adószáma:

1,6 Képviselő neve:

Ellzffi/a4r;I;fT]
EEEEEEEp-E-EE

BUDAPEsT

Közterület jellege: Ft*---l
r--_--l

6

2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

í GYERMEKIK, t(EzeLÉ§x, RrxABrurcysÉnülÉsEx-ldypsTox És'sp-A§rtitÉ_r,iöig}-öe^iffil.Tr§,iiffffi". *t*xgt_u*eÁsÁvqr.
xry*[y1y?e§.*§5§tlÉ:, ,{*-qqhuu**sr szGlwEDETT egr_x&#eT{öffi-il;ÖK nÉse*nE,§§ ERuLT GY ERni EK€ r nn enrrÁtts pg,*lesarÉs e, pszlxei c eciis*o*öÁs.*' 

-''-
:§y§ry §.|!gA.-ls u*truÁilF iecűr*rnn*itnnr,ÁizrrrE uóöbzsn, crrgrÁsn gvőgv"rsexÁsz*xeeÉz-ÉÉÉ'dzniiib-pii#';ffi ööö?iffiffi üfJ"lí§§;JJ

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
módszer alkal mazás,fej lesztés,oktatás és teri

3,2 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi CLVL.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: -ellátás.
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhas4nú tevékenység főbb eredményei;

D§§M. kele
'Ó9}rulás rnártéke §$-96:ó-§§. miq fennmaradó 5.tó-nál is Órt Íér"átgharó javulés. Mindetek

tébe1 13 /tlaP§tvr{rnY ktistrasanúSi munleii* rigy a ce*l#ok, mínt * társad*lem rÉszáre
*redm€nyt hezott és hsz.

Kitöltó v erzlő :2.51.0 Nyomtatvá ny verzió : í . 6 Nyomtatva : 201 3.05.27 1 4.31.55
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháÉznúsági melléklete I vw-tlz

szervezet neve:

4. közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4,L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Tárgyi eszközök L 75! T.évi értékcsökkenés elsz
4,2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Áa Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Ko__zhasznú tevékenység érdek
felhasznált Vagyon kimútatása
(osszesen) 1 755

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált Vagyon kimÚtatása
(mlndosszesen) 1 75:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgyév

OEP,tám,Bér és íenntartási költség 16 543 17 38(
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Szja.l 9ó. Bér,Járulék,Fenntartási ktsg, L4 46! 13 064
Ea Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Adományok, táhoqatások 21 34! 29 8o2

Cél szerinti juttatások kimutatása
(osszesen) 52 35; 60 246

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindössze§en) 52 357 60 246

6, V ezető tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

tf. -L Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

0
ó,z Tisztség Előző év (1) íárgy év (2)

A. Y e.4e!9 tigztségviselőknek nyújtott
IulTatas osszesen:

Kitöltő verzió: 2.5í,0 Nyomtatvány verzió: 1 .6 Nyomtatva: 2O'l3.05.27 14,31 ,56
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámotója és közhíóznúsági melléklete I lX-r+Z

szervezet neve:

I 
oÉvÉttv ANNA Rt-RpíwÁtvv

7, Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban,)

Alapadatok Előző év (L) rárgyév (2)

B. Éves összes bevéte]
68 994 75 7t2

ebből:

c.. A személyi jöv_edelemadó meghatározottlésiéneÍE
?99lo .rendelkezése szerinti felhasználásáról szólő
1996. évi CXXVI. törvény alapján áiÜiáiióésleg 14 46s 13 06l

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás
16 543 17 38c

5áiEifiu§iiiJll3,"íí,tft l1l'#ö?,?3ulilletve
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 37 982 45 26í
H. Összes ráfordítás (kiadás)

68 97É 81 64c
l. Ebből személyi jellegú ráíordítás

47 757 59 565
J. Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. Adózoü eredmény
1t -5 928

L. A szeruezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntestevékenység et végző szemeivóréámá - "

It§8.1Siiií.!,iüTru.'lt?:""!:[",itltlt",:,?'"1í

E rőforrás e l l átottság m utatói Mutató íere§ííése
lgen Nem

Ectv. 32, § (l) a) KBI+B B tr
ECIV. 32. § (4) b) [K7+t12>=g1 D B
Ectv. 32, § (4 c) [(l 7+ |2-A1_-A2)/(H 7+H2)>-o,25] a D

Társad al m i tám og atottság m utató i Mutató teljesítese

EctV. 32. § (5) a) [(cl+g211161+G2) >=0,02] B n
Ectv, 32- § (5) b) [(J 7+J2)/(H 7+H2)>=Q,§] ! tr
ECtv, 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] D B

Kitöltő verzió : 2. 51 .0 Nyomtatvány verzió: 1 .6 Nyomtatva: 201 3.05,27 1 4,31.56



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezetegyszerűsített b eszámolój a é s Éo"úíír-",ni? gi melléklete PK-1,42

y ANNA eupírvÁruy

Támogatási program elnevezése:
DSZEEREL elur
trr rÁmocnrÁsr, pÁt-vÁzRrornr Éve rgri is rrlÉre uiörc.

r v. KEP.

Támogatás forrása:

q
m

arEs.o.xr
nzőoÉsressrzo*rál'*ő;.b;öilé;riTfr á-;iiiiír"-?T,il#§i

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben íolyósított összeg:

Támogatás típusa:
vissza nem téíítendő m

Tárgyévben fethasznált ti....gffi

Támogatás'a,

i+:úsöT;l§l"iffir,f,tri:iffiffi 1r$oJtci§l*n;li'&fru, ü§§z€aü li"yp_táei ,§"-*m*:_T*l*'*'".:i rttireÉreúe,ge-tln *iv*r * ígnnnrtásijff[-"iltrT[:,'n oi*üü'ilö'=i'ü;"il#.ü§§J:;ffi§',:,ilJ,",i:':ffiTr*,*#xH 
L"Jlff-:

;3'11Y,; aüiiirclitít2Alapitvá§ytovaÉna1.,*kgyó§fi;;;§ii.iiJá#iő:-§:J;S§íff g§|j:§:lffim
frtrffi:'#;"T#§í*:"*Éiá'iÖil";Jl a btiv.rcn sz;[i;-k;;"- kilffi;üiö,o megielentetésére ügy

Kitöltő verzió:2.5í.0 Nyomtatvány u"rzúri
Nyomtatva: 20'13.05,27 1 4.3'1.57
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LLKoz
az adőzőre n d e l ker5$'L?lÍH 

" 
kedvez m é nvezett

részére átutalt összeg fethasznáIásáróÍ

[A szemetyi jöVedelemadó meghatározott részének az adőzó rendelkezése szerinti íelhaszná|ásáról szóló
1996. éVi Cxxvl. töNény 6/c, § (1) bekezdése alaplán]

Kedvezményezett szervezet adószáma, EEEEE§EE _ E _ nE
Neve:

DÉVÉNY ANNA ALAPÍTVÁNY

székhelye: pEEE BuDApEsT

Szervezetiíormá.ia: P
Bírósági nyilvántartási száma: 421-

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: EEEE - EE - EE
KéPviselője: DR.HÁGELMAyER §wÁNNÉ
Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01, Mozgássérült gyermekek,felnőttek kezelése,rehabil itációja
02 RgYsérÜlések-hypoton és spasticus-mozgásrehabilitációia DSGM alkalmazásával.

03, Esztétikus mozgásképzés agysérülést szenvedett felnőttek,gyermekek részére
0a, Mozgássérült gyermekek mentátas íejlesztése,pszihés segítségadás

d

U)

.Fa
oz
O
N

N

a
,Fa
oz
o
N

A kedvezményezett azonosító adatai

Nyomtatva: 201 3,05.06 1 4.35.17

ol r"X'J}iiÉ!,?'f#A""g.?ll?:'.Tfsíllaoító,bírósági 
végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet

a
.F
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o
N

EEEE-EE-EE
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ttKoz-o1 azadózőr"no"lt".5§"''rTÍl{"kedvezményezett
részére átutalt összeg íelhasználásáróI

Kedvezményezett szervezet neve :

PÉVÉtrty ANNA ALApíTvÁNy

Adószáma: EEEEEEEE -E -EE
Az átutalt ös5zeg tárgyévi* felhaszná!ására vonatkozó adatok

* Tárgyévnek a rendelkező éVet köVető naptári éVet kell tekinteni. Ugyanakkor a tábliázat kitóltése során figyelembe kell venni
azt az Összeget is, ami a rendelkezó évben már felhas2nálásra került az akkor álutalt összegból,

(Az adalokat íorinöan kell megadni,)

(A) A évben (2017 -ben) juttatott összeg:
(A1) Ebbő| atárgyévben íelhasznált összeg:

a tárgyévben cél szerinti felhasznált összeg:
Ebből tartalékolt összeg (A-A1_-A2);

09.|(A5) A

10 (B) A tárgyévet megelőző evúén ima€t<ott osszeg: 0 ,*,.
11 (B1) Ebből a táigyévben m@
12 (B2) Ebből a tárgyévben cét

13 (B3) Ebből tovább tartalékolt összeg 1B€l-B2;: 0 ,*'n,

I4
15

16

17

(84) A tartalékolás célja:

1B]|(B5) A továbbtartalékólás időtartarna n*
(C) A tárgyévet megelőző masoa 0 *,*

20 (C]_) Ebből a tárgyévben működésre retnasáált osszeg:
27 (c2) Ebből a tárgyévben cél szerintitevékenységré tetrrasznalt Osszes
22 (C3) Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C1€2): 0'on,
23.

24
25

26

(c4) A tartalékolás célja:

27 (e5) A továbbtartalékolás időtartama. n*
28 (D) A tárgyévet megelőző harmadik évben tartatékott, tárgyévben felhasználható összeg: 0 

'-,*
29 (D1) Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg:
30 (D2) Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg;
31 (D3) Ebből fel nem használt összeg (D-D].-D2); 0 ,-'n,

Kitö|tő verzió : 2.51.0 Nyomtatvány verzió: 1 .0 Nyomtatva: 201 3.05.06 14,35,1 8
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7 200 000 ,*.

7 215 42L ,-,"

0 ,-,"
o5

06

07

0B

(A4) A tartalékolás célja:

n&



közleménvLLKOZ'O? azadőzőrenOelrez!§á§Ö;ilíakedvezményezett
részére átutalt összeg íelhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

oÉvÉruv ANNA ALApíTvÁNy .,

Adószáma: -E-EE1 9 6 2 4 6 7 9

Az átutalt összeg tárgyévi* íelhasználására vonatkozó adatok

,. r Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinieni. uovanakkor a tábliizat kitöltése során íiqvelembe kell venni
azt a2 Összeget is, ami a rendelkező évben már íelhaiinálásra került az akkor átutalt <issze-{bőt.

(Az adarokat íorintban kell megadnl

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése
(mu. 72(n karahel)

Az alapítvány részére átutalt összeget a íenntrtási költségekre - villany, gáz,

32 E A tárgyévben telhasználható te/l'es cisszeg4n+S+C+o; t4 4l5 42l 
","? (E1) Ebből a tárgyévben működésre torOitnato tetPs osszeg (F-05)r 7 2O7 7t1 
"n^

(F) A összeg (Fl+F2):
(F1) A tárgyévben működésre felhasznált telles osszeg 1nt+at+Ct*O9L
(F2) A tárgyévben cél szerinti tevét<e

(F3) A tartalékoll teljes összeg (A3+B3+c3):

öSSZeg (D3):

viz, takarítószerek, irodaszerek, telefon, közös költség, valamint kisebb javÉ

tási munkálatok fedezésére - használta íel az alapítvány,

A cél szerinti levékenység keretében a íoglalkoztatott gyógytornászok,

adminisztrátorok, onros, kisegítők béreinek és járulékainak részbeni

íedezésére fordította az alapítvány,

o1.

02,

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11

.J2,

13.

].4.

15.

Kitöltő verzió : 2.5í.0 Nyomtatvány verzió: 1.0 Nyomtatva : 201 3.05.06,1 4.35.1 8




