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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I VX-L+Z

szervezet neve:

Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege 
(Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1n<rívÁr;
A. Befektetetteszközök 550 694

l, lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 550 594

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 2 5o4 2 936

l. készletek

ll. követelések 280 0

ltt. Értét<papírok

lv. pénzeszközök 2224 2 936
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKöZöK összrs=N 3 054 3 630
poRRÁsor (pAsszívÁK)
D. Saját tőke 3 055 3 630

l, lnduló tőke/jegyzett tőke 20o 2oo
l l, Tőkeváltozás/eredmény 794 2854
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 2 061 576
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRASOK ÖSSZESEN 3 055 3 630

Kitöltő verzió :2,69.0 Nyomtatvány verzió :5.3 Nyomtatva: 2oL6,02,L5 06.35.52



A kettős könrrwitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK,142

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY-kimutatása (Adatokezeríorintban.)_
Alaptevékenysé9 Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítésÉ

tárgyév

1. Értékesítés nenó árbevétele Lao2 La25 L ao2 1-825

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 4 915 4 793 4 915 4793

- tagdíj, alapítótól kapott
befi2etés 207 169 207 169

- támogatások 47L3 4 625 47L3 4 625

- adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1-+2+3+4+5) 6 725 6 627 6 723 6 627

ebből : közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások 3 665 4 557 3 665 4557

7. Személyi jellegű ráfordítások 389 45t 389 45€

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás 610 1 030 610 1 030

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráíordításai

Kitöltő Verzió:2.69.0 Nyomtatvány verziÓ:5.3 Nyomtatva: 2016.02. 15 06.35.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
1

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I PK-I42

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménY,kimutatása 2. (Adatokezeríorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rend kívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 4664 6 045 4 664 6 045

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 4 664 6 045 4 664 6 o45

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 2 061 57C 2 061 57C

12. Adóíizeíési kötelezettség € 0

D. Adózott eredmény (C-]-2) z 067 576 2 067 576

1_3. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
2 067 57e 2 061 576

Tájékoztató adatok

A. Kózponti költségvetési
támogatáS

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás 1 060 1 110 1 060 1 110

C. Az Eurooai Unió strukturális
alaniaiból. í|letve a kohéziós
Alápból nyújton támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótí részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996, évi
CXXVl.törvény alapján kiutalt
összeg

].83 z§z 18í 262

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgá!ói záradék ! lgen m Nem

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.02,15 06.35.53

szervezet neve:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhá"sznúsági melléklete I lr-r+Z

1, szervezet azonosító adatai

3. Közliasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

raJ l/ölgy T i E§y§§üíet

]",2 székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: György Közterület jelIege:

Ajtó:

1_.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi . loEsl-rn/EololE /m
1-.4 Nyilvántartási szám:

]-.4 Szervezet adószáma: EEEEEEEE-E-EE
3-.6 Képviseló neve: pénzes tászló

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

. ]*i,.al},,el]t{is

. Orlir kihe[yezés
, -jú]],,avádelBn}

i"]irttarász tálror
T;ra] Vaclf irrl Sokadalol-tl
i,lari.er,ak. íák napja

, Érrrólrai t*adárfigyelö rrapok
, SEl.]it áliatok ln*lrtése
, 
\,];(a jl ij cl §l i§kro lT

l{}.i tütt kaptlk rerrd.ezvényserozat
1 ii.Or1,1yBZÉtdédelllri viíágrra;r

3,]_ Közhasznú tevékenység megnevezése:

3. 2 Közhasznú tevéke nysé g h ez kapcso lódó közf eladat, j o9 szabályh ely:

)Á
Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú tevékenységból részesülók létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.02.15 06.35.53



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I vW-t+Z

szervezet neve:

7, Közlrasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok e ze r f ori ntb an, )

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevéte! 6 72a 6 627

e llbő|:

C. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
ad ó z_ó re nddlk'ezése szeri nti f e! hásználásáról szóló
1996. évi CXXV!. törvény alapján átutalt összeg 183 262

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kolrézió§ AIapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 6 542 6 359

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 664 6 045

l, Ebl]ől személyi je]legű ráfordítás 389 458

J. Közlrasznú tevékenység ráfordításai 4 664 6 045

K. Adózott eredmény 2 067 576

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
teve kenvséqet véqző -személvek száma
(a közéritekú önkőntes tevékénységről szóló
2oos, évi Lxxxvlll. törvénynek megfelelően)

48 3a

E rőfor rás ell átottság mutató i Mutató teljesítése

Igen /Vem

Ectv. 32. § (4) a) KBL+B2)/2 > 1.ooo,00o, - Ft] B tr
ECtv. 32. § (4) b) [K7+K2>=0] B !
ECtv. 32, § (4) c) [(l1+l2-Al-A2y(H7+H2)>=o,25] D B

T ársad al m i támog atotts ág m utató i Mutató teljesítése

EC|V. 32, § (5) a) KC1-+C2y(G1_+G2) >=o,02] x D
ECtv. 32. § (5) b) [(JL+J2)/(H7+H2)>=9,51 B tr
Ectv. 32. § (5) c) [(L1-+L2)/2>= 1-0 fő] x tr

Kitöltő verzió :2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20L6,02,L5 06.35.53



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet __ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése:
'$! fr §{őtl é§í Tánr o garás

Támogató megnevezése: = lrrh grí E röfo rrások M i í,li sztéri í-l!}}a

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
E
l

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

TámogatáS időtartama: lú14" Év

Támogatási összeg: 650 oo0

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 650 o00

- tárgyévben felhasznált összeg: 55o ooo

- tárgyéVben folyósított összeg:
650 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 650 oo0

Felhalmozási

összesen: 650 ooo

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVeges bemutatása:

+gyesíi$etiink ffi íii{ódé§ének fBnntarthatósága vált bizttssÍt§tüi.
i§§Eeget kontrweíéÁi, p§§tak§ltsét e!r" é§ t{ibbek kóEt a b§nláp§|nk mii§trirlteté§€Hek kólt§és€ire f§rditqfirJlt. A
'el§esáÉsek révén szá!,ulrai nrupkárrír dg.kr.lmentáhatóvá vált, é§ kii tudtt k Nrasu nátrmi aeok*t ,a korrrmuni]rá*iés
;satornákat i}}etrlr átrtá! nléq iöt}b emberíTeE .íHthétl|,llt g[ áE ínternPí ré$Ét}.

Az

Azi[zléti éVben Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatasa
}ékal}r en ré,: " V ad ! ri c! sz i lr knon " |'dadarászrálr +r szerve.g ése.

szervezet neve:

Te rmészetvédeIm i

Kitöltő verzió : 2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20L6,02,t5 06.35.53



A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet 
I

és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
íarai vad[úd sokadaíorrl

Támogató megnevezése: E!,!rheíí Eröfornások MínI§ztériHlila

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama: lS14. 11" lró

TámogatáSi öSszeg: B25 o0o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: B25 0oo

tárgyévben felhasznált összeg : B25 ooo

tárgyévben íolyósított összeg :
825 0oo

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendó m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi B25 ooo

Felhalmozási

összesen: 825 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

nek cínre: lladlrid .§§krrd,a.}§,R1" A re*dezvérry
lagy,sátia fg[tet{ és igaen h€iyet nlzmgfton-a í,átsgatók s_zánrára, all_e! §ekrÉlfr prosratn {solynráse.fr*m§tatÓ} vi{rt* a
&É{latótmt" § rendezvény rleíysz{nén *z gnkárrteá*k a tárrrogatásbó! vásáró§t,r\íallqF-ttlk:fn te,nen$k,egyryá9sal a
e{:Íso[atot, A tárlrcgarás rsrhbne infg,rffi*cíós táblárÉet lcéseíneftűntq á !át§garók inf§rmá§iÓ$al yaló g,ítrá*sánek

*r,de§{ÉÉ:err.

Az üzleti éVben Végzett tobb teveKenysegeK es progr

Kitöltő verzió :2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.02.15 06.35,53



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
lari}{lrl Sz*lr}rrotl

Támogató megnevezése: lM r§,'l ir][§ZtéríLt}n

Támogatás forrása:

köZponti költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtaltama: ls14" §Zept§}xlb§r"

Támogatási ajsszeg: B53 560

- ebből a tárgyévre jutó összeg: B53 560

tárgyévben felhasznált összeg: 853 560

- tárgyévbe rl ir,.lyósított összeg :

853 560

Támogatás tíllusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhaszná!t összeg részletezése jogcímenként

Szenré|yi

Dologi B53 560

Felhaltllozáis i

összesen: B53 560

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

t rrl*1;1,ei L,;1ij ,]i]a,s terli!Étek felnrdréseirrek kö}tgégeit íedezttik a tánrogatás}ró!. ttrelylrek keretélrerr 3 * lnel;yénklrerr
"ítkáll B}§für{:i.jln li[í(a varllílrlía}ró}. és a lrradarak vonulásárót }réser,ilt 

'elvétel 
é§ p}akáí" A p!aí{áto*(al a hetyi oktalási

tt!éI tlrerll,e !,l, ] i l] l1 elyelttirlk ki.

Az üzleti éVben Végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatesa

szervezet neve:

Terr-lrészetvédelmi

Kitöltő verzió:2,69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20L6.02,L5 06.35.53



A kettős könywitelt vezető egyéb szerveze_t __ _ |

egyszerűsített beszámotója és közhásznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
ltsllrád tábor a FPrgllemaiorítárt

Támogato l l rerlllevezéSe, Fatabárr ya M e§ yeí J §{, r,i Váíos Ón §<onr élr yzata

Támogatá. lorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés m

nemzetközi forrás

más gazdálkodó
!
n

Tánrogatás iIl 
-]].lrtama:

Tánrogat.,l:; .']!;:]zeg: 50 000

- ebből a |él3;,.':vre jutó összeg: 50 00o

- tárgyévberl l.,l|T asznált összeg: 50 oo0

- tárgyévllt:rl ii liyósított öSszeg:
50 0o0

Támogatá:; iíilll:]a: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Szerllélyi

Dologi 50 000

Felhalt-t-toz: i:,,

összesen: 50 oo0

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveges bemutatása:

tBdeEtiild" A §Eaklt}Éi txunlt* segítség€re lámpékar vásáraltuílko mPly
ehetdvé tÉiie a,l é}szakai gyÉtrrüeések elvégzését"

nységek és pro9ramok bemutatasa

Kitöltő verzió : 2.69.0 Nyomtatvány verziÓ:5.3 Nyomtatva: 2016.02.15 06.35.53

szervezet neve:



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatásr program elnevezése:
dö,rn}íeEati neveíés

Támogató l ii]], ]evez'Se, íatabánya M é$ yei J o g; lil Váro s 0 t,l }cormr álr 1rz ata

Támogatá:l 1]l]l'1Sa:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
!
m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Tánloqatá:] i. i l']].i ltama:

Tánlogatá:ll ' ]eg: 50 00o

- ebből a t.]]i_]",']\/re ,|utó összeg: 50 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 ooo

tárgyévbi:,l 1,,IVósított összeg:
50 000

Tát-nogatás i' ;, it: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 50 oo0

Felhalmozási

összesen: 50 oo0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
qE ö§szsíJe{ Jéiarlt ma{iafak nrentésére és e' madárnrent6 é}*oinás fe}leszlésére f§rdít§tttll.L

iútatása

szervezet neve:

y Természetvédelmi

Kitöltő verziij:]','',0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016,02.L5 06.35.53
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
Bé}<arrrerrtés

Támogató il tl. lr.,vezése: r*ta Váy§g Ö rr ko rllrányzata

Támogatás i]ij lsa:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

TámogatáS il' ]!-tama:

Támogatá:,, ] :.g: ].00 000

- ebből a tílri". ,"re jutó összeg: 100 00o

tárgyévbrlll í .llasznált összeg: 10o ooo

- tárgyévbi,ll ,óSított összeg:
100 00o

Támogatás L 1 l: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése io9címenként

Személyi

Dologi 10o o00

Felhalmozási

összesen: l"00 000

Támogatás tárgyévi fel haszná!ásának szöveges bemutatása:

A tE,lto.saÉ-á§t ,á llg-ká}d mentÉ§ére t§iditgttuh tr/ödföld}e gyfijtv* §gál}ítstnrk át a h,ékákét a fergalnres útgn saapsrgdési
t*!yültr,i, l}lB{i[i,,n.,a6ktsta t]ó}as€ttBt. Á lr*lyseínen inígrntációstiib!ákatál}ítgrurakfel, mellrek nyonrdaés el6álÍtÉsi
tó}t§é$eií s1 tá;.,,,,tjatás 1Brr]érg §zámo}rH}{ e]"

Az Üzleti évben végzett Íóbb tevékenységek és programok bemutatasa

szervezet neve:

Völgy Tert:részetvédelmi

Kitöltó verzió:2. ,l Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201.6.g2.t5 06.35.53



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Száz Te: .lészetvédelmi EgyesüIet

Támogatli: i í]l, ).1ram elnevezése:
!1l aciárrTr eIö áí l o rnás

Támogalo l ne.. ll,avezése, fata Város Önkorllrányzata

Támogatás fotrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés B
nemzetközi forrás

más gazdálkodó
!
!

Támogatás icla ,lama:

Támogatá:;i ö:].jzeg: 160 000

- ebből a ti'll-!",:,-,re jutó összeg: 160 ooo

tárgyévilen í' lasznált összeg: 160 ooo

tárgyéVlJen i ,iisított összeg:
160 000

Támogatás tíl ri ls;:,t: visszatérítendő ! vissza nem térítendó m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 160 ooo

Felhaltlltl..,

összesen: 160 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A prcEtrrarll kere:,_ l:en sériilt. lesyen§i.ilt" hgtg§ rna,d,*rfik tané§át, t}lB}!té§ét és gyógyít*siit íetláztiik" Ezgk köEt a]<adt sck
Ué,detí rí{ka f§j i-,, A énrogaráslr,ó* §peciátü§ szá!ító d§hB,E8.}ffit és a táro!áshoe szfrttséges t}gll§rrek*t vá§árGltlr§lL
ösgzes,elr 127 n ..:átonrftra} ínefite§ü§k &}á,darakét €t píosrfi?r keretében"

ységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2,1]''].n Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20L6.02,L5 06.35.53



lszáz vtilgy rer,,lészetvédelmi Egyesület l

Támogal,,".l1,1elnevezése:
rataí Vacl!úd 5o*tadalotrr

Támogaltl rl , ,,,,,,ezése: ratá rráros ön ko r*r*nyzata

Támogaiiis iotrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
!
m

nemzetközi forrás

más gazdálkodó
!
!

Támogat;is tii ] ..lt.rla: lú14. r,l$\Jemhsr

Támogatási ö:j:],.eg: §0o o0o

- ebből n t r: jutó összeg: §00 000

- tárgyé,,,ilr_ l ,sznált összeg: 600 o0o

- tárgyévllt,,l Sított összeg:
600 o00

Támogatá: ti1lll:l;,, visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Szenlélyi

Dologi 600 ooo

Felhalnlr

összest]lr: 600 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Cm§{JnEsG i,
,leto,siiiotrrlrlk r , 

, lá§to k§§]ítmi e§zközóket éá mrnroszokél Töhh€k *ffipt. *bhöl íeitezülc az áranr ellátás lríépítésé,nek
ő§tsél;eir. ir íl],-] ,,'J§zcrlsálat biat§§ítá§át, t t,talTsú§ítást, kirretítÉ§t á§ a pódirrnr lrént,Ésép,ek kÖlt§égeít.

Kitöltő verzió:2.,. ].i} Nyomtatvány verziÓ:S.3 Nyomtatva: 2016.02.15 06.35.53

A kettős könywitelt vezető egyéb sz9rvezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

szervezet neve:

zettTőbbTéVére nység ek é s p ro g ram o k be m utatasa
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!t:lenléti ív

Melléktet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: n
Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: D
Melléklet csatolva: !
Eredetivelrenilelkezik: !

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

MeIIékIet csatolva: m
Eredetivelrenilelkezik: n

Mellékletcsatolva: l
Eredetivelrendelkezik: D

Nyomtatva: 2016.02.15 06.35.53

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
lrűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

M1 - Mellékletek

1.i1.,.,rl,1yllr rik:


