
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-141

Tórvényszék:

Beküldő adaiai

l 7 Szekszárdi T rárevév: ETóTiT1-]

családi név

Viselt név:

születési név:

Anyia neve:
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lr""il_-__-l |;;_____________l f____________l
születési ország neve:

születési te|epülés neve:

születési ideje: mFtr-m-m

Elsó uiónéV További utónevek

szérvezet heve:

E k " TOlna Megyei Autista Közh Egyesület

szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve:

Házszám:

lstván Közterület jellege: F--___l
nlto, f----_lF-----_l Lépcsőház: t--_-l Emelet:

Beiegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám;

szervezet adószáma:
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Képviseló neve;
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I pK_141

szervezet neve:

'' Tolna Megyei Autista Gyermekekén Kö.hasznu Egye§ü

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Előző év E|őző év
helyesbítése

TárgyéV

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

A, Beíektetetteszközök

. lmmaterialis ]avak

ll, Tárgyi eszközök

lll, Beíektetett pénZügyi eszközök

B. Forgóeszközök 614 968

l, készleték
il. követelések

lll. Értékpapírok

lv, pénzeszkózók 614 968

ESZKOZOK OSSZESEN 6L4 968

FoRRÁsoK (PASsZÍVÁK)

c. Saját tóke 6tA 968
l. lnduló tóke/ieqyzett tőke

2

ll. TCikeVáltoZás/eredmeny

lll, Lekötött tartalék

lv, l argyevl eredmeny alaptevekenysegbol 612 966

V. TárgyéVi erdemény Vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú |ejáratú kötelezettségek

ll. RóVid lejáratú kötelezettségek

FORRASOK OSSZESEN 674 968

Nyomtawa: 2010.01.03 04.30.59

,,EsÓMA ÓK' TOlna |.legyeiAulis|a
GyEImekelért Közha§znú Egy8sülel

7í00 szekszáld, szent l§tván tér 1o
Adószám: 18137185_.1_17
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszefiíútett beszániolója és közhasiirúsági melléklete I nx-tar

szervezet neve:

" TOlná Megyei Auti§ta Közh*§Zn11 Egyesület

Nyomtatva: 2010.01.03 04.30.59

-%tj§ífi,:,.,,i.i+;,
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Egyszerúsítettbeszámolóeredmény-levezetése (A,latokezerforntbanJ

Alaptevékenység VállalkoZási tevékenység osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítese

tálgyév előző év
helyesbitese

tálgyév

A. Véoleoes oénzbevételek.
elszáóolí beüételek (l+ll) 662 864 662 864

l. PénZügyileg rendezett
bevételek 6'62 864 662 864

ebből:

- tagdü, alapítótól kapon
7 L2 1 1í

- támogatások 650 815 650 815

- adomanyok

- egyéb bevételek 3] 3]

ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. VéoleoesDénzkiadások.
elsián]olt iáf ord ítások
(lll+lV+V+VD 5c 47A 5( 474

lll, Ráfordításként
érvényesíthetó kiadások 5c 474 5C 474

lV, Ráíordítást ielentő
e§7kö7Vállo7ások

V. Rafordítást ielentó

Vl. Ráfordításként nem
érVényesíthető kiadások

c. TárgyéVi pénzügyi eredmény
(1-1ll-VD 612 390 612 390

D- Nem oénzbeli realizalt
ereméni Ill-(lV+V)]

E. Adózás elótti eredménv
(l+ ll)-(lll+ lV+V) 6a2 390 672 390

Kitöltó Verzió:2.52.0 Nyomtafuány verzió:1.5
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

Egyszerűsítettbeszámolóeredmény-levezetése2. 
^datakezeríorjntban.)Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év targyév előző év tárqYév előző év tárgyév

F. Fizetendő társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F) 6L2 39C 6L2 390

H. JóVáhagyott osztalék

l, TárgyéVi eredmeny (G-H) 6L2 390 6L2 390

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költseÓVetési támo-qatás

c. Az EUróDai [Jnió strukturális
alapjaból, illetve a Kohézios
Alapból nyúitott támoqatás

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iöVedelamado
meqhatarozótt részének adozó
rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXVI
törvény alapján kiutalt összeg

F, Közszolqáltatási bevétel

G. Veqleqes penzbevételekból,
elszámolt bevételekból a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
eIszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenvséo érdekében
felmerült pénzkiádá-s, rafordítás

l. veoleoes oenzkiadasokbol.
elsza:mo']t ráf orditásokból a
személyi jellegű ráfordítás

_ ebl]ol: Vezeto tlsztseqVlselok

Az adatok könywizsgálattal alá Vannak támasztva. ! lgen m Nem
Könyvvizsgálói záradék

szervezet
neve: Esömallók " Toln4 Megyei Auti§ta E§yesület

Nyomtatva: 2010.01.03 04.30,59

,,I:§ÓMANÓK" Tilte it!gygi AUlisla
üyermeíetéd {li:1]r :5ilii'rgyesUl€i
:100 szekszá:,]] .S.,rii lstvá; tér ío.
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb sz,ervezet
egyszerű-sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-I4I

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név
" Tol§a Me$yei Aülistá

1.2 székhely

tranvitoszam: !!p@ Település: széks2árd

KözterüIet neve: szent lstván KöZterúlet jellege: E, .l

t-----_-l
1.3 Bejegyzó határozat száma: EB. EE.|6loloErn/[49l!E /EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szerVezet adószáma:

ffi,'|]],'E|af||o|
IIEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: |éné Fekete zsuzsanna

2. TáígyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

k a:a alapíió oki.atba§ is mé§határoZota céljái1 szem él6tt tárbra, á: Bltlizm
lelmér és érdgkkápvise!étát sg§iti müka.!ÉsáVel, E célokat közh{§znai tevekeny§égként végezzük.
ónkántes munkábAr,! tegszúk, 2012-99 évtöl van lehstö§é$ünk llelyi ás ors-táatos pl§jelíekre

i?ni, né§y §ikeres pá|yá.at §k volt. 2012-be§ lavább íol\r'tattúk mg$kezdetl ievékenysé$einket,
öklrtb] dbrgtá.§i közösség nrgoszerveZése, szakelóadá§ok, egyét!i tanác§§dás§k biztositá§a.

ü!6i háló!ar: Sor§árgi táftogatás, c§a!ádok nret]íorátá§a, az autizmus dlagl!ózls ello9ádásanak

kon.tm§nikáció§ eszkőZök ká§rilése {képi kó§]nrr|nikációs e§2közők). pályázaton elnygn
iból saiát Boar.lmaker e§Zköz ssgit§égévél. Kepkányák. napirendRk virrráIi§ támoOalásía.

p.ogralrlok §zervezése: p€da9ó§Usok. védönök, o.VoBok, egyét} szakemberek 9e9ité§e
l, alitiznrus§a| é!ökket való kapcaolattgremló§ é§ élet!]elyzatek keze}ése.

kapc§olátginkat íolyamat§san bövitiaik.

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: élők érdekvédelme és

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kózfeladat, jogszabályhely: évicx|.iv. d álapv€rö jogok bi2tositísfuól

1988 évi xXVl.tV. a es t iztosításáról

3,4
3-5

Közhasznú teVékenység célcsoportja: é|ők és
KöZhasznú tevékenységból részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység f őbb eredményei:
me9íendezés€.szeretst lán.tia" 

'o{rvatékkal 
élók kultúrátis mtisorának meqíendeZgs€, err§

é9 c§aláCli proqra,rr 15 qyerlrrek, és a: éfi!,!íett csafádok számárá. áZ FSZK pályázatán
.!yeít össze9ból.

80

Nyomtatva: 2010.01.03 04.31.00

,,EsŰMANÍK" TOha Megyei Auli§ta
Gyerm€kelÉít l(özhasznú Egyesület
7100 szekszárd. szent lstván tér 10.

Adószám: 18137185-1-17
szlasz,] 71Bc0013-11150453
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített tleszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-141

4. Kö2hasznú tevékenység érdekében felhaszrlált Vagyon kimutatása (Ad atok eze r foíintb an - )

4.L Felhasznált Vaqyonélem méqnevezése Vagyonelem értéke Felhasználá,s célja

4,2 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem énéke FelhasznáIás célja

4.3 Felhasznált Vagyonelem megneVezése Vagyonelem énéke Felhasználás célja

koznasznu level(enyseg eroekeDen
felhaszná|t Vagyon kimutatása
(osszesen)

Közhasznú teVékenyséq érdékében
felhasznált vadvon kimútatása
(mindösszeseól 0

5. cél szerinti iutattások kimutatása

5.1 cél szérjnti juttatás me9nevezése E|ő7ő év Tárgy éV

Tagdí] 1c 1c

5,2 Cél szerlnti juttatas megnevezése Előző év Tárqy éV

5_3 cél szerinti jUtattás megnevezése Előző év Tárgy éV

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 1( 1(

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 1t 1(

6. Vezető tisztségviselóknek nyújtottiufiatás

6.1 Tisztség Előző év (1-) Iálgy év (2\

6.2 Tisztség Előzó eV (1) Táígy év (2)

Ve2ető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatás (összesen) € €

szelvezet
neve:

na Auti §ta Gyerfi §kekén Köz l]a§z

Nyomtatva: 2010,ol.ft3n&t*tr,ffirna 
rvrggyei lurisra

Gyermekéléíl Közhasznú Egyesúlet
71oo szekszárd, szent lstván tér 10.

Adószám: 18137,185-1-17
szlasz, 71800013-11150453
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egy§zerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

szervezet
neve:

E§ömánók ' Tol§a Me§yei ,*Utistá §yerm€kekén Közhaszn E9y€sület

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok e zer forin tban. )

Alapadatok Előző év G) Tárqyév (2)

B. Éves összes bevétel 864

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adózó rendákazésé szerinti íelhásználásáról szóló
1996, évi cxxvl. tórVény alapián átutalt összeg

D, Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támoqatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogátás

G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 662 864

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5í 47A

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 6L2 390

L- A szervezet munkáiában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véozötzemélvek száma
ía közér-dekú önkántes tevékénvséqről szóló
)oo5. éVi Lxxxvlll. törvénynek fueq-íelelően)

Erőf or r ás e l l átotts ág m u tatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1,ooo.ooo, - Ft] ! x
Ecfu. 32- § (4) b) [K7+K2>=o] x !
Ectv. 32. § (4) c) ű 1+l2-Al-A2)/(H7+H2)>=o,25] ! x

T ársad al m i tám og atofts ág m utatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=o,o2] n B
Ectv.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5] ! B
Ectv. 32. § (5) c) íL7+L2)/2>= 70 fő] ! a

Nvomtatva: 2010.01.03 04.31.00

"ÉsíiMANOK" TOlna Meoyei Áuli§la
§yermekelérl l(özllasznú EOve§ülel
:100 szekszárd, szent lstvá; tér 1o

Adószámj,18,137í85_1-17
szlasz j 718ooo13-1 115o453
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