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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete
szervezet neve:
iFutball clutl Hatvan S

yesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer Íorintban )

EszKözoK 1axrívÁr;

A.

Beíektetetteszközök
|,

lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll, Befektetett pónzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

lll. Éítékpapírok

c.

lv. pénzeszközök
Aklív időbeli elhatárolások

] E§ZKoZoK oSSZESEN
FORRASOK (PASSZiV

D.

Saját tőke
l, lnduló tőke/jegyzett tőke
l

l, Tőkeváltozásleredmény

lll" Lekötott tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenys

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
céItartalékok

F,

Kötelezettségek
ll. Hosszú leláralú
tll"

Rövid Iejáratú kötelezettségek

passzív jdőbeli elhatárolások
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5zervezet neVe:
-

Futball Club Hatvan

Sportegyesület

I

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

{Adatok ezér lorinlban

i, Énékesítósnettó árbevétele
,],

Aktlvált Saját teljesítmények

].

Fgyéb bevételek

,,rtéke

tagdíj, alapítótól kapott

irefizeiés
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támogatások

-

adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei

]
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RendkíVüli bevételek
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tárnoga!ások
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-
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közhasznú tevékenység
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]

C-
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7. Személyi jellegű ráfordítások
VeZető tisztsegviSelők
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§zervezeí neve:

:__.,..-

,Frrtball Club Hatvan

SportegyesUlet

l

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adaíokezef torintban.}

si tevékeny

11. RendkíVüli ráfordítások

B. Összes ráíordítás
(6+7+B+9+10+11)

C. Adozás előfti eredmény (A-B)
]-2,

AdófizetéSi kötelezett§ég

). AdóZott eredmény (c-12)
1_3.

Jóváhagyott oSztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Táiékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tamogatas
B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás

D. NormatíV támogatás

!

E. A Személvi iövedelamadó
neohatározón részénekadózó
l renóelkezése szerinti
i íelhasználásáról szóló 1996. évi
r

i

,

öiiüíi§§dív"árá-pjai
oSSZeg

F, Kö7Szolgáltatási

tiútái t

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá Vannak támaszwa.
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A kettős könywítelt vezető egyéb §zervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasz:rúsági melléklete I PK-142
I

1. §zervezet azonosító adatai
1.1 Név

tb*Jl

clu§ Hatvan §p§negys§iül*!

1.2 §zékhely

lrányítószám:
közterület

Hn§n

neve:

Közteíúlei jellege:

Népke*

Házszánr:E-----l

2.

Képviseló neve:

Ajtó:

F",tt"r"p--l

r------l

EE-m- 0l0l7l6l1

Nyilvántartási szám:

tsEE§EEEE-E-EE

1.4 Szervezet adószáma:
1.6

T--__l Emelet: T-----l
EFl ffi EFFEEpIFFFF]/EE

Lépcsőház;

száma:

1.3 Beiegyző határozat
1".4

Település:

ofella zoltán Bertalan

Tárgyévben végzett alapcél §zerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
v*l
letretöségeinek ki
az úi TJIO
i sportélet úijáélésztás€, ta§§k
lév§ spcrnelsp f*jle§zté§e, megújíésa,rendbetétele lczdödött 2012 évtren. F§lyeflrato§an aaj|ik a
enygztetés, szervezés és rászvéret egyaránt, iíjtisági ás senior korosztáyb,*n.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenységmegnevezése:

ébs

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI.tv

14, pont ala
3.3 Közhasznú tevékenységcélcsoportja:

s
úsáqi és felnőtt futbal
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 400
3.5 Kózhasznú tevékenysé9főbb eredményei:
bb, §rint 4{K} íöt ós annak caah{diát megnr§z§ató köz§sségi kezrlenrérryezés, egészségmeg§rrés,
észségeséletmódra, rnozgásra való tTeveltís, spo,rneljesítmények, vérsényenvaló eredm€nyek
a íiatölok tanatlna§ íGglalk§ztatá§a szabadid*júkbe*
érése,a mozgás, a fuibalt n€pszerüsíté§e
2A

'lletve
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A kettős könywitelt vezető eqyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhááznrisáii meliéktete
szervezet neve:

4. közhasznú tevékenység éfdekébeníe]használt va§yon kimutatása
Á1

(Adatok ezer íorinlban,)

Fehasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

pénzeszkö2
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

2? 77t

pénzeszkö:
4.3

FeIhasznát vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja
§ponpálya é§ ópn|elek íelúiításánakm.9kerdé3l

Felhasználás célja
76 992

fiatalok §portolásának költ§ége]

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

l(özhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált vagyon kimÜtatása
(osszesen)

104 76t

közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált vagyon kimútatása
(mlndosszesen)

to4 76E

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Ea

tr?

Előző év

TAo támogatás
Cél szerinti juttatás megnevezése

Élőzó év

Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgyév
40 991

Cél szerinti juttatások kimutatása

43 26!

_

Tárgy év

Tárgy év

(összesen)'

40 99]

43 26|

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindössze§en)

40 99l

43 26!

6. Vezető tiszt§égviselóknek

nyújtott juttatás
Előző év (].)

íátgy év (2)
vezetó tísz
juttatás ös
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§zervezel neve:
Futball Club Hatvan
7. Közhasznú

jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer íorintban.)

Tárgyév (2)

Előző év (1)

Alapadat0k

88 35:

63 73c

B. Éves összes bevétel
phhől,

C. n személvi iövede]emadó meghatarozott_reszeneK az
;áó.ó önd iili(';iilé aréii nti tettrásználásáró l szóló
rÖÖÖ, evi CxXvl. t<irvény alapián átutalt ósszeg
D. Közszolgáltatási
E_

41

bevétel

Noímatívtámoqatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogatas

G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F}]

63 68!

88 3§§

H, Összes ráfordítás (kiadás)

227tt

79 43t

L3,ALt

44 88t

J. Közhasznú tevékenység ráloídítasal

22 44l

76 992

K. Adózott eredmény

4toL2

8 919

1.

Ebból személyi jellegű ráfordítás

közérdekű önkéntes

L. A szervezet munkáiában közreműködő

Idúé[Jnviéqetvéqző személyek száma

ia közéróekÚ önkéntes tevékenység_ról .szolo
2oos, evi LxXxVlll. törvénynek megteleloen)
E rőfor

r

ás

el l átotts

ág mu tató i

EcN. 32" § (4) b) IKI+KZ>=uJ
Ectv. 32. § (4) c) Kl 7+I2-AL,A2)/(H 7+H 2)>=0,25]
ársad at mi támog atattság

m

Ectv.32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7rH2)>=g,51
ECtv. g2. § (5) c) [(Lt+L2)/2>=

v

1-0

fő]

erzió:3,?

x
x

ü

Mutató teljesítése

utatói

Ectv. 32. § (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=0,02]
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