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A kettős könwvitelt vezető esvéb szervezet I

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági mellék]ete I PK-ta2

Futball club Hatvan

Az egyszerúsített éVes beszámoló mé.lege
E|őzó év Előzö éV TálgyéV

ESzKoZöN (AkTiVAl )

A Beíellercn eszkozok 35 laa 114 198

ll, Tálgyieszközok 35 1Ba 114 19a

lIl, Beleheren pénzúqyi eszközók

B. Foróóés7ktj7ök 39 352 32 21?

ll, KöVelelések 654 1 125

38 69a 31092
c, Akrívidóbéliélhátálólásók 42\

ESZKÓZÓK ÓSSZESEN 74 54a 146 a36 l

FoRRÁsoK (PAsszíVÁK)
D. sqát lőke 55 37,4 142 647

l, lnduió tóke/jegyzen tóke

il, Tókeváltozás/eredmény 1t6 455 55 374

lll.

lv. Értékelési tartalék

V, TáíqyéV eíednrény a]aptevékenyséoből 6 323 a2 806

Vl. TálgyéVi eldeményVállalkozásr tevékenységb6 2 596 4 46?

E, célánalékok

F, Kötelezetségek 1a a62 4 181
l, Hállasoloh kötelezéttségek

ll. Hosszú leiáratú kólelezetlséqek

lll, RóVd lejáall] kfielezettséqek la 862 41a1

G, PasszíV idóbeli elhalá.olások 304 a

FORRÁSOK ÖSSZESEN 74 54! 146 a36

Kitöltó v€rzió:2.60.0 Nyomtátvány velzió:1.6 Nyomtatva| 2014.05.1a 19.21.39



A kettös köny!,t/itelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsitett beszámolója és közháiznúsági melléklete PK-142

1 Enékésílés néftó árbévételé

4 Pénzúgy] mÚVelelek bevél€lei

5. Réndkívüli béVéielék

áapilólóllapó beíizelés

A, Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebból: kózha§2nú teVék€nyséq

6, Anyagjetlegű íáfordítások

8, Ertékcsókkenés] lekás

Futball club Hatvan sponégye§ület

Az egys2erosített éves beszámoló eredmény-kimutatása

7. személyi j€lleqú lálodítások

' ebbó|: Vezetó lsztséowse|ók

l c. Egyéb lároldílások

10, Pénzügyl müvelerek

Kitóltó véEió:2.60.0 NYomtatvány véEió | 1,6 NyomtaNa: 2014,05,18 19,21,40



A kettős könwvit€lt
egyszerűsített b€számolója

v€zető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete PK-142

Vá]láikozási tevékenyséq

r1, R€ndkívL]li ráíordirásók

B, Összes ráford{íás
(6+7+8+9+10+!1)

c Adózás elótt eledménv (A-B]

12 Adóízetésl kótelezeí§éo

D Adózo( eledmény (c_12)

13, Jóváhaqyon osaalék

E, TárqyéVl eredmény (D_13)

A rÖzponl] l,Öhséqvelésl

B, Helyiönkormanyzati
lolíségveÉsi támoqalás

c, Az ÉuróDaj Unlo slluklurahs
álapaiból, illervé a roheziós
Alapból nwjlotl támoqarás

D. NormáííV lámoqatás

E A szeméVi |övedelamadó
néonaíáI ózón r é1, é n. k 2t 16, á
renóelkezése szerinll
íelhasználásálól szóló 1996 éVi
cxxVl,tofu ény álapján k]!tah

F, Kö2szolgállatásl bevét€l

A2 adatok kónywizsqálaflal alá vannak támaszfua. ! le." ffi le-

Futb.ll club Hatvan

Az egyszerúsíte§ év€s beszámoló €redmény-kimutatása 2.

s1 213

98 662

53

Khó|ló vénió:2,60.0 Nyomtatvány ver2ió: t.6 Nyomrá a| 2014,05.18 19,21.40



A kéttős könwvitelt vezető eevéb szer,\r'ezet i

egyszerűsített beszámotója és közháiznúsági melléklete ] nx- r +z

1. s2erv€zet azonosító adabi

F§tball club ltd6n sPorl.lt.solé

1.2 s2ékhely

llányí'ó§zám] Ef€E Telépúlés:

Házs,ám]E--*l Lépcsóház, E] emeret: f---__l
1,3 Bejégyző határozat s,ána, [oP FF.loF|oP6l7/FF|rI' i EE

2. Tároyévb€n véqzeli alapcél §z€íinti és közhasznú tevékenyséqek bémulatása

Egylcllcr rdlj ré.-éí. rtnd3rérca
tlér{á., t tÉDllin k m.!i.rcmlés.,

tarid.|tni önt vék .Fa" & kartarsségi él.{ kibont ko2ríald karra'3r€l"jl.srlÉ§i a. xar.öf,§égéPítési

..didó h.3no.6ltölú... Éliér.l.irck h.gt r.fiÉ!.., caé.r!ág.§ él.rrnódra való nd.lés,
- i.het!aa9§.do.z3i pro9r.m l'3 nélrc|ó.gy"{lan ólatóndljr.ndsi.r ki:l.xlil3. És mílö.lt lé§é

város as vonta.lórr.téb.á lgíjtrmoki'<lv! h.lyi istoláxk!], md6 uÉnpóüa. progrrmokkal {Góli&.
é§ r vlrosl diák3porr §.!..Plöivrl,

és n.m..rkörl 3pon*.pcsolatok lét.sírÉs! é§ t nnt rir!.,
poírr.llP oz.m.lirtése, f.nni tá§. é. iljt.§.ré3.,

há§tnú tlvék nysa!.k:

3. Kózhasznú tevékénységék b€mutatása (tevékeny§é9énkén0

1,4 Nyllvániartá9i szám:

1.4 széruezel ádó§2ámá:

gqz|ori,,l0lo]rFTl

mEEtrEE-E-EE
1.6 xéPüsel6 neve: ofélla zolián Bénalan

3 1 Kózhasznú tevékenység megnevezése]

3,2 Közhasznú tevékenységhe2 kapcsólódó kö2íeladal, iogszabályhely:

3.3

3.4

3,5

Kózhas2nú t€Vékenysé9 célcsopon]a és íélnótt futba]l. tóm rt
Kó2hasznú tevékenységból íészesúlók lél§zárna
Közhasznú tevékenység íóbb ercdményei:

nényij|.gé§, |tiáneóüá3 ;áe-lé3 §.glÉs., kar&s€i ét.r i.jlcgiJ3órck bhct6sa9a
lúrá|i 3porto|{s| anáika, fur&, labd.rlrg3

Kitöhó veaió:2.60.0 NyomtáivánY vénió jr.6 Nyomtafu a: 2014.05,!8 19,21.40



A kettős könylvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhááznúsági melléklete ] pr-l+z

Futba|l club H.tvan

4. Közhasznú tévékénység é.dékébén íelhas:náh vagyon kimutatása

Felhasználi Vaqyonelém me9neVezése

4,2 j Fe|ha§zná|l Vaovonelem meonevézése

Felha§zná[ Vaqyonelem meonevezésé

lélhásznál váqyon limútalása

közhaznú revék.nvséd érdékében
íelha§2nátt váEyon Élmúrátása

5. cél sle.inü iutattá§ok klhutatása

5,1 cél szeílnn |Ufiatá§ meqnevezése

5.2 cél szeanti i!rtatás meonevezése előzó év Tárqy év

53 cél szerinli lutattás hé9nevezésé Elózó év

cél srénnfi tutlatá§ol klmuratása

cél szertnti iuttátások kimurátása
(m,ndössze3en)

6. Vezetó tisztséqviselóknek nyúitott iutlatás

61 Elózó éV (1) íá.qyéV (2)

3 60c

Tisztség Elózó éV (1) Tárqy éV (2]

v€z.tó tiszt§égvisélóknek nyúitott
3 60c 4 32a

Kióltó Vedió:2,60,0 |lyontawány wtió:1.6 Nyoinlálva: 2014.05,18 19-21,40



A k€ttős könn/vitelt vezető epvéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolójaésközh5iznúságimelléklete PR-l42

lc|ub Hetvan

7, Kö2ha32nú iogállá§ megállapításához szükséges mutatók

Előzó év (1) íáí9yé! (2)

B. Eves összes bevétel 8a 35! 159 83l
ebból:

c, A szémélyi iövedelemadó meqhátálozón íészéngk az
adózó réndelkezés€ szerinti t€lhástnáásÁról szó|ó
l99§. évi cxxvl. törvény alápján áturalt összeg 5i

D. xözsrolgáltatási bevétel

E. Noímatív támogatá§

F. Az EuróDai Unió struKuráis a]aoiaiból. ill€tve
a Kohézióa Alapból nyú|iott támogáá§

G, Koríigát bevétel [B_(C+D+E+F)] a8 35a 159 78]

H. Összes ráfordfás (kiadás) 79 43É 72 561

l, Ebb6l személya j€llegű íáíordrtás 44 8a! 39 40,
J, Közhasznú t€vékény§ég íáfordításai 76 §i 7175l
K. Ádózott eredmény a 91a a7 273

L. A szervezél munkáiában kózremúköd6 közéldek0 önkénles
tevék€nvséo€t véozó személvék száma
ía köréíaekü önkónte§ ievékánvsédról szóló
2005, évi Lxxxvlll, törvénynek Íreqlele|óén) c

Erőíorr ás elláíóft sal mutatói

Ecív 32. § (4) a) I(B!+B2)/2 > 7 0oo o1a, - Fll B !
EcN 32 § (4) b) [Kl+K2>=a] a !
Eclv. 32 § (4) c) Kl1+]2 A1 A2)(HJ+H2)>=a-25] a !

Társad a] ni íámagalottság m uíató j

Ectv 32- § (5) a) ícl+c2)(Gl+G2) >=o,a2] - x
ECtv. 32. § (5) b) IQl+J2)/(Hl+H2)>=a,s] E tr
Ectv. 32- § (5) c) íLl+L2)/2>= 10 fő] ! B

Kitöltó v€rZió:2,60.0 Nyomtaavány verrió:1,6 Nyomtatva: 2014.05.18 19.21,40



A_kenős könywitel1 vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közh5Óznúsági meliéklete PK-142

Támogalás proqlam ehev€zése: 1Aoból 2o1U2o12. báinoki

Támogató meonevezé§e 9.rc2éi.|. oÍsa!§i -Ó

közponli köhségvelés m

ónkolmáot.zatikóitséqvetés ü

!
!

Támogál,í§ ]dótártama: 07,01, _ 2015.06,3t)

7aa 551

- ebból a lárgyévre ]Uú osszeq 24 ot7 oó3

_ lár9yévben lelhasznak o5szeg 24 017 009

- tárcyéVbén tolyósított ósszeg
22 345 721

viss2até.ítendó ! Vissza neh té.íléndó E
Tárgyévben íélh6.nát össz€g lészlétezé§é jogcíménként

129 50o

1 541 788

22 345 72L

24 oL1 oo9

\rá\án|iB.pepon tátrlog&is r.
il?§llményflj l.iu tas tórént A. .t
2,34!i.721 F]t d Tá.s.§ági Adóból t

,gat*s tá.gyévi íelhasználásának szövegés bemutatása:

@üisi prog;hiáb-l
löt rml !! ötatt6ép,illcl íóldszintién.k é3 llrfilEnli r, oremc tlizooót uc, ltblyr ö§9.q, e brutló b.fuhátás 7ooeá.

Kilöttó véEió:2,60.0 Nyofr tltvány vér.ió;1,6 Nyomtatva: 20 .05,18 19.21.40



A kettős könywite|t
egyszerűsíteft beszámolója

vezető €gyéb szervezet 
]ésközhasznúságimelléklete PK-142

dákodó §r.@.t k

kózponil kóltségveiés m

mlz2o13, á..d

önkormányzáti kdLIiséovetés !
!

Támogatá9 Program elneVezése

Támogató mé9neVezése

Támogatá5 idótanama:

_ ebbóla táqyéVle juló össz€g] 6142o a1o

_ tárgyévben lélhasznáh ö§szeg:

ÉlqyéVben íovósított összeo:

Támogatá§ tárgyévi féahasználá§ának szóv.oes bemuiátása:
ból .rdh&ó lálán!,.s.rgl3Porr Én@ i.lipr!!'án §ám1 b.rs FPHPllx§'7/2otz

§k{r. !..uh&á6 iolcÍhln b.lül:
Ég}.ddll.t futb.lló|tóu Ó éP{l.téEk EtóÉr b.aPÍé3én.k 2. lli.h.. . sporn lcP k rltésón.k bontá.4 lii k r'tésE .. n rb.llartózó búlore:áÉ.. |lbr.nigPálF Élúií*|.. ánalakító.,
E€)rldllcr úán!Étl§_nadéséh.. s2ot§ég6 lölts€ék !H4ése: ldrót baE, gálllr&i kolt§€, bérl?ü d'l.k,

07. 01. _ 2otrl 6 3)
n

l íámoqalás tiplsa: visszaléíítendó f] vissza nern térítendó m
Tárgyévbén'élh8§znált ös5ze9 lé§zlété2é3é io9címénként

E!y..úlci fulb.jllr|(ö:ó épillaó..a t?tótér b.éPíté.én.,k 2. llt m., a spoír.l.P t ríté6én l DonÉ., új k9.1ré3
É§., futbdlötilr.Ó bÚbrot4.á, lábt!.igPáF l.llijltá.a, áál.xltá.aEg!.i|!í."!1!!d!_"9*lé!éhd srüks.gÉ tóltsagek fodeé..: .<|zók béÉ. =á]tltási kó,t§éq, bér|.ti d|iak.M&i díic(. ídk6zlré§i kóll§égck| óti...éi kólEéú..*. gyóqygG. & s9orcsrilr: bcazlzé*

i-i jóból á.|h]úó ltihányca.pdBpon limo9r& ú.lhe
l.lztasi proqrú s:áma: b./sFP xPllxraírr2ol2

6.kir, b.ruhá& joocím.n b.|ül:

d .lábbi Érér.n ség.k.c l.ú íordíw..

xilóhó véziói2.60.0 Nyomtátvány Verzió:1,6 Nyontálvá: 20t4,05.18 19.21.41



A.kettős_ kónywitell vezelő egyéb szervezet
egyszerusltelt beszámolóia és közhasznúsági melléklete PK-142

rámogatás TAo,ból arl3r2a&. á/d

közponr kóhségvetés m

Támoqarásr prograff elnevezése:

TámogaIó megnevezése:

_ ebbőla tárgyéwe jUú összeq

_ rárgyévben felhasznált osszeq

_ tárgyévben fovósitott ósszegj

ónkormányzati kólt§égvétés

07. 01. _ 2lr14, 116. 30,
!

Támooatas idótaíama

j Támogalásr Ósszeg:

Viss,alélítendó ! viss2a nem térítendó

,rEftfi d.d2§.rék bérérck kifi 2.(é!.,
lít&i-, bérbri díi.r kmt!té§.,

tárnoraások 2013. tt.@mlr€. nón.Fb.n érklrr.k ., E9y6üi"t .é9Ó...

iÚliB 1'jé6l § Egyeclilr 2o8r2ol4, é;riaP.llflil.§rt&i-plogláfilján.k n.rvalósíiá§.],,1.9-k r-dödöú &-póda .'!a'.-,o* ki.l*|*. -rgromnr e .portszixon-odtű, "i"g';i];ö.,.áEt n'"q*o..* k".i,t,"k aorG-ol m.9ked6dr.k. d UiánFi á§on úlíjl d .a.e*t -.ú;i;;", ;iiiÁ-iiönparvat *rl!.t .l|jö lctr

felhazná|t ö§szég részlétézésé j09címénkénl

L 474 384

Dologi
3 a97 4a2

0

14 671796

Támoqatá§ tárovévi f élh62nálá§ánák szövege§ b€mltatása:
uI & dábbi blh.§z

kitólló wrzió:2,60.0 Nyofi latvány v€Eió:1.6 Nyömtalva: 20!1,05.18 19,21-41



ffi l A kettős könywitelt vezető €gyéb szervez€t l

mEnÉ| | ecysz€rűsített beszámolója és kózhásznúsá8i melléklete L PK- I42

G§i i

Támogatási program €lnévezésé]
artbdll club }aatyán sportlgFdrllt targyi .lEtart bcNh&&ánar é. motódaién.l

Támo9ató megnevezése: ,lúrra5 vórcÉ onto.mán].re

központi kóhséovétés

ónkormánwati köhséavetés

!
ts

!
!

Támoqatás idűanamá: Icu]. 01, o1. - 2irlj!. P. 31.

47 465 4oa

_ ebból a lárgyéwe juló összeg] 47 1Ás 4na

_ ÉlgyéVbén íelhasznáh ö5sze9: 47 1165 4oa

tá€yéVb€n lotyó§ibn irsszeq:
17 65 44a

visszarélílendó n Vi§sza nem lélílendó m
Tárgyévben felhásználl összeg részletezésé lo9címénkénr

9 45at 7qo

É 014 210

21997 4óa

47 465 4oa

TámoEat& tárgyévi lclhasználásának szöveq€s bemutalása:
var§é on*omrlFí. r árluzu2 é. 2orz2ot3. sPo.tÉjl.§.ési
r f$qó) üzio6hotr 24.g9r./tol Ft ó€szcgb.n.

sr.réplö ingaüúb.Nhózá..r
Egy.lril.r mok&é§éhg golcag6 rámog#ól a |él..íllnény í!n.!n tísáv.| k Pc$les ki&&ók k r$lt k

r 2ol!iaol2. é3 2ol2r2ar3. P.ogrrmban ...rGplö ingril.nb.ruhárá§ok
(116) bizto.író,da 2a.sr..{l Fr ar.§..gb.n.

EgFql|cr múködó!éha !.otsaq6 Énog:tá§ból a 
'ér.6írnény 

funnt .tlsév.l k P.solío. rid&ok k rirllrk

Kitöltó !€rrjó:2-60.0 ilyomtatvány v€rzió:1.6 Nyomlátva: 201405.18 19,21,41


