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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A szervezetet nyilvantarto birosag megnevezese:

107 Szekesfehervari Torvenyszek

Bekuldf adatai (akinek az ugyfelkapujan kereszti.il a kerelem bekuldesre kerul)

EI6tag Csaladi nev

IKJujber

Else utonev Tovabbi ut6nevek

IcJ=an:.:,;o:..:s.:..:n.:..e [ 1'---- _
IL--M_ar.....,.gi_t [ 1'-- _
I=M=ar=gi:..:....t [ I -----.J

Vise It nev:

Szuletesi nev: IHarmat

Anyja neve:

Szuletesi orszaq neve: IMagyarorszag==============================~Szuletesi telepules neve: I_Sz_e_k_es_f_eh_e_rv_a_'r _

szuletesl ideje: ~-~-ffi

Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg f6bb adatainak rneqjelenltese
(Elektronikus kiti:iltes eseten meson - nem (rhato - mezi5k.)

Neve:

l"Teljes Eler' Szociatis Alapitvciny

Nyilvantartasi szam: ~_~_= Targyev: ~

Ny.v.:1.0 A nyorntatvany papfr alapon nem kuldheto be! Nyomtatva: 2017.05.16 13.53.51



2016.ev
PK-242

A kettos konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A szervezetet nyilvantarto bfrosag meqnevezese:

107 Szekesfehervari Torvenyszek

Targyev:

[ililiEJ

vatassza ki, hogy a beszarnolo (es kozhasznusaqi melleklet) az alabbiak kozul melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szemely szervezeti egyseg (szarmaztatott jogi szernely)

Szervezet neve:

I"Teljes Elet" szocraus Alapftvany

Szervezet szekhelye:

tranyltoszam: ~~G~ Telepuh~s: Isored

Kozterulet neve: IRakoczi~=====T~~~r=====r-~~Hazszarn: 146 [ t.epcsohaz: Emelet:

Kozterulet jellege: 1 utca

Ajto:'--;::I====

Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

Jogi szernely szervezeti egyseg szekhelye:

lranyftoszam: DODD Telepules:

Kozterulet neve: ,

Hazszarn: ,==========::::;-[ -;-L-:;e:-:::p:-::c-=-s~6h;::-az~':::-:'1========:;-~E;:-m=e-;-:::Iet:

Kozterulet jellege:

Ajto:

Nyilvantartasi szam:
(Jogi szemety szervezeti egyseg eseteben: "Anyeszervezet"}

Bejegyzo hatarozat szarna:
(Jogi szemety szervezeti egyseg esetebeti:
Jogi szemellye nyilvanrt6 beterorst szama)

Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg adoszama:

IDe'i J6zsef
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg
kepviselojenek neve:

Kepviseld alalrasa:

Keltezes:

Szekesfehervar

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kuldhetd be! Nyomtatva: 2017.05.1613.53.51



A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi rnelleklete

2016.ev
PK-242

Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve:

l"Telies Eler' SzociAlis Alapftvany

Az eqyszerusftett eves beszamolo merleqe (Adatok ezer forintban.)

EI6z6 ev EI6z6 ev Tarqyev
helyesbltese

ESZKOZOK (AKTfvAK)

A. Befektetett eszkozok 1303 11 099

I. lmmaterialis javak 0 0

II. Targyi eszkozok 1303 11 099

III. Befektetett penzuqyi eszkozok 0 0

B. Forg6eszkbzbk 22210 12325

I. keszletek 0 0

II. Kovetelesek 0 0

III. Ertekpapirok 0 0

IV. Penzeszkozok 22210 12325

C. Aktfv id6beli elhatarolasok 0 0

ESZKOZOK OSSZESEN 23513 23424

FORRAsOK (PASSZfVAK)

D. Sajat t6ke 23398 23424

I. Indul6 t6ke/jegyzett t6ke 300 300

II. Tokevaltozas/eredrneny 18268 23098

III. Lekbtbtt tartalek 0 0

IV. Ertekelesi tartalek 0 0

V. Targhevi eredmeny alaptevekenyseqbol
4830 26(koz asznu tevekenyseqboi)

VI. Tarqyevi erderneny vallalkozasi tevekenyseqbol 0 0

E. Celtartalekok 0 0

F. Koteiezettseqek 115 0

I. Hatrasorolt kotelezettseqek 0 0

II. Hosszu lejaratu kotelezettseqek 0 0

III. Rbvid lejaratu kotelezettseqek 115 0

G. Passzfv id6beli elhatarolasok 0 0

FORRAsOK OSSZESEN 23513 23424

Ny.v.:1.0 A nyorntatvany papfr alapon nem kuldheto be! Nyomtatva: 2017.05.1613.53.51



A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

2016.ev
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

rTe,jes Eler Szocicilis Alapftvany

Az eqyszerusltett eves beszarnolo eredmenykimutatasa
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevekenyseq Vallalkozasi tevekenyseq bsszesen

e/ozo ev e/ozo ev targyev e/ozo ev e/ozo ev targyev e/ozo ev e/ozo ev targyev
he/yesbftese netyesbttese he/yesbftese

1. Ertekesftes nett6 arbevetele

2. Aktivalt sajat teljesltmenyek
erteke

3. Eqyeb bevetelek 9571 5565 9571 5565

ebb61:

- tagdfj,
alapft6t61 kapott befizetes

- tamoqatasok 9571 5565 9571 5565

4. Penzuqyi rmlveletek
179 97 179 97bevetelei

A. osszes bevetel (1+-2+3+4) 9750 5662 9750 5662

ebb61: kozhasznu tevekenyseq
9750 5662 9750 5662bevetelei

5. Anyaqjellequ ratordltasok 4274 5396 4274 5396

6. Szernelyi jellegu ratordltasok 0 0 0 0

ebb61: vezet6 tisztseqviselok
juttatasai

7. Ertekcsbkkenesi lefras 594 204 594 204

8. Egyeb ratorditasok 14 0 14 0

9. Penzugyi rrulveletek
38 36 38 36ratordftasai

B. bsszes ratordftas
4920 5636(5+6+ 7+8+9) 4920 5636

ebb61: kozhasznu tevekenyseq
4920 5636 4920 5636ratoruitasai

C. Adozas el6tti eredmeny
4830 26 4830 26(A-B)

10. Adofizetesi kotelezettseq 0 0 0 0

D. Tarqyevi eredrneny (C-10) 4830 26 4830 26

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem ktildheto be! Nyomtatva: 2017.05.16 13.53.51



A kettos konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

l-relies Elet" Szocicilis Alapitvany

Az eqyszerusltett eves beszamolo eredmenykimutatasa 2. (Adatok ezer torintban.)

Alaptevekenyseq Vallalkozasi tevekenyseq Osszesen

e/ozo ev e/ozo ev targyev e/ozo ev e/ozo ev targyev e/ozo ev e/ozo ev targyev
he/yesbftese betyesbitese hetyesbitese

Tajekoztat6 adatok

A. Kbzponti koltseqvetesi
1000 500 1000 500tarnoqatas

B. Helyi onkormanyzati
koltseqvetesi tarnoqatas

C. Az Eur6pai Uni6 strukturalis
alapjaib61, illetve a Kohezios
Alapb61 nyujtott tarnoqatas

D. Normatfv tarnoqatas

E. A szernelyi jbvedelamad6
rneqhatarozott reszenek ad6z6
rendelkezese szerinti telhaszna
lasarol sz616 1996. evi CXXVI. 1616 1773 1616 1773
torveny alapjan kiutalt osszeq

F. Kozszolqaltatasi bevetel

Konyvvizsgal6i zaradek

Az adatok konyvvizsqalattal ala vannak tarnasztva. o Igen 00 Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem klildhet6 be! Nyomtatva: 2017.05.16 13.53.51



% A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
~~ egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

PK-242ai 2016.ev~~

1. Szervezet / Jogi szernely szervezeti egyseg azonosit6 adatai

1.1 Nev: Szervezet

!'-reljes toler' SzociaJis Alapitvany

I
1.2 Szekhely: Szervezet

lranyltoszarn: ~@]0~Telepules:
Isored [

Kozterulet neve: IRak6czi [ Kozterulet jellege:
lutca [

Hazszarn:
146 [ t.epcsohaz: I [ Emelet: I [ Ajt6:

I [
1.1 Nev: Jogi szernely szervezeti egyseg

I I
1.2 Szekhely: Jogi szemely szervezeti egyseg

Iranyftoszarn: DODD Telepules: I I
Kozterulet neve: I I kozterulet jellege: I [
Hazszarn: I [ t.epcsohaz: I [ Emelet: I I Ajt6:

I [
1.3 Bejegyz6/ Jogi szernellye nyilvanfto hatarozat szama: @El.~.[ilifflill ~/!ill
1.4 Nyilvantartasi szarn: ("Anyaszervezet'J [ill-~- [ili]illJI]
1.5 Szervezet / Jogi szemely szervezeti egyseg adoszarna: ~~@]~~~0@J-~-@J0
1.6 Szervezet / Jogi szernely szervezeti egyseg

IDeli J6zsef Ikepviselojenek neve:

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenyseqek bernutatasa

2016 februarjaban farsangi mutatsaqot szerveztfink a serult es az oket segito tiataloknak. Mcijus es junius
honapban a turnusvezetok turnusonlffint tartottak felkeszltGt az onkentes segitGknek. 2016-ban 136 serlilt
tiatall hivtunk meg nyaralni. Az egyhetes turnusok julius 2-tGI augusztus 27-ig tartottak. A serult tiatalok es
szemelyi segitoik, tobb mint 300 fo elszaJlasolasarol, teljes ellat.isarol, proqramjalro], kirandulasairOl, a
nyaralasnak helyet ado hAz uzemkepessegerol, az udvar es a ken folyamatos gondozasarol az alapftvany
gondoskodon. Majus 7-en es november 5-en onkentes munkanapot szerveztfink, aminek kereteben kern
munkaJatokat vegezwnk a tabor teruteten, kivagtuk az elszaradt takat. megnyestOk a bokrokat, es
elGlffiszitettOk a terliletet kerftesepfteshez es feden kiOlo epftesehez. Oktoberben rendeztlik meg szokAsos
evi, nagy baran talaJkozonkat blitevel, tilmvetftessel, zenss-tancos esnel, tobb szaz fo fogyatekkal elo
nvaralo seoito szlilo reszvetelevel. Decemberben Mikulas-estet tartottunk.

3. Kozhasznu tevekenyseqek bemutatasa (tevekenyseqenkent)

3.1 Kozhasznu tevekenyseq meqnevezese: IserUlt fiatalok terltesrnentes taboroztatasa [
3.2 Kozhasznu tevekenyseqhez kapcsol6d6 kozfeladat, [oqszabalyhely: Iszocialis, gyermekj61t\ti szolqaltatasok

12011.evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 13§ (1) 8., 15. [
3.3 Kozhasznu tevekenyseq celcsoportja: Ifogyatekkal eliSszemelyek, onkentes kortars segit6k [
3.4 Kozhasznu tevekenyseqbol reszesulok Ietszama: 1300 [
3.5 Kozhasznu tevekenyseq f6bb eredmenyei:

136 tobbsegeben csaladban nevell serlilt tiatal nyaralt terftesmentesen mintegy 200 onkentes kortars
isegitovel. KulturaJis, kezmilves es sport programokon, kirandulasokon venek reszt, bariitsagok alakultak
kozonOk es kozossegi elmenyekben volt reszOk.

Ny.v.:l.0 A nyorntatvany papfr alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2017.05.16 13.53.51
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A kettds konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve:

l"Teljes Eletn SzociaJis Alapftvany

5. eel szerinti jutattasok kimutatasa
(Adatok ezer forintban.)

5.1 eel szerinti juttatas rneqnevezese EI6z6 ev Tarqyev

4920 5636

5.2 eel szerinti juttatas meqnevezese EI6z6 ev Tarqy ev

5.3 eel szerinti jutattas rneqnevezese EI6z6 ev Tarqy ev

eel szerinti [uttatasok kirnutatasa
4920 5636(osszesen)

eel szerinti juttatasok kirnutatasa
4920 5636(mindosszesen)

6. Vezeto tisztseqviseldknek nyujtott [uttatas

6.1 Tisztseq Elozo ev (1) Tarqyev (2)

0 0

6.2 Tisztseq EI6z6 ev (1) Tarqy ev (2)

A. vezeto tisztse9.viseloknek nyujtott
[uttatas (mindosszesen): 0 0

Ny.v.:1.0 A nyorntatvany papfr alapon nem kuldheto be! Nyomtatva: 2017.05.16 13.53.51
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A kettds konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete

Szervezet I Jogi szernely szervezeti eqyseq neve:

r'Tel;es ~Ietft Szocialis A1aphvAny

7. Kozhaszrui jogallas rneqallapltasahoz szukseqes mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Elozo ev (1) Tarqyev (2)

B. Eves osszes bevetel 9750 5662

ebbol:

C. A szemelyi j6vedelemad6 meqhatarozott reszenek az
ad6z6 rendelkezese szerinti telhasznalasarol sz616 1616 17731996. evi CXXVI. torveny alapjan atutalt 6sszeg

D. Kozszolqaltatasi bevetel

E. Normatfv tarnoqatas

F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, iIIetve
a Kohezios Alapb61 nyujtott tarnoqatas

G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F)] 8134 3889

H. Osszes ratordftas (kiadas) 4920 5636

I. Ebb61 szernelyi jellegu ratordltas 0 0

J. Kozhasznu tevekenyseq ratordltasai 4920 5636

K. Targyevi eredrneny 4830 26

L. A szervezet munkajaban kozrernukodd kozerdeku onkentes
tevekenyse!let ve~z6 szernelyek szama

200 200&ak6zerdekli 6nkentes tevekenyseqrol sz616
005. evi LXXXVIII. torvenynek megfelel6en)

Eroforras ellatortsag tnutetoi Mutata tetjesitese

/gen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - FtJ ~ D
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=OJ ~ D
Ectv. 32. § (4) c) [(ll+/2-Al-A2)/(Hl+H2»=0,25J D ~

Tarsadalmi tamogatortsag rnutetoi Mutata tetjesltese

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(Gl+G2) >=0,02J ~ D
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl +J2)/(Hl +H2»=0,5J ~ D
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)/2>= 10 fo] ~ D

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem ki.ildhet6 be! Nyomtatva: 2017.05.16 13.53.51



A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

2016.ev
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Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve:

l'Teljes Eler' Szocicilis Alapftvany

Tarnoqatasi program elnevezese: serult fiatalok nyaraltatasa

Tamoqato meqnevezese: OrszaggyUles fejezeti kezelesu eloiranyzat

kbzponti kottseqvetes 00
onkorrnanyzati koltseqvetes 0

Tarnoqatas torrasa:
0nernzetkozi torras

mas qazdalkodo 0
Tarnoqatas id6tartama:

Tamoqatasi bsszeg: 500

- ebb61 a tarqyevre jute bsszeg: 500

- tarqyevben telhasznalt bsszeg: 500

- tarqyevben tolyositott osszeq: 500

Tarnoqatas tfpusa: visszaterltendo 0 vissza nem terttendo 00
Targyevben telhasznalt osszeq reszletezese joqcfrnenkent:

Szernelyi

Dologi 500

Felhalmozasi

bsszesen: 500

Tarnoqatas targyevi tethasznalasanak szoveqes bernutatasa:

A t.imogatAst fogyatekkal elo nyaraJ6k es segitoik taborozasanak kbltsegeihez, ellatasukhoz es prograrnjaik
megvaJ6sftas.ahoz hasznciltuk tel.

Az uzleti evben vegzett f6bb tevekenyseqek es programok bernutatasa

~016februarjaban farsangi mulatsagot szerveztiink a seriilt es az I>ket segitl> fiataJoknak. Majus es junius h6napban a
lturnusvezetok turnusonicent tartottak felkeszitl>t az bnicentes segitl>knek.. 2Gl6-ban 136serult fiatalt hfvtunk meg
nyaralni. Az egyhetes turnusok julius 2-tol augusztus 27-ig tartottak. A serult fiatalok es szemelyi segitl>ik, tobb mint
poo fl> elszcillasola.sar6l, teljes ellatascir61, prograrnjair61, kirandulasair61, a nyaralasnak helyet ad6 haz
iizemkepessegerol, az udvar es a ken folyarnatos gondoza.sarol az alapitvany gondoskodon. Majus 7-en es november
Is-en bnicentes munkanapot szerveztiink, arninek kereteben kerti munkcilatokat vegeztiink a tabor teruleten.
pkt6berben rendeztiik meg szokasos evi, nagy barati talcilkoz6nkat biiffivel, filmvetitessel, zanes-rancos esnel, tbbb
szaz fo foavatekkal elo nvaraJo seaito sziilo reszvetelevel. Decemberben Mikulas-estet tartonunk..

Ny.v.:1.0 A nyorntatvany papfr alapon nem kuldheto be! Nyomtatva: 2017.05.16 13.53.51
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A kettos konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kdzhaszmisagi melleklete

Szervezet I Jogi szernely szervezeti egyseg neve:

''''relies Eler' SzociAiis AlapftvAny

Csatolt mellekletek

PK-142-01 Konywizsgal6i jelentes Metlekle: csatolva: D
Eredetivel rendelkezik: D
Meltektet csatolva: [&J
Eredetivel rendelkezik: [&J
Mellekiet csatolva: D
Eredetivel rendelkezik: D
MelIeklet csatolva: D
Eredetivel rendelkezik: D
Melleklet csatolva: D
Eredetivel rendelkezik: D
Melleklet csatolva: D
Eredetivel rendelkezik: D

PK-142-02 Szoveges beszamo/6

PK-142-03 Jegyzokonyv

PK-142-04 Ielenleti IV

PK-142-0S Meghata/mazas

PK-142-06 Egyeb

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon nem kuldheto be! Nyomtatva: 2017.05.16 13.53.51



"Teljes Elet" Szocialis Alapitvany

Beszamolo 2016. evi tevekenysegrol

A 2016. ev folyaman a ..Teljes EleC Szocialis Alapitvany kuratoriumanak tagjai es a
tumusvezetok 5 alkalommal jortek ossze, hogy megbeszeljek es rnegszervezzek az eves
programot, elokeszitsek a fogyatekkal el6 fiatalok nyaraltatasat. es hatarozzanak az
alapitvanyt erinto kerdesekben.
Februar 13-an farsangi mulatsagot szerveztunk a serult es az oket segit6 fiataloknak a
szekesfehervari Felsovarosi Kozossegi Hazban,
Majus es junius honapban a turnusvezetok turnusonkent tartottak felkeszitot az onkentes
segit6knek.
Alapitvanyunk szervezeseben es kozremukodesevel junius 9-en nyilt meg a Szabadmuvelodes
Hazaban egyik onkentesunk, Toth Tamas Sandor a szegedi Motivacio Muhely
tanodapedagogusa altai keszitert Selfie cimu fotokiallitas. A tarlat figyelemfelhiv6
indittatassal jott letre, celja, hogy vegyiik eszre a minket korulvevo problemakat, hogy legyen
bennunk igeny azok megoldasara. hogy segitsunk embertarsainknak.
2016-ban 136 serult fiatalt hivtunk meg nyaralni. Az egyhetes turnusok julius 2-t61 augusztus
27-ig tartottak. A serult fiatalok es szemelyi segitoik, tobb mint 300 fo elszallasolasarol, teljes
ellatasarol. programjairol, kirandulasairol. a nyaralasnak helyet ado haz uzemkepessegerol, az
udvar es a kert folyamatos gondozasarol az alapitvany gondoskodott. Az uzernkepesseg
biztositasa vegett egy rnosdo kontenert bereltunk.
A nyaralas soran a serult es a segito fiatalok egyutt. kozosen vettek reszt a programokon. A
tabori hetek soran kiscsoportos beszelgeteseket, kezrnuves foglalkozasokat, ugyessegi
jatekokat, sport programokat, tumusonkent egynapos autobuszos kirandulasokat, zenes-tancos
esteket szerveztunk. Volt jelmezkeszites, szinpadi jelenet betanulasa es eloadasa, tabortuz,
filmvetites.
Majus 7-en es november 5-en onkentes munkanapot szerveztunk, aminek kereteben kerti
munkalatokat vegeztunk a tabor teruleten, kivagtuk az elszaradt fakat, megnyestuk a
bokrokat, osszegyujtottuk a lehullott gyumolcsot es atgereblyeztuk a kertet. Tovabba
elokeszitettuk a teruletet keritesepiteshez es fedett kiUl6 epitesehez.
Oktober 22-en rendeztuk meg szokasos evi, nagy barati talalkozonkat tobb szaz [6: nyaralo,
segit6. szulo reszvetelevel. A baratok ternplornaban tartott halaado szentmise utan a Szent
Istvan Muvelodesi Hazban bufevel. filmvetitessel. zenes-tancos bulival folytatodort a
program.
December 3-an delutan Mikulas-estet tartottunk. este pedig a MissMister's zenekar jovoltabol
jotekonysagi koncert volt a Szekesfehervari Felsovarosi Kozossegi Hazban az alapitvanyunk
es a Szekesfehervari Csaladsegito Kozpont altai gondozott nagycsaladosok tarnogatasara.

Eves programunk rnegvalositasat a szernelyi jovedelernado 1%-anak felajanlasabol befolyt
osszegen kivul maganszemelyek, cegek, alapitvanyok tamogatasa tette lehetove, amelyet
ezuton is koszonunk.


