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A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

I"TeljeS Elet" Szocialis Alapftvany

Az eqyszerusrtett eves beszarnolo merleqe
(Adatok ezer forintban.)

EI6z6 ev EI6z6 ev Tarqyev
helyesbltese

ESZKOZOK (AKTIV AK)

A. Befektetett eszkozok 1897 1303
I. lmmaterialis javak

II. Tarqyi eszkozok 1897 1303

III. Befektetett penzuqyi eszkozok

B. Forg6eszkozok 16842 22210

I. keszletek

II. kovetetesek

III. Ertekpapirok

IV. Penzeszkozok 16842 22210

C. Aktfv id6beli elhatarolasok

ESZKOZOK OSSZESEN 18739 23513
FORRAsOK (PASSZIVAK)

D. Sajat t6ke 18568 23398

I. Indul6 t6ke/jegyzett t6ke 300 300
II. T6kevaltozas/eredmeny 19540 18268

III. t.ekotott tartalek

IV. Ertekelesi tartalek

V. Tarqyevi eredrneny alaptevekenyseqbol -1272 4830

VI. Tarqyevi erderneny vallalkozasi tevekenyseqbol

E. Celtartalekok

F. Kotelezettseqek 171 115
I. Hatrasorolt kotelezettseqek

II. Hosszu lejaratu kotelezettseqek

III. Rovid lejaratu kotelezettseqek 171 115

G. Passzfv id6beli elhatarolasok

FORRAsOK OSSZESEN 18739 23513
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A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszmisagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

I"TeljeS Elet" Szocialis Alapltvany

Az eqyszerusitett eves beszamolo eredrneny-kirnutatasa (Adatok ezer forintban.)
Alaptevekenyseq Vallalkozasi tevekenyseq Osszesen

el6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 ev e/6z6 ev ttJrgyev el6z6 ev el6z6 ev targyev
tietyesbttese tietyesbttese netyesbttese

1. Ertekesftes nett6 arbevetele

2. Aktivalt sajat teljesftmenyek
erteke

3. Egyeb bevetelek
3251 9571 3251 9571

- tagdij. alapft6t61 kapott
beftzetes

- tarnoqatasok 3251 9571 3251 9571

- adornanyok

4. Penzuqyi mOveletek bevetelei 282 179 282 179

5. Rendkfvuli bevetelek

ebb61:

- alapft6t61 kapott befizetes

- tarnoqatasok

A. Osszes bevetel (1+2+3+4+5) 3533 9750 3533 9750

ebb61:kozhasznu tevekenyseq
bevetelei 3533 9750 3533 9750

6. AnyagjeliegO ratordttasok 4763 4274 4763 4274

7. Szernelyi jeliegO ratorditasok

ebb61:vezet6 tisztseqviselck
juttatasai

8. Ertekcsokkenesi lelras 42 594 42 594

9. Egyeb ratorditasok 14 14

10. Penzugyi mOveletek
raforditasai 38 38
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A kettfis konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszarnoloja es kozhasznusagl melleklete PK-142

Szervezet neve:

I"TeljeS Elet" Szocialis Alapltvany

Az eqyszerusftett eves beszarnolo eredrneny-kirnutatasa 2.
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevekenyseq Vallalkoz asi tevekenyseq Osszesen

e/6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 ev e/6z6 ev targyev
netyesbttese tietyesbitese netyesbitese

11. Rendkivuli ratorditasok

B. Osszes ratordltas
(6+ 7+8+9+10+11) 4805 4920 4805 4920

ebbdl: kozhasznu tevekenyseq
ratorditasai 4805 4920 4805 4920

C. Adozas elotti erecrneny (A-B) -1272 4830 -1272 4830

12. Adofizetesi kotelezettseq

o. Ad6zott eredrneny (C-12)
-1272 4830 -1272 4830

13. Jovahaoyott osztalek

E. Tarqyev: eredrneny (0-13)
-1272 4830 -1272 4830

Tajekoztat6 adatok

A. Kbzponti koltseqvetesi
1000 1000tarnoqatas

B. Helyi onkorrnanyzati
koltseqvetesi tarnoqatas

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

O. Normatfv tarncqatas

E. A szernetyi jbvedelamad6
rneqhatarozort reszenek ad6z6
rendelkezese szerinti
telhasznalasarot sz616 1996. evi

1469 1616 1469 1616oxxvr.torveny alapjan kiutalt
osszeg

F. Koz szolqaltatasi bevetel

Az adatok konyvvizsqalattal ala vannak tarnasztva.
Konyvvizsgal6i zaradek 0 Igen 00 Nem
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PK-142
A kettds konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet

egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

1. Szervezet azonosft6 adatai

1.1 Nev

r'Teljes EletQ SzoeiaJis Alapftvany

1.2 Szekhely

rranyttoszarn: ~~0@] Telepules: I'-s_o_r_ed [

[Kozterulet neve: IRak6ezi [K6zterOlet jellege:

Hazszarn: 146 [ t.epcsohaz: [ Emelet: 1 Ajt6:

1.3 Bejegyz6 hatarozat szarna: @f].rn·~/~ I@IJ

lutea

--[

1.4 Nyilvantartasi szarn: [ili]-[ili] - [ilili[Ill]
~~@]~@]~~@]-~-@]~1.4 Szervezet adoszama:

1.6 Kepvisel6 neve: IDeli J6zset

2. Targyevben vegzett alapeel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa

12015.tebruarjaban farsangi mulatsagot szerveztunk serOlt es az 6ket segft6 fiataloknak. Majus es j{jnius
h6napokban a nyari taborainkat vezet6 turnusvezet6k tartottak felkeszlt6t az onkentes seglt6knek. 2015-ben
134 serOlt fiatalt hfvtunk meg nyaraJni. Az egyhetes turnusok j{jnius 28-t61 augusztus 22-ig tartonak, A serOlt
ltiatalok es szemelyi segft6ik. mintegy 300 M elszaJlasolasa,61, telje3s ellatasar61, proqramjarre],
kirandulci.sair61, a nyaraJasnak helyet ad6 haz uzemkepesseger6l, a nyaraJ6hely folyamatos gondoz.ascir61
~ aJapftvany gondoskodott. Oktoberben rendeztuk meg a szokasos evi nagy barati taJaJkozonkat tobb szaz
iFOnyaraJo, segft6, szOlO reszvetelevel. Oecemberben Mikulas est zarta az evet.

3. Kozhasznu tevekenyseqek bemutatasa (tevekenyseqenkent)

3.1 Kozhasznu tevekenyseq meqnevezese: Iserult tiatalok teritesmentes taboroztatasa [
3.2 koznasznu tevekenyseqhez kapcsol6d6 k6zfeladat, joqszabalyhely: !szocialis, gyermekj6h~ti SZOlgaltatasok[

12011.evi CLXXXIX. tv. Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 13§ (1) 8., 15. [
3.3 kozhasznu tevekenyseq celcsoportja: Itogyatekkal el6 szernelyek, onkentes kortars segft6k I
3.4 Kozhasznu tevekenyseqbol reszesulok letszama: 1300 [
3.5 Kozhasznu tevekenyseq f6bb eredmenyet:
134 tobbsegeben csaJcidban nevelt serOlt fiatal nyaraJt terftesmentesen mintegy 170-200 onkentes
kortars segft6vel. A tanorozas idejen a sz0l6k kikapcsolodhattak a folyamatos gondozasb61. A nyaraJ6k
szamos kulturalis, kezmOves es sport programon, vaJamint kirandulasokon vehettek reszt. A serOlt es
ep fiataJok kozott baratscigok aJakultak ki, es sok kOzossegi elmenyben volt reszuk.
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PK-142
A kettfis konyvvitelt vezetf egyeb szervezet

egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

Szervezet neve:

I"Teljes Elet" Szocialis Alapltvany

5. Cel szerinti [utattasok kirnutatasa (Adatok ezer forintban.)

5.1 eel szerinti juttatas rneqnevezese EI6z6 ev Tarqyev

serult fiatalok taboroztatasa 4805 4920

5.2 eel szerinti juttatas meqnevezese EI6z6 ev Tarqy ev

5.3 eel szerinti jutattas rneqnevezese EI6z6 ev Tarqy ev

Cel szerinti juttatasok kimutatasa
4805(osszesen) 4920

Cel szerinti juttatasok kimutatasa
(rnindosszesen) 4805 4920

6. Vezet6 tisztseqviseloknek nyujtott juttatas

6.1 Tisztseq EI6z6 ev (1) Tarqyev (2)

0 0

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

A. Vezet6 tisztse9.visel6knek nyujtott
juttatas (mindosszesen): 0 0

Kitolt6 verzi6:2.65.0 Nyomtatvany verzi6:5.3 Nyomtatva: 2016.05.26 00.33.43



PK-142
A kettfis konyvvitelt vezetf egyeb szervezet

egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

Szervezet neve:

I"TeljeS Elet" Szocialis Atapltvany

7. Kbzhasznu jogallas rneqallapltasahoz szukseqes mutat6k
(Adatok ezer torintban.)

Alapadatok EI6z6 ev (1) Tarqyev (2)

B. Eves osszes bevetel 3533 9750

ebb61:

C. A szemelyi jbvedelemad6 meqhatarozott reszenek az
ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasarol sz616

14691996. evi CXXVI. torveny alapjan atutalt osszeq 1616

D. Kozszolqaltatasi bevetel

E. Normatfv tarnoqatas

F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve
a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tamoqatas

G. Korriqalt bevetel [B-(C+D+E+F)] 2064 8134

H. bsszes ratordltas (kiadas) 4805 4920

I. Ebb61 szernelyi jellegu ratorditas

J. Kozhasznu tevekenyseq ratordltasai 4805 4920
K. Ad6zott eredmeny -1272 4830

L. A szervezet rnunkajaban kbzremukbd6 kozerdekti onkentes
tevekenyseget ve9z6 szemelyek szarna
~akozerdekii bnkentes tevekenyseqrol sz616 180 200005. evi LXXXVIII. torvenynek megfelel6en)

Eraforras elffJ.tottsag mutat6i Mutat6 teljes/tese

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(81 +82)/2> 1.000.000, - FtJ
~ 0

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>-OJ
~ 0

Ectv. 32. § (4) c) [(ll+12-Al-A2)/(Hl+H2»=0,25J 0 ~

Tarsadalmi tamogatottsag mutat6i Mutat6 tetiesttese

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02J ~ D
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl +J2)/(Hl +H2»=0,5J ~ 0
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)/2>= 10 faJ ~ 0
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A kettos konyvvitelt vezetfi egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Szervezet neve:

"Teljes Elet" Szocialis Alapitvany

Tamogatasi program elnevezese:
Iserlin fiatalok nyaraitatAsa

Tarnoqato megnevezese: OrszaggyOles fejezeti kezelesO elOiranYZaI Schmitt Pal

kozponti koltseqvetes 00
onkorrnanyzati kottseqvetes DTarnoqatas torrasa:

nemzetktizi torras D
mas gazdalkod6 D

Tarncqatas id6tartama: 12015. j6nius 28-augusztus 22.

Tarnoqatasi tisszeg: 1000

- ebb61 a tarqyevre jut6 osszeg: 1000

- tarqyevben telhasznalt osszeq: 1000

- tarqyevben foly6sftott tisszeg:
1000

Tarncqatas tfpusa: visszaterftendd D vissza nem terftendo 00
Targyevben felhasznatt osszeg reszletezese [oqclmenkent

Sz ernelyi

Dologi 1000

Felhalmozasi

bsszesen: 1000

Tarnoqatas targyevi telhasznatasanak szoveges bernutatasa:

iA tAmogarAst fogyarekkal eU> nyaraJok es segftOik nyaraltatasanak kbltsegeihez, ellatasukhoz es prograrnjaik
megvaJ6sftasahoz haszncilruk fel.

Az uzreu evben vegzett tobb tevekenysegek es programok bemutatasa
12015.februarjciban farsangi mulatsagot szervezwnk seriilt es az Oket segftO fiataloknak.. MAjus es j6nius honapokban a
nyari taborainkat vezeto rurnusvezetOk tartottak felkeszftOt az onkentes segftOknek. 2015-ben 134 serlilt fiatalt hfvtunk
meg nyaraJni. Az egyhetes turnusok j6nius 28-tol augusztus 22-ig tartottal<.. A seriilt fiatalok es szemelyi segftOik,
mintegy 300 fo elszcillasolasarol, telje3s ellatasarol, prograrnjairol, kirandulAsairol, a nyararasnak helyet ado haz
lizemkepessegerol, a nyaraJohely folyarnatos gondozasarol az aJapftvany gondoskodon. Oktoberben rendeztlik meg a
~zokAsos evi nagy barMi taJcilkoz6nkat tobb szaz fo nyaral6, segftO, szuto reszvetelevel. Decemberben Mikulas est
zarta az ever.
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A kettds konyvvitelt vezetf egyeb szervezet
egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete PK-142

Ml - Mellekletek

Torvenyszek: 107 Szekesfehervari Torvenyszek

CsatoIt rnellekletek

Melleklet csatolva: 0
Eredetivel rendelkezik: 0
MelJeklet csatolva: [&J
Eredetivel rendelkezik: 0
Melh~klet csatolva: 0
Eredetivel rendelkezik: 0
MelIc~klet csatolva: 0
Eredetivel rendelkezik: 0
Melleklet csatolva: 0
Eredetivel rendelkezik: 0
Melleklet csatolva: 0
Eredetivel rendelkezik: 0

PK-142-01 Konywizsg616i jelentes

PK-142-02 Szoveqes besz6mol6

PK-142-03 Jegyz6konyv

PK-142-04 Jetenleti IV

PK-142-05 Meghatalmaz6s

PK-142-06 Eqyeb
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"Teljes Elet" Szocialis Alapitvany

Beszamolo 2015.

A "Teljes Elet" Szocialis Alapitvany vezeto tisztsegviseloi, a kurat6rium tagjai es az
alapitvany onkentesei tevekenysegukert sernmifele juttatasban nem reszesulnek. Az
alapitvanynak nines fizetett munkatarsa. Az onkentes karitativ munkan kivul az alapitvany a
szemelyi jovedelemado 1%-anak felajanlasabol, palyazatokbol es adornanyokbol befolyt
osszegekbol tartja fenn magat. Az alapitvany munkatarsai a vallalt alaptevekenyseget -
hatranyos helyzetu mozgas- es halmozottan serult szemelyek taboroztatasa - 1984 6ta
folyamatosan vegzik.

A 2015. ev folyaman a "Teljes Elet" Szocialis Alapitvany kuratoriumanak tagjai es a
turnusvezetok 3 alkalommal jottek ossze, hogy megbeszeljek es megszervezzek az eves
programot, es elokeszitsek a fogyatekkal e16 fiatalok nyaraltatasat.
Februar 28-an farsangi rnulatsagot szervezttink a serult es az 6ket segito fiataloknak a
szekesfehervari Felsovarosi Kozossegi Hazban.
Majus es junius h6napban a turnusvezetok turnusonkent tartottak felkeszitot az onkentes
segitoknek.
2015-ben 134 serult fiatalt hivtunk meg nyaralni. Az egyhetes tumusok junius 28-t6l
augusztus 22-ig tartottak. A serult fiatalok es szernelyi segitoik, mintegy 300 f6
elszallasolasarol, teljes ellatasarol, programjair61, kirandulasairol, a nyaralasnak helyet ad6
haz uzemkepessegerol, az udvar es a kert folyamatos gondozasarol az alapitvany
gondoskodott. Az uzemkepesseg biztositasa vegett egy mosd6 kontenert bereltunk.
A nyaralas soran a serult es a segito fiatalok egyutt, kozosen vettek reszt a programokon. A
tabori hetek soran kiscsoportos beszelgeteseket, kezmuves foglalkozasokat, ugyessegi
jatekokat, sport programokat, turnusonkent egynapos aut6buszos kirandulasokat, zenes-tancos
esteket szervezttink. Volt jelmezkeszites, szinpadi jelenet betanulasa es eloadasa, taborniz,
filmvetites.
Okt6ber 9-en az Alcoa-Kofern informatikai szervezetenek munkatarsai joszolgalati onkentes
munkanapot szerveztek, es ennek kereteben oszi munkalatokat vegeztek a tabor teruleten,
kivagtak az elszaradt fakat, megnyestek a bokrokat, osszegyujtottek a lehullott gyumolcsot es
atgereblyeztek a kertet.
Okt6ber 17-en rendeztuk meg szokasos evi, nagy barati talalkozonkat tobb szaz f6: nyaraI6,
segit6, szulo reszvetelevel. A baratok templornaban tartott halaado szentmise utan a Szent
Istvan Muvelodesi Hazban bufevel, filmvetitessel, zenes-tancos bulival folytat6dott a
program.
December 5-en az egyik nyara16 tumus Mikulas-estet tartott.

Eves programunk megvalositasat a szemelyi jovedelemado 1%-anak felajanlasabol befolyt
osszegen kivul maganszemelyek, cegek, alapitvanyok tamogatasa tette lehetove, amelyet
ezuton is koszonunk. Ezek kozul megemlitjiik a nernzetkozi PepsiCo ceg adomanyat, melyet
szeptember 4-en vett at jelkepesen Deli J6zsef, a kurat6rium elnoke. A vallalat 50 eves
fennallasa alkalmabol jotekonysagi kezdemenyezest inditott. A magyarorszagi ceg dolgoz6i
harom civil szervezet kozul a .Teljes Elet" Szocialis Alapitvanyt valasztottak.

Deli JCf~'k1Lmelnoke


