
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

06 Szeqedi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az a!ábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

2 0 L 6

szervezet neve

F*ilakd ds Kürnyéíte - Mű,uSsaeti A-lapi'lvány

Szervezet székhelye:
lrányítószám Település

Makó

közterület neve

Házszám,

Kálvin KöZterület jellege
utca

32
Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: Település:

közterület neve közterület jellege

Házszám Lépcsőhaz: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(J ogi sze mély szervezeti egység esetében : "Anyaszervezet")

Be|egyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

l

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet / Jogi szemé
képviselőjének neve:

ly szervezeti egység

\

i

Képviseló aláírása: a-
Keltezés

Szeged

6 9 0 0

0 6 0 L 0 0 0 0 8 0 1

0 6 P k 6 0 L 6 9 t 9 7 3 3

L 8 4 6 0 6 0 5

csikotáné Erdei Eleonóra

2 0 1, 7 0 5 ]. 5

Ny,v.:1-,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 09,22,3t
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egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete
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PK-242

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

és Környéke - MüvÉseeti Alapitvány

l. lmmateriális javdk

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l, Tőkeváltozás/eredmény

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok e z e r fo r i ntban. )

Előző év Előző év
helyesbítése

1'árgyév

ESZKöZöK 1nrcrívÁr;

A. Befektetetteszközök

ll. Tárgyi eszközök

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök L 494 57z
l, készletek

ll. követelések

llt. Értékpapírok

lv. pénzeszközök a494 572

c, Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN L 494 572

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D, Saját tőke -934 372

100 100

-82 -1 034

lll. Lekötött tartalék

lv, Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékónysÖgből) -952 1 306

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E, Céltartalékok

F. Kötelezettségek 2 428 200

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 428 200

G. passzív időbeli elhatárolások

roRnÁsoK öSSZESEN L 494 57z
Ny.v.:1-.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 09.22.3L



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

és Körny€ke - M§vészeti Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljeSítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 2 533 5 697 2 533 5 697

ebből:

tagdíj,
alapítótól kapott befizetés

- támogatások 2 533 5 697 2 533 5 697

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 2 533 5 697 2 533 5 697

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 2 533 5 697 2 533 5 697

5. Anyagjellegű ráfordítások 120 1 630 L20 1 630

6. Személyi jellegű ráíordítások 810 348 810 348

ebből: vezető tisztséoviselők
1uttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 5L2

8. Egyéb ráfordítások 2 555 1 901 2 555

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 3 485 4 391 3 485 4 391

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 3 485 439L 3 485

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -952 ]. 306 -952 ]- 306

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -952 1 306 -952 1 306

5L2

L

Ny.v,:1.0 A nyomtaWány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2017.05. 18 09.Z2.3L
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

2016. év
PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Környéke -

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Ad atok eze r ío ri ntb an. )

összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatás 3 526 3 526

D. Normatív támogatás

lkezése szerinti fel
szóló 1996. éviCXXVI

törvény alapján kiutalt összeg

E.A elamadó
részének adőző

27 46 27 46

F. Közszol gáltatási bevétel

B. Helviönkormánvzati
költsé§vetési tám o-gatás

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva, lgen Nem

a lv.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2017.05.18 09.22.3L
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

201_6. év

PK-242

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2,Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

€s Kti,rnyéke * NilvÉszeti

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve

Település:

Közterü et ege:

Házszám. Lépcsőhaz Emelet: Ajtó

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1,2 Székhely: Jogi személy szeruezeti egység
lrányítószám Település:

közterület neve. Közterület jellege

Lépcsőház: Emelet: Ajtó,

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:. ('Anyaszervezet')

1,5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szerv__ezet / Jogi személy szervezeti egység
kepvlselojenek neve: csikotáné Erdei Eleonóra

Makó

utca

0 6 k 6 0 L 6 9 L 9 9 7 3 3

0 6 0 L 0 0 0 0 8 0 1

Hörn yéke M [iv§seeti A§*p inrány í§ aé§ tci tüz ése i,skg*,ai

o sz,o,ciál§s*lr rászoru§ó gyernrskek miivászeti ltépzésben való rÉszvÉtelér:e§ k§§e§rt*ko
m egval 6 sftásársek tám §§atá§a,

évb*n térirÉsl díj ti*m*gatássai s*gít*ne a Nla,g§n Ze§eiskela N*trö szgciátlsan rászorutó tanN$óiinak
rÉvszvétel§tZ8§B_i tánc- és kÉpeöm§vÉs3$i *§sR áz i§k§§a lft fsledatÉll§t*si he[yén"

az évbenn a}§it 
'*l 

is haszni{lt ${arllresteníer§en}j megr*nrlezÉsére}.sik*res pá§yázarot §ye§ ebba§

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: műv.iskolák és tanulóinak tám atása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoport|a:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

50

éví:en tdrílésí rlij . §rartgsz*r s*EÍt*uiik a feíagán,Z,en*is§<of a xli*vÉszetí
,részt+ev6 trátrányo,s fr*íyzetfr t*tlul&kat" Kül§nbözö veíseny€k§t rendezt*nyekez saerveatü§]'t.

(,

Ny,v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be| Nyomtatva: 2017,05.18 09.2Z.37
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2016. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezetó tisztségvise lőknek nyúitott juttatás

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

(Ad atok ezer fori ntban.)

Nyomtatva: 201-7.05.18 09,22,3L

5.]. Cél szerinti .junatás megnevezése Előző év Tárgyév

tanulók térítési díj támogatása 2 555 1 900

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 2 555 1- 900

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 2 555 1 900

6.]- TisZtSég Előző év (I) rárgyév (2)

0 0

Tisztség Előző év (L) rárgy év (2)

A. y ezető tisztséoviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen): 0 0

6.2
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

6s Kórnyéke - Mfivészetl

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 2 533 5 697

ebből

C. A személyijövedelemadó meghatározott részének az
adőző ren de! kezése sze ri nti fel használás ár ól szőlő
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 27 46

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 2 506 5 651

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 485 439L

l, Ebből személyi jellegú ráfordítás 810 348

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 485 4 39]-

K. Tárgyévi eredmény -952 1 306

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző -személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szólő
2005. évi LXXXVIll. törvénynek megfelelően)

2

E rőfo rr ás e l l átotts ág m utató i Mutató teljesíése

lgen

EC|V. 32, § G) a) KBl+B2y2 > 1.000.000, - Ft]

Ectv.32. § (4) b) [Kl+K2>=0]

Ectv, 3 2, § e) d [0 1 + l 2 -A1- -A2) /(H l + H 2)>=0, 2 5]

T árs ad al m i tám ogatottság m utatói IltIutató feresííése

EC|V, 32, § (s) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

Ectv, 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5]

Ectv, 32, § (s) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2017,05,]-8 09.2?.3L
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

$dakó és l{örrryéke - M§vészeti .&lapíwá,ly

Támogatás időtartama:

összesen

Támo gatás tárgyévi fel használásának szöveg es be m utatása:

Az alapítvány * Magán Zeneiskol* nrüvészeti néptáncos c§§portiaintk és Fúvószenek*rán,ak progranrjai
elökészítésé}:en És me§szervezésétrerr vátla§t §zerepet 201§ évben is [Pl. Erdélylren, Prágában, Hódnrezövásárhelyen
nregrendez€§ k§Hcerteknél, valanrint 2015"(}8.2S-án megrendezésre kerüIö Zenekarí sg]fü§e§ek nemzettrőzi
tal al koaój ár* val 6 íel kész § l éshen és m es §z ervez§sében

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Támogatási program elnevezése Egyéb támogatás

Támogató megnevezése Magán Alapfokú Múvészeti lskola Makó

központi költségvetés

ön ko rmányzati költségvetés

nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

20 16. 0 1. 0 1. _ 20 L6.L2.3L.

Támogatási összeg 2 050 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg 2 050 000

- tárgyévben felhasznált összeg 2 050 000

- tárgyévben folyósított összeg 2 050 000

Támogatás típusa: vissza nem térítendővisszatérítendó

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 2 050 000

Felhalmozási

2 050 000

Ny,v.:1,0 A nyomtatvány papír alapon nern küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 09.22.3I
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Pályázatl támogatás

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés

ön kormányzati költségvetés

!nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg 1 250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg 1 250 000

- tárgyévben íelhasznált összeg 1 250 000

- tárgyévben folyósított összeg: 1 250 000

Támogatás típusa. visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 1 250 000

Felhalmozási

összesen

és ltörny€ke - M

2016.04.01-017.03.31.

1 250 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

December 3.tl.én, Szegeden nreg kerül§ Nenrzetközi Kármé§teíver§e§yt e
f!nanslíroztuk.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05,18 09,z2.3L
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

Támogatási program elnevezése: Pályiázati támogatás

Támogató megnevezése Emberi Erőforrások Mi nisztériuma

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás
Támogatás íorrása:

!más gazdálkodó

20t6.03.31-2017.03.30.

Támogatási összeg 276 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg 276 000

- tárgyévben felhasznált összeg 276 000

- tárgyévben folyósított összeg 276 o00

Támogatás típusa: vissza nem térítendővisszatérítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 276 000

Felhalmozási

276 000

ltdakÉ és Környéke - NfrvÉszeti Alapíwány

'ámogatás időtartama:

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges be m utatása:

Az atapítvány e müködÉsi pályázatt*l ltJdta §e§íteni *z alaptevékenységet, erre a célra használt* íel * támngarást.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v,:1,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05,18 09.22.3L



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Pályázati támogatás

Támogató megnevezése Emberi Erőforrások Minisztériuma

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2 000 000

- ebból a tárgyévre jutó összeg 2 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg 2 000 000

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa. visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 11-58 834

Dologi

Felhalmozási 512 000

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

e 2§15 kapta. 2§13_2ül§ évhen l8tt íelhasználva Az aZ
ós és alkalnraeás*r, Valaffii§\t i rgrlaf teclrnilcai í*jleseÉs tdfrkódé§ét seg;§t*tte

sz*nréIy éskön3p,t*lö ái kalrnaz,ása" irodase*re§q megvási*rlása" v*l*nrint í,langszer*k lr*seerz§se meíly*l á malcói
Zeneisko*a oktatását ttjdla tÉt*o,Eatni.

_B§

20L5,02.2L-2016.02.20.

2 000 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.18 09.22.3L

Támogatás forrása:

Támogatási összeg:

329 166
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2016. év

PK-z42

Szervezet í Jogi személy szeruezeti egység neve

Maltó és Kórnyéke - Müvésaeti Alapítvány

csatolt mellékletek

P K- 1" 42 -0 1 Könyvvizsg áIói j eI entés

PK- 1 42 -02 Szöv eg es beszómoló

P K- 1, 42 -03 J e gyzőkönyv

PK-142-04 Jelenléti ív

P K- 1 42 -05 Me ghatalmazá s

PK-la2-06 Egyéb

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:

E r e d etiv e l r e nd e lkez ik :

MeIIékIet csatolva:

Er e detiv eI rendelkezik :

Melléklet csatolva:

E r e d etiv eI r endelkezik :

Melléklet csatolva:

E r e d etiv el r ende Ikezik :

Melléklet csatolva:

Eredetiv eI rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetiv el rendelkezik:

m
m

Nyomtatva: 2017.05.18 09.22.3L


