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Szervezet neve: MOTKA EGYESULET

Kettos kiinyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kiizhasznu
egyszerusitett eves beszamol6janak eredmenykimutatasa

2012.ev

Sor Tetel megnevezese Elozo ev (e Ft) Elozo evek Targyev (e Ft)
SzIDn helyesbitesei

I A. Osszes kozhasznu 10 738
tevekenyseg bevetele

2 I.Kozhasznu celli miik5desre
kapott tamogatas

3 a) alapit6t61 500

4 b) kozponti kOitsegvetesbOl

5 c) helyi onkonminyzatt61

6 d) hirsadalombiztosit6t61

7 e) egyeb, ebb611%... 136

8 2. Palyazati uton e1nyert

9 3. K5zhasznu tevekenysegbOl
szfumazo bevetel

10 4. TagdijbOlszarmaz6 bevetel 10 22

II 5. Egyeb bevete! 80
12 B. Vall. tevckenyseg bevHele 0 0

13 c. Osszes bevetel 10 738

14 D. Kozhasznu tevekenyseg 57
raforditasai

15 1. Anyagjellegu nifordftasok 53

16 2. Szemelyijellegu nlforditlis

17 3. Ertekcs5kkenesi leiras 4

18 4. Egyeb niforditasok

19 5. Penzligyi muveletek
nifordftlisai

20 6. Rendkivilli raforditasok



Sor Tetel megnevezese Elozo ev (e Ft) Elozo evek Targyev (e Ft)
szam helyesbitesei

21 E. Vallalkoz6i tevekenyseg 0
raforditasai

22 I. Anyagjellegu raforditasok

23 2. Szemelyi jellegu niforditAs

24 3. ErtekcsOkkenesi teiras

25 4. Egyeb rilfordiUisok

26 5. PenzOgyi miive1etek
n\forditasa

27 6. Rendkivuli rilforditasok

28 F. Osszes niforditas 0 57
29. G Adozas ciotti eredmeny 10 681
30. H. Ad6flZctesi kiitelezettseg 0 0
31. I. Targyevi vallalkozasi

eredmeny

32. J. Targyevi kozhasznu 10 681
eredmeny

TAJEKOZTATO ADATOK

33 A. Szemelyi jellegil nifordftasok

34 I. Berkoltseg

35 EbbOl:megbizilsidijak

36 tiszteletdijak

37 2. Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek

38. 3. BeJjilrulekok

39. B. A szervezel altaI nyujtott tamogatasok

40. C. Tovabbutalasi cellal kapott tamogatas

41. D. Tovabbutalt tamogatas

Budapest, 2013. 03. 22.

Seres AltHa
egyesiilel elnoke



Szervezet neve: MOTKA EGYESULET

Kellos konyvvitelt vezeto egyeb szervezetek kiizhasznu egyszeriisitell
eves beszamol6janak merlege 2012. ev

Ssz Tetel megnevezese Elozo ev (e Ft) Helyesbitesek Targyev (e Ft)

I A. Befektetett eszkozok 0 76
2 I. lmmaterialis javak

3 II. Targyi eszk6z6k 76
4 III. Befektetett p.Ugyieszk6z

5 IV.Ertekhelyesbites

6 Forg6eszkozok IU 615
7 1. Keszletek

8 II. Kovetelesek

9 Ill. Ertekpapirok

10 IV. Penzeszkozok IU 615
11 C. Akth' idobeli elhatarolas

12 ESZKOZOK OSSZESEN to 691



Szervezet neve: MOTKA EGYESULET

Kettiis konyvvitelt vezetii egyeb szervezetek kozhasznu egyszeriisitett
eves beszamol6jinak merlege 2012. ev

Sor Tetel megnevezese Eliizii ev (e Ft) Elozo evek Targyev (e Ft)
szam helyesbitesei

13 D. Sajat toke 10 691

14 I. Indul6 toke

15 II. Tokevaltozas

16 Ill. Eredmenytartalek 10

17 IV.Lekotiiu tartalek

18 V.Ertekelesi tartalek to 681

19 VI. Targyevi eredmeny

20 E. Celtartalekok

21 F. Kotelezettsegek

22 l. Hosszu lejeiratu

23 II. Riivid lejAratu

24 G.. Passziv id6beli e1hatarohis

25 FORRASOK OSSZESEN 10 691

Budapest, 2013. 03. 22.

Seres Atlila
egyesUlet elnoke
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KOZHASZNUsAGIMELLEKLET

•2012. EV

••A kozzetctt adatok konl"Yizsgalattal nim'scnck alatamaszh'a."

Budapest, 2013. 03. 22.

Seres AltHa
egyesillet elniike



KOlhaslnusagi melleklet 2012. ,h'

I. K01.haswti survezcl azonosito adatai

nev: Mag)'arorszagi Terrncszct-, KlImyezet-, Anal-, es ).I'lIin-ede!mi
EgycsOlct

szikhely: 1188 Budapest, D6zsa Gyllrgy ut 41.

bejegy:w hauirozat szama: 9.Pk,60.117/200712

nyilvanlartlisi szfIm: 12.457

ktpviselo neve: Seres Altila

. Tllrg)'evben vegzctl alapcel szerinli ts k07.hasznu te'vckenysegek bcrnulatasa
MOTKAEgyesulet celja. hogy tilmogassa a kulonbOzOkOmyezetvbdelemben erdeke~ es allban szerepet jiltsz6 csoportQl(at, elOse<;litse&gyllttmiikOdesllkel es
poIgan lilrsaaalom fejlOdeset reszt vegyen a tersl!g kOmyezetl prolllemil,nak leltarhtltlan es megoldasllban

MOTKAsajlll kezdemenyezes.ekkel telmeresekke-l es kutalasi programol<kal. k,advanyokkal. oklatasi progfamol<kal, rntorma06s szolgllllal.lJsokkal segib a
kOmyezelv/!d6ket EgyutlmokOdlk kormannyal, "eIyi OnkOfmllnyzatokkal, kulal6lnll!zetekkel, covrikON1yezetvedelmi szervezelekkel. Illetve az iizletl uek\OlTal es a
mi!doakepv,selOovel's

KOmyezet" lermeszel,. allat, es logyaIlllOvedelm,. lerilletleilesztesi tevl!kenyseg foIytatilsa, ill epiletles a lermeszet' kOrnyezel vedelme, kOrnyezetbaral es
mben erti!kek leqesztese. Ennek erdekeben el6adiisokal, lanfolyamokal, akoOka!, kampanyokal. projel<tekel uervez es bonyolit. kiadvanyokal ,elenlet~,
talanal, lanacsadassal segiti az erdekl6d(\llet. bel- es kul/OidiCIviles kormanyzati SZeNel\kel aktiv kapcs.olalot lart. felkarolja a kOrnyezetvedelm, temiljii

oglalkoltatasi keroeseket Az Ellyesolet allalilr'KlScelja lIZ,hOllYOSszefOllJaes halekonyabbil tegye azon tilrsadalmi komyezetvl!dO szervezeteket munkajilt,
~~k levekenyen kivannak rl!szt vallalni ellY Okol6g;aolallonentilil hulladi!kgazdalkodasi les azzal OsszefUggO logyaslt6vedelmil rendszer kialakittlsilllan,
"cel)a,hogy levi!kenysi!g&vel aktjvan Jaruljon hona a kOrnyezeltudatos gazdillkoaaSl es illiampolgan magalart!JSl formilk kialakittlstlhoz

~ ElIyeS()lel alapvelO as altalarlOS celja, hOllYsegjtse es koord,nalJa lagJa,nak a fenb cellal kapcsolalOs Onail6 es hatekony szakmai levi!kenysellet Igy
kulOllOun: al slllkmal rendezvenyekel. konferen~kat, 1000abbkepzeseket es lanrolyamollat szervez. b I kapcsolalot lart a szakmlnisltl!numol<kal, az orszagos
kOmyezeli eroekegyezletesben ~letve a jogszaMIyalkol6 munkaban kapvis.ell a lagszervezetek .kOZOS-enk'alakitott. szakma, al~spon~ilt, c.l sUlkma.
~~anyagokal. lakossagi ismeretlerjesllO brosiirakalili. kOrnyezeb nevelesi es oklatas, anyagokat ad kies te'lllszt a hullade+<g.llzdalkodas as az OkolOg,a.

yas1l6vi!delem ler()!eten, dl slllkmat es mozgalml keroesekben kOlOSallasloglalasok. a)anlilsoll. sa)16ny'tatkozalok k<adasat kezdemeoyelll!s Or'5Zagos
akcoOkalUE!fVel, el tgl!ny eseten szakma' in/orrTlllciOses ta08csad6 szolgillatol szervez. 1.1segib az 8ilalanos hazal kOrnyezel'. es a komyezetl~datos
ogyasltOi k~~lira kialakitilsill. a fennlart!lalo eletmodellek, etetstllus-mintilk, a~emaliv lermell!si as fogyaszttlsi mOdel<.,komyezetfito.z6Mk oepszenJsilesel (pi
piI~azatok kiirilstlval, ttlrnogatasokkal es cel szerinb jutlatasokka!), g.l lawai felkerese alapjlln, szolgallattls ke'etl!ben es jellegevej gyakOflali segitsegel nyO)1
hulladekgazd8lkodasi feladalok megoldastlban, h.l Onilll6an illetve 8Ilami feladatok ill'valtalilsakenl uakmai projoeklekel dolgoz kll!s rem vesz azok
~~aI6silllstlban, i.I a htJilade+<gazd8lkoah ~letve az OkolOglaifogyasztOvt!delem temilJaban segib a kOrnyezetvedO mozgalmak es hat6sagok lakossilgi
lanacsad6 szolllala,nak tevi!kenysegel, j.I kapcsolatolletesiles tart fenn k()lfOIdikOrnyezetvi!dO szervezelekkei. valaminl hasonl6 tevet<enysegel folytat6
szOvetsegel<kel. egyes()lelekkej es intazmenyel<kej

~ egyesiilet ttI'sadaim' fOrumsterepl!l vallalja a kerOletbell as a tersegben a lakossagt6l, tarsadalm, szerveklOl, polit'U' szervezeleklOI kundul6, a
kornyezel'vedelemrnel ka~atos eszrevetelek, )avaslatok megv,lalaSahoz

Az egyesulel OsszekOlOkapocs SZe<'ep&:1tolb be a Iakossilg as az uzemek, ontezmenye+<,a helY' kOz,gazgatas es a szaklgazllatllsi szerve+<.tOlTlegta)ekoztanis,
szkOzOkes mas szervezetel< kOl6I1a helYIes reglonilhs komyezetved~m, ke'clesek tek'nteteben

A.z~yeSoiel szakertOi v;zsgillalokal, lelulvizsgalatokat indiwanyoz a kOrnyezelszennyezO hatasok. megbetegedi!sekoka,nak I~deritesl!re Az ,lIelekes
akhat6st1goknlll keldemenyezl a szukseges inlezkedesek meglelell!! KOzremOkOd,ka vOlsgillat' eredmenyek nyllvanoss.iJgra hozasallan

A.zegyeslolel kapcsol,llolepil kl a lermeszel es kOrnyezelvedO szeNezetekk~.lTlOZ9almai<kal. varosvedo es szepitO egyesiiletekkej h~yi es orszagos szinten
yartllli

jAz egyesulet rem vesz a boszfera es az Orsz8l1lermesZell k,ncse,nek rnegOvilsaban vagy azt erlf1t6 lenneszel' ertekek vedelmeben

IAz egyesllleljelentOs feladattlnak Iel<.,nba kornyezeb nevell!sl, t<Jdattorm.i!l~sla larsadlliom Ill(lk()lonbOzObbretege'ben, kOfoslUllya,ban

13, KOzna57.nu tevekenysegcl; bernulatasa (tevekcnysegenkem) kOzhaslllU tcvekenyseg mcgnc\'ezese:

Ozhasznu Ic\'ekenyseghczkapcsol6do kllzfeladat. 1997. evi CL VI. t{lrveny (a kOvelkclokbcn: KSLlI26.~ c) pon0ll.ban

'ogS7-llbl'llyhely: felsorolt cel szerinti tevekenysegek kOzolt a rncgfdelO hivatkozas):

a) nen:tcs es oktalas. kepessegfejks.l1cs,isrnerellcrjeS.l1es (1993. cvi

LXXIX. tv.; Ksl.1 26.~cH.);

b) kultunilis tcvekcnyseg (Kszt 26,*c)5.):

) kultunilis oroks.:g meg6vas<l (1991. evi CX!. tv.; KS71 26.*c)6.);

d) muernlekvedclem (1997. e\'i LXXVIII. Iv,; 2001. c\'i lXIV. Iv; Kszt

26.~c)7_);

e) termeszctvedelcm, allatvedelcm (1996. evi L11l. es L1V. tv. 1998. evi



XXVIII tv.; Kszt 26.~c)8.);

o kOrnye/etvedd.:m (1995. c\'i LIII. tv.; Kszt 26.~c)9.).

) kOlJ"Cndes kOzkkedesbiztonsltg vedelme, Onkentes tuzoltAs. mentes
katasztr6fa-elh{u-itAs (Ks/t 26.~c) 15.);

i) fogyasztov'ede1em (Kszt 26,~c)l6.);

.) ar- es bclvilvedelem cllatasahul kapcsolOdo teveken)'seg (Kszt
26,~c)21.).

kOzhasmu tevekenyseg celcsoponja: Orszagos

a kOzhasmu tevckeny.stgbOl reszesUlok Ittsl.ll.ma: Emhcrek ncm rCszesUltck tamogatAsban

a kOzhasznu teH!:kenyseg tObb er~:'(lmenyei: Orszagosan tObb helys/incn anyagi forrasainkho/ merten (Termeszct,-
s KOmy'ezetved.:kmben) l'mkentesck hevom't.';/wal illegalis
s/emcl1elepck megtislIitasa. res/ben vagy egeszben felsl.ll.mohi..sa
Kecskemel, G)'ula C5 Pees kOrny'eken. Al 011elon(henyek ts allatvi!;lg,
\i'alamint a tcrmeszct mcg6vasa crdekeben.

K()uemukMlOnk Onkcntesckkel tennes/etvCdelmi tertlletek
kialakitAsanak elosegitcseben.
Allatveddcm belteroleten es kOlteroleten eg,yarant (OrsJ.agosan k6bor
allatok felkUlatasa. helyi v'agy kOleli menhel)'rc sziilHtAsa).

Romus Mucmttk kilrtili gamk e1tavolitllsa a megkOJe]jthetoseg
erdekeben DomOs kilLsegncL

4. KOzhaslJlu tevckenyseg erdekcben felhasmalt vagyon kimutatasa

FelhaslJlalt vagyonelem megnevCT.ese Vagyonelem cnckc FclhaslJlalas celja

Pen/eszkOz 57c Ft Felhasznalas celja a

kO/ha~znu tevckcnystg

ellalasa (Kutyak clelmezcse.

pfllyazati dij. posta kOltsegck)

,.Cel szerinli juttalasuk kimutatasa

eel szerinti juttams megnevezesc Elow cV' Targyev

0 0

6. Vc/eto tiSltSegv'isdoknek nyujtotl junatas

!"is/lseg EIOlOcv(l) Targ)'cv (2)

0 0

A. Vczelo tisztseg\'ist:loknek nyujtoll juuatAs Osszes.:n: 0 0

7. KOzhasznu jogallas megallapitAsahol s/Uksegt:s mUlat6k

lapadatok Elowev{l) Targycv (2)

B. Eves Ossz,:s bevctcl IOCFI 738e Ft

'bbOl: 0 0

C. a szemelyi jOvedclemad6 mt:ghatarozott reslent:k aL ad6z6 0 0
rendclkezese szcrinti fclhasLOAIAsar61slol6 1996. tvi CXXVI.



IOr~'en)'alapjin atutalt Ossleg

D. kOlsLOlgAlIatAsi~\'etel 0 0

E. normaliv IAmogatAs 0 0

F. az Eur6pai Uni6 slrukturalis alapjaibOl. illelve a Koheli6s 0 0
IAlapbOl nyujlO[\ IAmogatl'ls

O. Komgah bevelel (B-(C+D+E+F)I 0 0

fl. Osszes raforditAs (kiadAs) 0 57e FI

I. ebbOl s.-..emelyijelkgu raforditAs 0 0

. KOzhasznillcvekenyseg raforditAsai 0 0

K. Ad610tl eredmen) 0 0

L. A szervezel munkajaban kOzremlikOd6 kOzerdekli Onkcnles '0 to 55 to
le\'ekcn)'segcl vegzo slcmclyck Slama (a kOzerdckiJ llnkcntcs
le\'ekenysegr61 sz616 2005. Cv! LXXXVIII. tOrvenynek
mcgfelelOcnl

ErOforr.ls-cllatonsag mutatoi MUlato teljesilcsc

Eelv. 32. ~ (4) a) [(BI+B2)/2>1.000.000,- Flj Igen Igen

Eelv. 32. * (4) b) IKH.K2<ilj !w! [sen

Eelv. 32. ~ (4) c) ((II +12-/\ I-A2)J(1:I1+H2)<::O,25] Igen Igen

h-arsadalmi mmogalotlsag mUlat6i Mulat61e1jesitcse

Eel~. 32. * (5) a) [(CI +C2)/(0 1+G2}<::O,02] Igen Igen

Ec•.•..32. * (5) b) /(Jl+J2)1(H1+H2}<::O,5] !w! Isen

&tv. 32. * (5) c) ((L I+L2)12<::I0 to) Igcn Isen
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KIEGESZlTO MELLEKLET

A 2012. EVI EGYSZERUSiTETT EVES
BESzAMOLOHOZ

.,A klizzetett adlllok klinp'vizsgalattal nincsenek alatamasztv8."

Budapest, 2013. 03. 22.

Seres AttHa
az egyesUlet elnoke



I. AllaMnas resz

I. Az egre.fiIet bemutatasa

Cegforma: Egyesillet
Alapitva: 2007. marcius 16.
Szekhelye: 1188 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 41
Az egyesillet tevekenysegei: neveles es oktatas, kepessegfejlesztes,

ismeretterjesztes
kulturalis tevekenyseg
kulturalis orokseg megovasa
muemlekvedelem
termeszetvedelem, allatvedelem
komyezetvedelem
kozrend es kozlekedesbiztonsag vedelme
6nkentes tuzoitas, mentes
katasztro fa-eIhad tas
fogyasztvedelem
ar-es belvizvedelemhez kapcsolodo tevekenyseg

Az egyesillet elnoke: Seres Anila

Elnoksegi tagok: Konya Gabor
Szeman Istvan

A konyvviteli szolgaltatas korebe tartozo feladatok ellat:\saert feleliis szemely:
Cserhatine BathO Gyongyi
1161 Budapest, Nefelejcs u. 10/a
Hatvan, 1961. 10.19.
Anyja neve: Luda KIara
RegisztraIasi szakterillet: vallalko2Osi
Nyilvantartasi s2Oma: 157997

Az egyeslilet konyvvizsgalatra nem kotelezett.
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2. A szamviteli politika fiibb vom.sai

Az egyesillet vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzeterol a megbfzhat6 es val6s
kep kialakuh\sat:
• a szamviteli alapelvek figyelembevetelevel, a szamviteli tOrveny vegrehajtasat

szolga16 eszkozok es m6dszerek alkalmazasaval,
• a eeg adottsagainak megfelelo ertekelesi eljarasok kialakftasaval,
• a korrekt iizleti megftelest szolgal6 eredmeny.levezetesi m6d megvalasztasaval

biztosftja a eeg szamviteli politikaja.

a.) Beszamolas, konyvvezetes

A llirsasag a szamvitelrol sz616 2000. evi C. tOrveny 9.~.a alapjan egyszeriisftett
eves beszamol6t keszft, konyveit a kettos konyvvitelre vonatkoz6 elofrasok szerint
vezeti. A beszamol6 valasztott beszamolasi forrnaja:

a Merleg ,,A" valtozat
az Eredmenykimutallis osszkoltsegeljarassal kesziilo ,,A" vaItozata
Kiegeszfto melleklet

A merlegkeszftes idopontja: 2013. februar 28.

b.) Az alkalmazotl erlekelesi eljan.sok

A tarsasag az ertekelesnel a vallalkozas folytatasanak elvebol indul ki.
Az eszkozoket es forrasokat leltarozassal, egyeztetessel ellenorzi es egyedenkent
ertekeli. A szamviteli tOrveny szerinti ertekeles alapvetoen multbeli adatokra
llimaszkodik, azaz a merlegbe az eszkozok maximum a beszerzesi, illetve az
eloallfllisi koltsegeken allithat6k be esokkentve az ertekesokkenessel, valamint az
ertekvesztessel.

A tarsasag konyveibe az immaterialis javak es a targyi eszkozok ennek
megfeleloen beszerzesi, eloallftasi koltsegen keriilnek beallitasra.
A beszerzett aruk nyilvantartasa szinten a tenyleges beszerzesi aron tortenik.
A kovetelesek, valamint a penzeszkozok konyv szerinti erteken keriilnek a
merlegben bemutatasra.
A merlegben szereplo forrasok (sajM toke, eeltartalek, kotelezettsegek) a
szamviteli torvenyben foglaltak szerint . konyv szerinti erteken szerepelnek a
merlegben.
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c.) Az ertekcsokkenes elszamohisi modszere

A tarsasag valamennyi eszkozere a brutt6 erteket alapul veve, lineiris leirasi
m6dszer szerint tortenik az amortizaci6 szamitasa.
Az ertekcsokkenes minden esetben a hasznalatbavetel napjat61 kerill
meghatarozasra. EIszamolasa minden h6nap utols6 napjan tortenik.
A tervezett ertekcs5kkenest a maradvanyertekkel csokkentett bekeriilesi ar es a
hasmos elettartam alapjan keriil kiszamitisra.

Terven felUli ertekcs5kkenes targyi eszk5z5k, beruhizasok eseteben akkor
lehetseges, ha ezek erteke tart6san lecs5kken, mert a cegnel feleslegesse valtak,
vagy megrongal6das, megsemmisilles kovetkezteben kiselejtezesre keriiltek.

Az ertekcs5kkenest a tarsasag az alabbi kulcsok figyelembevetelevel szamolja el:
immaterialis javak eseten 16,7%

• targyi eszk5z5k eseten 14,5%, ill. 33%
• jarmiivek eseten 20%
• 100.000,-Ft egyedi beszerzesi ertek alatti eszk5z5k eseten 100%

d.) A celtartalek kepzes modszere

Ev vegen k5telezo celtartalekot kepemi
a garancialis kotelezettsegekre
a kezesseg es garanciavallalasok miatt
a korengedmenyes nyugdijazasok miatt
vegkielegitesek miatti k5telezettsegekre.

e,) Az ertekvesztes elsz.mol.sa

Ertekvesztest kell elszamolni, ha a vas.rolt keszletek beszerzesi ira magasabb,
mint a merlegkesziteskor ismert piaci ar, tovabba a keszletek selejtezeset es
leertekeleset a selejtezesi vagy leertekelesi jegyzok5nyv alapj.n.

Ertekvesztest akkor is kell elszamolni, ha a kintlevoseg varhat6an megteriilo
osszege alacsonyabb mint a k6nyvszerinti ertek.

Az ertekvesztesnel a koveteleseket a tirsasag egyedileg minositi az alabbiak
szerint:
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Nem kell ertekvesztest elszamolni, ha a koveteles a merlegkeszites id6pontjaig
penzligyileg rendez6dott, vagy ha a koveteles varhatoan veszteseg nelktil megterU!.

C.) A rendkivlili telelek elkUJonitesenek szempontjai

A szokisos lizleti eredmenyt61 el kell kliloniteni a rendkivlili bevetelek es
raforditasok ktilonbsegekent kepz6d6 eredmenyt. Rendkivlili gazdasagi esemenyek
azok, amelyek:
• a vallalkozas tevekenysegel61 fliggetlenek,
• a rendes lizlelmenelen kivlil esnek, azzal nem allnak szoros osszefliggesben
• a szamviteli tiirveny rendelkezesei szerinl kifejezetten ebbe a kalegoriaba
sorolandok.

g.) A szamviteli alapelvekt61 valo elteres ismertetese

A 2012. lizleli evben az egyestilet nem tert el a szamviteli alapelvekt6!.

3. A vagyoni, penzugyi helyzet alakulasanak bemutatasa

A tarsasag bevelele a targyev folyaman csupin a tagok lagdijbevetelebOl
szarmazott.
Az egyestilet az anyagi helyzetere tekintettel es a nehez gazdasagi helyzel miat! a
celjaik eleresenek erdekeben anyagi forrasok felkutatasara helyezte a hangsillyt a
targyi feltetelek szemponljab6l, lovabba a szemelyi feltelelek megteremlese
erdekeben onkentesekel loboroz es tamogatok felkutatisat vegzi, hogy az
Alapszabilyban rogzilett celokal meg ludja valosilani.

a.) A vagyoni he/yzet. eszk6z es t6ke6sszetete/

Megnevezes Osszeg eFt-ban Reszarany
%-ban

Megnevezes Osszeg eFt-ban Reszarany %-ban
Befektetet!eszkozok 76 11
Forooeszkozokos aktiv id6belielhatarolasok 615 89
Vagyonieszkozbkosszesen 691 100
Saiat t6ke 691 100
Idegen t6ke a a
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Az eszkozok osszetetele a tarsasag tevekenysegenek jellegehez megfelel6, a
konnyen mobilizalhat6, Iikvidebb forg6eszkozok kedvez6 aranyt kepviselnek.
A sajat t6ke aranya az osszt6ken bellil j6.

ll. Ttijekozlal6 resz

• Az egyeslilet letszamanak, berkoltsegenek es egyeb szemelyi jellegii
kifizeteseinek reszletezese:
Az egyeslilet tagletszama: 17 fD,onkentesek szama 55 fD.
A tagok a 2012-es evben juttatast nem kaptak.

• Az egyeslilet bevetele 658eFt, amely az alabbiak szerint oszlik meg:
tagdij bevetel 22e Ft
tamogatas alapit6t61 500e Ft
tamogatas tagokt61 136e Ft

• A komyezet vedelmet kozvetlenlil szolgal6 targyi eszkozok nincsenek.
Komyezetvedelmi garancialis kotelezettsegek fedezetere a tarsasag
celtarlalekot nem kepzett.
Kutatas, kiserleti fejlesztes targyevi koltsege: 0

• A tarsasag veszelyes hulladekot nem kezel.

• 2012. evi tarsasagi ad6 fizetesi kotelezettseg:
Ad6alap m6dosit6 tetelek nincsenek.

nulla Ft.

lIf. Specifikus resz

Az egyeslilet tamogatasi program kereteben kozponti, onkormanyzati, illetve
nernzetkozi forrasb61 vagy mas gazdalkod6t61 a 2012. evben nem reszeslilt
semmilyen tamogatasban.

Az egyeslilet celjai, programjai:
1 - lllegalis szemetlerak6 helyek felszamolasa, megtisztftasa.

Celunk, hogy az altalunk/szakembereink altai meghatarozott regi6ban torlena
hulladekmentesites.
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2.- Orszagszerte a kiilterGleteken leva hulladekgyiijtes es parlagfU mentes ito
akci6k megszervezesere. Iebonyolitasara!

Celunk, hogy a median es helyi f6rumokon keresztiil onkentesek bevonasaval
celjainkat megval6sithassuk.

3 - Orszagos figyelo szolgalat (pI.: erdo- es boz6ttiizek elterjedesenek
megelozesere) kiepitesere es mukOdtetesere!

Fire Watch program elinditasa es Uzemeltetese/karbantarhisa.

4 - Viz bazisaink meg6vasa es folyamatos tisztantartasara!

Celunk elerese erdekeben az elsa es masodik pontban irt programokkal sz6r6san
egyiitt mi1kodve.

5 - Ovodai es (skolai termeszet-, komyezet-, es allatvedelmi jatekos ingyenes
tananyag elkeszitesere, terjesztesere!

6 - Kullancs-mentesites fObbturista utvonalakon, es orszagszerte telepiilesek
kozeleben!

7 - Komyezetiink allat es novenyvilaganak, termeszeti forrasainak meg6vasara,
tanosvenyek kialakitasara!

Celunk regi6nkent tobb tanosveny kialakitasa a helyi noveny es allatviIag
meg6vasa erdekeben.

8 - EgyesUleti1nkmukodesi felteteleink biztositasara, technikai eszkozeink
folyamatos mukodesere!

A 2012. evben forrashiany miatt a celok reszbeni megval6sitasa onkentesek
segitsegevel tortent.

A 2012-es gazdasagi evben az EgyesUlet 100 %-os tulajdonosa lett a Redberry
Vitamins Kft-nek, de a cegbir6sagi bejegyzes 20l2-ben nem tortent meg meg.
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A.) A merleghez kapcsol6d6 kiegeszitesek

1.) Befektetett eszkozok

Az egyesiilet 4 db orzo-vedo kutyat kapott maganszemely tamogatotol, melybol 1
kutya van iskolaztatva.

2.) Keszletek

Az egyesUletnek ninesenek.

3.) Kovetelesek

Az egyesiiletnek ninesenek.

4.) Celtartalekok

Celtartalek kepzese a 20 12-es evben nem volt.

5.) Hossztl lejarattl kotelezettsegek

Az egyesiiletnek ninesenek.

6.) Rovid lejarattl kotelezettsegek

Az egyesUletnek ninesenek.

7.) Idobeli elhatarolasok

Passziv es aktiv idobeli elhataroIas nines.

B.) Az eredmeny-kimutatashoz kapcsol6d6 kiegeszitesek

Az egyesiilet 738e Ft bevetelebol 80e Ft az ajandekkent kapott kutyak miatti
rendkiviili bevetel.
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