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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
l
egyszerűsített beszámolója és közhásznúságí melléklete I lr<-r+z

Törvényszék:
01 Fővárosi Tö
Beküldó adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztü! a kéretem beküldésre kerül)

családi név

Előtag

Első utónév

Viselt név:

N

Eva

születési név:

N

Eva

Anyja neve:

További utónevek

ulianna

SzüIetési ország neve:

Románia
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I vw-uz
I

szervezet neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

c.

Aktív időbeli elhatárolások

eszrözör

összeseru

l. lnduló tőke/jegyzett tőke
l

l.

Tőkeváltozás/eredmény

V. Tárgyévi eredmény

ll. Hosszú leiáratú
lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G,

passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK összeserrt
Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 20L6.03.22 10.00,53

ffi
W

dÉb

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I
I

vx-uz

szervezet neve:
Szabadsá9harcosokért

Az egyszerűsített éves beszámol'ó eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

]-.

előző év
tárgyév
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

összesen
előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

Értékesítés
nettó árbevétele

?. Aktivált saját teljesítmények
erteke
3. Egyéb bevételek

sai

200 03:

2o2sli

z00 03!

2o2 50(

200 oo(

2o2 50(

200 00(

A. Összes bevétel (]-+2+3+4+5)

2o25L2

200 03:

2o2 5L2

z00 03!

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

2o2soc

2oo 0oí

2o2 so(

zoo o0(

L5 76i

10 394

L5 762

Lo 39l

7. Személyi jellegú ráfordítások

58 07i

55 572

5a o77

55 572

ebből: vezetó tisztséqviselők
juttatásai

16 55(

16 80c

16 550

16 80(

2o2

; tqgdíj,. alapítótól kapott

beflzetés
-

támogatások

-

adományok

4, Pénzügyi műVeletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
-

támogatások

6. Anyagjellegű ráfordítások

8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások

16§

t22 362

16!

L21,44c

L22362

10. Pénzüovi műveletel
ráfordítása]Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió :5.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42
I

szervezet neve:

Az egy szerűsített éves beszámr rló ered mény-ki m utatást t 2'

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év

]_].,

előző év
tárgyéV
helyesbítése

elóző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

Osszesen
előző év

tárgyév

Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+]_0+]_]_)

ebből: közhasznú tevékenység

ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

196 37C

aa7 40(

196 37C

L87 40í

196 37(

La7 4o1

196 37C

187 406

6 a42

L2 629

6 L42

L2 629

6 L42

L2 629

6 LLi

t2 629

6 L42

L2 62!

61,42

L2 629

2o2 5ot

200 00c

zo2 50(

z00 00(

L2, Adótizetési kötelezettsé g
D. Adózott eredmény (C-12)
13, Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Táiékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támogatás
C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
Alapból nirijtott támogatás
D. NormatíV támogatás
E. A személvi iövedelamadó
meohatározótí részénekadózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló ]-996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt

összeg

F. Közszolgáltatási

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.
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1. szervezet

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z
I

azonosító adatai

1.1 Név

Közalap
1.2

Székhely

lrányítószám,

EEEE

közterület neve:

Település:
Közterület

Attila

jellege:
Ajtó:

1,3 Bejegyzó határozat

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

m. EB Pr;rsPPntEglól2l EE
.

m-m- 0l0l0l3l5 l3l2
4|l7

/

-E-EE

Dr. Boross Péter

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
id6§ ífiryrÉrnlon*gásaségl áilq.orá,.1§45-5§

ktizóni vs|t pö!ítiliai üItlözötíék *s az is5r§.8§ fs|rrada,rn#
szabadságharco§*,k a§yagi rnegsegítés*, xzac*áIrs *l}átástllt és ezáita| ét*trninö§égút{ javítá§á grszás€firezet€it(en
kgr€§zBit. FlendgEvény*k tánrogatása, fi.rneNyek€n ra.qem}élt*z,n,ek a,b&!§evik di|rtatúra
zataúről,az Éffih€n8*gn§égröl És széIes körben i§n,l*ítefik az 1§45 utáni rn*gtorlá§8,!(4t, killönö§€n
az
i:aabad§ághaíe töfiéné§s'L a'ya§ kiltalá§i tevé**nységéaame|yet( tárgyi *ml§!t*k gyüjté§étí*!,
képe&m6v-§sz*ti alkotásc}<, lroda*rni rnfivelc létrehozásávai, va§y nrás rródgn níraetik a mag}rÉr
ság *szm,ényéq és gzáta! e{§segitik a történ€lmi tudat f§rmálá§ál" ítilaködési tiimoEatris nyr:;tása
országos §u€rueEetek r*k, a*retyek a szabadságharcg§gkért Kózalapitvány arapító otiratanan irt
[al az§ne§il}nak, Ésazok végrehajtásáh,oz hczz{járu,lndr

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális tevékenység, idóskoruak

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:
1993. évi lll. tv. 2 és

1. évi CLXXXIX. tv. 23 § (4) 4.:

.1;

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

1989 közötti

volt politikai üldözöttek,

3.4 Közhasznú tevéke nység ből részesülők létszáma:
1850
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

tárnogatás íeNhaszná|ásáva| h§zzá.,ávuNtunX az rsat
rmároilt és azok htrzzátan*zói szeciális he*yzetéaeL é§ életminö§égének jatlitr{sához.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I vx-t+z
I

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Ktizalapíwány
1.2

Székhely

lrányítószám,

EEEE

Közterü|et neve:

L.3 B eie gy ző

h

t

Közterület

Attila

: m. EB 6l r|5T5]-8 |-l |il
szám: m-ffi-t0I0l01TlsFTil

atározat

1.4Nyilvántartási

Település:

s

zám

.

/

|

1.4szervezetadószáma:
1.6 Képviselő neve:

a

Dr.

9 l9

|4

/

jellege:

m

E-l
-l

EEEEEEEE-E-EE

Boross Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.]. Közhasznú tevékenység megnevezése:

turális tevékenvséq és ku!t.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

1991. évi XX. tv. 121. §

évi LXIV. tv. 5.§
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

az

3.4 Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Köudásitviiny

200o00

á3ta3 fen,ntaítstt és tárnogaton ernlák§e|yelc, műzes;m*4q,látogatsin a
tveq6in kgr,B§ztül, kön3nrek és dokuífienttl*rfiNm*k létrehozásánalc tánrogatásával,
grvr és szabadságh art *mNékéyteik ápolását, meg6rzését bgnutarását.

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-l42
I

tN

1. szervezet

azonosító adatai

1-1 NéV
s.igfi arcosokén Kóea*apíwány

1.2 székhely

lrányítószám,

EEEE

közterület neve:

Település:

t
Közterület

Attila

jellege:
Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

l6lrlslEl8Tl/|il9l9|4

/m

r-*_l

m-m-l0l0l01TlTl3Tr]

EEEEEEEE-E-EE

1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:

m. ffi

.

r-]

.

Boross Péter

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Forr.és szabharc.tárqvi emlékeinek felkut.bemutat.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely;

1997. évi CXL. törvény 73. §-a

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 30%o 60 év feletti nyuqdíias; 509o
diákkorú:2OoÁ
3,4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 7300
3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

ház Ern}ékfi*ly rrlEikódt#tá§,e" A E8c§ki €rnNékpark, a Ki§k§n,majsai §6-gs
úsági tábor Sárospatatci nyári eg3retern tímogauisa" Evl*lé3tlá&ltá*, emlékmfivek áltításánalr segíté§e,

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháíznúsági melléklete I vw-t+z
l

szervezet neve:

ságharcosokért

i

5. Cél szerinti iutattások kimutatása

5,1

Cél szerinti juttatás megnevezése
'56

5.2

elóti po1.0ldözöttek;'

56 szEbharc.ban

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

tlozo eV

Cél szerinti jutattás megnevezése
SzociáIis gondozás
G_él szerinti

(osszesen)

j

+

uttatások

Előző év

Szociális juttatásot
ki

mutatása

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeöen)

6. Vezető

Tárgy év

229o3

szabhilc.emlékeinek megórzése, bemutatása, megemlékezésel

5.3

LlL327

1L2334

részt.társ.szeN,ü

Cél szerinti juttatás megnevezése

Tárgyév

L7 L93
Tárgy év

23347

22371

158 58l

150 89]

158 58l

150 89]

tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

.Tárgyév (2)

Élőző év (L)

11fő Kurátor bruttó tiszteletdíje

13 700

Előző év (1)

6.2

Tisztség

A.

vezető tisztséqviselőknek nvú itott
iuttatás (mindósszesen):

3 fő FB tag bruttó tiszteletdíjÉ

Kitö!tő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42
l

szervezet neve:
i

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok eze r forintb an.)

Előző év (L)

Alapadatok
B. Éves összes bevéteI

Tárgyév (2)

2o25L2

200 03t

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2o2sli

200 03t

H. Összes ráfordítás (kiadás)

196 37(

t87 40í

58 07i

55 572

196 37(

L87 40í

ebből:

meohatározott részénekaz

G. A személvi iövedelemadó

adőző rendá k'ezése szeri nti felhásználásáról szó!ó
1996. évi CXXV!. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve

a Kohézióé Atapbó! nyújtott támogátás

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

L262!

6 L42

L. A szervezet munkáiában
közremúködő közérdekú önkéntes
-személvek
tevékenvséqet véoző
száma
ía közér-dekú önköntes tevékénvséorőIszóló
2oos. evi Lxxxvlll. tö rvénynek Íre g-fetelően)
E rőfo

ECN, 32, § G)

q

rrás

e ll

átottság

m

utatói

Mutató teljesítése
lgen

L@7+B2y2

>

B

7.UU0.000, - Ft]

[(I 7+ l 2

-A1 -A2)/(H

T ár s ad al m i tám

og

7

+

H 2)>=o, 2

atotts ág m

EctV: 32. § (5) a) [(CL+C2)/(G7+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(JL+J2)/(HL+H2)>=Q,51
ECIV. 32. § (s) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő]

Katöltő verzió :2.69.0 Nyomtatvány vprzió 5.3
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5]

u t ató

!
!

x

EcN.32, § (4) b) [K7+K2>-o]
EctV. 32. § (4) c)

/Vern

i

tr
Mutató teljesíése

D

x
l

B
tr
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúsági melléklete I vx-t+z
szervezet neve:
szabadsáqharcosokért
Támogatási program elnevezése:

i

Magyarország 2&L5-évi köZponti kólts.égveté§éröl szóló 2oa4-év' c-w" 1.melr. Xl.
Mi n iszter- el n őkség fej "3ü.fej- kez-elö Ír.cínrl_. Cá ír.at clm §3-

Támogató megnevezése:

központi költsé9vetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás

Támogatás idótartama:
Támogatási összeg:

200 o00

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1- 201§. .nárcius 31

20o 000

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyéVben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

!
!

n

más gazdálkodó
aB15. m*rciu§

m

t7a 4o2
20o 000

visszatérítendő

!

vissza nem térítendő

m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

47 43o

Dologi

?.3o 972

Felhalmozási

osszesen:

]-7a 4o2

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
{öZal4pltván}íu,nk 2o15. éVi tárnogatását az idö§, mggromlÉtt egészségiállapotii 1945-56 kőzöai p.olr§l€i üldözőngk §s
rz !§l56-os szabadságharco§ok anyagi rnegsegírsfuére, szoeiális ellátásuk javjuísára fordítomlti dsö§$rbaJr országos
;zervezgteikgn kgrgsztti|- Kien,t*t figyelrnet íordítottunk a kommunista di}fiá§i,ra ádazatai *rnlékénekápolásiira- A
ámcgatás nyújton. ígdezgtet a Közalapítvány rnfitcódésére- A kilraíóíiuítlés a íe!ügy*tö bizottsáq tagjai az Alapító
3,kiratf:an nreghatírozottak szerint ti§ztel8tdÍjt arr réseesültek - az :Elnók |.rf ldvétetéVel- aki díjáról ez ár;tren is leínond'

Az uzlell eVDen vegzen

ToDo teveKenysegeK es pro9ramok bemutatása

p§fitikai üldöZön€ket
tögn§íÍrö §z*r\/8zet rn§tcödéséttárnogattuk r*o--á;árurtunx
'áyázat Útján 12 szérv*zetet, volfpályázati
.ovábbi 1-1 áláFÍt\/ány, *gye§ütet
céljánarc m€vá!ó§ításához
és seqítemiik 1 magá*rszemáy 96utatás*
,evékenysfuét t34 esgtben fiz€tttink temerési seg€lyt és 19 ese&en segélyr. Bizt§sított{rk a Kisfoghiáz Emléklrely
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vw-t+z
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
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A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet
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