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A kettős kön}aryitelt vez€tő egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági me|léklete I PK-i42

BalatonmárialürdóBalatonkeíesztllr T!íisztikai

Az egyszerüsített éves beszámoló méílege (Add|ol p,al lól.n.Dú_)

Előző éV Előző év
helyesb{€se

TáígyéV

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

A, Beíektetetteszközök 23 876 27 773

l,lmmate álisjavak

ll. Tárgyi eszközök 23 a76 27 773

ll|. Befektetett pénzügyi eszközök

B- Forgóeszközök 8 24il a 917

l, készletek

ll, Követelések 2a

lll. Értékpap'íok

8 218 L977

c, Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÓK ÖSSZESEN 32 119 29 690

FoRRÁsoK (PAsszíVÁK)
D, saját tóke ,119a 5 709

t, lndu|ó tóke/jeg}.Zetl tóke

ll, Tókeva]tozás/eledrnény "L 379 _1195

ill. Lekötólt tarta]ék

lV, É.tékelési tartalék

V, TárqyéVj eíedmény alaptevékenységből 159 6 654

Vl. Tárgyévi eídemény Vá]alkozási tevékenységből 25 25o

E, céftaítalékok

F, Kötelezetrségek 3 284 735

l, Hátlasorolt kötelezettsegek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. RöVid lejáratú kötelezeíségek 33 2a4 736

G, Passzlv idobell elhalarolasok 3( 23 245

FORRÁSOK ÖSSZESEN 32 119 29 690

Ny,v]:5.3 A nyomtatváíy paplr alapon nem küldh€tó be! NyomtaNa: 2016,05,26 19.40.31
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Y szervezelneve:

A k€ttős könywitelt vezerő egyéb szervezet l

egysz€rűsített beszámolója és közháéznúsági melléklete I lr-r+Z

Az egyszerúsített éVes beszámoló ercdmény.kimutatása ,ldatok ezer íonnl,a )
Alaptevékenység Válalkozasi tevékenyséq

1, Értékesítés netlo arbevétele 4A0 7DA 2| 25E 46a 954

2. A(tivalt saját leljesítmenyek

3. Egyéb bevétel€k
22 322 35137 22 322 35 L3i

- taqdl], alapitotól kapott
beíizeiés

, támogatások 22 321 3513€ 22 321 35 13É

4. Pénzúqyi műVelet€k b€Vételei €

5, RendkíVüli bevételek

ebból:

- alapllótól kapott beíiz€tés

- tamogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 22 7?{, 35 846 2! 25r 22 79a 36 oga

ebbőI: közhasznú tevékenyseg
bevételei 22 77a 35 846 2277c 35 a4a

6, Anyagjellegű láfoldítások í7 o77 14 393 17 o1i 14 39:

7, Személyi jellegl,j ráloldítasok 4 349 5 621 434, 5 621

ebból: Vezetó lsztségviselók
2 55c 2 55t

8. Értékcsökkenési leílás 111! 9 1ll€ ! 113 9 14t

9, Eqyéb ráíordítások 72 3( 7,

lo. Pénzügyi múVeletek

BalatonmáriaíürdúBalatonkeíesztúí Turisztikai Egyesület

Ny,v.:5.3 A nyoú!átvány papí. alapon nem küldbető be! Nyomtatva: 2016.05.26 19.rD.31
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A kettős könywit€lt vezető egyéb szerv€zet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-l42

ő_Balatonkeíesztúr Turisrikai Égyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. 
Gdalal. ezer lünban)

Vállall ozási tevékenység összesen

11. R€ndkíVül; Éíordítasok

B. összes íáfordítas
(6+7+8+9+10+11) 22 6t1 2s IE2 22 6L1 29 L92

ebból: kozhasznú levékenvséo
raiodltasai E L92 29 192

c. Adózas €lőtti eredmény (A-B) 15! 6 65.4 2! 25{ La 6 9o4

12. Adóizetési kótelezettség

D. Adózotl eredmény (c-12)
15! 6 654 25a la 6 9ol

13. JóVátragyott oszialék

E. TárqYévi eredmény (D 13)
6 65! 2! 25! 1al 6 904

Tájékofiató adatok

A, Kozponll köhsegvetési
L3 772 21o3a a3 772 27 o3i

B. Helyl dnloíínán],zati
kd'tsé,{]Vetési ámo9alas 8 500 14 oo( a 50! 14 00€

c, Az E{ríóDai Unió slíukturális
alaplalbol, Ílletve a Kohézds
Alapból nyújtofi úmogala5

D. NormatíV iámogaias

É. A szemelv| ióVedelamadó
meghataíozón íészének adózó
rend€lkezése szenntt
fulhasznáá$ról szóló 1996. éVi
cxxvl.töívény alapján kiutalt
Ósszeg

F. Közszolgáltatasi bevétel

Az adatok könywizsgálatial alá vannak támasztva,
Könywizsqálói záradék l tgen fi nem

Ny.V.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! llyontatva: 2016.05.26 19.40.31
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A k€ttős könywitelt vezető egyéb szervezeí 
l

egyszerűsített beszámolója ós közhásznúsági melléklete I PK-142

1. szerv€zet ázonosító adatai

3, Közha§znú tevékenységek bemutaÉsa (tevékenységenként}

1.1 Név

átonmáriaíürdö,BaldonkeresztÚí Türisztikei Egyesúlét

1,2 székhely

líányítószá,n: |tiFí;l' Település: Balatonmáriaíiiídő

Közteíület neve: K€szeg Köaerúlel jeilege: F;-- '-lr,]Hászám:|lz --'l Lépcsőhá: f-- -l em.ra, FÍ
t.3 Bejegyző határozat s,*", M ffi .l4ffi /EFlfi tfl]
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

EF]tr-mcr.]-i
8 61814 -F]-1ilF]

1.6 Képviseló nev€:

2, Tárqyévb€n végzett alapcél sz€rinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

deblecói a szesediás a bUdape§t| ütazási kiálításokon való .á§zváellel népszeíiisía€üiik
ú'éséinkét.

csolatol lartoüunk a hdyiúíiszlitai válalkozá§okka,l. önkoímányza@klGl, í€ionális szákmai

llvrelódon a DDoP.2t,3Jc P s7ámú -TDM l€{le&tés a iö\.6 lunznluséén' cínlü pályliral negvaló§íüica:
|eilö táblá* lnhelye/á9e, érinrökéPeln}ös inl;rmáclós ie.n)ináok íelállilásá. honlap es €yéb l0risztkáJ
ladványok elké9zitá§e,

ort a TÁMoP L4.1,tz1-2o13-o499 számú "Hánártyos helyletú 
'og|alkoztalás 

a Eahronná,ialüídó -

átonkereszti' Tuíaszükái Egyesüle$él" címú pályázar nregvaló§llásá,

3.1 Közha§znú tevékenység meqnevezése: risztikai maíketino munka

3,2 Köziasznú levékenységhez kapcsolódó közieladai, jogszabáyhely:

3,3 Közhasznú tevékenység élcsoportja: eti lés t!risták

3,4 Közhasznú tevékenységból íészesülók létszámai

3,5 Közhasznú tevékenység lőbb eledményeij

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány pa!ír alapon nem küldh€tó lre! Nyomlatva: 20t6.o5.26 19.40.31
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A kettős könwvitelt vezető egvéb sz€rvezel l

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági meüéklete I nx-l+z

5. cél sz€rinta iltat!ások kimutai]á§a (Adaí.* éze r fo.ínl,bú.)

6, Vezető tis:íséqYiselóknek nyúitotl iuttaiás

5.1 cél sze riníi ]úttalas meqnevezése Bőző év TiárqyéV

5.2 cél szeíinll júttatás megnevezése Előzó év Tárgy év

5-3 cél szerinti jula&ás megnevezése E őző év 1álgy ev

cél szerinti iuttatások kimutatása
(osszesen)

cél szerinti iuttatá§ok kimutatá§a
(mindósszesen)

Tisztség Elozö év (1) TárgyéV (2)

egyésületi€lnöl 2 55l

6.? Tlsztség ElóZ6 éV (1) Táíqy éV (2)

vezelö tisztséqvis€löknek nyúitott
iutlatás (mindösszesén): 2 55t

Ny.v.:5,3 A ny§íntawány papí. aldpon nem küldhetó be! NyomlÁtva: 2016.05.26 19.1lo.3t



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsít€tt beszámolója és közhasznúsági melléldete 1 PK-l42

/

Balatonmáriaíiiídő-Balatonkeresztúí Tuíisztikai Egyesület

7. Közhasznú jogálás m€gálapíüálsához s7ükséges mutarók

ElóZó eV (l) T*gyév (2)

B. Éves összes bevélel 22 -I9! 36 09€

ebból:

c- A szemétvi iövédelémadó meohalarozott lészének az
adózó rendákazése szerihti felh-asználásaröl szólö
1996. évi c)fiVl. lö.vény alapján átutalt ös§zeg

D. Közszolgátaüási bevétel

E. Normatív ámogatás

F. Az Eurdpai Unid struktuíáE alapjaiból, illetve
a Kohézióa Alapból nyújtott üimogatás

G. Konigát bevétel [B,(C+D+E+DI 22 7q 36 09a

H. ós§z€s íáíordítás (kiadás} 22 6L1 29 792

l. Ebból személyi iell€gű ráíordítás ó zlla 5 521

J, Közhasznú tevékenység .áfordíásai E L92

K. Adózott eíedmény ral 6 904

L. A szérvézet munkíiláLban kózíemoködó közérdekü önkenl€s
tevékenvséoet veozó'személvek száma
íá kózéri|ekE ónka'ntes tevékénvséoröl srölo
)o05. évi Lx)(xvlll. lörvénynek inegj'felelően)

E rő ía rías e I ] áIotls ág m utató i
lgen

Ech/,32- § (4) a) !(Bl+B2y2 > 1.o(n.o(N, - Ftl x n
Eclv.32- § (4) b) [Kl+K2>=a] tr !
EcN. 32- § (4) c) [{l1+l2 Al,A2)/(Hl+H2)>=0,25] D B

Társad al ni támog atottság nuíatói

Ecu 32 § (5} a) tGl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] n B
Ecfu. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=o,5] B n
Eclv. 32- § (5) c) KLL+L2)/2>= N tő] Il a

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapoí neln küldhető be! Nyo$tatva: 2016.05.26 19.40.32
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A ketlős könwvitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási progranr elnevezése:
]DoP-2.Lelc,12,2012-00o5 szlámú Páyázat

Támogató megnevezése: lentzeri Feileazreai ÜgYnók§ég

közponli kóftséqve|és fr

onkományzaliköltségverés n

I
mas gazdákodo n

Támoqatas időtaitama:
,013. 03. 22_ _ 201a 03. 20_

Támogaiasiösszegi 49 980 329

ebból a tárqyévre jutó összegi

- táloyéVben ielhasznált ósszegj 17 4o0 598

- táígyévben folyósltott osszeq;
28150 789

Támogatás tipusa: Visszatéritendó n vissza nem térltendó m

Tárgyévben felhasznált ö§§zeg íészletezése iogcímenként

személyi 198

Dologi 17 2o3

összesen: 17 4o1

Támogaüá§ árgyévj felhasznáásának szöveges bemutaása:

@ázafu nk rolytatódott úlrelzö íáblá* kihelyezése,
árinlökeprnyös iníormáclós Émtináok íelá!Ítisá, honlap é§ egyéb íUnsztikai iellegű liadványok elkészítése.

Arilr|élíévbén végzett íöbb tevékenységek c§ progíamok bemllatasa

Bálatonmáíiafi i.dóBalatonker€szúr íurisztikai

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhet6 be! Nyomtatva: 2016,05.26 19,40.32



Támogatási proqram einevezése:
rAMoP_l.4.1_12i1_2o13{499 szántú pályázal

Támogató megnevezése: leirzeri Feile§zrá9l Ugynókség

Táínogatás foírásá:

központi kóltségvetés m

önkormányzati kölíségvetés I
!

ma5 gazdalkodo n
Támogatas id6taílama: lo14. 03. 01. - 2015, 05, 30_

Támoqatási összeg:
3 632 L2z

- ebbóla árqyéVíe juió összeq:

, táígyéVben felhasznál összeq] 287 792

- árgyévben íolyósított osszeg:
3 632122

Támogatás tipusa: Visszatéíílendő ! Vissza nem télí.en.ió m

Tárgyévben relhasznát ös§zeg lészletezése iogcímenkéni

személyi za1 7g2

Dologi

összesen: 28? 792

Támogaás tárgyévi íelhasznáásának szöveges bemutaésa:

'Hálrányos helyzetü foglalkoztálás a Balatonmáriariiídö _ Batatonkerészníí Tursiztikai Egyesiiletnél" elnevezé§í
]ályizar ke.áébgn végúl 36a2u2 Fl támogaiást *aprunk meg Pol4nefi dölegként ütaltak 1a3lt51 Fr,oi, 201+be.1
rzantén elóleg címen kifizetett ó§szeg z5oo97l Fr voh). Atántogaüis íelhasználásá és annák elszámolá§a megrönéDi

Az uzle! evDen véq:ett 
'óbi, 

ievékényséqek és píog.arnok bemutatasa
sd Kdzhasznúsiigi melléKe! 1.

Balatonmárialtirdő-Balatonkeresznií Tuíisztikai Egyesület

Ny.v.:5.3 A nyomlawány papíi a|apon íem küldh€ló beI Nyomtatva: 2016.05.26 19.40.32
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A kettős könywitelt vezerő egyéb szervezet 
{

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

Támoqalása proqlam elnevezése:

Támogató me9nevezése: ]alato nkereszaúa Közs4 onkormáfiyu ata

Tá.,nogaras íoírasa:

központi költségvetés D
önkoímán}rzatiköltségverés 

[fi

nemzetközi foríás !
ü

Támoqatá§ időtartama: ó14, 0a. }. ,2015. 03- 30.

Támogatási összeg: , 264 a36

- ebból a lárgyéVre jutó összeg: c

- !árqyéVben felhasznált összeg: )

, táQyóVben iolyósí|ott ósszeg:
D

Támoqatás iipusai Visszatérítendó m vissza n€m táítendó !
Tárgyévben íe|hasznát ö§§zeg íészlétezése jogcímenként

Szeméiyi ]

Dologi
E

l

ósszesen: 3

Támogatás tárgyévi íelhasznáásának szöveges bemutatása:

I DooP,zL3íc_]2_0o05ielú pályáaa kéráein belúI me§valósuló 2 db esób€rrló elöíinalszírozása céliából kápott
/i§szatérííendd önkomlárly.ari Émo§atis, melyá a e015. 03. 3}i l]aüíridöíe egyé§üterúnk Mssza is fizáát

Az iizleti cvben végzett íóbb tevékenységék és plogíamox oemutata§a

nmárlaíiirdó-Bájatonkeresáúr Tuíiszükai Egyesület

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva| 2016.05,26 19.40.32
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A kettős könywit€lt vez€tő egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági meUék]ete I PK-|42

TáLínogaiásj proqram elnevezése:

Táfio§aló megnevezése: 3alatonmá4aíi!íd§ Kirzséq onl(oínrányzata

Támoqatás 1offása:

köZponti költségvetés !
önkormányzali kOltségvetés

m

nemzetközr foííás n
mas gazdálkodó I

Támoqatás id6tanama: tév

Támogatásiósszeg: 11500 o0o

ebból a tárqyévre jutó összeg: 11500 ooo

- tárqyéVben fulhasznált összeq] 11500 oo0

- ialqyéVben íolyósítotl összeg]
11500 0o0

Támogatás tipUsa: visszaláítendó ! vissza nem táítendő m

íárgyévben íelhasznliúl összeg íészletezése Iogcímenként

személyi

Dol09i rx 500 000

11 500 000

íáfiogarás tárgyéVi íelhasznáásának szöveges bemutatlása:

AZ önkoímiányzat a páyázarok elötrnanszírozá*ára, á köhsegd( ledezetéJe, p.ogranrok szeíyezéséíe nyújlott
lánlogatása. Arlimogatóval ar dszámolás megtónént' azt eíogadrák.

Az üzleti evben végzett lóbD tevéxenységek e§ píogíamoR bemu&ui§a

Balaton,n íriattirdó-BalatonkeresÁúr Tuíisztikai Egye§ület

Ny.v.:5.3 A nyomlaNány papíI alapon nem kü'dhetó be! Nyomtatvá: 2016.05.26 19.1r{).32



Támo§alási píogram elnevezése:

Támogaló megnevezése: Balalonké.eszlúr Kózség Önkoín!ányzala

Támogatas Íolrása:

központi költségvetés

önkormáYzati költséqvetés

*ar"'karil""áa

!
B

I
más qazdálkodó n

Támoqaás időtariama| Lév

Támogakisi osszeg: 2 50o 000

elrból a tárqyéVíe jutó össz€g: 2 5oo 0o0

- tálgyévben íelhasznái összeg:
2 50o oo0

- táíqyévben tolyósíloí össz€g:
2 50o 000

Tláfiogatas típUsa: visszaiélítendó ! vissza nem téíítendő m

Táígyévben íelha§znátö§szeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 2 5l}o 0o0

2 50o o0o

Támogalá§ táígyévi íelha§znáásának szöv€ges bemuiatása:

metynek élszámolá§a a támogalóval
negtönéfi . azí elf ogadt{l(.

rogr.unok §emltatása
sd kózhasznÚgági nte|léldél L

BalatonmáriariiídóBá|atonkeí€sztúr Turisztikaj Egyesület

Ny,v.:5.3 A nyoúlátvány papír alapon nem küldhel6 be| Nyomtawa: 2016,05.26 19.40.32


