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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
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A kettős kiinywÍtelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

n Várss Friwiscenelmr ltlap{t**ny

1.2 Székhely

lrányítÓszám: TelepÜlés: Sopron

Közterulet neve: Közterület jellege: F,."---___l

t------lHázszám''F___-_l Lépcsőház: [-l Emelet: T__-l Ajtó:

1'3 Bejegyző határozat száma: pE. Ets.lAlE]olzl6Fr],EFp|!'m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

E@rffi./lslo[tl6Tl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: Péter

G.

2. Tárgyévben végzefi alapcél szerinta és közhasznú tevékenységek bemutatása

sffprönl Firvógzen*k*r mtile&dÉ*i fgltétrlirr*k x bixtgsítfua. grrngk f*jlesatsxe" * sopr*ni frivós,zgnei
y*nrány'ok ápol*sa" Ennek ktrct*:ben lnrqver*+n1rck, tsrzen** sc*rv*r*s*, s sokszínii zgn*i irl*s

i*lgkÍtása,. Kapesalattrlt hiépltÉse És *pwrl&qtt haaai *'a kiilfiÖ|di zgnglrxrphlwl, uter*spk Íin*rrsaÍrorás*. *
lrangsc*rál to mányán*h- ks,fietáfi*n*k ffivJtése-

zeneker n*gysz*básrl re.nd*sv&nye a $oprtrni Efiarilnnep, me}y minden évbgn msitis utalsö hétvéaéién
megr*ndea*sr*-

munka lirrnepén és $yercknap+n is grórakozatta a kiizönsÉget
Zo-an a Párreunop*i Piknik Emlé&parkban adtak konc.ertel

ellép,ss * Strpr*n! $g{lreti B{*psk kqret*b*n ds *..se*ch*nyi v&gta r*ndeev*ny k*reGbe,n"
lr*r 3l_*tl szi Bvesgteri h*ngrrerse*nyel hü*sriaxtt*h ax 8€truL

3.1 KÖzhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális

3.2 KözhasznÚ tevékenységhez kapcsolódó közfeladat' jogszabályhely: 1997. éviclvl.tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 KöZhasznÚ tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő v erzi ó :2.52'0 Nyomtatvá ny verzió : 1 .6 Nyomtatva: 2013.05.17 í 1.59.25



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhasznúsági melléklete PK-L42

sopron Város Fúvószenekar Alapítvány

Az e gysze rúsített éves beszámoló ered mé ny_ki m utatása (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év e!őző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítést

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saiát teliesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek I 45( 3 7'-1 I 45( 3 7L7

- tagdíj' alapÍtótól kapon
befizetés

- támogatások 8 2L1 1 40( a 2L1 L 40Í

_ adományok

4. PénzÜgyi műveletek bevételei

5' Rendkívüli bevéteiek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) I 45( 37r1 I 45( 3 7L2

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráÍord ítások 9 75Í 4 L42 9 75Í 4L42

7' Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisZtségViselók
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás 581 38S 581 38s

9. Egyéb ráfordítások

10' Pénztigyi műveletek
ráfordításai

Kitöltő verzi ó : 2. 52' 0 lrlyomtatvá ny verzió : 1 .6 Nyomtatva: 2013.05117 1 1.46.57



A kettős könyrruÍtelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezerforintban')
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév el6ző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. RendkívLjli ráÍordítások

B' osszes ráfordítás
(6+7+8+9+19111; 10 33Í 4 52t 10 33! 4521

ebből: közhasznÚ tevékenység
ráfordításai

C' Adózás előtti eredn-rény (A-B) -1 883 -81e -1 883 -81€

1_2. Adófizetési köteleZettség

D. Adózott eredmény (C-1_2)
-1 883 -81C -1 883 _81€

1-3' Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D_1_3)
-1 883 -81e -1 883 -aLe

Tájékoztató adatok

A. Központí költségvetéSi
tamoqatas

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás 3 15C 1 00( 3 15( 1 00(

c. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyúitott támoqatás 351 40c 351 40c

D. NormatíV támogatáS

E. A személvi iövedelamadó
meghatározótt' részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1"996. évi
CXXVl.tÖrvény alapján kiUtalt
osszeg

133 105 13: 105

F' KözszolgáltatáSi bevétel

Az adatok konywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könyrvizsgálói záradék ] tsen B Nem

Város Fúvószenekar A lapítvány

Kitöltő verzió: 2'52.0 Nyomtatvány verzió: 1 .6 Nyomtatva: 201 3.05.1 7 1'1.46.57



A kettős-könyrruitelt vezető egyéb szervezet' egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

Szervezet neve:

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

Alapadatok Előző év (7) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel
8 /15( 37L1

ebből;

C. A személyi jövedele_madó meqhatározott részének az
adoző rendelkezése sz_erinti Íelhásználiísáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg 133 10!

D. Közszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturáIis alapiaiból. iIIetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás 351 40(

G. Korrigált bevétel [B_(C+D+E+F)] 7 97i 3201
H. összes ráfordítás (kiadas) 10 33! 452t
|. Ebből személyi jellegű ráÍordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordíüásai
10 33Í 4 52Í

K. Adózott eredmény -188: -816

L. A-szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséq et végző személvek száma
(a közé r_tl e kii ö n könte s tevé ké nvséo r ől szőlő
2005. évi LXxXVl l l. tiirvénynek íneglele!ően) 4( 4C

E rőfo rrás eil átottság mutatói Mutató teljesítese
lgen Nem

Ecw. 32. 9 (4) a) KB1+82y2 > 1_.000.000, - Ftl B D
Ectv.32.5 (4) b) [K1+t121=91 u x
Ectv. 32. 9 #) c) ftt 1+ t 2 -A 1-A2)/(H 7+H2)>=0,251 n B

T ár s ad aI m i támog atotts ág m utató i Mutató teliesítése

Ectv. 32. 5 (5) a) [C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] B n
Ectv. s2.5 (5) b) [(J1_+J2)/(H1+H2)>=9,51 x !
EctV' 32' 5 (s) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] B n

Kitöltő velziő:2.52'0 Nyomtatvány verzió: 1 .6 Nyomtatva: 2013.05.17 12.12.13



#.lFx,

ffiffi
W

A kettős kiinywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríísített beszámolója és közháóznúsági melléklete PK-I42

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
3trpron \f*rcs :Fúvilgegngkar Pr*gr*m*k megval*sitása

Támogató megnevezése: s€ma€ti Kul&r*lis At*p

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés f]
nemzetközi forrás

m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama

Támogatási összeg: 400 000

- ebből a tárgyévre jutó osszeg: 400 000

' tárgyévben felhasznált összeg : 400 000

- tárgyéVben Íolyósított összeg:
400 000

Támogatás típusa: visszatérítendő f] vissza nem térítendő m

Tárgyévben feIhasznált összeg részIetezése jogcímenként

Személyi

Dologi
400 000

Felhalmozási

Összesen: 400 000

Tám o gaüís tárgyévi fe! használásának szöve g es bem utatása:
t4*gasöbb Üs.Etá$yba' ttlrtén* |rlenetnlinssités, &Éthíésérl*s' ioqaii mng*tes.

Az üzleta éVben végzett fóEb

Kitöltó vezió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 20í 3.05.1 7 Í 1.46.58



A kettős könyrruitglt vezető egyéb szervezet
egy szerűsített b eszámolój a és közháóznúsági melléklete

Támogatási program elnevezése:

Támogatás forrása:

I
m

!
!

Támogatás időtartama:

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyéVben Íelhasznált összeg:

Visszatérítendo ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatástárgyévif elhasználásánakszövegesbemuiátrísa:-
soproni Boriinllep iebonyolít.ísa, rnunka

sciireti í{apoka'rt fellépés'

Kitöltő vezió:2'52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2o13'o5''r7 1 í.46'58


