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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Dénes

Nyomtatva: 2013.05.15 08.57.43

l1

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözöx 1nxrívÁx;
A, Befektetett eszközök

l, lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 6 848 6 569

l. készletek 4c 35
ll. követelések L

lll. Értékpapírok 6 739 6 499

lv. pénzeszközök 6§ u
c. Aktív időbeli elhatárolások 473

ESZKÖZÖK Összesrru 6 848 7 o42
poRnÁsor 1ensszívÁx;
D. Saját tőke 6 848 7 o42

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 1 430 1llilo
l l. Tőkeváltozás/eredmény 5374 5 418

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 4l L94
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

l l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

l ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G, passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összeseru 6 848 7 o42

Kitöltő verzi6:2.50.0 Nyomtatvány verzió: 1.6



d[bffi
W

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezerforintban.)

Alaptevekenyseg Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítese

tárgyév előző év előző év
helyesbítésÉ

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saiát teliesítmények
értéke

3, Egyéb bevételek
21 7'. 21 7i

: t49dü, alapítótól kapott
beflzetés

- támogatások 2: 3: 21 3:

- adományok
4( ( 4í

4. Pénzügyí műveletek bevételei 252 47! 252 47!

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (L+2+3+4+5) 27i 54t 27i 548

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei 27i 54€ 27i s8

6. Anyagjellegű ráfordítások 21 9l 2| 9l

7. Személyi jellegű ráfordítások 19§ 259 19§ 259

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráíordítások

1O. Pénzüovi műveletek
ráfordításá-

szervezet neve:

sz§l Dénes Alapítvány

L.\
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet 
I

és közhasznúsági melléklete I PK-t42

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása2. (Adatok ezerforintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1o+11) 229 354 229 35/

ebból : közhasznú tevékenység
ráfordításai 229 354 229 354

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 44 L94 4l a94

L2. Adóíizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-Lz) 4 L9l 4 L9l

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
44 Lgl 4l L9l

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B, Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo-gatás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból, ílletve a kohéziós
Ala'pból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

21 3í 2 3!

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. KÖnlrwizsgálői záradék
] lgen E Nem

szervezet neve:

Dénes

ó--

\
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet 
I

és közhasznúsági melléklete I PK-L42

1. szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1,1Név
gzty Alap

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település:

közterület neve: Lajos Közterület jellege:

1.3 Bejegyző határozat száma: EE.ffi.morq-+mrEolo:lil 'EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffirffi,,lTlTl9lTTl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: Dr. Augusztinovicz Fülöp

m€ghirdéie§ pályázsdf:a az a*usztilca í§b§ rerülgrair ér{nrö íöbb tém§ldrrökban yolr
áí 2011. decembar,Sig.

páyázali íalhívás a ttír*özlási ás lníormatikai Tudcrmányas §gyesíil€t §m§ií.ht€.hu} ó* az Opükai-
lusiarai Fitr$_ é§ §zínházté§rlnil(ái Tud('í§án}6§ §gyg§ül€r {t1,1,!,w.§par{fi.hu} tíílsvolstb€rl és lontaplain

lnt áz Alápí§rány honlap;án i,,íi.lvv. b u§uty.oíg) Jetant m€.

pályá"axon ór. Válatlyay György Ph} Srte*azá*étal nyane el az álapítvány díiár, melyet 2O12. ápri|is 1&án
Atápítók köeös randezvényén aóíut< át 

'l 
díi közt*íh3l(kel e§yütt 2§9e Ft énák§ Y9lr.

részlets* §3öveg§8 t*v§xaíys€g leírás ár Alapítaány tonlapJán {,,l,vlnlt,fiuszly.§rg} t*ldnülétö me§.

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Dénes kiadása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely: évi Cl. törvénv 1.§, vaIamint

2oo4. évi cxxxlv. 6.2 szakasz
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: eIsősorban mérnökök, fizikusok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

. Várallyay G:Ér§y: *A c§e*§Emósírás sl?mz*§q obJ
$a ea$*,

módsrerc|*a|* cím§ PhD dolgoz*ra alap'

átláf- az-axu§;íil{ái sz§rc§r§t§lél€n á §íere§ §aiár, Ú, tud§má:ryo§ €r€rtményafi, €tmélái, lllst/g
.ákoíla* üJíü§áil, wgyía|l*szlésgn bamutaló mll l€prá-

1-

LL
l
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

4. Közhasznú tevékenység érdekében íelhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pénzeszkőz 259 Huszty Dénes Emlékdí
4,2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon kimÜtatása
(összesen) 259

l(özhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznátt vaovon kimütatása
(mindösszeseÉt 259

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.]. Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgyév

Fiatal akusztikusok juta!mazáse 19! 259

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 19í 259

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 199 25!

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (I) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Elózó éV (]-) rárgy év (2)

A. Vezető tasztségviseIőknek nyújtott
iuttatás összesen:

szervezet neve:

Dénes Alapítvány

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.15 08.57.1t3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Huszty Dénes Alapítvány

7. Közhasznú jogál!ás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B- Éves összes bevétel 273 54E

ebból:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőzó rendák'ezése szeri nti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 21 33

D. Közszolgá|tatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogalás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 25i 51!

H. Összes ráfordítás (kiadás) 22( 35l

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 19! 259

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 229 354

K. Adózott eredmény 4 L94

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekú önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
h közérőekű önkéntes tevékénvséo rő! szóló
2oos. evi Lxxxvll l. törvénynek Óreg-felelően)

E rőfo r rás e l l átotts ág m ut ató i Mutató teljesítése

lgen /vem

EcM.32.9 F) q I(Bl+Bz)/z > 7,UUU,UUU, - l-tl ! tr
Ectv,32, § (4) b) [K7+K2>=o] x !
EctV. 32. § G) c) [(l 7+ |2-A7-A2)/(H 7+ H2)>=0,25] x D

Társad al mi támog atottság m utató i Mutató íeresífése

EctV. 32. § (s) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=0,02] x !
Ectv, 32. § (5) b) [(JL+J2)/(HL+H2)>=Q,§] tr t]
Ectv. 32. § (s) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] ! x

NyomtaWa: 2013,05.15 08.57.43

L'.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
{u§zty l}énes Emlékdíj

Támogató megnevezése: § szamályi jöv*ddemadó msghaíározon részénpk az ad§zó r§ndelk§?€§a alepján
dt§ált 1!&-a

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzatikö|tségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: tt}12-

Támogatási összeg: 32773

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 32 773

- tárgyévben felhasznált összeg: 32773

- tárgyévben folyósított összeg: 32773

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő E
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 12 773

Dologi )

Felhalmozási )

összesen: 32773

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bem utatása:

1 §z€ínáyi röv€d*l€ínádó 19ó-{}§ 
'eleránlá§ából 

33 #rforyr üs az Alápítványtloz, mslyí}§l 2gr2 során 3? sn*§t }rs§znár
bl * díJazáshoz,

Az uzlett evben vegzen Too1) teveKenysegeK es programoK DemuTalasa
loll.üen í§sghirdatstt pőyáaatra al alfir§ztil(e l§bb rsrijl§tGít éíínt6 föbb lé§ekörökban Yolr banyúJtheró páryáz§t 2011.

'ecüínbsr 
$ig.

I pfiyáufiti t§hívás a}§rlr§zl3§i €s lníormatilaí Trrdományo§ Eg}re§iil3t fg§fty"1lr§.brr} *s az opfikai- ákil§zfrkei Filrn- ég
§zíntráztschnikai Tud§mányrr Egy§§lst $rutnr,opaffi.hu} hííe*aleiban és hon]epJain 1.s.lami§l az AlapítYány
ronlap|án {fi,Yry.huezly.§r§} J€lent mG§.
I pályáznlon dr" Várallyay György F§§ *rtakszkbtá rryafire §l az Alapítvány díját, melys{ ?ü12. április 18-án az Álipíró*
<óeös randezványsn ádt§k áL Á díi ldrrt€rh§ld€l egy§ll 25gaá. érr6k§ volt
I rÉszlgtgs §zö\.§g§ k{izhesnnú iciontós an Atar:ífirány hanlapián tgklnthá6 íngo.

szervezet neve:

Dénes

KitöItő verz|6:2.50.0 Nyomtawány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.15 08.57.1lil
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet _ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése: {özhasznú mlikötlés

Támogató megnevezése:
\i{}Ya§€t Kít

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:
7á72.

Támogatási összeg: 40 ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 40 ooo

- tárgyévben felhasznált összeg: 40 ooo

- tárgyévben folyósított összeg;
40 ooo

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 40 ooo

Felhalmozási o

összesen: 40 ooo

Támogatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bemutatása:

@ ö§§z*ét€léne* vártrzá*a mi§n §aül€égas elJárá*k*al lcapü§§laro§ §gy,lédi lcötrségelre
ioídítottulG

Az üzleta évben végzett fóbb tevél(enysegeK és programoK DemutaTasa
l§11*aí, mssiiiiogr* páy§aalra al akuszfika íöbb reriilBtait ér{nr6 trbb tómaköróhb§n v§lt benyl:rthar6 p§rYáadtmLL
íecembar §-lg.
A p8ryájEfri rutrrivgs al{t'l.í.özlá§;l €§ lníormáiltai Tudomárryo§ Egye§ülat (t#ff/y.hts.hu} Ós a: $ptittai- Ákt§Zsl€i Film- Ós
§rííflázkchnikai Tudománya* €gyasül*t §rwna,opakí.hu} hírlewÉgib*n & hanlaptain rr§,lamintáz At*pítyány
nonlap|ár (rr9ly,il.hu§zty.org} i§l§nt mca.
t p§riázetón dr. yárallyay eyorsy Fh§ ártekezós&e| ítysfis efr az §apítvány düá& m*tya( ?O12. áprtlis 18{n az ÁlapírÓl
i<tigós rendezv8ny6n adtuk áí A t íj kiizterb§ld(sl Bsytitt 2§3s Ft én€|(§ Yolt,
4. rógzletas §zörr§og§ lcórlragznú i"lanté§ a: Alanínrány horlaoián tgldnlhat§ ín3§.

szervezet neve:

Dénes Alapítvány

Kitö ltő v eízió i2.50.0 Nyo mtatvány verzi ó : 1.6 Nyomtatva: 2013.05.15 08.57.43


