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Szervezet neve:
Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

89

39

89

39

3 335

215

3 335

215

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

463
3 424

717

147

208

345

147

-198

61

504

509

504

509

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

6 091

7 653

6 091

7 653

6 091

7 653

6 091

7 653

6 239

7 343

6 239

7 343

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások

199

199

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás

50

50

50

50

9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

6 289

7 592

6 289

7 592

-198

61

-198

61

-198

61

-198

61

-198

61

-198

61

6 066

7 511

6 066

7 511

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 2 1 3

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Puli
Lépcsőház:

1

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 6 3 3 8 1

1.6 Képviselő neve:

Ajtó:

/1998 /13

1 3. PK . 6 0 5 2 4

1.4 Nyilvántartási szám:

sétány

8 3 7 3
4

4 3

Kulinyi Márton

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

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

A 1991. évi IV. tv 8.§ (4) bekezdése szerint

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX. tv

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: közfoglalkoztatást szervezők és tervezők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet neve:
Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

6 091

7 653

6 066

7 511

25

142

6 289

7 592

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

199

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

-198

61

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet neve:
Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

17 370

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

7 511
7 049
7 511

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

199
6 850

Felhalmozási

0

Összesen:

7 049
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.02 15.27.42

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-142-02 Szöveges beszámoló
EL 2014. évi kieg 150527.pdf

Esély Labor Foglalkoztatási CélúEgyesület

201'4. évi egyszerűs ített beszá moló

KlEGÉszíTőMELLÉKLET

l. Szervezet bemutatás

Az Esély Labor Foglalkoztatási CélúEgyesületet a terÜletileg illetékes Fővárosi Bíróság Cégbírósága
L999. január 27-én a Pk. 60524/1998/5 cégjegyzékszámon kÖzhasznú besorolású szervezetként Vette
nyilvántartásba'

Az Esély Labor EgyesÜlet önálló közhasznú jogi személy, működési területe: Közép-Magyarországi
Régió. Az EgyesÜlet székhelye:1213 Budapest, Puli sétány L., telephellyel, ill. fiókteleppel nem
rendelkezik. Adószáma

: 18263381'-4-43.

Az egyesület céljai

.
.
.

o
.
.

a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő csoportok esélyeinek növelése, kiemelt
figyelemmel a nők, fogyatékossággal élők, romák, idősebbek, pályakezdők, tartósan
m

unka nélkÜliek és hajléktala nok m unkavállalási esélyeinek javítása,

a munkanélkÜliség megelőzése, a munkanélküliek foglalkoztathatóságának javítása,

a

diszkrimináció megelőzése, csökkentése

tulajdonságok tekintetébe

a

2003. XXV. törvény B.

9 által

felsorolt

n,

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségénekelősegítése,
a célok érdekébentevékenykedő szervezetek és szakemberek összefogásának segítése,
szakmaitámogatása, kapacitásfejlesztése, szakmai és szolgáltatási érdekeik képviselete
a szervezetek közti kommunikáció elősegítése, tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása.

Szociális tevékenység

o
.
.

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségénekelősegítése,
munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának elősegítése
és a kapcsolódó szolgáltatások,
noflProfit szervezetek számára biztosít - csak nonprofit szervezetek által igénybe vehető szolgá ltatásokat

Egyéb tevékenység

.
.
.

o
.

az EgyesÜlet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól frjggetlen
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt
a célok érdekébenantidiszkriminációs tevékenységek folytatása

a

munkaerő-piacon hátrányos helyzetben
szolgáltatások nyújtása
munkaközvetítés
képzéseklebonyolítása,kutatásokmegvalósítása

Az Egyesület szervei

Közgyűlés
Elnökség
FelÜgyelő Bizottság

lévő személyek és csoportok

számára

ZOt4. évi egyszerűsített beszá moló

Esély Labor Foglalkoztatási CélúEgyesület

Az EgyesÜlet szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolídaritás elvének
tiszteletben

ta rtásáva l m

űködnek'

Az Egyesület szervezete
Az egyesÜlet elnöke: Kulinyi Márton

Alelnök: PálTibor
Titkár: Székely Éva

Az EgyesÜlet könyvvezetése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000.(Xll.

19.)

Kormá nyrendelet szerinti kettős kö nywitel keretében történik.

Az EgyesÜlet Egyszerűsített Éves beszámolót készíta számviteli törvény 9.9-a alapján. Mérlegét a
számvitelitörvény 1. számú mellékletében meghatározott ,,A" változat szerint _ figyelembe véve a 4.
számú mellékletet -, valamint az eredménykimutatását a 2. számú melléklet alapján összköltségeljárással ,,A" változat szerint készíti.A mérlegtételeketa számviteli törvény alapján értékeli,attól
eltérő értékeléstnem alkalmaz, a könyvvezetésében minden adatot magyar forintban, a
beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki.
Az EgyesÜ

le

t 20L4. üzleti év tekintetében könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A beszámolót készítette:
Székely Éva mérlegképeskönyvelő, Regisztrációs szám: 12Io43

Az Egyesület képviseletében az Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Kulinyi
Márton elnök (önálló képviselet), lakcíme: 1213 Budapest, Puli sétány L.

lt. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az EgyesÜlet a tárgyévi beszámoló fordulónapján nem rendelkezik immateriális, valamint befektetett
pénzügyi eszközökkel, így ezek értékenulla forint, ugyanakkor a tárgyi eszköz állományának egyéb
berendezésének értéke:39 ezer Ft.
Az Egyesület a tárgyévben sem immateriális javakat, sem tárgyi eszközöket

Az EgyesÜlet az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek

nem szerzett be.

a hasznos élettartam végénvárható

maradványértékkel csökkentett bekerÜlési értékétazokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az
eszközöket

előreláthatóan használni fogja.

Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó értékalapján lineáris értékcsökkenéssel történik éVente.

ezer Ft egyedi beszerzési értékalatti tárgyi eszközök és immateriális javak egy összegben,
azonnal leírásra kerülnek, a 200 ezer Ft alattieszközök két év alatt.

Az

1OO

A

tárgy évi értékcsökkenési leírás értéke50 ezer Ft, amely

amortizációjának összegéből áll.

a

számítástechnikai eszközök

2oI4. évi egyszerűsített beszá moló

Esély Labor Foglalkoztatási CélúEgyesület

Az Egyesület befektetett pénzügyi eszközökkel
A forgóeszkozök

nem rendelkezik.

mérleg fordulónapi értéke21'5 ezer Ft, amely a pénzeszközok - pénztárak 30 ezer Ft,

és a bankszámlák 185 ezer Ft- értékébőladódik.

Az EgyesÜlet a mérleg fordulónapon nem rendelkezett készletekkel, vevői- és egyéb követelésekkel.

Aktív időbeli elhatárolások között

került kimutatásra az elszámolásra benyújtott, de le nem utalt
pályázati támogatás összege 463 ezer Ft értékben.

Az Egyesület saját tőke összege a tárgyévi beszámoló fordulónapján 2o7 ezer Ft, amely

az

eredménytartalék1'47 ezer Ft-os összegéből és a tárgyévi 6]. ezer Ft-os mérleg szerinti eredményből
áll.

Az EgyesÜlet a 2ot4. Üzleti évben nem rendelkezik tőketartalékkal, lekötött
és értékelésitartaléka nem keletkezett.

tartalékot nem képzett,

Az EgyesÜlet céltartalékot nem képzett a tárgyévben.

A rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 510 ezer Ft, amely az év során igénybe vett tagi kölcsön
összegéből áll. A mérlegkészítés
ídőszakában a követelések még nem kerÜltek kiegyenlítésre'
Az EgyesÜlet a mérleg fordulónapon nem rendelkezett passzív időbelielhatárolással'
A mérleg főösszeg egyezően 717 ezer forint.
Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Az

Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért árbevétele nem keletkezett,
tárgyévben egyéb tevékenységből származó bevételt realizált.

a

Az egyéb bevétele pályázati úton nyert 7 51L ezer Ft-os összege teljes egészében visszafizetési
kötelezettség nélkÜl kapott pénzÜgyi támogatásból áll. A TÁMOP 1-.4.3 ,, Út a piaci munka világába"
pályázat 2o1'2-ban indult, megvalósításának befejezése 201'4. jÚnius 30_án ér véget. PénzÜgyi
elszámolása még folyamatban van.
A tárgy évi anyagjellegű ráfordítások osszege 7 344 ezer Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
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Nyomtatvány, irodaszer beszerzés 18 ezer Ft,
Egyéb anyag (névjegy, bélyegző) beszerzés 7 ezer Ft,
posta ktsg 2 ezer Ft,
egyéb igénybe vett szolgáltatások (jogi szolgáltatás és honlap fenntartás díja) 200 ezer Ft,
pályázat célra igénybe vett szolgáltatások költség 7 O49 ezer Ft,

Bankköltségek 68 ezer Ft,

Az EgyesÜlet tárgyévben nem foglalkoztatott főállású munkavállalókat, személyi jellegű ráfordításai
között a pályázat keretében 2 főt foglalkoztatott megbízási jogviszonyban, amelynek egyÜttes
összege 160 ezer Ft. Személy jellegű kiadásai nem keletkeztek' 39 ezer Ft összegű bérjárulék fizetési
kötelezettsége a megbízotti jogviszony alapján keletkezett.

20!4. évi egyszerűsített beszá moló

Esély Labor Foglalkoztatási CélúEgyesület

Az

Egyesi.ilet értékcsökkenési leíráskéntelszámolt összege

50 ezer Ft-ot, amelyet a pályázati

támogatásból vásárolt eszközei után számolt el.

Az EgyesÜlet tagdíj befízetéscímén7 ezer Ft-ot realizált,
ta

]"31 ezer

Ft értékűegyéb bevétele a

nácsadási szolgá ltatásokból keletkezett.

A pénzÜgyi műveletek bevétele 3 ezer Ft, amely pénzintézetáltal fizetett kamatból származik.
Vagyoni, pénzÜgyi és jövedelm ezőségi helyzet mutatói

befektetett eszközök aránya
2. forgóeszközök
a rá nya
3. források szerkezete
4. tőkeerősség
]_.

5. tőkemultiplikátor
6. kötelezettségek részaránya

7. likviditási mutató
8. készpénz likviditási mutató
9. hosszú távú líkviditási mutató

Budapest, 2015. március
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