KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET
a 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz
1./ Általános információk
Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány
Típusa: nyílt alapítvány
Jogállása: közhasznú szervezet
Közhasznúsági fokozata: közhasznú
Székhelyének címe:7635 Pécs Kisszkókó Dőlı 7.
Bírósági bejegyzés száma: száma: Pk.60.088/2007/5., dátuma 2007. június 8.
Bírósági nyilvántartási száma: 1610
Adószáma: 18329979-102
Cél szerinti besorolása: sporttevékenység
Alakulás idıpontja:2007. május 16.
Induló vagyona: 100eFt.
Az alapítói jogok gyakorlója: Sáros Gyula Zoltán (7635 Pécs Kisszkókó dőlı 7.)
Az alapítvány képviselıje: Dr. Sárdy György kuratóriumi elnök (7621Pécs Király u. 15.)
A kuratórium tagjai: Dr Sárdy György kuratóriumi elnök (7621Pécs Király u. 15.)
Dr. Szabó Zsuzsanna kuratóriumi tag (7700 Mohács Béke u.9.)
Simon István tag (7624 Pécs Klimó u. 21/B.)
A mérleg formája:a 2000.évi C.tv.1.sz. melléklete szerinti "A" változat.
Az eredménykimutatás formája:a 2000.évi C.tv.2.sz.melléklete szerinti "A" változat.
A beszámoló fordulónapja:2011. december 31.
A beszámolókészítés idıpontja:2012.március 31.
Könyvvizsgálatra kötelezett-e:nem
2./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel
egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.
A jegyzett tıke az alapítói vagyon összegével megegyezı.
A mérleg szerinti eredmény -310eFt az eredménykimutatással egyezı értékben került
feltüntetésre.
A vállalkozás a tárgyévben céltartalékot nem képzett, vállalkozási tevékenységet nem
folytatott.
A kötelezettségek részletezése:
Rövid lejáratú:
bér
39eFt
szállítók
25eFt
egészségbizt.és munkaerıp.jár.
2eFt
nyugdíjbizt.alap
6eFt
ÖSSZESEN:
72eFt
A követelések részletezése:
követelés év végén nincs
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3./ Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Az Alapítvány bevétele az alábbiakból tevıdik össze:
-pénzbeli támogatásból 700eFt
-cél szerinti tevékenység bevételébıl 140eFt
-szja 1%-ából 374eFt
Az Alapítvány 2007. december 1-tıl rendelkezik 1 fı alkalmazottal, fizikai munkakörben. A
részére számfejtett bér a tárgyévben 970eFt volt. Személyi jellegő egyéb kifizetés a fizikai
alkalmazott-tal kapcsolatban merült fel 8eFt.
4./ A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése
Saját tıke aránya:saját tıke/ kötelezettségek
580/72=8,06
Tıkefeszültség:kötelezettségek/saját tıke
72/580=0,12
Likviditási mutató:forgóeszközök/kötelezettségek
486/72=6,75
Likviditási ráta:forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek
486/72=6,75
Tıkearányos eredmény:mérleg szerinti eredmény/saját tıke
nincs értelme
Árbevétel arányos üzleti eredmény:mérleg szerinti eredmény/értékesítés nettó árbevétele
nincs értelme
Eszközök megtérülési mutatója:értékesítés nettó árbevétele/mérlegfıösszeg
nincs értelme
Pécs, 2012.április 2.
képviseletre jogosult
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Közhasznú egyszerüsített éves beszámoló a kettıs könyvvitelt vezetı közhasznú egyéb
szervezetekre vonatkozóan
(a 224/2000. korm.rend. 6.sz. melléklete alapján)

A.) Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 1074eFt
a.)alapítótól
b.)központi költségvetéstıl
c.)helyi önkormányzattól
d.)egyéb
1074eFt
2.)Pályázati úton elnyert támogatás
3.)Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 140eFt
4.)Tagdijból származó bevétel
5.)Egyéb bevétel

1214eFt

B.)Vállalkozási tevékenység bevétele
ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)

1214eFt

D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegő ráfordításai
225eFt
Személyi jellegő ráfordítások
1240eFt
Értékcsökkenési leírás
59eFt
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

1524eFt

E.)Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegő ráfordításai
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)

1524eFt

Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)
Adófizetési köetelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-310eFt
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Tájékoztató adatok
Személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
ebbıl -megbízási dijak
-tiszteletdijak
2.Személyi jellegő egyéb kifizetések
3.Bérjárulékok

1240eFt
970eFt

8eFt
262eFt

Közhasznúsági jelentés
PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány közhasznú szervezet, a 2011.évben vállalkozási
tevékenységet nem folytatott.
Beszámolóját kettıs könyvvitel vezetésével támasztja alá.
A kettıs könyvvitel vezetése során egyszerüsített éves beszámolót és közhasznú eredménykimutatást készít.
A beszámoló kiegészül a kiegészítı melléklettel és a közhasznúsági jelentéssel.
Az Alapítvány a 2011.évben kizárólag közhasznú tevékenységet végzett.
A tárgyévben 700eFt-os támogatást kapott közcélú tevékenységre, valamint 374eFt győlt
össze az SZJA 1%-ból, továbbá cél szerinti tevékenységébıl 140eFt bevétele származott.
A tárgyévben sem megbízási dijat sem tiszteletdijat nem fizetett az Alapítvány.

Pécs, 2012. április 2.

képviseletre jogosult
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