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B€küldő adatai

Előtagn
születésiország neve:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

€gyszerűsített beszámolója és közhasznűsági me|léklete l PK-142

lvl Veterán Repü'ők szöv€tséqe somoqy Megyei Eqyesülete

KítöItő verzió:2.58'o Nyomtalvány verzió:1.6 Nyomlatva: 2014.02,23 20.46.06

Az egyszeÍúsített éVes beszámoló méÍlege
(adatak e zer rorintban.)

Előző év TáÍgyéV

EsZKÖzÖK (AKTíVÁK)

A. BefektetetteszkÖzök

l' lmmateriális javak

ll' TároV! eszkÖzök

lll' Befektetett pénzÜoyi eszközÖk

B' FoÍgóeszkizÓk 726 541

l' Készletek

500 500

lll. ÉÍtékpapíÍok

226 a1
c' Akt'V idóbeli elhatáÍolások

Fs7Kö7öK Öss7ÉsEN 541
FoRRÁsoK (PAssZlVAK)
D' sajál tÓke 726 581

i' lndulÓ tŐ ke/jegyzett tóke 691 726
il' Toleváltozás/eredmeny

lV. átékelésj taltalék

V' TargyeVi eredmény alapteVelenységbol 35 -1"45

Vl' TárqyéVi e rdernény Vál]alkozási tevékenységbó] 0 o

E' céJtaÍta]ékok

F' KÖtelezettségek

l' HalÍasoÍoll l0telezetts€qek

ll. HosszÚ lejáratú kÓtelezettségek

lll' RóVid ]eiáraÚ köte]ezeftségek

G' PasszíV idóbeli ellratárolások

FoRRÁsoK ÖssZEsEN 726 541

,'A közzétett adatok ktinywizsgálatt&l nincsenek alátámasztv
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A kettős kön},!.vitelt vezetai egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete ] pK-142

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adalok ezeí bnnÍban.)
Vállalkozási tevékenyséq

1. É ékesítés net1Ó áÍbevétele

2 Aktivált saját te! esítmények

39€ 39€

_ tagd íi alapítótól kapott
252 2!a

146

4. Pénzúov műVeletek bevétele] 2! 2!

5' Rendkivüli beVételek

álapltó!ól kapotÍ bef izetés

A' Ö5sze5 bevelel (1+2+3+4+5) 666 419 666 419

ebből: közhasznú tevékenyséq
66( 4ap 666 419

6' Anya.lielleqű ráíordítá5ok 631 63! 46!

7' személy jéllégú ráfordítások 9! 9!

ebből: Vezető tisztséqviselók

8' ÉÍtékcsökkenési leírás

9' Eqyéb ráfordítások

1o' Pérzüqyi műveletek

Magyar Veterán Repülők szóvetség€ somogy Megyéi Egyesiitete

KitóItő verzió |2.58'0 Nyohrafuány verziói1'5 Nyomtatva: 2014.02.23 20.46,06

''A 
közzótett adatok köDywízsgálattal nincsenek alátámasztva.
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A kettős kön}'witelt veze1ő egyéb szervezet
egyszerűsitett beszámolója és kiizhasznúsági melléklete ) PK-142

Az egyszerÍisített éVes beszámoló eredmény_kimutatása 2. 
Gdalok ézer lÓlintban

11 RéníJkiVilli ÍálonlÍlások

B' Ósszes ÍáÍordítás
(6+7+8+9+10+11) 631 56/ 631 564

ebból: kÓzh6znú tevékenySéq
631 56t 631 564

c' Adózás elóttieredmény (A B) 3!

12' AdÓÍizetési kÓtélezettség

o. AdÓzott e.edmény (c 12)
-L4a 3!

13' Jóváhagyott osztalék

E' Tárgyévi eledmény (D_13)
3: -L4! -t4a

A' Kozponti kÓilséqvetésl

B' Helvion(oÍmánvzati
l dl(5eqvetesl támoqa ta5 100 10(

c A7 FllrnniillnLo slnllhÍ;hs
alapiaibol illetVe a KohezlÓs
Alapból nyúilott támogaÍii€

D. Normatív támogatás

E. A szemelv||.jvéde amadó
méohátározott részé.ék adózó
'enáé 

ke7csé s7énnn
felhasználásárÓl szóló 1996' éVi
cxXVl'tóNény a]apján k uta]t !27 a( ]21 a€

F Kö7s7.lrálla|ási l'evéte]

Az adatok kö nyw zsqálatlal alá Vannak támasava-
Ki'nywizsqálói záradék ] re." ! ruem

Magyaí veterán Repúlók szóvetsége som

Kitóltő vér2ió:2.53'0 Nyomiatvány verzió:1'6 Nyomtátvai 2014.02'23 2o.46.06
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közzétett adatok könywizsgálattal nincsenek alátámasztva.''
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A kettős könyr'vit€lt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete ] PK-l42

Kitöltő verzió:2.58'0 Nvomtatvány verzió|1.6 Nyomtatva: 2014.02,23 20.46.06
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közzétett adatok könn'vizsgálattal nincselek alátáma8ztv".''Á-'fl*" 
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1' s'érVé7éJ á2onosító ádátai

2. Táíqyévben Véq2eí alapcél szerintiés közhasznú tevékenysé9ek bemutatása

3. Kö2hasznú tevékenyséqek bemutatása (tevékenyséqénként)

1.1NéV
y.r ver€rá|] Rs!'léh s:aversélF somoqy Megyei Eqyesül€re

1.2 székhely

lrányítÓszám: EEEE Telep!|és:

[.kó.d;___l

r---lHázszám:E_____l Lépcsóha: f____l E..r.t, f_____l
1.3 Bejegyző hatfuozat s*-., |iFl |FlE EEEEEI/EEFF'I'EE
1.4 Nyilvántanlási szám: [iFl,,E|!,,Fl ri,EI6']
1.4sz€Ívezetadószáma, EEIaEEEEE-E- EIFI

1'6 Képvisel6 nevé: ppány zoltán

gyesület á m.{yar.epülés lr'lyomáíyainák' énékeinek mega'r.zése, ápolása. ezekn€k a jt'vó
zeaék rés.aré tdrténó áladása' áörőkítése.

má8yár replil6s tÓrténsÚ éíékek kulai.isá' lelÉrásá' ánnak a nevelás ós oktaÉs kérerében ti'rrénó
ngsitás4 ism€reiterieglés' k!ltúrális lwékenység timogati* a hagyományóEés és megÚ'Ulás

vei€íán, illetvé arág.ruló vere.rií családok íéndgere3 s'égitése' a gociális tévékenyséq
ldoskoru veler ok gondozág íelÉt€lelnek megle.emtése es tamogárág.

máqy*r v.t€rán rep'lök .égio.ális és ors'.ilos há|Áskdrú gerve?eteivel vajó aktív kapGsolat tarliG,
*€r.és r.imogarÁs. Beka!csolódás é helyi' íégio.áis és nemzetkö'i egyúnmúkddési

embe.i kö rny€zel védelm e, lr{mo qat'sá mindén 3lyan le?déménye!ésnek és p'ogram.ak ámelyíél
egész*ges éláfuháelek kia]akilrig és megór'ase. A kórnyezer lermégéti adottsigajnak védelme és

má$k qr!má.Á Á7 ak'iv

3.1 KózhasznÚ tevékenység meqnevezé5e:

3'2 KÓzhasznÚ tevékényséohéz kapcsolódó

lnk orzé5e. ápolása
kózíeladat, joqszaba]yhely: 2o11.évi clxxv

1997. évi cLVl.
tevékenység cé csopo ja:

tevékenyséqból részesillók létszáma:

tevékénység fóbb eredménye :

600

lsndgsk3dás' k zösségi életre Való
lalrsá{ megl€.émtés9.



A kettős könywitelt vezető egyéb szerlezet 
I

egyszerűsíle(t beszámolója és közhasznúsági mel]ék-lete I PK-l42

1. szeív€zet azonosító a.latai

2. Tálgyévben véqzett alapcél szerinti és közhásznú tevékenységék bemutatása

3. Kö2hasznú tevékenységek bemutatása (t€vékenysé9enként)

alyaÍ Vereriin RePülók szi'versege somogy Ms'gyei Egy?salélé

1'2 székhely

lrányítÓszám: EEEE Település: rÍaszár 

-J
Ekó,"l.p--l

r --'lHavám:l. 'l Lepcsőha: f-'_'l e.erer' FJ
1.3 Bejegyző hatáíozat s'á.", r-Fl.l.-Bl i EFFIq/EE
1.4Nyilvántartásiszám: |l4,,|of|,,
1.4szeruezetadószáma: EEEEEEE]E_E-t1-E]
1.6 Képviseló neve:

kaPosv&i Toborzó és Érd€kvédetmi l..dá munk lár*i tánÓttak kihelyelett NyÍlr náp.l i..dánkl'á." áhsl
jékozlatlik arags.ig.t áz i'd'lési, 3e!élyeési és egyéb 9eiáis HM .endeletekról! i.táke{iésPkröl és

ális lehe169égekr3l'
ónapi meg€mlékéués és tál'tcos bá'

gdijsok T*vasli É"s'livália.lmii re|dezvény meggerezése.

'áktanyribán 
lév5.ep'l5gépnk k]Ölny€:etének rendberáele' €mlékgobá laka.ítríg

!nn lstvan pllótá sllhelÉnek rébdbclélele' lo*orU/áÉ
emléke'ank a XÓllés.et Nápjáról' Gasa.in s2obráná megemtékeztíink a elsó úrePíilő pilót.ifól.

nylábdi _hé!yi ósszek&á.solési kirri.dUlá$n vetliink résr'
nvedélém Mpla alkál|nárÉl mPgPmlékelés' kovorÚrás.
dapesrj kilá'd!lás' sziklakórhá megtekin1ése.

'' hósi n.lá!Í háh Bil''ák cmlékmilvénék

3'1 KÓzlrasznÚ tevékénység mégnéVezése:

3'2 Közhasznú tevékenYséqhez kapcsolÓdÓ kozíeladal joqszabályhely:

3'4 Krzhasznú

levékenyséq célcsoportia:

tevékenységból részesÚ ők létszáma:

tevékenység Jőbb eredménye :

Kitijltó VerziÓ:2.58.0 Nyomtatvány Verzió:1-6 Nyomtatvai 2014.02.23 20,46,06

,'A közzétett adatok kön}"rryizsgálattal ÍincseDek aI
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A kettiis könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és kóZhasznúsági mel|éklete I PK-142

1. szeruezet aonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcét szerinti és kózhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kózhasznú tevékenyséqek bemutatása (tevékenysé9enként)

1'1Név
somoqy Meqyei Eqy€si''9re

1.2 székhely

lrányítÓszám| |']ab]il

Héeszám:F-____l Lépcsőház] f-_-l e..r"t, f_____l
1.3 Bejeqyző határozat s'á.., m EEl /EFFldl/EE

1,4

1.6

Nyilvántartásiszám:

széfuézét adószáma: EFEIeIEEEE-E-EE

eszprémbgn a Lé9iere napiá áJkalmából koszorúzás'
emlékezés az ld|ek nap]ától.

Keletil€metib€n a a'ósi Emlékmúnél halonak naPi koslorúzás.
tiEÜl repvló ala}Úl.r 62. évÍordulója alkálmából lanon BaráÍi találkozó meggeNezése, áhol ildítóvel,

ll5llVel. pogacqával 
'Ú9.dluk 

a mPqyrol ldelálosaló voll kollégankál' bejtálnkal.
6yu!a "l' elh.llgáróttvdóet" címú kon!.v€vel kapcso|atos i.._ olvsó lalálkozó.

lulás ün.ePség a.ná$.
vele.án vssrra sikeleseD megemlék€ztünk a kerek évb.dulós *úlerésnapjukai íinnepló

nkról. Emlékgalág.r helyeztünk el a ép'!"t ralán lévo 100 éVes a repijlés emléktáblán.
Üaf |ón"pb.. Bdsi'kr.mploma, Doni ánólés,

lili9 ka.éPé' segesd lovagi3 pilóLík emlékma koszolú2ás'
ái!s Kéléti .€meió sz&jei emlékmúnél megémlékezés, kogorúzása' &irdudvarnok' Nagybájom'

3'1 KozhasznÚ tevékenység megnevezése:

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kózfeladat, jogszabályhely:

tevékenyséq célcsÓpon]a:

tevékenységből részesülők létszánra:

teVékenység íőbb eÍec]ményei:

Kitóltó Verzió:2.58.0 Nyomiatvány verzió:1.6 Nyomtatvai 2014.02-23 20.46.06
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,,A közzétett adatok kiinywizsgálattal nincsenek alátámasztva.
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A kettős kiinywitell vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági me|léklete I PK-142

1. szérué2ét ázonosító ádárái

2. Táí9yévben veglett alapcél szeíinti és kóZhas7nú levek€nyse9ek bemutatása

templomá i Hálonak nápián /. Nemesqd Hoy llbol Allal r9 lgkolánJ rroy l lbor
3rkv. l ll. viláltnibarús Í emlékmúvénél me!gmléké:és.

lás"ári Emléksz'ba és kjállílias l€.nl$én üa.látv9ietéé biztosíÉsá.
' 
elesett vélerán ragjainl lat gÁtisa. a€sséggel' aj{indékkálvaló kedveskedés.

3. Kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

veterán Rgptjlók s2överséqe somogy Mégyéi !qy*üléte

1.2 székhely

llányítószám: ['FlÍalFl TelepÜlés:

Hazszám:E-'-__.-l LépcsŐlraz: 

-J 

emeret, Fi Aitó:

1'3 Bejegyző határozat száma, r=|'.|F|Kl.FFIoEFf]i|zFFIóliEE
1.4 Nyilvántartási szám: EFlZ]nI!,,]T] rl r]T|6l

1.4 sze.vezet adÓszáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselo neve:

3.1 KÖzhasznÚ tevékenyséq meqneVezése:

3'2 KÓzhasznú tevékenyséqhez kapcsolódó kÓzf eladat' jogszabályhely:

3.4

Krzhasznú tevékenyséq célcsopoÍtia:

KÖzhasznú levékenyséqból részesúlrjk létszáma:

Kózhasznú tevékényséq fóbb eIedÍnényei:

Kitöltő verzió:2.5B'0 Nyomtatvány VerziÓ:1.6 Nyomtatva: 2014,02.23 20.46.06
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,,A közzétett adatok kiinFryizsgálattal nincs€nek alátámasztva.
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A kettős kiinyl.vitelt Yezető egyéb szervezet
egyszerűsítettbeszámolója és közhasznúságimel|éklete PK-142

4.1 Felh62nált VagyoneJem megnevezése

taqdíj, eqyéb támoqatá! €qyesület múködésénék íénnlaÉ:'s€
4.2 Felhasz.áh vaqyonelem meonevezése

önkormányzati támoqatás közhas2nú tevékényséq

Felhasznált Vaqyonelem megnevezése

szJA !94 a€ kózhasznú tevékenység
Közhasznú tevékenyséq érdekében
felhasznált Vaovon kimulatlisa 419

Kozhasznü tevékenvseq érdekében
felhasznált vaqvon kimutatása

5' cél szeíintiiutattásokkimutatása

4' Közhasznú tevékenyséq érdekében Íelhasznált Vagyon kimutatása (Adatak ezer Íorjntbü')

6. Vezető tisztséqviselőknek nyúitott juttatás

5.1 cél szeÍinti ]uttatas nregnevezés€ E özó év Tál9yéV

cél szeÍintj juttatás meqnevezése

cel szerinti jUtattás me9nevézese alózó éy

cél szérinti iuttatások kimuratásá

cél szénnti iUttatások Limutárása

6.L Élőző év (1) Íálgyév (2)

6.2 ElÓzÓ eV (1) Tárgy éV (2)

Vezető tisztséqviselóknek nyú jtott

Veterán Repülók szövetsége somogy M

Kilöltó verzió:2.53.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtarva: 2014.02,23 20.46.06
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közzétett adatok köu1.l'vizsgálattal nincsenek alá



A kettős kön}ryvitelt
egyszerűsített beszámo|ója

vezető €gyéb sz€rvezet
és kiizhasznúsági melléklete I pK-142

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatak ezer ló ntban )

Elóző éV (1) Íál\yév (2)

B. Éves össz€s bevétel 66€ 449
eblrÓ]:

c. A személViiövedelemadó meohatározott rés7ének az
adózó rendélk'ezése szerinti telhásznalásáról szoló
1996. évi cXXVl. törvény alapián átutalt összeg L21 a(

D. Közszolqáltatási bevétel

E. Normaüv támogatás

F. Az Euíópai Unid stluKuráIis alápjaibdl' illetve
a KohéziÓs Alapbol nyÚitort támoqatás

G' Korrigáll beVétel [B_(c+D+E+R] 54!

H. Ósszes ráfordítás {kiadás) 631 564

l. Ebből személyi ;ellegú ráfordítás 9!
J' Közhasznú tevékenység ráfordításai 631 56/
K. Adózott eíedmény 3! -144

L. A szervezet munkáiában közreműködó közérdekü önkéntes
tévékenvséoet védző személVek száma
íá közéláekÚ önkdntés tévekánvséor.jl szóld
)oo5. évl LXxXVlll. törvénynek fueq'feleloen) 110 10c

Eróforr ás el l átotEáq mutató i

Ectv. s2. s G) a) I(81+82)/2 > 1.AAO.OAA, - F ! tr
Ectu. s2. S G) b) tK1+K2>=ol n B
Ectv. 32. E (4) c) K|1+|2-A1-A2)/(H1+H2)>=A,251 ! tr

I ár s ad a]ni lánag atotts ág n utatói

Ectv. 32. E (5) a) [(c1+c2y(G1+G4 >=a,02] B n
Ectv. 32. t (5) b) tpl+J2)/(Ht+H2)>=o sl tr !
Ectv. 32. s (5) c) tL1+L2)/2>= Ia fől Íx tr

liSk S es

Kitöltő VeÍrió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.02.23 20.46.06

',A 
közzét€tt adatok könFvizsgálattal nincsenek alátámasztva.'
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A kettős könywitelt ve7ető egyéb szeryezet
egyszerűsített beszámo|ója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése: 'nkormány;atj 
a{m.qaÉs

Támoqató megnevezése: K32séq onkoÍmányz.r5

kózponti köhségVétés !
ónkormányzati kÖltségVetés B

!
!

Támogatá5 ldólartama:

_ ebből a tárqyéVre jutó isszeg 100 000

tárgyéVbén fe]haznáJt ósszeg] 100 000

tárgyéVben fo yósított összeg:
100 000

I Vissza nem térítendŐ fit

Táígyévben f ethasznált összeg részlétezésé ioqcímenként

roo ooo

100 000

Íámogatás tárgyévi felhaszná|ásának szövéqes bemutatása:
R€ndézvényék yeruaése' lébönyolltá* / uösék n.p'á' Ka.áG$nyi vacsora r

Az uzlell evoen veqzen ÍoDo levexenysegéx es plogramok bemutatasa
!6napi lende.vény, l.lyugdíi*ok T*ági Fészliválja' snstrlékek gondozáÉ
<gggrÚzésokj Ker€ki hösi emlékmú' NaqFÉd f.lldy kárcly emtét<Ébla' Báda€s9íy €lsÓ Balaro.' átrépülés
:mlékmÚvé, v€9Préh Lé9ieíó napia' KaP.g.i. kéleti témeÍö Haisi emlékfrÜ, segesd, Nagybajom, s.m.gysáld

Maqyar Vet€rán Repülók szövetséqe som
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