
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Bekrildő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem bekÜldésre kerül)

szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitÓttés esetén másolt'nem írhati - mezők.)

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtag

E-l
Családi név

Beleznai

Beleznai Csilla

azdi Julianna

Sztjletési ország neve;

SzÜletési település neve:

születési ideje:

Magy

Kaposvár

t{dl-6-Fl-m-m

Első utónév További utónevek

Neve:

nse r'apsugár Fed4ó,giai SzakszolgáIat, &**da ás Fej|esztö Nevel
skol*, EgyséE es Byógyperlag óg i*i M ádszerrag'l l ntr{z nrály

v€gtzö

Nyilvántartásiszáml m-m Tárgyév: t?IEÜ]0 0 0 0 1 6 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva : 2017.O5.1 5'1 3.49.05
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet - i

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete l ,*-ro,
2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

\4 Kaposvári Törvén

Válur.." ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b' Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
!
B

Szervezet neve:

ozgásknrlátozottak 5nmngy Megyei EÜyE5ületE

lrányítószám: EEEE Település: Kaposvár

KÖZterület neve:

Házszám: r---------I Léocsoház: i-_----l Emeiel:
147 I

KöZterulet jellege:

t-_l Ajtó
E---]'l--l

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

lrányítószám: EEEE Település: Kaposvár

KÖzterület neve:

Házszám:

Béke
Közterület jellege

M-m

tr"__l
nito: l---lE_--_l Lépcsőház: r--l Emelet:

Nyilvántartási szám:
(Jogi szeméIy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Joai szemétv szervezeti egység esetében:
io{i szemét[yé nyílváníto határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

0l0l0l0l1l6l7

m m noffrToll/fde[8Td/m

EEEEEEEE-E-EE

szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Dr.Hegedüs-Beleznai CsilIa

KépviseIő aláírása;

Keltezés:

Kaposvár EEEE.EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

sr r'lapsugár Pedagógiai Szaksznlgálat,
y'ígypedagúgiai Müdsztrtani l ntézmény

v 0,] a es F.l I t s'i6 r'l Év e | é st é s Ü Katást'r É gtz í l s ko l a, E gy s é g e s

Ny.V':1.o A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 13.49'06



PK-z42
A kettős

egyszerűsített
könvwitelt vezető egyéb szervezet
bószámolója és közhá-sznúsági melléklete

Szervezet / Jogi személy szervezeti

r*r peo*sog iai Szaks'zolgálat,
ógiai Módszertanl l ntÉzrrrény

á és re1tesztö ?t}evelest ö lskola,Egységes

R' 
"gy''"rűsített 

éves beszámoló mérlege (At latok ezer forintban.)

I argyev

rszxozÖr 1nxrÍvnr;

A. BeÍektetetteszkÖzok

ffi

tlozo ev tlozo ev
helyesbÍtése

3 689 2629

3 689 2629
ll. Tárqyi eszkÖzÖk

lll. Befektetett pénzügyi eszközÖk

L8 404 22822B' Forgóeszközök

l. Készletek

ll. KöVeteléSek 17 989 22 490

lll. Értékpapírok

4L5 33?
lV. Pénzeszközök

c. Aktív időbeli elhatárolások

ffi
roRnÁsox 1nnsszÍvÁr;

D. Saját tőke

L2 18

2'2LOs

16 718

25 469

19 846

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény 18 932 16 718

lll. LekötÖtt tartalék

tv. Értékelési tartalék

-22L4 3 128V. Tárovévi eredmény alaptevékenységbŐl
(köZhasznú tevékenysegbol)

E. Céltartalékok

537L 4 631F. KÖtelezettségek

l - Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú leiáratú kÖtelezettségek

lll' RÖvid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

5 371 4 631

16 992

roRnÁsor ÖsSZESEN 22L05 25 469

Ny.v.:1.0 A nyomiatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.1 5 1 3'49.06
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A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-z42

2016. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SE F.lapsugár Pedagógiai szakseol gála1
yógyp,€dag óg i*i üáódszert*ni lntéz mány

ás Fejlesztő }.}an*l és &laatást végta

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatokezerforintban.)

AlapteVékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév eliző év előző év
helyesbítése

tárgyév

]-. Értékesítés nettó árbevétele

2. Akt|Vált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 76 893 74 980 76 893 74 980

ebből:

- taodíi.
atápíÍótot kapott bef izetés

- támogatások 48 59 48 59

4. Pénzügyi műveletek
beVételei

A, Összes bevétel (1+-2+3+4) 76 893 74 980 76 893 74 980

ebből: közhasznú tevékenység
beVéteIei 48 36 4A 36

5. Anyagjellegű ráÍordítások L2870 10 857 L2870 10 857

6. Személyi jelleqű ráÍordítások 65 L22 58 186 65L22 58 186

ebből: vezető tiSZISégViSelők
juttatásai

7. ErtékcsÖkkenési leírás ! LI4 1 095 7 LtA 1 095

8' Egyéb ráfordítások L L7L4 L t7L4

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 79 LO7 7L852 79 LO7 7L852

ebből: kÖzhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -22L4 3 L28 -22L4 3 128

10. Adófizetési köteleZettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -22L4 3 L28 -22t4 3 t28

Ny.v':1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20'17.05.1 5 1 3.49.06



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

hlapsug S,zakszo!gálaI, Fej l eBZt€ hIerrelést és Üktatást végtz6 l'skal*, Egység*s
iai Módszertani lntéznrény

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. m tsen ! Nem

Ny.v.:'t.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017 .05.15 13.49.06

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezertorintban')

Alaptevékenység I vatatxozási tevékenvsé9 | Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előzi év elözi év
helyesbítése

tárgyév előzÓ év elŐző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi kÖltségvetési
tamogatas 208 327 208 327

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támo-gatáS 60 26 60 26

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a Kohéziós
AlápbÓl nyújtott támogatáS

D. Normatív támogatáS 73 011 71 598 73 011 71 598

E' A személvi iövedelamadó
meo határozótt részének adózÓ
rendelkezése szerinti felhaszná
lásárÓlszóló 1996' évi CXXVl'
törvény alapján kiutalt összeg

F. KozszolgáltatáSi bevétel



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242

201-6. év

1. szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1'1 Név; Szervezet

átgzt}ttak Somogy Megyel E gyesti l ere

1'2 Székhely: Szervezet

lrányítószám:

KözterÜlet neve
EEEE TelepÜlés:

KÖZterület jellege:

Házszám Emelet: l--l
1'1 Név: Jogi személy szervezeti egység

algál*q C}'rgda és Fej1esztö l'tevelást és
skola, E gysfu es Gyó gyped*g óg i*i B{ ódse*rtan i l ntÉzm ény

végr';tő

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám: IIEEE
KöZterÜlet neve: KözterÜlet jellege:

Házszám'. V_-1 Lépcsőház: t---l Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'')

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

M'ffi .FToI-lfd oll El'l'l nl / m
m-M- 0l0l0l0l1l6l7

-E-EE
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: .Hegedüs-Beleznai Csilla

L 7 L I L

2' Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

?&*z i szenrált'sÉgEe! r'endelkezl szen'g a saiátos
rvelái igányÜ gyermekek éiÍiat*lox szá'náÍa tctiznevelt*si Íeladal'}lffit elláró intézmény.
ap íeladát áru1lészto nevelés-üktatás, pedagógiai szal*sz*l-g{lal, azoknak a sajátos nevelési igényü

íannló}ma}c az' óvodai, is-notai, ltoltágiumi ellátás4 ákikatcb,b,i syermel€kkel, t*nulóIctcal

em Íog lal tcozttthátó.lt egyiitt.
lapfeládat : fogyaték*s gy'errrekek száffará korai ÍejlesztÉs

feit esztő Íel kÉszítÜ iskolai nevelés
pedaq ó,g iai szakszol gál*ti tevékenység

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása {tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: nevelési iqénvű qvermekek és fiatalok nev'

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Z0LL évi cxc tv.

3'3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: nevelési igényű gyermekek, fiatalok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
81

Ny.v.:'l .0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20't 7.05.15 1 3.49.06



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti iutattások kimutatása (Ad ato k e ze r fo ri ntb an. )

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése tlozo ev Tárgyév

0 0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti i uttatások kimutatása
(összesen) 0 0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 0 0

o. J- TiSZtSég Előző év (l) Tárgyév (2)

0 0

o.l Tisztség Előző év (7) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen) : 0 0

Napsugár Pedagógiai EzahszolgáI*t, Üvoda és Fejleszlö }develést és ak*ti*st végea lskola"Egys{9es
M ódsz'ertan i l ntéz m ény

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 13.49.06



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
.gy''u_.ű'ített beszámolója és közhásznúsági melléklete

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

@iaiszatcszolgálat,
yóEypáaadogiái Módszertánl lntéznrérey

F€'lész16 !úe{'€lést és ohftétást végtz6 lskola"

7. KÖzhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok eze r forintban.)

Alapadatok Előző év (J.) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 76 893 74 980

ebből:

C. A személvi iövedelemadó meghatározott-részének az
;á á)ó r""iid ií i<'elééé é ié r i nti f e t hásznál ásáró l szó l ó
ígóe' evi cxxvt. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. NormatíV támoqatás 73 OLL 71 598

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B_(c+D+E+F)]
3 882 3 382

H. Összes ráfordítás (kiadás) 79 tO7 7L852

65 LzZ 58 186
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

-22L4 3 t28
K. Tárgyévi eredmény

L' A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes

l3i".!"j}á:í?'"áxf 8"',%:iBlt1xfi í 
je'íüi'-.u'o

)oö5. éüí LX*xVllt. torvenynek ínegleIelően)

E rőf or rás e il átottság m utatÓ i Mutató Íe'esítése

Igen Nern

Ectv. 32. S (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft]

Ectv.32.9 U) b) [K1+K2>=0]

T árs ad at m i támo g atotts ág m utató i

B n
x n
tr tr

Mutató ÍeíesíÍése

tr x
Ectv. 32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51 D x

! BEctv. 32.5 (5) c) [(L1+L2)/2>= L0 fő]

Ny.v':1.o A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.15 t 3.49.06
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A kettős
egyszerűsített

könywÍtelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

?tlapsu gár P*dagóg i*i s zakszol gltlat,
óEiai M&dszertani lntázmérry

F€il*sztö P.trwelÉst És $ktaást végtzö lskola"Egységes

Támogatási program elnevezése: Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi kÖltségvetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetkozi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20L6.O1-.OL-?o 16. 12. 3 1

Támogatási összeg: 71 597 590

- ebből a tárgyévre jutó Összeg: 71 597 590

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyéVben folyósított Összeg: 72 589 381

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben fel használt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 58 185 981

Dologi 13 666 578

Felhalmozási 0

Osszesen: 71 852 5s9

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

támogatás ggyszer gsy agáÍíis, m*ly az intázmérlyb*n dalgozó pedryógusok és gegÍtŐ

emélyelc után k*p'un}r A támo'gatás fennrn*radó része az ellátBfiak száma urán lapon tám'ogarás'
tánrogarás 81 százaléltá lrér_és járulÉk ktíltsÉge}c A rEibbi k{iltségnet egy részét fedezi a narm*tÍv,a" a Ísnnmáradé

a a fenntartó járul hozzá

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

P adagóg iai sz*ksz Ül sálat z*ls k*rai Íejlesztés telqintetéberz 47 gyermeket látott sl ambulárrs*n'Az gll&enak
1Ü kisEyerm'ek korasztiltitt és egy év alani gyernrehA gyerekek t{ibh ffiant felé {z8 fr} mozgásÍogy*rékkal élr 4

hálffiezellff} {í5 3 Í6 súlyosan ss halmezatÍan f*gyatÉ}tos'
Fgile5zt6 nerrelés olralesban 21 gyermelt rÉszesült, 14 Íö stilyosan ás bxtmczcttan Íogyxékos 4 Ís halmozo lan

yatÉkos , érÍelmiles srilyos*n ateadályozatt 3 gyermelt
nevelésb,en 13 gyerm*k részesült xz év folyanr*n,, ébböl 6 Íö eutista 4 Íö ánelmi Íogyréltos 1 kisgyermek

és hglmozottan Íogyatékcs ás 1fö m*zEássérÜlr

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 7.05.1 5 1 3.49.06



Dr, Cseke László kamarai tag könywiugúló, engedély szám: 001430'
Igazsógügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartdsi szóm; 007595.
7400 Kaposvár, Kazinc4l F. u. 36. tel/-fax:82-127-456' 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@!:qljne.hu

FÜGGETLEN KÖNYvVIZSGÁIÓI .rEr,nNTÉS

AZ MSE Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat, ovoda és Fejlesztő Nevelést és oktatást
Y égző Iskola, E gységes Gyó gypedagó gÍai Módszertani Intézményt Fenntartó
Mozgáskor|átozottak Somogy Megyei Egyesülete Küldöttgyűlésének

Vélemény

Elvégeztem az MSE Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelést és
oktatást Yégző iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt (7400 Kaposvar'
Béke u' 47, nyílvéntartási szám: 14-02-0000167) 2016. évi kettős könywitelt vezető egyéb
szervezet egyszenísített éves beszámolójanak könywizsgálatát, amely egyszenísített éves
beszámoló a2016. december 31-i fordulónapta készített mérlegből - melyben az eszközök és
fonások egyezó végösszege 25'469 E Ft,az alaptevékenységbol szárnaző eredmény 3.128 E
Ft eredmény ) és M ugyanezen időponttal végződő tizleti évre vonatkozó eredmény
kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmaző
kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszenisített éves beszámoló megbízhatő és valós képet ad az
Intézmény 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyihe|yzetéről' valamint az ezen
időponttal végződő üzleti éwe vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarorczágon hatályos, a
számvitelrol szÓló 2000. évi C. törvérrrryel (a továbbiakban: ,,számviteli törvény'') és a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szetvezetek beszámolási és könywezetési kotelezettségének
sajátosságairól szóló 22412000.(XIi.19.) Kormányrendelettel (továbbiakban: 

',kormányrende1et'')
össáangban.

Avélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összharrgban és a
köny'wizsgálatra vonatkoző - Magyarországon batá|yos - törvények és egyéb jogszabályok
alapjan hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását
jelentésem ,/' kÖnyvvizsgáló eg,,szerűsített éves beszámoló könYvvizsgálatáért való felelőssége"
szakaszatulalmazza.

Az egyszerusített éves beszámoló általam végzet könywizsgálatfua vonatkozó, Magyarországon
hatályos etikai követelményeknek megfelelve, fliggetlen vagyok az Intézménytől, és ugyanezen
etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségemnek is.



Meggyőződésem, hogy az általarn megszerzel|könywizsgáIatibizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyúj t véleményemhez'

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletről

Az egyéb információk az MSE Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejleszto
Nevelést és oktatást Yégző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2016.
évi közhasznűsági mellékletéből állnak. A vezetés felelos a közhasznúsági mellékletnek a
számviteli törvény' illetve egyéb más jogszabály vonatkoző előírásaival összhangban történő
elkészítéséért. A jelentésem ,,Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra
adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könywizsgá|atával kapcsolatban az én
felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése,hogy az
a közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmond-e aZ egyszerusített éves beszámolónak
vagy a könywizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az
lénye ges hibás állítá st tartalmaz.

A közhasznúsági melléklettel kapcsolatban, a számviteli torvény alapján az én felelősségem
továbbá a közhasznúsági melléklet átolvasása során annak a megítélése, hogy a
közhasznúsági melléklet a számviteli törvény' illetve, ha van, egyéb más jogszabály
vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményem szerint az MSE Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelést
és oktatást Yégző Iskola' Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2016' évi
közhasznúsági melléklete összhangban yan az MSE Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat,
Óvoda és Fejlesztő Nevelést és oktatást Yégző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójával és a kozhasznusági melléklet a
számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel más jogszabáIy az Intézmény számára nem ír elő a kozbasznúsági mellékletre
vonatkozó további követelményeket, ezért ezze| kapcsolatban a közhasznúsági mellékletre
vonatkozó véleményem nem tarta|maz a szétmvlteli törvény 156.$ (5) bekezdésének h)

pontj ában előír1 véleményt.

A fentieken tul az Intézményrol és annak környezetéről megszerzett ismereteim alapján
jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás
közlés (lényeges hibás állítás) a közhasznúsági jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó
hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm'

A vezetés |és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves
beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban
történő és a valós bemutatás kovetelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az o|yan
belső kontrollér1, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló
e1készítése.

Az egyszerusített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az
Intézménynek a tevékenységre folyatására való képességét és az adott helyzetnek



megfelelően kozzétegye a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a
vezetés felel a tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves
beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve' ha a vezetésnek szándékában álI
megszüntetnt az Egyesületet vagy beszüntetni az alaptevékenységet' vagy amikor ezen kívül
nem áll előtte más reális lehetőség'

lAz irányítással megbízott személyek felelősek az Egyesület pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért. ]

A könywizsgá|ő egyszerűsített éves beszámoló könylvizsgáiatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szereznl, anól, hogy az egyszerúsített éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból' akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tarÍalmaző fiiggetlen könywizsgálói
jelentést bocsássak ki. A kello bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancl'a arra,
hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könywizsgálat
mindig feltarja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek
csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy
ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhat1ák a felhasználók adott egyszerűsített éves
b e számo 1 ó alapj án m e gho zott gazdasági dö nté s eit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könylvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust
tartok fenn a könyvvizsgáIat egésze során. Emellett:
. Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár

hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könyvvizsgáIatl e|járásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem
megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A
csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a
hibából eredoé, mivel a csalás magéhan foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyi|atkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

. Megismerem a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könyvvizsgáIati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azétt,hogy az Egyesület belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan vé1eményt nyilvánítsak.

. Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés
általkészített számviteli becslések és kapcsoIődő közzétételek ésszerűségét.

. Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység
folytatásának elvén alapuló számvitel a\kalmazása, valamint a megszerzett
konyvvizsgáIattbizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel
az Egyesület tevékenység folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést Vonom le, hogy lényeges bizony.talanság áII fenn, fiiggetlen
könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a f,rgyelmet az egyszenísített éves
beszámolóban lévő kapcsolódó kózzétételekre, vagy ha aközzétételek e tekintetben nem
megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a fliggetlen
könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon
alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhat1ák azt, hogy az
Egyesület nem tudja a tevékenységet folyatni.



Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és
taftalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzététeIeket, valamint értékelem azt
is' hogy az egyszerusített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és
események valós bemutatása.

Kommunikálom az iranyítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könywizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megállapításait,
beleér1ve az Egyesület áItal alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgálatom során általam
azonosított j elentős hianyosságait is.

Kaposvár, 2017. május 17.

Dr. Cseke László
Kamarai tag könywizsgáIő
Nyilvantartási szrám: 00 1 43 0.

DR' CSEKE LÁszLÓ
kőnyvvizsgáló

Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár. Kazinczy F. u. 36.

Adószánr: 51 1 9051 B-3-34



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

20L6. év
PK-242

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvén

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír a|apon nem küldhető bel

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másott - nem írhati - mezők.)

Nyomtatva; 20,12.05.3'l O9.1Z.ZO

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

CsaládinévElőtag

E;_l
További utónevek

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Első utónév

Mária

flTrfsTol-m-m

Neve:

Nyilvántartási szám: trtr-Etr Tárgyév: moFTil0 0 0 0 1 6 7
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvé

Válassza ki' hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
T

argyev:

[,IrFT6-l

Szervezet neve:

nzgáskorlátaznttak 5omo gy Megyei Egyesülete

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település: Kaposvár
KÖzterÜlet neve:

Házszám:

Béke KÖzterület ielleoe: l----------------]
lutca I

r--l nlto: [---lF-_l Lépcsőház: t--l Emelet:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Település:lrányítószám: I!!I

KÖzterület neve:

Házszám r-----l Lépcsőház: [_-_-l Emelet: t----l

m-m

Ajtó

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszeruezet,,)

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

0l0l0l0l1l6l7

m E! fu rdn on/Fr,I8Töl/EE

EEEEEEEE-E-EE]
Szervez'ej./ Jogi személy szervezeti egység
KepvrseroJeneK neve: .Hegedüs Lajos

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Kaposvár EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

KözterÜlet jellege:

Ny.v':1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2017.05.31 09.12.20
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A kettős könywitelt vezető egyéb Szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

gásltorlátoza'tr*k SonroEy Megyei E gy*sti l ete

Az egyszerÍísített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítéSe

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetetteszközök 341 064 330 946

l. lmmateriális javak 0

ll. Tárgyi eszközök 338 454 328 336

lll. Befektetett pénzÜgyi eszközÖk 2 610 26L0
B. ForgóeszkÖzök 70 425 66 724

l. Készletek 1 496 L276
ll. Követelések 6 813 9 534
lll. ÉrtékpapÍrok 0

lV. Pénzeszközök 62 116 55 914
C' AktíV időbeli eIhatárolások 7 70L 13 926

ESZKÖZÖK ÖsSZESEN 4L9 190 411 596

FoRRASoK (PASSZíVÁK)

D. Saját tőke 250 404 238 766

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l' Tőkeváltozás/eredmény 258 902 248 699

lll. Lekötött tartalék

lV. Értékelési tartalék

V' Tárovévi eredménv alaptevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységbcíl) -6732 -8 875

Vl' Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből -1 766 -1 058

E' céltartalékok

F. KÖtelezettségek 40 982 48 L26
l. Hátrasorolt kÖtelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kÖtelezettségek 40 982 48 L26
G' Passzív időbeli elhatárolások 127 804 L24704

FoRRÁsoK ÖsSZESEN 419 190 411 596

Ny'v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.31 09.17.20



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

20L6. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

AlapteVékenység Vállal kozási tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. ÉrtékesítéS nettó árbevétele 27 ILL 41804 L2346 41 893 54 150

2. Aktivált saját teljesítmények
erteKe

3. Egyéb bevételek 302 891 329 r49 0 302 891 329 749

ebből:

- taodíi.
atápífótot kapott beÍizetés 2224 2224

- támogatások 2328LL 23ZgLL
4. Pénzüovi műveletek
bevételei"' 35 2 35 2

A. Összes bevétel (1+_2+3+4) 330 037 370 955 74 782 L2346 344 819 383 301

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 34 385 40 673 34 385 40 673

5. Anyagjellegű ráford ítások 88 394 96 673 12 603 I 82L 100 997 106 494

6. Személyi jellegű ráfordítások 23L077 26460L 3 180 3 L20 234257 267 721

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás L2 077 15 175 765 463 L2842 15 638

8. Egyéb ráfordítások 5 206 3 381 0 5 206 3 381

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 15 15

B, Összes ráÍordítás
(5+6+7+8+9) 336 769 379 830 16 548 L3 404 353 317 393 234

ebből: kÖzhasznÚ tevékenység
ráÍordításai 797 L57 220 897 r97 L57 220 897

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -6732 -8 875 -1 766 -1 058 -8 498 -9 933

10' AdóÍizetéSi kÖteleZettség

D. Tárgyévi eredmény (C-1-0) -6732 -8 875 -1 766 -1 058 -8 498 -9 933

átozottiak Somcgy Eáegy*i Egygsiil€te

Ny.v.:1'0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 7'05.31 09'17.20
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A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-z42

20L6. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

oz gáskorlár*zoltak S onrogy &4 egyei E g5'resü lete

Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)

előző év előzÓ év
heIyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. KÖzponti költségvetési
tamogatas t68 421 L68 42L

B. Helvi Önkormánvzati
költségvetési támo-gatáS 4 919 5 887 4 919 5 887

C. Az EurÓpai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

L4784 2034 L4784 2034

D' Normatív támogatás 45 L78 49 776 45 L78 49 776
E. A személvi iÖvedelamadó
meqhatározótf részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná
lásárólszóló 1996. évi CXXV|'
tÖrvény alapján kiutalt ÖSszeg

1 098 t 077 1 098 7 077

F. KÖzszolgáltatási bevétel

Könywizsgálói záradék
Az adatok kÖnywizsgálattal alá vannak támasztva. m lgen ! Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papÍr alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.3'1 09.17.20



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete

PK-242
2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

*z gáskarlárrzattek 5 omogy Megyei Egyesü l ete

lrányítószám:

KözterÜlet neve:
EEEE

Jogi személy szervezeti egység

m!!
KozterÜlet jellege:

Ajtó:

m.m Eohfrm4'l'l'l{/m
m-M- 0l0l0lolrlelz

EEEEEEEE-E-EE
Dr.Hegedüs Lajos

Házszám'' W-] Lépcsőház:

1.2 Székhely:
lrányítószám:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1'4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szerv--ezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neÍe:

L.L Név: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
EgyesÜletalapvetőcéljaa5omo,gymegyéb.ené!Ö,nro@

unkakápesség{i enrlrerek érdekeine}<érvér:yesítése, védellne, szánrukra szélejkórs szociáíis ,
|észséEl"igyi, ktiznevelási, murrtaerö,-piacl, spon, sEábadidls és *gyéb kaztisság| seolg*ttali*sor

jt'ísa.

zolt

ovábbi cél,oH {e!ki tiímasa, sorstársl tanácsadás, jogi infornrációs segítség
- érdekérv,ényesítö, érd *kltépvlsel eti, rehab ! litációs sesÍts'eg 

*

- célcsopart számára EiányÍ pót|ó szaciifiis, képzési egeszíegligyi és egyéb életvitsli
seEítö szol gáltarások.

- koztlsségi szolgáltatásak nytÍjtása az élÉtvilel, * kultílra" a mEvészetés rekreáeió

3. KÖzhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznútevékenység megnevezése:
IHatranyos helyzetű társ'csop'esélyegyenlősége l

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely;

3.3 Közhasznú tevékenvséo célcsonortie:tység célcsoportja: 
lt atranyo= t,"ty."tu "rnn"r"L 

-_______l
3'4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
lÍarnr áci ó nytl jtÁs Íogyatékosság gal Érl nren enr tl
arkaló kánya érvényesítés egttÉÍ} az eljárás ismenatÉse.

tanácsadás, akadálymentgsítési tanácsadás, támogaron tidt'lési leherőságekról tanág

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem kÍjldhető be! Nyomtatva: 2017.05.31 09.17.20



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242
2016. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet

oz g;ásltarlár*zottak ss m Ü,gy Bd egyei E gyesri l et*

L.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

KöZterület neve:

Házszám''

EEEE Település:

Lépcsőház: t-l Emelet; r-l
L.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: !!!! Település:

KÖzterület neve:

Házszám'' t-_-l Lépcsőház: t-l Emelet: [_--_l
1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 NyilVántartási szám: (''Anyaszervezet")

]..5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1'6 Szer.vczet / Jogi személy szervezeti egység
KepvrseloJeneK neve:

/ElrlBTd/m

M-ffi- 0l0l0l0l1l6l7

EEEEEEEE-E-EE
Dr.Hegedüs Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: közvetlen i l letve közvetett szociál is
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 20LL évi CLXXXIX tv.

3'3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: élő emberek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

;tiletÜnk kettö b€n,tl*kásrrs intázményt, kenö támag+ó s
kett6 támÖgátott laftllatás Íogyatékos szenrélyek szárnára. e6v idŐsek rionabi*aazl{t- áq env!ámÖgátott laftllátás Íogyatékos szenrélyek számára, egy idŐsek gondaző?.láz& es eóy

személyek gondozóházat tán Íenr].

L46

Ny'v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 20'17.05.3,t 09.17.20



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242
20L6. év

1' Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

L'1 Név: szervezet

Som*'gy Megyei EgyesÜ|ete

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

KÖzterÜlet neve:

Házszám:

EEEE Település:

KÖzterület je

t--_l
L.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely; Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: I!!! TelepÜlés:

KÖzterÜlet neve:

Házszám: r_-_l Lépcsőház: t-_l Emelet: l_---l
1'3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervczet / Jogi személy szervezeti egység
KepvrserojeneK neve:

M .ffi .FI-o lTFfil /El rlgfrl / EE
m-m- 0l0l0l0l1l6l7

EEEEEEEE-E-EE
Dr.HegedÜs Lajos

KÖzterület jellege:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: rehabilitációs

1991.évilV.tv.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kÖzfeladat, jogBzabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Változott munkaképességű emberek
3'4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3'5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
szgcialis ftrglalhoztatás eÉlja a Í*gyatékkal élo enru-@

alkcztatás, illetv€ munkárelr*trilitáciis fogla|kozt*tás keretében. * munltavég'zés mun,kaviszony
}idüdvel napi 4€-7 esettnként 8 ór* foglalkoztaÍ,áss

69

Ny'v.;'l.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20'17.05.31 09.jZ.ZO



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznrisági melléklete

PK-242
2016. év

1' Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

rlátazattak sornogy Megyei E gyestilete

lrányítószám:

KözterÜlet neve;

Házszám:

EEEE Település:

Emelet: t--_l
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

L.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám: !l!! Település;

KÖzterület neve:

Házszám: r-_--l Lépcsőház: r---l Emelet: [-_l
1.3 Beiegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1'4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1'6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
KepvtsetoJeneK neve:

M .m {oTohltlo l-l /El elslq / Uq
m-Ea- 0l0l0l0l1l6l7

EEEEEEEE-E-EE
Dr.Hegedüs Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogpzabályhely:

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
s2oloáltatói

1997 évi LXXXlll. tv.

565

3'3 Közhasznú tevékenység célcsoportj"'

3'4Közhasznútevékenységbőlrészesülőklétszáma:_
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

o_ff h En i szakápolás a b i ztosíton Üfi hon a kri'rnYezet
ilást rehalrilitációs beáváÍkszásakat'A szotgátt*tás ÜEP áta| rii'*rlszírozatr,*"*nte nátÉger:xént 56 vizit

igénybe.

Ny'v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.31 09.1 7.20



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242
201-6. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ozgáskorlfrozott*k Somcgy megy*i e gyesri l eta

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

0 0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Élőző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kim utatása
(Osszesen) 0 0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszeóen) 0 0

(Adatok eze r forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 TisZtség Előző év (I) Tárgyév (2)

0 0
6.2 TiSZtSég Előző év (7) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztséqViselőknek nVúitott
juttatás (m indósszesen) : 0 0

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.31 09.12 -21



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznűsági melléklete

PK-242

20L6. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neye:_-

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

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 3448L9 383 301

ebből:

C' A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg 1 098 L077

D. Közszolgáltatási bevétel

E' Normatív támogatás 45 L78 49 776

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás L47AA 2 034

G' Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 283759 330 414

H' Összes ráÍordítás (kiadás) 353 317 393 234

l' Ebből személyi jeIlegű ráfordítás 234257 267 72L

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai L97 L57 220 897

K. Tárgyévieredmény -8 498 -9 933

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közéráekíÍ önkóntes tevékónvséoről szólő
2oos. évi LXXXV| l l. törvénynek íneg"f el elően)

22 26

E rőf o r rás e il átotts ág m u tató i Mutati teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. 9 G) a) KB1+82y2 > 1.000.000, - Ftl x I
Ectv.32.5 (4) b) [K1-+K2>=0] T x
Ectv. 32. 5 (4) c) Kt 1+ I 2-A1-A2)/(H 1_+H 2)>=0, 251 tr n

T árs ad al m i tám o g atotts ág m u tató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. 9 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] I x
Ectv.32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=s,51 x I
Ectv. 32. s (5) c) [(L1-+L2)/2>= 70 fő] tr !

Som ogy h{egyei Egyesri lere

Ny.v.:'l.0 A nyomtatvány papír alapon nem ktildhető be! Nyomtatva: 2017.05.31 09.17.21



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

20].6-év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Magyar Államkincstár Szociális normatíva

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

kÖzponti költségvetés m

Ön kormányzati költségvetés !
!nemzetkÖzi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31

Támogatási Összeg: 88 684 010

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 88 684 010

tárgyéVben fel használt összeg: 88 684 010

tárgyévben folyósított Összeg: 82 585 609

Támogatás tÍpUSa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben fel használt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi L2Z?80 84
Dologi 38 785 179

Felhalmozási

Osszesen: 161 066 023

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

na1av feikvóta alapú tám*g*tiis l#retében 7 Íogyatékos szenrélyek ápológondozó céIü laklonhÜnt, 1 toEyáéros
nélyek gondazlzat, 1 idlskarúalc g,anrlozóházal, 4 n*ppali ellárásr bizrasító intÉznrényt, és 2 tárnag*ró
gálatot tartunk fenn. A n*rmatÍva támogatás a k{i'ltság'ek ktizel Íeláre eleg*ndö, a tgbbit a Íenlntarló páyázatakból,

téríÉsi díjákból' llletv€ adományokból pótolia.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ápoll-gondozó laklottl'lonaink tígszese'n ZZ íogyatéko.s ember szárnára nyújt tartós elnetyezést és letreteséga *z
ló élet'itel ki*l*kitásárá- A fogyaréko'sBk-És idÖsek részére Í,gnntartatt gondo'zóház 1ü krízisbelyzerb€& élö €ll

lánrára nyljjt tllátást. A 4 nap'p*|i intezméay összesen t6'bb mlnt 1{X} íön,ek ed leF}et$s*set a sz*bádiÉló hászn€|s
t{iltésár*" Ellátgttaink köre hallás_lárÁs_mozgásés értelma ÍoEyatékkal €lö.

TcÍklámpás Fesztiválon veló részvétel, rendszer'esen részt vesziink a város öszi-és tav*szi
agytakérílásan, Í'oly*'nratosan látogariu lt a Csi ky Gergely színlz*e els.*dásajr

oz gáskarlátoz 6tták' s'*m sgy Fr! egyei E gyesti l ete

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papÍr alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2017.05.31 09.17.21



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése : Támogatás szF-sz-028

Támogató megnevezése: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés m
önkormányzati koltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20 L6.0 t.o1-20 16. 12. 3 1

Támogatási Összeg: 20 236 056

ebből a tárgyéVre jutó összeg: 20 236 056

tárgyéVben fel használt Összeg: 20 236 056

- tárgyéVben folyÓSított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 20 985322

Dologi 3 753 080

Felhalmozási

Összesen: 24738 402

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ellátonjai fejlesztö*felkészírö Ísglallwztarás formáiában látják e] a m 2Ü16 évb,ent
;szesgn 14 tő dolgoz$It sb,ben a fcrmában. Á dolgozik Íele h*|lássérÜlt, 5 Í6 értelmi 'st*rtilt, ás 2 Ís mozgássériilt.
Énrogarás teljes egészóf:*n a dolgozólt bár-és iárulék kti|tságeire el*gendö t*z egy felad*tegyság Össz*ge ?$12

nem vátgeik 7# Ftlte}
tgrmÉk glóállititsa 'az ágynemÚk" konylrai étrernri teffÍíliák varrlísa, nrelyeket sajár ÜZletür'kben énskffiitünk'
évben aZ *quapÜniÉs rermelÉsi reRdszerb*n vegygzerm,entes élelmiszer'eket álÍtunk elö és halákat tgn}Íészttinh

gáskor|átozonak sönlegy Fá*gyei E gy*sii lere

Ny.V.:'l.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.3'1 09.17.21



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhásznúságÍ melléklete

201'6. év

PK-242

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sanrogy &áegy*i Egy*sÍilete

Támogatási program elnevezése: szF-szF-sz-029

Támogató megnevezése: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés B
önkormányzati költségvetés !
nemzetkÖzi Íorrás !
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama: zoL6.oL.0L-2016. 12.31

Támogatás| összeg: 31 813 440

- ebből a tárgyévre jutó Összeg: 31 813 440

- tárgyévben felhasznált összeg: 31 813 440

- tárgyéVben folyósított összeg: 318L3 M0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térÍtendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 30 89t 427

Dologi 2904793

Felhalmozási

Osszesen: 33 796 2,20

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

t!ntézrnérlyiÍogtalk*zmróZ'Ü16.évbenazengedétyezen5gfr'bőlzsio
unkar'ehabillu{'eils fogla|kozt*tásban alkánrazun}c A fsglalkoatarott*k Íele m*zgáss*rtilt, 8-Í6 hellássérlilÍ, 2 Íő

mi sártilt, É5 2 Íö ha|moz,ottaR sÉn{ilt" A támagarás telies tisszege a bérés járúlékre ke|l fardft*ni'

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

faglalkozt*tás keretét]en a partneneinlr Nagyatádl NyonrdaKfL, illefue aF|wÚ-F8leÚKru
in'd a két céqgel tnrtós rnegáltapodásunk van Így egyrésat egész évtren lriztosítra vslt a dolg,Üzók foglaNkozmnása-
fo'glalkoztauás s*rán papÍrip,ari alepanyagok4s fÉlltész terrrrékek kÉsztermékkÉ t4rffénó feldJlgozását"vfuezzíi}*
gy mur:lmtársunk masszáes t*vékenységat lát *l gyógytornász Í*lrigyel€te altrt.
gy tö rec*pciós munltakrirb€n dolgozlk, ÍEladáIa infornrátió ílylijtás, tglef,*r, k*zelÉs, soksz*rosÍtás,
t ásolás,ad*trtig zítÉs.

Ny'V.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.31 09.12.21
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A kettős körrywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

PK-242
2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

átozotÍ*k Somogy Megyai Egy*srilete

Támogatási program elnevezése: Támogatás szF-sz-006

Támogató megnevezése: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

Önkormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama; 20L6.OL.OL-zo16. 12.31.

Támogatási Összeg; 27 042 L68

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 27 042L68

tárgyéVben fel használt osszeg: 27 042 168

- tárgyéVben folyósított Összeg:

Támogatás tÍpusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált cisszeg részletezése jogcímenként:

Személyi 28 233 385

Dologi 1 596 406

Felhalmozási

Osszesen: 29 8?9 791

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

szerz:ód{is szerint * ténlegesen káp*Ít ret*oatnrut*tÓ@IllvgMo. ö.Elcvu6 aéGl ll'l {t tEllyl€ve}}É,ll Ká|}t}rr leli#liillllu{Ét[g "Íü'.Í€l' Iéla{ffegység. A l{ÁPo$ tarneg*Íá's jelenrös
e bér-és iárulék kriltség*kre Ísrdítattuk A Í€jlesztÓ felkáÉzítŐ munkaviszonynai'ragia|k'üzütomak *uá^r* t+ ta,

unlrarehabilitáelós ker€tbsn 18 fó dolg,ozÜn. Az ellátonak napi munkaideje 44;7 óra-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

9Y{:1T?::tá: 11l'l P"t$nv.:ég i f ormái : 1T"* 9*i el 6k Ész íi
lletve áttalános épr"ilenakarítás. Vanngk á}landó-r_izIeti partnerelnk, akik arintéanrÉny létrehozása ai* ríryá*át**u"
tdnek munkát a részrinkre' A kÉt fó nrunkavágzási Íeriilerajnk a nyamda által nyditoti keíron*E dobozok'hajt*gatrisa'
l l etvÉ é cérnagyárnak csornag a!ási tevékenysé ger vég z ii n lc

Ny'V.:1'0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bet Nyomtatva: 2017.05.31 09.17.2,1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsítetÜ' beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

201-6. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: oEP támogatás

Támogató megnevezése:

Támogatás Íorrása:

központi kÖltségvetés

Önkormányzati kÖltségvetés

m

!
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31

Támogatási összeg: 25 332 300

_ ebből a tárgyévre jutó összeg: 25 332 300

- tárgyéVben felhasznált összeg: 25 332 300

- tárgyéVben folyÓsított Összeg: 21 381 800

Támogatás tÍpusa: visszatérÍtendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 15 573 323

Dologi 7 26L728

Felhalmozási

Összesen: 22835 05L

Támogatás tárgyéVi felhasználásának szöveges bemutatása:

rrápolásdolgozóinakbérjsjárulékltti|eégeireÍgrdít8tÍu.lL
llftonáink kÖre lef*di egész 5*nr*Ey megyét, munk*társain,k saiát gépkacsival jrárnak az éll*tsttakh*z. A dol*gi
*dások }ttizül a géphaasl haszn*|at 5,7s0 ezer ÍÜrirt.
támaEati{s teljeíÖsszgge Íelhasználásra kertilt, visszafizetési kötelezenség[inlr nem l€letkgzett.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

EÜ16 évre sz*rz6dott vizltszámunk 7'zg3 vizitszánr &'744' Ebt}&l 5'761' gyógytorn* 3'4B

z ioterápia 635 viz itegység.
n1s évnen tel1esír*n iriziq-einx T@il-ban szakáp,elás, 3l$9ú-ban mütét utáni v*gy *gyéb bet*gsfuek kivetkezmánye
ian végzendö gyógytarna és fiziot*rápiás k*zelás*kból twódik tíssze'
gyógytarna szálqoúosi i l l*tv€ háZ i ervÜsi el rgndel ésre ttirtén'i k

sialgálatnrfi 11 ÍE munkarr{rs dolgozik f6 ill€t\Íe részmunkaldlben'

ozgásk*nlározottak som ogy Fáegyei E gyssa! l€tg

Ny'v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 7.05.31 09.'17.21
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített'beszámolója és közháóznúsági melléklete

PK-242

201"6. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

S*mcgy &?egyei E gyesr.i lete

Támogatási program elnevezése: Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás

Támogató megnevezése:

Támogatás Íorrása:

központi kÖltségvetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20L6.OL.OL-2o16. 12.31

Támogatási cisszeg: 46 875 4L2

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 46 875 4t2

tárgyéVben felhasznált összeg : 46 875 4L2

- tárgyéVben folyósított összeg: 46 408 745

Támogatás típUsa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben fel használt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 46 875 4L2

Dologi

Felhalmozási

Összesen: 46 875 4t2

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

évben 45 ÍÜ rnegván*zott munkaképesséqÜ munkavállaló után reszesültÜnk akkrgditáaiós bértárnogatásban.
arti.s, illefile tran'Zit Íogl*lkozmráx végztink, a 45 föbÖl 36 Íö t*rtlsan titmogaon, anrelyn*k célj* a nregváltoaon
un}eképességfi munk*uállaló munkxkészségén,elq egászségl ál*pot'ána& testi ás szellenri l*Épességein,gkÍerntel6,
:olgáltató tevékenysÉg hiztosíutsa mellett, véden ktirÜlmények k{iz{iztt munkaviszony keretétren való megörz'áse,
ilesztáse. A 9 f6 tranz'il f*glalkoztát*tt ÍogJal!*rztatásiin-*k célj* a nyÍlt munkaerBPi*tra t{irrér:ö visszavazetÉs.
teljes &sszeg e megvá|toz'aü munl€képessfuü dolgozlk bér4s járulé}miraÍordítotfflc

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

egÉszségkárosodással, tartós, maradandó fogyatékossággal Élő mr.lnkavá|lalik számar* az e6Ésas{Ei
ll*pÜruknák és ÍcgyatÉkosságuknak nregf*le!ö munkahelyi környézét, valan:int munltakiirÜlménye}r felyamatasságár
izt*,s{tja az Egyestilet. A szenrÉlyes rehabilitáciÓs tervek*lapián az *gyénr'e szóló szgmély*s rehabilitáciás]lzt*,sltla az Eüyesulet. A szenrElyes renÉtBllltá.trl&s terYek*lep'ian áz egy*Í!r'e 5zül4 számély*s rehabilitáciás
ntézkedések m*Et&e!éhez megfelelö belsö sz*biályczsxságöt lÉtr€h,pztun'k és folyamatasan aNa}dtjr.llt. A K!'ztissful
unkavégzés Í*ltételei a meglev6 képessÉgeikkel elérhet6 tevékenysÉg folyl*tásához sziikséges munkatap*sztalat,

yakorlát és lsm eret megszerzését lriztssítj ulL

Ny.v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatvá: 20'17'05.3'| 09.'17.2'|



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
e gyszerűsítettl b eszámolój a és közhá"sznúsági melléklete

PK-z42

2016. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

gáskorl áÍoz ottak som ogy Fá*gyai E gyssi.i l eta

Támogatási program elnevezése: Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami' nem egyházi szervezetek tám.cH201l

Támogató megnevezése: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NonproÍit Kft'

Támogatás forrása:

kÖzponti költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetkÖzi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20t5.o7 .0 r-20 16. 0 2. 29

Támogatási öSSZeg 3 347 966

- ebből a tárgyévre jutó Összeg: 694 878

- tárgyévben felhasznált összeg: 694 878

- tárgyévben folyósított öSSZeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendó
m

Tárgyévben felhasznált Összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 460 500

Dologi

Felhalmozási

Összesen: 460 500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

páty*zar célja a fugyatékos személy*k számáre bgntlaFrásos, szociá|is ellátást ny*jtÓ in
íam'i, nem egyházi 'gzenÍ€Zetek folyárnatss és biztonságos nrükti'désén€k támÜgátés*'

kért ás elnyert tárnogatásr *z nkben dolgozó munlcava]lalok bérés járul llletve ktizüZ€Ílli
jakrá ÍCIrditatruk.
pÉNyázati p,énz*kb,ll visszaÍi z€tési kiírÉlezettsé& Ü n k nern kÉlttkszett.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.31 09.'17.21



A kettős
egyszerűsítetli

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

201-6. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

oz g.*skorlátozcttak 5 anr ogy Megy*i E gyesri lete

Támogatási program elnevezése: Fogyatékossággal élő személyek számála bentlakásos' vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami Íenntaltású intézmények nek egyszeri támogatás cH2o15

Támogató megnevezése:

Támogatás Íorrása:

központi költségvetés B
önkormányzati kÖltségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20 t6.07 .0 1"-20 L7 .0 2.28

Támogatási összeg: 3 9622L8

ebből a tárgyéVre jutó Összeg: 3 333 995

- tárgyéVben felhasznált összeg: 3 333 995

- tárgyéVben folyósÍtott Összeg: 3 962 218

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 2 696 367

Dologi 467 630

Felhalmozási 169 998

Osszesen: 3 333 99s

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

lÉít és elny'Ert pá|y'azati tánrogatás az intézmérryeinktlere faglalkoEtatott nrunk*vall*lók lrÉrés járu!ékaira, kriztizetni
iak ktiltsÉgeire, illetve 2 db hütöszekrÉny vási{rlására Íorditsffulr

Az üzleti évben Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

páyázat cé|ja a fogy*tékos személy,ek számára b,entlalcásosn szociális ellátást i l l stve tárn og*tcn lakhatást
tosíti intézmények nem államl, nern *gyházi szervezetek Íclyanratas és biztonsiígos müktidésének tá*nogatása.

Ny.v':1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatvá: 2017'05'31 09.17.21



A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

20L6. év

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek országos Szövetsége

Támogatás Íorrása;

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetkÖzi forrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31

Támogatási Összeg: LL469 4L0

- ebből a tárgyévre jutó osszeg: 11 469 410

_ tárgyéVben felhasznált Összeg: 11 469 4L0

_ tárgyéVben folyósított Összeg: Lr 469 4LO

Támogatás típusa: vlsszatérítendő ! vissza nem térítendó
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként:

Személyi 9 556 000

Dologi 1 913 410

Felhalmozási

Összesen: 11 469 410

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

nyei n ktren d ol g ozó m u nl*társak b ér-És jrirulékai t

fennóeradi 179ó-st az lntázményeinkben fe|nrerülö kt}zÚzemi k{iltsÉg€kÍ€ szárn8ltul( *l.
k.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

kepon t*nrogatást a }egvstkez'6 eélgkra h*sználtuk íel:
érdekérvényesítl *laptevé}cenység
mü}cpdási rl*mogatás a csoportek részÉre
ifiiság i üsopsrt támogarás
sgrstársi tanácsadás tám ogatás
i rrtéz rnényei nk ffi ükr}dési ti{nrogatás
nimoga*s Í*rriása a Mxgyar*rszás 2Ü16 á$ kriltságvelásr6l szótó 3Ü12 évi 6clv t1l. l.melláldets XX E&{Bfrlíej*z'x

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

SÜmegy Megyei EgYestilete

Ny.v':'l.o A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.3'1 09.'17.21
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A kettős
egyszerűsített

könywitelt vezető egyéb szervezet
beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

201-6. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése Fogyatékos személyek átmeneti ellátása működéséhez a kaposvári ellátottak költségeihez támogatás

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

kÖZponti költségvetés !
önkormányzati kÖltségvetés m

!nemzetközi forrás

más gazdáIkodó n
Támogatás időtartama: 20L6.OL.OL-2016, 12.31

Támogatási Összeg 3 536 000

- ebből a tárgyévre jutó Összeg: 3 536 000

_ tárgyéVben felhasznált összeg: 3 536 000

_ tárgyéVben folyósított Összeg: 3 536 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő
m

Tárgyévben fel használt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

gondozóház Íagyatékes enr tr'erek számár* nyú j t el látást.
ilao alatt próbálunk elláIÜnáink részére veg|eges m'egoldásr találrri az áltáunk Í*nn'tartstt lakó.iotthon*inklran

lletve a hgzzáEfiozók}tal k*nzultátva a belyzeten javita&i.
ellátomain:k stívesen vesErr*k rászt a sz€ryez€lÍ programjainkon. {iinnepségelq szíl'lház, kirtndulási

a6Í'l}ffíZi'shelFleÍbekerÜ]tfagy*ré}osel|áünbefa,gadásérakápes.Az
lröimányzati táffiagffáá a kap'osvári elláÍÜfitk bevÉtelekke! nem ÍEdez€tt ki*dásgk*t ri{megatia" Feladatellátásl
erzödást-ink nlncs de az ti,nkcrmányzanól át'Jállált Íeladatkár* kez'eli áz őnh*rmányzat n*zén ls t*megaria jeléntös

eggel.
éíhen * kcp*sv;íri iillandó lakhellyel rendelkezö ellárofiak száma n*m 5t,&ó voll en:nek ellenére n€Ín kgl€tkez

sszaÍizetési kt}telee*ttségÜn,li"

ozgáskorlátozottxk Sgnr g'gy ?rl'sgyei Egysstilete

Ny.v':1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 7.05.31 09.17 .21



A kettős k{inywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és kiizhasznúsági melléklete l ,o-ro,
2016. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

S$m*gy Megyei Egyesiilel*

Csatolt mellékletek

Ny'v.:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bet Nyomtatva: 2017.05.31 09.17.2'l
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Jeqvzőkönyv

Felvéve: A Mozgáskor|átozottak Somogy Megyei Egyesületének küldött-közgyűlésén
20I] ' május 26-án (NISZI Kaposvár' Rezeda u. 60')

Dr' Hegedüs Lajos az egyesület elnoke _ mint a küldött-közgyűlés levezető elnöke köszönti a
megjelenteket.

A küldött-közgyűlés határozatképessógének megállapítása

A levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a meghívott küldöttek száma 52 fő
A küldott-közgyűlésen megjeient, szavazástajogosultak száma 4I fő
Megjelenés aránya: 7 9 vo
(Jelenléti ít, mellékeh,e )

1/2017. (05.26.) küldött-közevűlési határozat

Dr. Hegedüs Lajos elnok levezeto elnök megállapítja, hogy a küldött-közgy.tílés
határozatképes, mefi

a szavazásra jogosult küldöttek száma: 52 fő
a megjelent szavazásra jogosuitak száma: 4I fő
a megjelenés aránya:79 vo

Dr. Hegedüs Lajos elnök ismerteti a napirendi pontokat (Meghfuó mellékelve)
Megkérdezi, hogy az előzetesen kiktildött napirend szerint folytassa a küidött-közgyűlés a
munkáját, vagy Van-e önálló napirendi pontra módosító indítvány'

Önálló napirendi pontra módosító javaslat nincs, ezért az elnÖk bejelenti, hogy a meghívón
kikozcilt napirendi pontok szerint folytatja munkáját a küldött-közgyűlés'

2/2017. (05.26.) küldött_közevűlési határozat

A küldött-közgyűlés 4I ,,igen" szavazattal' ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja,
hogy a kiküldott eredeti napirendi pontok szerint folytassa munkáját.

Dr. Hegedüs Lajos elnök ezek után javaslatot tesz a jegyzőkonyv vezetőjére Tóth Józsefné
személyében, aki elfogadta a jelölést. Szavazásrabocsátja a javaslatot.

3/2017. (05.26.) küldött-közevűlési határozat

A kiildött-közgyűlés 4I ,,igen" szavazattal' ellenszavazat és tartózkodás né1kül elfogadja Tóth
Józsefnét a jegyzőkönyv vezetésére.
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A továbbiakban javaslatot tesz a jegyzokonyv hitelesítokre: Dubovay Mária és Végh János

személyében, akik elfogadták a jelölést.

S zav azásra bocsátj a a j avaslatot'

4/2017. (05.26.\ Küldött-közevűlési határozat

A küldött-kÖzgyűlés 39 ,,igen" szavazattal, 2 tartózkodással elfogadja Dubovay Máriát és

Végh JánosÍ" a jegyzókönyv hitelesítésére.

Az enoesület 2016. évi tevékenvséeéről szóló. írásban mellékelt közhasznúsági beszámoló

vóbelikieeészítése (előterjesztő Dr. Hegedüs Lajos)

- Támogatott lakhatás
8 férohelyet alakítottunk ki saját erőből, saját műszaki szolgálatunkkal
(5 férőhely a Kanizsai u-ban, 3 férőhely az Egyenesi úton')

Jelenleg fel van toltve
- Lakóotthonok
Férohely bővítés történt, szintén saját erőből, saját műszaki szolgálatunkkal

(Nagyaiádon 1 férohely, NISZI-b en 2 férőhely) Minisztériumi befogadást kaptunk.

- Aquaponia
Két fóiiát állítottunk fel, a tevékenysége megkezdődött. A fóliák közti belső útburkolatot

készített műszaki szolgálatunk
A bevétel nem egy nágy sikertörténet, reményeink szerint z0I7 -}ol9-ban már önfenntartó

lesz.
-Iga1
z0l6-ban azIga\ban átszervezés történt, az üdültetés nagyon jó1 sikerült'

Műszaki szolgálatunk saját eroből akadálymentes parkolót, egy kétágyas szobát alakított ki

Belső szervezeti áta1akítáS történt. 4 megváltozott munkaképességű dolgozónk van'

A vendégek reggeiiztetését saját magunk végezzuk, a vendégek szá1lítására szá|Iító járművet

áIlítottunk be (buszmegálló-ftirdő-üdülo között)

- A csoportok munkája, a kozösségi élet nagyon fontos egyesületünk életében.

- Kiemelkedő volt u iioron csopoft által szervezett magas színvonalú ,,Esélyünk az értékünk''

rendezvény. Szereplok, fellépők érkeztek Dél-Dunántúl területéről'

A rossz idő miatt a helyszínt orbán Dénes csoportvezető a szabadtérrő| átszervezte a

Kulturális Központba
- A 2016-ban újjászerveződött kaposvári nagycsoport beindult.

Életképes, igazi tevékenységet folytat' (főzés' kirándulás)

- Nagyatádi i soportunk új pro gramokat y ezetett be (keresztrej tvény fej tés)

- Máiik körzeti csoportjaink, ifjúsági csoportunk is jól működött'

Aktívak voltak, meg voltak a,,szokásos'' rendezvények'

- Lengyeltóti csoportvezetőnk je|ezte, hogy a cSopoÍt megszűnőben Van.

Régi lágunkkal Éapszt Lajossal tárgyalást folytatunk a csoport további életéről'

Csoportvezetőinket önkormányzati és más szervek kittintetik, díjakat kapnak'

Jó visszaje1zéseket kapunk, tehát fontos a mi tevékenységünk mások számára is.
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Két városunkban, Csurgón és Barcson csoportvezetői segítséggel foglalkoztatási paktumot

kötöttünk'
Egyesületünkre ebben is számítanak. Erre nagyon büszkék vagyunk.

Taglétszámunk az előző évihez képest nem nagyon csökkent.

A csoportok sokat tehetnek a taglétszám bovítésében. Nem a tagdíjbevétel miatt, hanem hogy

közosséget teremtsünk, a mozgássértilt emberek tobbet kapjanak, tarÍozzanakhozzánk.
Egyesültünknél a tagdíjflzetési morál JJ %o-os. Ez orczágos összehasonlításban nagyon jó,

mely elsősorban a csoportoknak köszönhető.

Pá1yázati űton együttműködési megállapodásokat kÖtöttünk (2011) kü1ső egyesületekkel,

alapítványokkal' Lényege, hogy űj közösségek jöjjenek létre.

Együttműködési megállapodást kötÖtt tabi, siófoki' nagyatádi és csurgói csoportunk'

20l6-ban pá|yáztunk új Tabi Támogató Szolgálat Iétrehozására, 2)I"I-ben értesítették

egyesületünket, ho gy páIy ázatunk nyertes.

Telephelyvezető, személyi segítő, új jármű beszerzése szükséges'

2016. vo1t az első év' amikor minden új gépjármű szerzési támogatási igényre mindenki

megkapta atámogatást, aki beadta. (Suzuki típusaira 1 MF|

A lakás akadálymentesítési támogatási kérelmek száma lecsökkent'

A közhasznúsági beszánrolóhoz kérdés, hozzászólás nem voit.

2016. évi eazdasági beszámoló. mérleg. annak mellékletei. valamint a közhasznú
melléklet szóbeli kiegészítése (Eloterjesztő Dr. Hegedtis Lajos elnok)

o. H.g"otis Lajos elnök elmondja, hogy a költségvetésben tervezett 2016. évi eredményiink

lényegesen jobb lett'
Nem vagyunk nyereségesek, de a tervezettltez képest a veszteség csokkent.

Ennek oka a bérköltség, működési költségek csökkentése.

Az MSE, vesztesége 8,8 MFt, míg a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ

eredménye pozitív 3,1 MFt. A kettő együtt csokkenést hozott.

A körzeti csoportok 5 vo-kal nagyobb költségvetésse1 dolgozhattak, mint az előző évben.

Nem lehetünk elégedetlenek. Van eredménytartalékunk.
Megtartottuk társasági adó-, és illetékmentességünket'

Fontos a pontos, naprakész konyve1ési adatszolgáltatás, azintézményvezetőink munkája'

Dr. Hegedüs Lajos megköszönt a 2016' évi munkát a csoportvezetőknek, gazdasági

vez ető nek, tntézméty - é s s zo1 gál atvezetőknek.

Dr. Hegedüs Lajos elnök a konyvvizsgáló jelentését ismertette röviden' (Jelentés mellékelt'e)

Egyesületünknél2 könyvvizsgálatot végzettDr' Cseke Lász|ó könyvvizsgáló. (MSE és GYP)
Elmarasztalást, hátrányt nem tárt fel. Ez megnyu gtató számunkra.
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A könyvvizsgáIóí jelentés szerint a Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesületének, va1amint az
MSE Napsugár Pedagógiai Szakszolgálat' Óvoda és Fejleszto Nevelést és oktatást Yégző
Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény egyszerűsített éves beszámolója
megbízható és valós képet ad az egyesi.ilet 201,6. december 3I-én fennálló vagyoni és

pénzügyi helyzetérőL valamint aZ ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jovedelmi
helyzetéről'

Dr' Hegedüs Lajos megköszöni Tóthné Dudás Ágnes gazdaságt vezetőnek, hogy olyan
beszámolót á|lított öSSze, melyben Dr. Cseke Lásd'ó könyvvizsgáló hibát nem talált'
E gye sületünk me gfelelt a kö zhas zn(ts ági minő sítésben leírtaknak.

Felüevelő Bizottság ielentése (mellékelve)
Gergelics Aranka FB elnök a mellékelt Felügyelo Bizottsági jegyzokönyvet kiegészíti.

Elmondja, hogy a Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesületének főpénztárában tartott ellenőrzést
a bizottság szúrópróbaszerűen'
E|len&tzték20l6. év két hónap pénzkezelését, forgalmát.
Megállapították, hogy a napi zarókészlet a megengedett 200.000.- Ft-ot sok esetben túllépik.
A túllépés minden esetben engedélyeztetve van.
Javasolja a Pénzkezelési Szabályzat módosítását' az engedé|yezett készpénz napi záró
állományának megemelését 900.000'- Frra.

Dr' Hegedüs Lajos elnök a Felügyelő Bizottság elnökének javaslatát elfogadja.
A pénzkezelési Szabályzat módosítását végrehajtjuk' mely szerint a napi zárókészlet
900.000'- Ft-ra történő emelését elvégezzik,

HozzászóIás, kérdés nem volt'

Dr.Hegedüs Lajos elnök e küldött-kÖzgyűlésnek elfogadásra javasolja, és szavazásra bocsátja a:

- A 2016. évi közhasznúsági beszámoló
- A 2016. évi összesített mérleget és gazdaságibeszámolót (MSE és GYP)
- A Felügyelő Bizottság beszámolóját



A küldött-közgyűlés
MozgáskorIátozottak
megállapítja,hogy az
alapján megfelelt.

5/2017. (05.26.) Küldött-közevűlési határozat

4I ,,igen" szavazatta]', ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a

Sm-i Egyesületének 2016. év kÖzhasznúsági jelentését és egyben
Egyesület a kcjzhaszní szervezet minosítésnek a20t6. évi tevékenysége

6/2017. (05.26.) Küldött-közevűlési határozat

A küldött_közgyűlés 4I ,,igen" szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélktil elfogadja a

Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesületének 2016' évi összesített (MSE és GYP)
mérlegbeszámolój át és gazdasági beszámolój át'

7/2017. (05.26.) Küldött-közevűlési határozat

A küldött-kozgyűlés 4I ,,igen'' szavazatta|' e1lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a

Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete Felügyelo Bizottságán ak 2016' évi jelentését.

Alapszabálv módosítás ( kil, onat mellé kelt, e )

Eloterjeszto: Dr. Hegedüs Lajos elnok

Bodor Zoltán ügyvezető, elnökségi tag hirtelen halálesete miatt döbbentett tá arra bennünket,
hogy nem várt események miatt tartalékokkal kellellátni az Alapszabályt. A képviseleti
jogokat ki kell bővíteni, tobb embernek adjunk aláításijogot.

A javasolt módosítások jelentős része technikai jellegű, a legutóbbi módosítás óta
bekövetkezett j o gszab ályi v áItozások miatt szükséges'
Érdemi jellegű módosítás, az Elnökség (Ügyvezető testület) létszámának a korábbi 3 főről 5

főre tÖrténő bovítése, a korábbinál több, képviseleti joggal rendelkező személy kijelölése a

működés biztonsága érdekében'
Az elnokség (ügyvezető testület) tagjai: (tenle7ett)

Elnök, elnökhe1yettes, gazdasági vezető,úgyvezetó, koordinációsigazgató.

Az Alapszabály módosítási javaslat szerint az elnökségben szerepel az ügyvezető, de még név

nélkül. Egyesületünknél jelenleg nincs ügyv ezető'
Felvettünk egy új dolgozót' Varga Zoltánt most aZ új Támogató Szolgálatvezetőjének vettiik
fel, de nem titkolt szándék, hogy ügyvezető is lehet.

Az eddigi munkájával, tevékenységével meg vagyunk elégedve'

A Nemzeti Köznevelésrol szóló tÖrvény módosítása miatt szükséges megváltoztatni a

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ nevét, melyet az MSE Alapszabályába is át
kell vezetni.
Az intézmény új neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesi.ilete Napsugár

Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelést- oktatást végző Iskola, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

Az Alapszabály módosításhozhozzászólás, kérdés, vélemény nem volt'
Dr' Hegedüs Lajos elnök szavazásta bocsátja az Alapszabály módosítási javaslat elfogadását.
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8/2017. (05.26.) Küldött-közevűlési határozat

A Küldött-közgyűlés 4L ,,igen" szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a

Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesületének Alapszabály módosítását.

2017. évi munkaterv és költségvetési terv (Melléklet)

Eloterjesztő Dr' Hegedüs Lajos

PáIyázatotnyújtottunk be az egyesületi közösségfejlesztés támogatására. (3 év, 50 MFt)

Kiírás szerint egyházi partner kellett hozzá.
ApáIyázatban partnerünk a Zselickislaki Római Katolikus Plébánia.

ni so milliós páIyázati összegbő1 32MFt Egyesületünké, 18 MFt az egyházé'

hpáIyázatba be van áIlítva számítógép, + proglam beszerzés a csoportok részére'

Csoportvezetoknek 3 évre 5'000'- Ft/tró megbízási díj + utiköltség'
Ebbol vásárolunk 2 rcndezvénysátort, 80 db széket.

A Béke utcai intézményünkben a két tornatermet átalakítássa1 összenyithatóvá tesszük.

A fennmaradó összeget a csopoÍtoknak rendezvény szervezésre adjuk.

A másik páIyázat szintén 3 évre szóló, osszege 45 MFt.
Ebből a Nápsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ eszkozfelújítását, új eszközök

vásárlását teivezzuk' Módszertani fejlesztésre, regionális feladatok ellátására fordítjuk.

Már ebben az évben aZ egyszeÍi akreditációs támogatásból műszaki szoigálatunk által

elkészült a kaposfúredi átalakítás. A NISZI raktárt foglalkozatóvá alakítottuk át, így ez a
nagyteÍem'
Ebből az egyszeritámogatásból bekerítjtik a Rezeda utcai telephelyünket.

A Támogató Szolgálat részére megrendeltünk egy gépkocsit, melynek ára 10,6 MFt.

(Lízing 5 év)

Pályázatot adtunk be a Tabi Támogató Szolgálat létrehozására' Ebben szintén terveztünk egy

gépkocsi beszerzést'

Kaposváron is egy új Támogató SzolgáIatot hozunk létre'

Igali Rehabilitációs Központunk fejlesztésére az oFA-val együttműködési megállapodást

kotottünk az étkezde, társalgó bővítésére. A dolgozók tészére szociális helyiség kialakítását is

tervezzúk.

2OI7 . év elején átszervezés történt a minimálbér, szakmai bérminimum kötelező bevezetése

miatt. Ezt elrendelték, forrást viszont nem kaptunkhozzá'
Atszervezés keretében végrehajtottuk 4 fő \eépítését2016' december, és 2oI1 ' januárban.

E'zekvezetői álláshelyek voltak, összevontunk feladatokat, így takarékoskodunk.

Emellett óraszámot csökkentettünk és létszámot is minimális a támogatott foglalkoztatási

formákban'
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2017. évre olyan költségvetést terveztünk, melynek az eredménye 5,5 MFt veszteség, vagyis
ugyanaz az összeg, ami a 2016. évi költségvetés eredménye volt.
Amennyiben páIyázataink sikeresek lesznek, ez a szám még jobb is lehet.

A zOI7. évi nrunkatervhez és költségvetéshez hozzászóIás, kérdés nem volt' ezéft Dr.
Hegedüs Laj os azt szav azásra bocsátj a.

9/2017. (05.26.) Küldött-közgvűlési határozat

A Küldott-közgyűlés 4I ,,tgen" szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a

Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesületének 2011 . évi munkatervét és költségvetését'

Eevéb:

Érdeklődésre Dr' Hegedüs Lajos elnok tájékoztatást ad a gépkocsi szerzósi támogatás

részleteiről, valamint a lakás akadálymentesítósi támogatásról.

A meglévő Esélyegyenlőségi tervet felülvizsgáltuk.
A létszámadatok aktualizáIásiira és jogszabályváltozásból adódó fogalmi változtatásokra volt
csak szükség.
Egyebekben változatlan marad.

Emellett módosítanunk kell a Szeryezeti és Műkodési Szabályzatot. Ez folyamatban van,

valamint Munkaruha SzabáIyzat vezetőségi hatáskörbe kerül hamarosan elfogadásra.

Az ,,Információs szakadékprogram'' keretében 30 súlyosan fogyatékos személy számítógépes

tanfolyamot végzett e| ingyenesen, akik a Rezeda utcai épület emeletén felszabadult
helyi s é gb en t ávmunkát, adatr o gzítést fo gnak v é gezni'

SZGYF által kiírt pályázatot adunk be a jövő héten' új gépkocsi beszerzésére a Támogató

Szolgálathoz.

orbán Dénes aielnök' siófoki csoport vezető1e:

Tisztelettel köszonti a megjelenteket.
MegkoszÖni a tartalmas beszámolókat.

Adatok alapján elmondja, hogy a Humanitás lap előfizetése Somogy Megyében aZ utóbbi

időben drasztikusan csökkent.
Ennek okát a lap tartalmi részeinek váItozásában látja'
Méltat1annak tartja a MEoSZ Somogy Megyével kapcsolatos hozzááIlását' mely a lap

szerkesztésén is megmutatkozik. Személyes tapaszta1atból tudja, hogy a MEOSZ az utóbbi

időben teljesen elhatárolódott attól a korábbi gyakorlattól és értékrendtol, amit Dr. Hegedüs

Lajos teremtett meg a Szovetségben'

Dr' Hegedüs Lajos elncjk váIaszában elmondja, hogy orbán Dénes alelnöknek igaza van a

fe1vetett témában' Tájékoztatásul elmondja, hogy a MEoSZ-ban minden tisztségéről

lemondott.
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Más bejelentés, hozzászólás nem volt, ez&tDr. Hegedüs Lajos elnök a küldött-kozgyűlést

bezárja.

Kmft.

Dr. Hegedüs Lajos
elnok

Dubovay Mária
jkv. hitelesítő

Tóth Józsefné
jkv. vezeto

Vógh János
jkv' hite1esítő



HATÁRoZAToK TÁRA

U2017. (05.26.) küldött-közgvűlési határozat

Dr. Hegedüs Lajos elncjk levezető elnök megállapítja, hogy a küldött-kozgyűlés
hatátozatképes, meÍt

a szavazásta jogosult ki.ildöttek száma: 52 fő
a megielent szavazásta jogosultak száma: 4I fő
a me$elenés aránya:79 'vo

2/2017. (05.26.) küldött-közgvűlési határozat

A küldött-közgyűlés 4L ,jgen" szavazatta|' ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja,

hogy a kiküldött eredeti napirendi pontok szerint folytassa munkáját'

3/20l7. (05.26.) küldött'közgvűlésí határozat

A kü1dött-kozgyűlés 4! ,,igen" szayazattaI, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Tóth

Józsefnét a jegyzőkonyv vezetésére.

4/2017. (05.26.) Küldött-közgvűlési határozat

A küldött-közgyűlés 39 ,,igen" szavazattal, 2 taftőzkodással elfogadja Dubovay Máriát és

Végh Jánost a jegyzokönyv hitelesítésére.

5/2017. (05.26.) Küldött-közevűlésí határozat

A küldott-közgyűlés 4I ,,igen" szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélktil elfogadja a

Mozgáskor1átozottak Sm-i Egyesületének 2016. év közhasznűságt jelentését és egyben

megá1lapída, hogy az Egyesület a közhaszn(l szervezet minősítésnek a 2016. évi tevékenysége

alapján megfelelt'

6/2017. (05.26.) Küldött-közevűlési határozat

A küldott-közgyűlés 4I ,,igen" szavazaÍtal' ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a

Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesületének 2016. évi összesített (MSE és GYP)
mérlegbeszámolój át és gazdasági beszámolój át.

7/2017. (05.26.) Küldött-közevűlési határozat

A küldÖtt-közgyűlés 4I ,,igen" szavazattal' ellenszavazat és tafiózkodás nélkül elfogadja a

Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete Felügyelő Bizottságán ak 2016. évi jelentését.



8/2017. (05.26.) Küldött-közevűlési határozat

A Ktildött-kozgyűlés 4I ,,igen" szavazattal' el1enszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a

Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesületének Alapszabály módosítását.

9/2017. (05.26.) Küldött-közevűlési határozat

A Küldott-közgyűlés 4l ,,igen" szavazattal' el1enszavazat és tartőzkodás nélkül elfogadja a

Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyestiletének 2011 . évi munkatervét és költségvetését.
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Mozgáskorlátozottak Somogy megyei EgyesÜlete
Kaposvár, Béke u.47 .

Adószám: 1 99631 52-2-1 4

Közhasznúsági mel léklet
201 6 év

l' Közhasznú szervezet azonosító adatai

Szervezet neve:

AIapítás éve:

Bíróságibejegyzésszáma: PK.60'17al89

Fő tevékenységi kör:

ldőszak

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

1 989

M.n.s'egyéb közösségi társadalmi tevékenység

2016 év

Közhasznú egyesület célja: Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében
élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,em iatt

megváltozott m unkaképességű emberek
érdekei nek érvényesítése,védel me,számukra
széleskörű'szociális,egészségügyi,köznevelési, mun
kaerő-piaci,sport,szabadidos és egyéb közösségi
szolgáltatások nyújtása.

Alapcél szerinti besoro!ás: Szociális tevékenység kód 8

Képviseletre jogosu lt : Dr'HegedÜs Lajos

ll.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenloségének
megvalósulását segíto,illetve az emberi és állampolgári jogok

érvényesülését segítő feladatok végzése

a szociál isan rászorult személyek el látása érdekében önkorm ányzali,
vagy állami feladat átvállalásával végzett közvetlen, illetve közvetett szociális
te,őkenység (bentlakásos és bentlakás nélkÜli ellátás ,lakhatási szolgáltatás
támogató szolgáltatás)

megváltozott m u nkaképesség ű emberek rehabilitációs f og lal koztatás

köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és

fiatalok számára
fejlesztonevelést, Íejlesztő nevelést-oktatást, pedagógiai szakszolgálati

tevékenységet végz ő inIézmények f en ntartása

1



egészségÜgyi szolgáltatói tevékenység végzése

szociális célú üdÜlési, turisztikai lehetoségeket ' 
programokat biztosíI, szervez,

közvetít fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességu, szociálisan
hátrányos helyzetű és nyugdíjas korú olyan személyek és családtagjaik
r észér e, akik egészség károsodásu k, életko ru k, vagy egyéb körü l ményei k

miatt, e szolgáltatások igénybevehetősége terén hátrányos helyzetben vannak

!ll. Alap-és közhasznú tevékenységek tevékenységenkénti bemutatása

a hátrányos hel}tzetű társadalmi csoportok esélyeg:tenlőségének megvalósulását
seoítŐ,iltetve az emberi és állampolqári iogok érvényesüIését seoítő feladatok
véqzése

Íogszabál:ti háttér a foqtatékos személyek ioqairól és esélyegyenlőségtlk
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvén]t

Marcali
Kulönböző rendezvényeken való részvétel mellett 2016 őszén részt vettünk a
községÜnkben rendezett Dlo fesztiválon.

Nagyatád

Januárban új csoportvezeto került a csoport élére. A csoport képviseltette magát a

városi rendezvényeken, ünnepségeken, kiállítás megnyitókon' Felvettük a

kapcsolatot a Magyar Rákellenes Liga Nagyatádi szervezetével.

Városi ünnepségen koszorÚzás.
Kistérségi nap Vízváron.

Barcs
Vá ros n apo n a re ndezvé nye n játszőház sze rvezése'

SióÍok
Zamárdi Önkormányzat Szociális fórumán való részvétel. 2016.07.16-án ,,EsélyÜnk

az értékÜnk'' regionális fesztivál megvalósítása.

Kaposvár DéI

!
Evnyitó-év zárő r endezv ény megtartása, i lletve csoprtok rendezvénye i n való
részvétel'

Balatonbog!ár

!
Evnyitó-évzárő rendezvények megtartása' Több szervezet programjain megjelentünk
(Segítő Kezek Alapítvány)'

Tab

2



A város által szervezett kÜlönbözo programokon vettÜnk részt tagjainkkal'
Megtartottuk évnyitó évzáró rendezvényeinket, taggyűlés minden hónapban, ahol az
aktuális témákon felül tagjainknak segítünk hivatalos ügyeik intézésében.

Kaposvári Nagy Csoport

Kü lö nböző csopo rtre ndezvé nyeket tartottu n k, ki ránd u lásokat sze rveztü nk,

(Ópusztaszer)

Csurgó
Különböző kirándulások szervezése a Jeli Arborétumba, Zalaegerszeg Skanzen'

A Íogyatékos emberek részére nyújtott közösségi szolgáltatások

Taglétszámunk 2o16 január 1-én 2637 fő volt, 2016 december 31-én a tagság 137
fővél, nőtt, sajnos a kilépők száma százas nagyságrendű, ennek következtében
tagságunk tovább csökkent Ev végén a tényleges létszám 2430 fo'. A tagok kor

szérinii megoszlása sajnos az idósebb kor felé tendál, a tagok közel fele 65 év feletti

a 40 év alattiak aránya pedig nem éri el a 1S%-ot'

S zo c i át i s e t t át ás ( b e ntl akás o s e l l átás tá m o q atott l akh at ás/
ioaszabál:ti háttér a Mag:tarorszáq helyi önkormán)tzatairól szóIó 2011 évi
CLXXX|X Törvén:t

a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő elsosorban
súlyosan mozgássérült,kerekesszéket használó illetve egyéb okok miatt
magasabb támogatottságú emberek

a közhasznú tevékenységben részesÜlok száma:48Íó

a két lakóotthon összesen 28 Íő számára nyújtott tartós elhelyezést és
lehetőséget az önálló életvitel kialakítására2016 évben
a 28 főbol '19 fő mozgássérült 5 fő halmozottan sérÜlt és 4 fő értelmi
fogyatékos

az átmeneti otthonunk 10 fő krízishelyzetben élo fogyatékos(O fő) és
időskorú(4fo) ember számára nyújt ellátást melyből 5 fő mozgássérÜlt és 1 Ío

halmozottan sérült

támogatott lakhatás elhelyezést a két helyen összesen 10Íő vette igénybe
201 6 évben ebbol 3 fó mozgássérült 2 hallássérült 3 fő értelmi sérült és 2 Íő

autista

Szociális ellátás(bentlakás néIkü l
J



CLXXX|X Torvén:t

a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal éló emberek

a közhasznú tevékenységben részesülok száma 82Íő

egyesületünk 4 intézményben működtet nappaliellátást nyújtó sz-olgáltatást

8á' személybol 18 fő hallás sérült, 25fő értelmi sérÜlt személy,2 fő halmozottan

,é'Ült, 31 személy mozgássérült és 3 fő látás sérÜlt 3 fő autista

á náp'pari ellátást ígenvoé vevő fogyatékos személyek számára nyújtunk

közösség h ez tarto1ási, továbbá m u n kát vé gezh etnek, szabad idej ü ket

hasznosán eltölthetik, továbbá segítünk számukra a hivatalos ügyek

intézésében

Szociális etlátás támogató szolgálat

CLXXX\X Törvénv

a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élo emberek

a közhasznú tevékenységben részesülők száma 86 fő

.gvl;üi.tÜnk 2 támoóató-szolgálatot működtet, mind a két szolgálat a vállalt

tjáo"t'utatót teljesíútte a mút<ooési terÜletén, mely Kaposvár illetve

Nagyatád környéke

". 
óÍtatott 86 főbol 11 fő részesült személyi segítésben, míg 80 fő személy-

'ialriúst 
vett igénybe, azellátottak mozgásszervi, értelmi fogyatékos, látási,

illetve halmozottan fogyatékos emberek
közre m ű ködés ü n kkeláz el l átottak és hozzálartozőik számára l ehetővé vál i k

a munkába járás, illetve a munkahely megtartás

a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal é|ó emberek

á ro'6.'.nú tevékenysegoen részesÜlok száma 79 Íő rehabilitációs

foglalkoztatott és 45 Íő akkreditált bértámogatott

79 személybol 19 fő hallás sérÜlt, 17 Íő érIe|mi sérült személy,6 fő

halmozottán sérÜlt, 32 személy mozgássérült és 5 fo látás sérÜlt

a korábbi évekhez hasonlóan partnereinkkel több éve Íennálló

m eg ál l apod ások al apj án v égezzúk tevéke nysé g ün ket

+ io i"uéxenységi terútetuntiVan: nyomdai munkák (hajtogatás, ragasztás,

szortkozár, áblakolás, dobozolás), Cérnagyárnak csomagolás, varrás és 2016

évtól a növény-és haltenyésztés
a feladatokat á foglalkozíatásban részt vevóktol elvárható maximális szinten a

megrendelok elvárásainak megfelelően végzetÜk

4



a 45 fő megváltozott munkaképességű dolgozóból 36 fo tartósan
támogatott,melynek célja a megváltozott munkaképességű dolgozók
rehabilitációs célú továbbképzésének,fejlesztésének segítése, 9 fó tranzit
támogatott ,célja az enyhébb fokon sérÜlt emberek visszavezetése a nyílt
munkaerő piacra
a 45 főből 11 Íó mozgássérült 4 fő látássérült 1 fő hallássérült a többi egyéb
fogyatékossággal bír
Az egészségkárosodással, tartós, maradandó fogyatékossággal élő
m u n kavál lalók szám ára az egészségi ál lapotuknak és fogyatékosságuknak
megfelelő munkahelyi környezet, valamint munkakörÜlmények
f olyam atosságát biztosítju k'A sze mélyes reh abi l itációs tervek alapján az
egyénre szóló személyes rehabilitációs intézkedések megtételéhez megfelelő
belső szabályozottságot létrehoztunk és folyamatosan alakítjuk

koznevelési feladatok eIlátása a sajátos nevelési igénttű qyermekek és fiatalok
számára

iooszabálvi háttér a nemzeti kóznevelésrőI szóló 2011.évi CXC toruén)t

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ egységes módszertani
intézmény, amely pedagógiai szakszolgálati, gyógypedagógiai nevelési,
nevelési-oktatási,pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt
Íeladatai közé tartozik

a súlyosan-,halmozottan sérült gyermekek,fiatalok fejlesztése
súlyosan fogyatékos,halmozottan sérült sajátos nevelési igényű
gyermekek
fej leszto nevelés-oktatás
nem beszé lo gyerm ekek,f iatalok augmentatív alternatív kom m u n i kációs
eszközök használata illetve kölcsönzése

ellátottak köre a lassabban fejlődő csecsemők és mozgáskorlátozott-

' 
látás-,értelm i sérÜlt gyermekek
az ellátásban részesÜltek száma87 Íó

szakszolgálatban részesülő 51 fő ,fejlesztő nevelés-oktatásban 27 (6-

23 éves ) súlyos mértékben sérült gyermek és fiatal
9 fő óvodás korú (3-6 éves) gyermek egyéni fejlesztése folyik kis
létszámban
szolgáltatásaink eredménye, hogy mindegyik gyermek a képességeinek
és állapotának megfelelő intézménybe kerüljön, illetve képességeihez
mérten a lehető legmagasabb szintű önállóságot elérjen

egészségvédelmi-.beteg meqelőzési, rehabilitációs szolgáltatás
logszabálvi háttér: 1997 évi CL|V töruénv az egészségúoyről

a közhasznú tevékenység célcsoportja a megromlott eÜ' állapotúak kÓrház
utáni utókezelése

a közhasznú tevékenységből részesÜlók száma:közel 550



otthoni szakápolás illetve rehabilitációs beavatkozások Kaposváron és
Somogy megye 33 településén érhető el

a teljesített vizitszám 8744melyből 5761 a szakápolás,2348 a gyógytorna
illetve 635 vizitegység a fizioterápia

a gyógytorna és a fizioterápia kezelések szakorvosi javaslatra a háziorvos
elrendelésével vehetó igénybe

szociális célú üdúlés

A Magyar Nemzeti Üout0si Alapítvány pályázattal elnyerhető üdÜlési

támogatása a fogyatékossággal élő személyek, nyugdíjasok, nagycsaládosok
részére
At elnyert üdülési támogatás kizárőlag a támogatott számára kiállított
Szálláshely Utalvány segítségével vehető igénybe a pályázati hozzájárulás
befizetését követően

,,Napsugár-Ház" Üoulo Rehabilitációs és oktatási Központ jelen van mint

szálláshely a választható Üdülők között.
201 6 évben májustól-december végéig folyamatosan Üzem elItellházzal az
adott célcsoport számára (tavasz-ósz nyugdíja pályázők, nyáron nagycsaládos
pályázók, fogyatékkal élő pályázők egész évben)

lV. Közhasznú tevékenység érdekében Íelhasznált vagyon

0 A közhasznú tevékenység érdekében 20'16 évben a saját tőke tőkeváltozásl
eredmény részébol9,933 ezer Íorint került felhasználásra.

V. Célszerinti juttatások

célszerinti juttatás a csoportvezetőknek útiköltség kifizetés címen történt 2016

évben melynek osszege 1 608 ezer forint

Vt. Vezető tlsztségviselőknek nyújtott juttatás

2016 évben ilyen jogcímen kifizetés nem történt

Vll. Kozhasznú jogá!tás megállapításához szükséges mutatók

ErőÍorrás mutatók
a szervezet átlagos éves bevétele haladja meg az 1 millió forintot

két év egybeszámított adózott eredmény ne legyen negatív

a személyi jellegű ráfordítás érje el az összes ráÍordíÍás 1/+-I

teljesÍilt

nem telj.

teljestil



Társadalmi elÍogadottság mutató

az 1o/" érje el azkorrigált bevétel 2 %-t

a közhasznú ráfordítás érje el az összes ráfordítás 1/z-t

két év átlagában az önkéntesek szám a érje el a 1 0 fot

nem telj.

teljestilt

teljestilt

Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2016 évi költségvetési terv és
tény összehasonlítás

tény adatok

Ssz, Megnevezés
Bevétel

terv
Kiadás

terv

Egység
eredmény

terv

Egység
eredménye

tény

MSE
*;,- .il;

10 591 17 985 -7 394 lssílti Í}

1 Naosuoár SzociáIis SzoIqáltató Központ 9 085 17 885 -8 800 &ffiÉ&í$

2 Napsuqár Eqyesített tám.szolgálqt 22835 24 016 1
't81

. í:,,/.W

NlSZl Lakóotthon 21 894 20 760 1 134 2 731

NlSZl Foov.Emberek Átm.otthon Fogy. 13 256 18 653 -5 397 -3 080

NlSZl Foov.Emberek Átm'otthon ldos 6 048 10 479 -4 431 -3 228

NISZI Foqv.Emberek NaPPali lq! 5 781 10 243 -4 462 -4 490

NlSZl Szociális FoolalkoztatÓ 31 044 32 013 -s69 2 267

NlSZl lntézménvcsoport 78 023 92 148 -14125
i!i#:-,tffirtlK1:
€ili]]':'ffi,Bo0i

NASZK Nappali intézmény 6 482 10 177 .J OVC -511

NASZK Lakhatási Támogatás Egyenesi út 2 360 1 477 -358

NASZK Lakhatási Támogatás Kanizsai
utca 3 736 2 385 1 351 3 689

NASZK Aquapónia (Nem a páBazalllÉsa 4 047 7 297 -3 250 -4 820

NASZK lntézménvi FoqlalkoztatÓ 23 947 22 A79 1 868 -2 255

NASZK Kanizsai utca bolt 5 532 5176 356 -253

4 NASZK Szociális Központ 46 í04 48 591 -2 487
K.:ar\r:iiitii*r:*:llll
l$$,i!!l;;nffit

''Fészek''Lakóotthon 17 791 18 329 -538 4 182

''Fészek'' Foov. Nappali l ntézménye 7 844 11 309 -3 465 -3 827

''Fészek''Kistérséqi Támogató Szolgálat 11 425 10 888 q1.7 856

''Fészek'' Szociális Foglalkoztató 28 780 26 836 1 944 415

E ''Fészek'' összesen: 65 840 67 362 -'l 522 5i:irx*M6*
?'la..],li.i:q]Í1:1#;'lit'ila*li l|l,tffi l&:il
e'--- -. .-. &.:--*l

:



MSE Napsugár RehabiIitációs és
250 002 -28 115Habilitációs K

ottho n i Szakápo l ási és lg_lrlg!-Eü

orvosi ésGyóg yászati Esz l<.SZa!!Z]p!g

otthoni Szakápolási és Humán

Műszaki szolqálat

Rehabilitációs

Várható Értékcsökkenés

Gazdálkodás eredmén

Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 201 7 évi költségvetési terv

Ssz. Megnevezés Bevétel Kiadás
Egység

eredmény

t. MSE 8 631 22679 -14 048

1 Naosuoár Szociális Szolgáltató Kprpq$- 12 177 14 065 -1 888

2 Naosuoár Eqvesített tám.szolgálat 26 049 26 980 -931

NlSZl Lakóotthon 20 391 19 202 1 189

N lSZl Fogy. Emberek A!q.a!!!9Ú991 13 233 13 950 -I I I

8



NlSZl Foov.Emberek Átm.otthon ldŐs 5 483 7 935 -2 452

NISZI Foqv.Emberek Nappali lnt. 4 861 9 885 -5 A24

NlSZl Szociális Foglalkoztató 39 298 37 875 1 423

NlSZI lntézménycsoport 83 266 88 847 -5 581

NASZK Nappali intézmény 6 029 9 246 -3 217

NASZK lntézményi Foglalkoztató 25 313 23 464 1 849

NASZK Akvapónia 6 856 10 543 -J Or/

NASZK Lakhatási támoqatás Eovenesi út 3 738 4 085

NASZK Lakhatási támoqatás Kanizsai utca 6 269 3 989 2280

NASZK Praktikus Holmik Háza 5 286 4 126 1 '160

4 NASZK 53 491 55 453 -'t 962

Fészek Lakóotthon 20 389 't6 1 14 4 275

Fészek Foqv.Nappali lntézménye I 635 12 084 -3 449

Fészek Kistérséqi Támogató Szolgálat 13 308 '11 305 2 0t)3

Fészek Szociális Fog lalkoztató 39 618 35 260 4 358

tr Fészek összesen: 81 950 74763 7 187

u.
MSE Napsugár Rehabilitációs és HabilitáciÓs
Közoont 256 933 260 í08 -3175

otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg. 25 200 22288 2 912

orvosi ésGyóg yászati Eszk'SzaKq4]9lg I 340 9 089 -749

ilt. otthoni Szakápolási és Humán Eü.SzolgáIat 33 540 31 377 2 163

Műszaki szoloálat 7 365 10 482 -3 117

Cipész műhelv 2 213 2 006 247

!v. MSE Müszak 9 578 12 488 -2 910

V. loal RehabiIitációs Központ 19 200 í4 013 5 187

VI. Körzeti csoportok 0

u

vil. MSE EKSZ 11 700 4 095 7 605

ebbóltaqdíi 2 500

kamat 200

NAV 1% 1 000

támooatás MEOSZ I 000



Dr, Cseke Ldszló kamarai tag könywiagáló, engedély szám; 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartítsi szám: 007595.
7100 Kaposvár. Kazinczv F. u. 36. tel/Íax:82-127-456. 06-30-2BB-54-23, e-mail:kondit@ypafirte.fta

FÜGGETLEN KÖI{YwIZSGÁLÓI JELENTES

A MoZGÁSKORLÁToZOTTAK SoMoGY MEGYEI EGYESÜLETE
xÜroÖrrcvulÉsÉNEK

Vélemény

Elvégeáem a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvar, Béke u. 47,
nyilvantartási szélm: 14-02-0167) 2016. évi kettos könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszenísített éves beszámolójanak könyr,vizsgálaÍát, amely egyszerusített éves beszámoló a
2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegbol_ melyben az eszközök és fonások egyező
végösszege 4IL596 E Ft, az alaptevékenységből származo eredmény 8.875 E Ft vesáeség, a
vállalkozási tevékenységből széxmaző eredmény 1.058 E Ft vesáeség -' és az ugyanezen
idoponttal végződő iizleti évre vonatkozó eredmény kimutatasból, valamint a számviteli politika
jelentos elemeinek összefoglalását is tartaImaző kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerusített éves beszámoló megbíáató és valós képet ad az
Egyesület 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzúgyi helyzetétől, valamint az ezen
időponttal végzódő tlzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvérrnyel (a továbbiakban: ,,sztímviteli törvény'') és a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolási és könywezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 22412000.(XII.19.) Kormányrendelettel (továbbiakban: ,,kormányrende1et'')
összhangban.

A vélemény alapja

Könywizsgá|atomaÍ a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban és a
könywizsgálatra vonatkoző _ Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
alap1ut hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leftását
jelentésem ,l könywizsgáló eglszerűsített éves beszámoló kórryvvizsgólatáért való felelőssége"
szakaszatuÍalmazza.

Az egyszerusített éves beszámoló áLtalam végzett könyr,vizsgáIataÍa vonatkozó' Magyarországon
hatályos etikai követelményeknek megfelelve, fuggetlen vagyok az Egyesülettől, és ugyanezen
etikai követelményekkel össáangban eleget tettem egyéb etikai felelősségemnek is.

Meggyőződésem, hogy az általarrlmegszerzeÍÍ könywizsgálatibizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nffi t véleményemhez.



Egyéb jelentéstételi kötelezettség a kiizhasznúsági mellékletről

Az egyéb információk a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2016. évi
közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a
számviteli törvény' illetve egyéb más jogszabály vonatkoző előírásaival összhangban történő
elkészítéséért. A jelentésem ,,Vélemény" szakaszában aZ egyszerusített éves beszámolóra
adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könywizsgálatával kapcsolatban az én
felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése' hogy az
a közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmond-e az egyszetúsített éves beszámolónak
vagy a könywizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az
lénye ge s hibás állítá st tartalmaz.

A közhasznúsági melléklettel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján az én felelősségem
továbbá a kozhasznúsági melléklet átolvasása során annak a megítélése, hogy a
közhasznúsági melléklet a számviteli törvény, illetve' ha van, egyéb más jogszabáIy
vonatkozó előírásaival összhangban készrilt-e.

Véleményem szerint a Mozgaskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2aI6. évi
közhasznúsági melléklete összhangban van a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
2016. évi egyszerűsített éves beszámolójával és a közhasznúsági melléklet a számviteli
törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel más jogszabá|y az Egyesület számára nem ír elő a közhasznúsági mellékletre
vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a közhasznúsági mellékletre
vonatkozó véleményem nem tartalmaz a számvíteli torvény 156.$ (5) bekezdésének h)
pontj ában előírt véleményt.

A fentieken tul az Egyesületről és annak kömyezetéről megszerzett ismereteim alapján
jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás
közlés (lényeges hibás állítás) a közhasznúsági jelentésben, és ha igen' akkor a szóban forgó
hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés fés az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves
beszámolóért

A vezetés felelős az egyszetűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban
tör1énő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az o|yan
belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló
elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az
Egyesületnek a tevékenységre folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
kÓzzétegye a tevékenység folytatásával kapcsolatos információkat' valamint a vezetés felel a
tevékenység folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való
alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában ál1 megszüntetni az
Egyesületet vagy beszüntetnl' az alaptevékenységet, vagy amikor ezen kív{il nem áll előtte
más reális lehetőség.



lAz irányítással megbízott személyek felelősek aZ Egyesület pénzúgyi beszámolási
folyamatának folügye1etéér1' ]

A ktinywizsgá|ő egyszerűsített éves beszámoló kön1wizsgá|atáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerczni anól, hogy az egyszerísített éves
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmaző fuggetlen könywizsgálói
jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arta,
hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könywizsgálat
mindig feltárja az egyébként létezó lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek
csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy
ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves
be s zámo l ó alap1 án me ghozott gazdasági dönté s eit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
konyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust
tartok fenn a könywizsgáIat egésze során. Emellett:

. Azonosítom és felbecsülom az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könywizsgáIati eljátásokat alakítok ki és hajtok végre' valamint véleményem
megalapozáséltoz elegendő és megfeleló könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A
csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tarásának kockázata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

. Megismerem a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan köny.wizsgá|ati e|járásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények
között megíelelőek, de nem azért,hogy az Egyesület belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan vélemény't nyilvánítsak.

. Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés
áIta],készitett számviteli becslések és kapcsolődő közzétételek ésszerűségét.

. Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részérő| a tevékenység
folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett
könywizsgáIatibizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel
az Egyesület tevékenység folytatásáta való képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áII fenn, fiiggetlen
könywizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves
beszámolóban lévő kapcsolódó kozzétételekre' vagy ha aközzétételek e tekintetben nem
megfeleloek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a fiiggetlen
könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon
alapulnak' Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az
Egyesület nem tudja a tevékenységet folyatni.

. Értékelem aZ egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és

tartalmá| beleértve a kiegészítő mellékletben tett kózzétételeket, valamint értékelem azt
is, hogy aZ egyszeÍűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és
események valós bemutatása.



Kommunika]om M iranyítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a

konywizsgá|at teruezett hatókörét és ütemezését, a konywizsgálat jelentős megállapításait,

beleértve az Egyesület által alkalmazott belső kontrollnak a könyr,vizsgálatom soran általam
azonosított j elentős hianyosságait is.

Kaposvár, 2017. május 17.
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