
dfbffi
P,.ffi

kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I px_zo,

202l. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Törvénvszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

"Baráti Kör a Művészetért" Alapítvány

Kitöltó verzió:3.15.0 Nyomawány verzió:1.1 Nyo mtatva: 2022.05.30 2L.L7 .03

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Kör a Művészetért' Alapítvány

Nyilvántartási szám: ffi-m Tálgyév: lrl o rrT-il
ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítiük el:

KÜlföldidevizanemalkalmazásaeseténabeszámolókészítésekorérvényesMNBárfolyam
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

2O21.. év

A szeryezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

08 GvőriTörvé
ldőszak terjedelme: eoész év ffi töredék év ! EEEE-EE-EE EEEE -EE_EE

idószak kezdete idószak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mel!éklet) az alábbiak közüI melyikre vonatkozik!

a. szervezet

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

szervezet neve:

Szervezet székhelye:
lrányítószám, InI[ Település:

Közterületjellege: 1-1
r----l njto: l------l

Jogi személy szervezeti egység neve:

"Baráti Kör a Művészetért" Alapítvány
Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám, EEEE Település: Mosonmagyaróvár
közterület neve:

Házszám:
Kálmán Közterületielleoe: l-.------------llutca l

1-1 Ajtó: l----l

EE-@-FE]oI,1ZTTlNyilvántartási szám:

ügyszám:

szervezet í Jogi személy szervezeti egység adószáma:

|-o |-8Tilq /m . E 3l 01 oT oTl / Irl o IiFl

EEEEEE]EE-E-EE
Szervez,eJ_' Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve: János

Képviselő a|áírása:

Keltezés:

Mo§onmagyaróvár EEEE-EE-EE
KitöItő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:l.l Nyomtatva: 2022.05.30 2L.l7.03



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

2O2L. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

"Baráti Kör a Múvészetéít" Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Adatok ezer forintban

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nxrívÁx;

A. Befektetetteszközök 633 L73

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök 633 t73
B. Forgóeszközök 1 o87 Loa2

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 1 o87 Loaz
c. Aktív idóbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1,72o 1,265

roRRÁsox (pAsszívÁK)

D. Saját tőke 1,72o 955

l. lnduló tőke/jegyzett tóke 100 100

ll, Tőkeváltozás/eredmény

lll- Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék í.93o t 620

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből)

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -31o -765

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 300

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 30o

G. passzív idóbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN t72o 7.255

Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzióll.l Nyomtatva: 2022.05.30 2l.L7,03



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2a2L. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Adatak ezer forintban

Alaptevékenység Válal kozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbí,tése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 46 34 34

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3, Egyéb bevételek

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

ebből: adományok

4, Pénzüovi műveletek
bevételei"- 1 t

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 47 34 47 34

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5, Anyagjel|egú ráfordítások 47 3lto 47 34o

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségViselők
jUttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 302 /t59 3o2 459

8, Egyéb ráfordítások

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 8 8

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 357 799 357 799

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -310 -765 -310 -765

10, Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -310 -765 -310 -765

"Baráti Kör a Művészetéft" Alapítvány

Kitöltó verzió:3.15.0 Nyomtawány verzió:!.L Nyomtatva: 2o22.o5.3o 21-.L7 .o3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

202l. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

"Baráti Kör a Művészetétt" Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoIó eredménykimutatása 2, Adatokezerforintban

Alaptevékenység Válalkozasi tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbMse

tárgyév eóző év előző év
he|yesbftése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Eurónai Unió süukturális
alapiaiból, íllewe a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből úaqv más államTól,
nemzetközi sze rvezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meo határozótt részének az
adőzó rendelkezése szerinti fel-
hasznáásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapián átutalt
összeg

59 34 59 34

F. Közszolgátatási bevétel

G, Adományok

Könywizsgálói záradék
AZ adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.30 2L.L7 .03
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eg_yszerűsített 
l

éves bészámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

2O21. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 szervezet

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Hétzszám:.

!!n! Település:

Közterület jellege:

Lépcsőház: Emelet: l---l
1.1 Jogi személy szervezeti egység

"Baráti Kör a Múvészetért" Alapítvány
1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

1.3 ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

lo]gldlol/ffiffiEm'Eoha
m-m-FElolrIZT-n

EEEEEEEE-E_EE
Orbán János

EEEE Település:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

a,djaind<mrytBleleen, §E{üás &rr8 i§, §u&no§ rn&Észe*i m§§O{t
lrq al@nr!ffi a világj&!.árrryal lorÉolffiBn €€lb€ lé4elt orszáqos kürlfuud§§ol{ mi@ 6§d(

ld§ mffikb*n nrdlúköB,e*6l megnrdósítani. A uilágjifov&ty éu€nár€, l€rt€ffisé§€inlíh€z m&!en, &t
lorlfuuásdt i{!ösaa{dmrr is, üdyanratosarr töfd€úiiin* a míh.€szmi m§§üf,fiink onlin€ ÉrbBn

mqrwtáslira, vdtrnantfol3reíne!í}sl kfuEültiinka jánafutyitdyzet uÉú, kíhder6 idösedaa. A
§oí&\ tsríJbea a§ 6íelí€tílíinft a kiilönMiz6 míhé§z€ri &dóffi E!funyó(Mfl( és az azok uffir

ósszffigiffia" mdy tenÉtrrrrys$tink sor&r, §!.iibbía is leh@mt bizt{!§íffirrtk, a
szarn§}r,dt sug@Msére, r€srrddére- A 2fiUL§ átMl íqy tttr€§úly: futslp€tiiíd( a

irfut Éfii€|dö*fiBr,o{din* Érbl ÉirÉÉ §lül&i, Éilsdei leefulfu i§.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, iogszabályhely: évi XX. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia:

3.4 Közhasznú tevékenységb6l részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

fü2l.e§ €nre tgtrreizem mü!é§zfli pregirárnidt, a vilfuj&tráery mie bsní€E€E|í korlfurágolr
nryy íé§eb€í, íEíll, tfág!/ cssí,az ,snliíl€ Érben ruftt mq§dó,§f&ni, m€ly€|(síl töüh százgt rJ€ilt8|(

ill€níB üd3mnwt ffioge.álr

es

30o

Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05 3a 2í-.17 .a3



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

202L. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatas megnevezése Elozo eV Tárgyév

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cá szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

5. Cél szerinti iutattá§ok kimutatása Adatok ezq forintban

6. Vezetó tisztségvi selőknek nyúitott juttatás

6,1_ TiSztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséoviselőknek nvúitott
juüatrás (mindÖsszesen):

"Baráti Kör a Míivészetért" Alapítvány

Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.30 21,.L7 .03



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

202í.. év

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Baráti Kör a Művészetért" Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Adatok ezer forintban

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevétel 47 34

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőző rend á k'ezése szeri nti fel h-asználásáról szól ó
1996. évi CXXV!. törvény alapján átutalt összeg 59 34

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Euróoai Unió strulcurális alaoiaiból. illewe
a Kohézió§ Alapbó! nyújtott támogátás

G. Korrigát bevétel [B-(G+D+E+F)] -L2 0

H. Összes ráfordítás (kiadás) 357 799

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J, Közhasznú tevékenység ráfordíkásai

K. Adózott eredmény _310 -765

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közéróekü önk6ntes tevékénvséoről szóló
2oos. évi Lxxxvlll. törvénynek ÉregTelelően)

50 50

E rőfo r rás e il átottság m utató i Mutató teljesítése

lgen Nem

EcN. 32. § (4) a) KBl+B2y2 > 7.a0o.oo0, - Ft] D B
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=o] ! B
EcN. 32, § (4) c) [(l 1+I2AL-A2)/(H 7+ H2)>=o,251 n B

T árs ad alm i tám og atottság m utatói Mutató teüesítése

ECtv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >-o,02] n B
Ectv. 32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=9,51 l tr
EctV. 32, § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] B !

Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyo mtatva: 2022.05.30 21,.L7,03
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

202I. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

"Baráti Kör a Művészetért" Alapítvány

csAToLT mellÉrlerer
(M el léklet típusanké nt csak 1 dokumentu m csatolhao

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-7 42-0t Könywizsgálói jelentés

PK-7 42-02 Szöveges beszámoló

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

MeIIékIet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: f]
MeIIékIet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: m

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

2. Megielenítésre nem keriilő mellékletek

PK-7 42-0 4 Meghatalmazás

iooosulsóa iaazolósa. amennviben nem Q szervezet saiót céakapuión
"vdgy nem á. b|eiegyzei.t<épvtsŐIő ügyfélkapuján keresitúl keíül "
e lóterJesztesre a Deszamo rc

Melléklet csatolva:

Er edetivel rendelkezik:
!
n

Kitöltő verzió:3.15.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyo mtatva : 2o22.o5.3o 21".17 .o3



ooBaráti Kör a MŰvószetért" Alapítvány
2021 -es évben végrehajtott, megvalósított programok:

Alapítvanyunk, a 202l-es évben, a víIágarvarry alatt szinte folyamatosan elrendelt országos
korlátoások miatt, néhány rövidebb időszakot kivéve, szinte csak online térben tudta, illetve
próbálta megvalósítati, a202l-es évre kitúzött céljait, programjait. Lehetőségeinkhez mérten,
egész évben próbáltuk a lehető leghatékonyabb módszerekkel folytatni művészeti
tevékenységiinket.

2a2l. január - december közötti időszakban:

Alapítvanyunk szinészeí, átlagosan heti két -harom alkalommal, a korlátozások alatt csak
online térben, folyamatos felkészüléseket, beszédgyakorlatokat, szöveg összeolvasásokat,
stúdió munkát stb., taítottak a2022-es éwe tewezett Galambos Attila - Szente Vajk - Bolba
Tamás : Csoportterápi1 valamint Dés László - Gesái Péter: ,,A Dzsungel könyve" című
előadásainkra.

Alapítványunk Flex Art Dance tánckarrának tagiai, kibb alkalommal összejöttek az online
térben, ahol trinc és mozgás és egyéb technikai és erősító gyakorlatokat tartottak, melyek közül
némelyiket megnyitották a további érdeklődők számara is. Lehetőség szerint folytattrák ajövőbe
tetv ezett fenti előadiisokra való felké szül ést.

Alapítvrányunk zenészei, énekesei, színészei szintén több alkalommal, közös prőza - ének -
zenei és beszédgyakorlatokat tartottak, a2022-es éwe tervezett előadásokra készülve.

Alapítvanyunk tagjai folytattak a 2020. májusában megkezdett, korábbi évek megvalósult
programjaink, előadásaink, músoraink rögzíteít kép és hanganyagainak atchiyálását,
rendszerezését.

202l. március - december közötti időszakban:

Alapítvanyunk együttműködő partrrerének, az Ars Longa Theatrum szitthíz szinészei,
megkezdték, illetve márciust követően folyamatos felkésztiléseket, beszédgyakorlatokat,
szöveg összeolvasásokat, studió munkiákat stb., tartottak a2022-es éwe tervezett Dés LászIő -
Gesái Péter -Grecsó Krisztián: ,,A Pál utcai fi.úk"című előadasokra.

202l. március:

202l. marcius 08-ra nőnapi köszöntő videót készítettíink, a Mo§onmagyarővér és környékén
élő hölgyek és nők köszöntésére.

2a21. miárcius 15-én, Alapítvanyunk tagjai részt vettek, a Mosonmagyarővár és a kömyékbeli
településeken - nemzeti ünnepiink alkalmából - megrendezésre kerülő, online iinnepi
műsorokon.

2021. április:

202I. április |0. - 2021. aprilis 11. közötti időszakban, Alapítványunk tqga| a ,,Költészet
Napja" alkalmából, online térben, több közös verses felolvasást tartottak, melyen több
tucatrryian vettek tészt, illetve tekintették meg.

202|. áprilisban, Alapítványunk táncosai részt vettek több alkalommal, a ,oTártc Világnapja"
alkalmából online térben megrendezett, közös táncokon.

a



202l.június:

202I. június 30-án alapítvanyunk színeszeí, Mosonmagyarővétr Magyar utcán, ,,Varga és
Y argáné" címmel vásári komédiákat mutatott be.

2a21,. november:

202I. november 29-én, Alapítvtányunk színhazának vezetőjének, Major Tamásnak film
bemuátójára kenilt sor, ,,Széaéves örökségünk" cimmel, amely a mosoírmagyarővái
szinjátszás széaévét öleli fel. A filmbemutató egy képkiállítással volt egybekötve.

2021,. november 18_án, Alapítvanyunk tagsai résá vettek, a Mosonmagyarővén Móra Ferenc
Általános iskola versmondó versenyén, zsíiiző tagi aiként.

2021. december:

202l. december 17-én, Alapítvrinyunk tagsai egy zenés összeállítást készítettek, Máriakálnok
művészetet kedvelő lakósságanak részére.

Kelt: Mosonmagyaróv átron, 2022. május 3 0. napj án

".l .o,4i-r **-...
Orban János
a kuratórium elnöke


