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PK-142

S zervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

817

290

0

0

767

240

50

50

15 673

15 367

1. Készletek

577

706

II. Követelések

702

142

0

0

14 394

14 519

1605

525

18 095

16 182

18 011

16 142

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

Forgóeszközök

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

1. Induló tőke/jegyzett tőke

0

0

II. Tőkeváltozás/eredm ény

14 610

18 011

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

4 554

-831

-1 1 5 3

-1 038

0

0

33

10

0

0

0

0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

33

10

Passzív időbeli elhatárolások

51

30

18 095

16 182

V. Tárgyévi eredm ény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdem ény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyom tatvány verzió:1.6
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PK-142

Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi R egionális Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredm ény-kim
utatása
J
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítm ények
értéke
3. Egyéb bevételek

,

(Adatok ezer forintban.)

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

1628

1 135

1 628

1 135

0

0

0

0

21 315

18 006

0

0

21 315

18 006

1 646

2 381

0

0

1646

2 381

13 432

8 699

0

0

13 432

8 699

1 052

104

0

0

1 052

104

591

614

0

0

591

614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

21 906

18 620

1 628

1 135

23 534

19 755

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

21 225

17 963

0

0

21 225

17 963

3 966

4 177

1 818

1 199

5 784

5 376

11 596

12 173

873

777

12 469

12 950

857

857

0

0

857

857

1 420

836

107

53

1 527

889

326

2 265

24

144

350

2 409

3

0

0

0

3

0

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

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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S zerv ezet neve:
L átássérültek Észak-alföldi R egion ális E g y esü lete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredm ény-kim utatása 2.
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

0

0

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

17 311

19 451

2 822

2 173

20 133

21 624

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

17 311

19 451

0

0

17 311

19 451

4 595

-831

-1 1 9 4

-1 038

3 401

-1 869

0

0

0

0

0

0

4 595

-831

-1 194

-1 038

3 401

-1 869

0

0

0

0

0

0

4 595

-831

-1 194

-1 038

3 401

-1 869

7 223

7 613

0

0

7 223

7 613

342

460

0

0

342

460

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott tám ogatás

0

0

0

0

0

0

D. Normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

197

217

0

0

197

217

0

0

0

0

0

0

C. Adózás előtti eredm ény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredm ény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
tám ogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

E. A személyi jövedelam adó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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PK-142

Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:

TelePülés:

Debrecen
Közterület jellege:

Rákóczi

Házszám:

'~j Lépcsőház:

1.3 Bejegyző határozat száma:

utca

Ajtó:

Emelet:
/

K

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószám a:
1.6 Képviselő neve:
2.

1 8 5|f6|f6 2 8 2

'@-01

Dr Nagy sán do r

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása
I. Érdekvédelem, érdekképviselet
1. Az egyesület tagja a V akok Szövetségének, elnöke pedig az elnökségének, az Országos Fogyatékosügyi
tanácsnak, a KÖZOP Monitoring Bizottságának.
2. Akadálym entesítés, egyenlő esélyű hozzáférés: Braille nyom tatás (bem utatkozó iratok, kiadványok,
pontírású feliratú em léklapok, versek, novellák) nyom tatása. Braille feliratok készítése és ellenőrzése 370
gyógyszerdoboz esetében a nyom dák és a forgalm azók részére. Fizikai és infokom m unikációs
akadálym entesítés során a kiviteli tervek, az elkészült beruházások vélem ényezése, 17 alkalom m al a
pontírású feliratok elkészítése.
3. Az év során 17 alkalom m al jelentünk meg konferenciákon, ahol részvételünkkel, illetve előadásainkkal
képviseltük a látássérült em berek érdekeit.

3.

Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2

Veszélyeztetett csoportok jogainak védelm e

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Alapvető jogok biztosáról szóló
2011. évi CXI. törvény 1. § (2) bekezdésének d) pontja szerint.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

látássérült személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1456

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
akadálym entesítés 389 esetben.
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Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látássérültek Eszak-alföidi Regionális Egyesülete

1.2

Székhely

Irányítószám:

[4 ]|ö][2 ]j4 ]

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Debrecen
Közterület jellege:

Rákóczi
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

Emelet:

K

6 2 6 8 3

/

2|6|8|3

/

1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:
2.

Ajtó:

-

utca
-

- 0 - 0

Dr. Nagy Sándor

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása
II. Szolgáltatásaink
1. Adóbevallás térítésm entes elkészítése 11 látássérült tag részére.
2. Elektronikus hírlevél kiküldése 46 alkalom m al a 465 fő feliratkozott olvasónak.
3. Ingyenes jogi segítségnyújtás az egyesület tagjai és más érdeklődők részére.
4. Az Egyesület kultúrcsoportjának fellépései a kistérségi csoportok és más civil szervezetek
rendezvényein.
5. A segédeszköz boltban 409 fő vásárlót regisztráltunk.
6. Az év során 16 fő, 139.000 Ft. Segédeszköz-vásárlási tám ogatásban részesült. A 9 felsőoktatásban tanuló
tag részére, 1 alkalom m al, 10.000 Ft-s tanulm ányi tám ogatást adtunk. A fehérbot vásárlásának
tám ogatásával 13 fő részére fizettük vissza a vételár felét.

3.

Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

|Fogyatékos szem élyek jogainak érvényesítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Fogyatékos szem élyek jogairól és

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 2. § (5) bekezdése szerint.
3.3

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

látássérült szem élyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1456

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A látássérült szem élyeket megillető jogok érvényesülésének előm ozdítása az ügyintézésük során.
Ügyfélforgalom 5185 esetben. Egy segédeszköz bolt működtetése.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 08.30.31

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági melléklete

1.

PK-142

Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

Település:

4 0 2 4

Közterület jellege:

Rákóczi
J Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

K

6 2 6 8 3

/

2 |6|8|3

1.4 Nyilvántartási szám:

[jj

1.4 Szervezet adószám a:

g 0 [ ^ [ 6 ] [ 2 ] [ ^ [ 2 ] - [l] - [Ö

1.6 Képviselő neve:
2.

Debrecen

Ajtó:

-

utca
-

Dr. Nagy Sándor

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása
7. Az év során több alkalom m al szerveztünk szabadidős és kulturális program okat : farsangi rendezvények
kirándulás Aggtelekre és Tokajra, Hajdúszoboszlón fürdőzés, szabadidős Sportnap, Fehérbot Nap
alkalmából kistérségi csoportjaink ünnepségeket szerveztek, „Az Óda Fénye” cím mel m egem lékezést
tartottunk az Óda a Fényhez c. antológia m egjelenésének 20. éves évfordulója alkalm ából, karácsonyi
vásárt szerveztünk, központi karácsonyi ünnepséget rendeztünk. Program jainkon, rendezvényeinken
átlagosan 60-70 fő érdeklődő vesz részt.
8. Szám ítógépek térítésm entes telepítése, karbantartása, javítása, szükség esetén a látássérült tagtársak
otthonában is. Az év során 53 fő vette igénybe a szolgáltatást
9. A Látásnélküli Világ A lapítvány és az Egyesület tám ogatja a látássérült egyesületi tagok és kísérőit a
Csokonai Színház bérleteinek m egvásárlásával és használatukba adásával. A lehetőséggel 64 fő élt.

3.

Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység m egnevezése:

|R ehabi|itáciős szolgáltatások b i z t o s í t

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Fogyatékos szem élyek jogairól és

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi.X X V I.tv.l9 § szerint
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

látássérült szem élyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1456

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Segédeszközök tartós használatba adása,rehabilitációs foglalkoztatás. 13 szem ély részére tartós
használatú eszköz kiadása, 5 szem ély rehabilitációs foglalkoztatása

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

Település:

Közterület jellege:

Rákóczi
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

2.

Debrecen

1.4

Szervezet adószám a:

1.6

Képviselő neve:

Emelet:

K

utca

Ajtó:

-

-

6 2 6 8 3

/

2 6 8 3
- [l] - [Ö|[ij

Dr. N agy Sándor

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása
10. Tájékoztató előadások szervezése: betegjogi képviselő tájékoztatója, az NVDA képernyő olvasó
program bemutatása, a Fehér Bot A lapítvány Rehabilitációs központjának m eglátogatása.
11. Teke csapat működtetése.
12. Ügyfélszolgálat m űködtetése heti 31 órában. Az év során 3380 látássérült és 1905 látó ügyfelet
regisztráltunk.
III. Szem léletform áló tevékenységünk: iskolai érzékenyítő programok, érzékenyítő előadások.
IV. Az Egyesület szolgáltatásainak hatékonyabb ellátása érdekében öt kistérségi körzeti csoportot
(Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Hajdúszoboszló, Hosszúpályi, Püspökladány) m űködtet és egy
területfelelőst foglalkoztat.
V. Média m egjelenések, kiadványok
1. Program jaink meghívóját, a rendezvényekről szóló beszám olót több megyei és országos_______

3.

Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

|Együttm űködés a rehabilitáció folyam atában

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Fogyatékos szem élyek jogairól és

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 21. § g) pontja szerint.
3.3

Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült szem élyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1456

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Együttm űködés a vakok elemi rehabilitációját végző Fehér Bot Alapítvánnyal.
Eredmény: Együttm űködési megállapodás

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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1.

Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látássérültek Eszak-alföldi R egionális Egyesülete

1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

Település:

4 0 2 4

Közterület jellege:

Rákóczi
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószám a:
1.6 Képviselő neve:
2.

Debrecen

Emelet:

K

6 2 6 8 3

/

2|6|8|3

/

utca

Ajtó:

-

-

1 8 5lf6lf6](2]f8 2 - 0 - [ ö

Dr. Nagy Sándor

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása
2. Az Egyesület 2.000 példányban elkészítette a „Nem így, hanem íg y” c. kiadványát, m elyben hasznos
inform ációt kaphatnak a segítés helyes technikáiról, a látássérültekkel történő kapcsolatterem tés módjairól.
VI. Partnereink
1. A következő látássérültekért tevékenykedő szervezetekkel m űködtünk együtt:
A Gyengénlátó G yerm ekekért Alapítvány, Egyesület a Sérült Em berekért, Fehér Bot Alapítvány, Hajdúsági
Vakvezető és S egítőkutya K épzésért Alapítvány, Látásnélküli Világ Alapítvány, Magyar V akok és
Gyengénlátók O rszágos Szövetsége, Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatm ár-Bereg Megyei Egyesülete.
2. Partneri kapcsolataink kialakítása során arra törekszünk, hogy a társadalom többi civil szereplőjével is
szoros együttm űködést tudjunk létesíteni: Bem József Általános Iskola, Bihari M úzeum , Összefogás
B erettyószentm ártonért Egyesület, Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Kar, Com puter Net Kft.

3.

Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység m egnevezése:

|Tájékoztatás rehabilitációs szolgáltatásokról

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Fogyatékos szem élyek jogairól

és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI.tv.21 j.g .p o n tja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látássérült szem élyek,családtagjaik,segítőik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1456

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredm ényei:
A Fehér Bot A lapítvány által nyújtott rehabilitációs szolgáltatások összegyűjtése és terjesztésük a
látássérült szem élyek, családtagjaik,segítőik részére.
Inform áció továbbítása 2 papír form átum ú és 46 elektronikus hírlevélben.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 08.44.03

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete
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PK-142

Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

Település:

Közterület jellege:

Rákóczi
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

2.

3.

Debrecen

1.4

Szervezet adószám a:

1.6

Képviselő neve:

/

Emelet:

ih

6 2 6 8 3

/

2|6|8|3

Ajtó:

-

utca
-

—[l] —@[9]
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Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1

Közhasznú tevékenység m egnevezése:

3.2

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Fogyatékossággal élő szem élyek

A tudatosság növelés

jogairól szóló egyezm ény és kapcs.jkv. 2007.évi XCII.tv.8 cikk
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Ép látású személyek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1456

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Érzékenyítő program ok szervezése és tartása 25 alkalom m al 1003 fő részére.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 08.44.03
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
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1.

Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látássérültek Észak-alföldi R egionális Egyesülete

1.2

Székhely

Irányítószám:

n jö B i]

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Közterület jellege:

Rákóczi
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószám a:
1.6

Debrecen

Képviselő neve:

Emelet:

i«

6 2 6 8 3

/

2 16 18 13

/~ ö ~ l

Ajtó:

-

utca
-
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2.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

3.

Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése.

Tám ogató,segítő eszközök használatának tám ogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Fogyatékossággal élő szem élyek

jogairól szóló egy.és jk v 2007.évi X C II.tv.26 cikk.3.pont
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: látássérült szem élyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1456

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Látássérült szem élyek életvitelét könnyítő eszközök forgalm azása érdekében segédeszköz-bolt
működtetése, segédeszköz-bem utató szervezése.
409 vásárló, 3 bemutató

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 08.44.04
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1.

Szervezet azonosító adatai
1.1

Név

Látássérültek Eszak-alföldi Regionális Egyesülete

1.2

Székhely

Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

Település:

4 0 2 4

Debrecen
Közterület jellege:

Rákóczi
Lépcsőház:

7

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

K

Ajtó:

-

utca
-

6 2 6 8 3

1.4 Nyilvántartási szám:
1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:
2.

3.

H-S-SÉ

18 5 6

Dr. N agy Sándor

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bem utatása

Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

|Vakok hozzáférésének tám ogatása a kultúrához

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Fogyatékos szem élyek jogairól

szóló egyezm.és jkv.2007.évi XCII.tv.30 cikk 1 a.pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Látássérült személyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1456

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Hagyományos írással készített dokum entum ok kinagyítása, digitalizálása, pontírásban kinyomtatása.
Nagybetűs nyom tatás 10, pontírású nyom tatás 15 db.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Nyomtatva: 2013.05.28 08.44.04
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Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi R egionális Egyesülete
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kim utatása
4.1

Felhasznált vagyonelem m egnevezése

(Adatok ezer forintban)

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja
1 869 Tárgyévi működés finanszírozása

Előző é vek ere d m é n y é n e k fe lh a lm o zo tt összege

4.2

Felhasznált vagyonelem m egnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kim utatása
(összesen)

1 869

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kim utatása
(m indösszesen)

1 869

5. Cél szerinti jutattások kim utatása
5.1

Cél szerinti juttatás m egnevezése

5.2

Cél szerinti juttatás m egnevezése

Előző év
70

Tanulm ányi tám ogatás

221

208
T árgy év

Előző év

Cél szerinti jutattás megnevezése

90
Tárgy év

Előző év

Segédeszköz-tám ogatás
5.3

T árgyév

50

0

Cél szerinti juttatások kim utatása
(összesen)

341

298

Cél szerinti juttatások kim utatása
(m indösszesen)

341

652

HVSK Egyesületének adott tám ogatás

6 . Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió: 1.6

857

857

Elnök
6.2

T árgyév (2)

Előző év (1)

T árgy év (2)

857

Nyomtatva: 2013.05.28 08.44.05
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egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

PK-142

Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kim utatása

(Adatok ezer forintban)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kim utatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon Kimutatása
(m indösszesen)

1869

5. Cél szerinti jutattások kim utatása
5.1

Cél szerinti juttatás m egnevezése

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év

T árgyév
0

Segédeszköz tartós használatba adása

354

Cél szerinti juttatások kim utatása
(összesen)

0

354

Cél szerinti juttatások kim utatása
(m indösszesen)

341

652

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió;1.6
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
7. Közhasznú jogállás m egállapításához szükséges mutatók
A lapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév (2)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

23 534

19 755

197

217

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív tám ogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott tám ogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

23 337

19 538

H. Összes ráfordítás (kiadás)

20 133

21 624

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás

12 469

12 950

17 311

19 451

3 401

-1 869

9

12

ebből:
C. A személyi jövedelem adó m eghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredm ény
L. A szervezet munkájában közrem űködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző szem élyek szám a
(a közérdekű önkentes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek m egfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>-0]
Ectv. 32. § (4) c) [(11+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

SÍ

□

m

□

m

□

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J l +J2)/(H1 +H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6

Mutató teljesítése
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□
□
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete
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Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

Adó 1%
NAV

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés

j~j

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

[yj

Tám ogatás időtartama:

2012.01.01.-2012.12.31

Tám ogatási összeg:

197 135

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

197 135

- tárgyévben felhasznált összeg:

197 135

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

[^]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

197 135

Felhalmozási
Összesen:

197 135
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A 2010 évben felajánlott adó 1%-ából befolyt összegből 535 forintot m űködési költségként szám oltunk el. Segédeszköz
beszerzés tám ogatására 121 000 forintot fordítottunk.Színházbérletek vásárlására pedig 75 600 forintot költöttünk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
Biztosítottuk a rászorultak részére a segédeszköz beszerzésének tám ogatását. Az év során 16 fő részére nyújtott
tám ogatást az Egyesület. A Látásnélküli Világ A lapítvány és az Egyesület közösen tám ogatta a látássérült érdeklődőket
és kísérőiket a Csokonai Színház bérleteinek m egvásárlásával és használatba adásával. A bérletet ingyenesen vehették
igénybe. A lehetőséggel 64 fő élt.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi R egionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

Működési tám ogatás
NEA

Tám ogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés

|~|

Tám ogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

[j|

Támogatás időtartama:

2012.06.01.-2013.03.31

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

350 000

- tárgyévben felhasznált összeg:

350 000

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

^

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

62 653
287 347

Felhalmozási
Összesen:

350 000
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Nemzeti Együttműködési Alaptól kapott működési tám ogatást az alábbi bontásban használtuk fel:
62 653 Ft-ot fordítottunk bérre.B érszám fejtésre,könyvelésre, egyéb eszközök beszerzésére pedig 287 347-Ft-ot.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
Az Egyesület a NEA Társadalm i Felelősség Kollégium ához működési tám ogatás céljából pályázatot nyújtott be.A
tám ogatás terhére bérköltséget, egyéb m űködéshez szükséges eszközök beszerzését szám olta el.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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lllll
Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

Működési tám ogatás
Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Tám ogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés

j~j

Tám ogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.03.01-2012.12.31

Támogatási összeg:

5 133 944

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 133 944

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 133 944
5 133 944
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi

5 133 944

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

5 133 944
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Egyesület Alap Akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, melynek keretében 5 m egváltozott m unkaképességű és 2
személyi segítő bérét tám ogatta a m inisztérium

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
A rehabilitációs foglalkoztatás érdekében öt m egváltozott munkaképességű m unkavállalót alkalm aztunk. 4 fő
szabadidő szervező,segítő, 1 fő non-profit m enedzserként dolgozott,akik m unkavégzését 2 fő szem élyi segítő segítette.

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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PK-142

1 IIII

Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi R egionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

Működési tám ogatás
B alm azújváros Önkorm ányzatának Polgárm estere

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés
T ámogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.03.23.-2012.12.31

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
100 000
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Egyeki Körzeti C soport m űködtetésére a tárgyévben 2101,- forintot fordítottunk, önálló életvitelt m egkönnyítő
segédeszközök beszerzésére 97 899,- forintot.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
A Körzeti Csoport tagjai részére az Egyesület tartós használatba adott önálló életvitelt m egkönnyítő segédeszközöket
( 2 db Braille vekkert, 3 db Braille karórát.) Az önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése és használatba adása a
látássérült szem élyek társadalm i életben való részvételte esélyének és az önrendelkezés elve érvényesülésének
elengedhetetlen feltétele.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

PK-142

IjM N

Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi R egionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

Program ok tám ogatása
Debreceni Önkorm ányzat

Tám ogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés

gj

Tám ogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Tám ogatás időtartama:

2012.01.01.-2012.12.15

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Tám ogatás típusa:

100 000
100 000
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

^

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

2008. óta m űködik az egyesület keretein belül a Debrecen SE LÉARE teke tagozat. A pályázaton elnyert tám ogatást a
heti rendszerességgel m egtartott edzésekre bérelt teke pályahasználati díjára fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
Az egyesület teke csapata minden pénteken edzést tart.Az év során 5 megyei és országos versenyen vettek részt.
Továbbá a városi am atőr tekebajnokságon is indultak a csapat tagjai. Az évet a csapattagok mind egyéni, mind a
csapatversenyben eredm ényesen zárták.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

PK-142

Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi R egionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

Működési költségek
Ö nkorm ányzat Hajdúszovát

Tám ogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés

jyj

Tám ogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.05.24.-2012.12.31

Támogatási összeg:

10 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

10 000

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

10 000
10 000
visszatérítendő

[J

vissza nem térítendő

[^]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

10 000

Felhalmozási
Összesen:

10 000
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A kapott 10.000,-forintos tám ogatást a Hajdúszoboszlói Körzeti Csoport m űködtetésére fordítottuk.
Az összegből tonert vásároltunk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
A működésre kapott tám ogatás felhasználásával a Körzeti Csoport tagjai részére, rendszeresen nyom tattunk nagybetűs
tájékoztatókat, m eghívókat, adatlapokat. Továbbá az Egyesület heti rendszerességgel m egjelenő elektronikus hírlevéléi
is kinyom tatjuk azon érdeklődők és egyesületi tagok részére, akik nem rendelkeznek elektronikus hírlevéllel.
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Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

Működési költségek, valam int rendezvény, program
Ö nkorm ányzat Ügyrendi, Jogi, Igazgatási Bizottság Hajdúszoboszló

Tám ogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2012.05.07- 2012.12.31

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

150 000

- ebbó'l a tárgyévre jutó összeg:

150 000

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

150 000
150 000
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

[j(j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

150 000

Felhalmozási
Összesen:

150 000
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bem utatása:

2012. évben a Hajdúszoboszlói Körzeti Csoport működtetésére 40.160 forintot fordítottunk. Vásároltunk a csoport
részére fénym ásoló papírt, tonert, egyéb irodaszereket. A körzeti csoport az adott ünnepnek megfelelően (farsang,
nőnap, fehérbot nap, stb.) program okat szervez a térségben élő látássérültek és családtagjaik részére. A program okra
történő szállításra, a résztvevők étkeztetésére 109.840 forintot fordított az Egyesület.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
Az ENSZ október 15-ét a fehérbot nem zetközi napjának határozta meg. Ennek m egünneplése céljából a Körzeti Csopor
október 6-án ünnepséget tartott Hajdúszoboszlón a Szép Ernő Kollégiumban, melyen 50 fő vak és gyengénlátó tagtárs
vett részt.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

PK-142

Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

Működési költségek
Hajdúszoboszló Ö nkorm ányzatának Polgárm estere

Tám ogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés

gj

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Tám ogatás időtartama:

2012.03.14.-2012.12.31

Támogatási összeg:

50 000

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

50 000
50 000
50 000
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

50 000

Felhalmozási
Összesen:

50 000
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A tárgyévben kapott 50.000 forintos tám ogatást a körzeti csoport farsangi, nőnapi rendezvényén résztvevők
étkeztetésére fordítottuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
A Hajdúszoboszlói Körzeti C soport m árcius 5-én farsangi, nőnapi ünnepséget tartott Hajdúszoboszlón a Szép Ernő
Kollégiumban. Műsort adott a Látássérültek Kultúrcsoportja. A rendezvényen 55 fő vak és gyengénlátó tagtárs vett
részt.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete

PK-142

Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

M űködési tám ogatás
SzSzBm Korm ányhivatal

Tám ogató megnevezése:

központi költségvetés

[^]

önkorm ányzati költségvetés

j~ j

Tám ogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Tám ogatás időtartama:

2012.01.01.-2012.03.01

Támogatási összeg:

1 302 023

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 302 023

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 302 023
1 302 023
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi

1 302 023

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

1 302 023
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Egyesület Alap Akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, melynek keretében 5 m egváltozott m unkaképességű és 2
személyi segítő bérét tám ogatta a korm ányhivatal.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása

Kitöltő verzió:2.50.0 Nyomtatvány verzió:1.6
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszám olója és közhasznúsági m elléklete
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Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi R egionális Egyesülete
Támogatási program elnevezése:

2 010.évi adó 1%
M VGYOSZ

Támogató megnevezése:

központi költségvetés
önkorm ányzati költségvetés

|~j

Tám ogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2012.01.01.-2012.12.31

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

825 020

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

825 020

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

[jj]

825 020
825 020
visszatérítendő

[]

vissza nem térítendő

[^]

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

324 000
501 020

Felhalmozási
Összesen:

825 020
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Egyesület a MVGYOSZ által továbbadott adó 1% felajánlásból m űködésre 324.000 forintot költött, melyet bér
kifizetésére fordított. Tagjai részére az alábbi szolgáltatásokat biztosította a felajánlásokból: fehérbot vásárlásának
tám ogatására 57.404 Ft-ot, tanulm ányi tám ogatásra 90.000 Ft-ot, tartós használatba adott eszközökre 353.616 Ft-ot
fordított.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és program ok bem utatása
Az Egyesület m unkatársa elvégzi szám ítógépek telepítését, karbantartását, javítását, szükség esetén a látássérült
tagtársak otthonában is. A szolgáltatás ingyenes a tagjaink és pártoló tagjaink részére. Az év során 53 fő vette igénybe
a szolgáltatást. A 9 felsőoktatásban tanuló tag részére, 1 alkalom m al, 10.000 Ft-s tám ogatást adtunk. A fehérbot
vásárlásának tám ogatását is folytatta az Egyesület. Az év során 13 fő részére fizettük vissza a vételár felét. Tartós
használatba adtunk 8 tagtársnak önálló életvitelt m egkönnyítő segédeszközt, am elyek használata az önálló életvitel
egyik legfontosabb feltétele.
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Szervezet neve:
Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete
Tám ogatási program elnevezése:

M űködési,szakm ai program ok
M VGYO SZ

Tám ogató megnevezése:

központi költségvetés

[j|

önkorm ányzati költségvetés

Q

Tám ogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Tám ogatás időtartama:

2012.01.01.- 2012.12.31.

Támogatási összeg:

4 123 430

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 123 430

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Tám ogatás típusa:

4 123 430
3 265 476
visszatérítendő

Q

vissza nem térítendő

[^j

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcím enként
Személyi
Dologi

3 193 430
930 000

Felhalmozási
Összesen:

4 123 430
Tám ogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A MVGYO SZ költségvetési tám ogatásából kapott összeget az Egyesület az alábbiak szerint használta fel:
bérköltségekre 3.193.430 Ft-ot, működési költségekre 930.000 Ft-ot fordított. Ebből fedeztük az irodavezető, a bolti
eladó és az elnök megbízási díját. Továbbá az iroda bérleti díját, a kom m unikációs költségeket, az
irodaszer-beszerzéseket.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és program ok bem utatása
Sikeresen m űködött az Egyesület segédeszköz boltja. A boltban az önálló életvitelhez szükséges eszközöket
vásárolhatják meg az érdeklődők. Az év során 409 fő vásárlót regisztráltunk. Az Egyesület tagjai részére ingyenes jogi
segítséget nyújt az Elnök és az Alelnök. Közrem űködnek kérelm ek m egírásában, értelm ezésében, fellebbezések
m egfogalm azásában, jogszabályok értelm ezésében, azok kivonatozásában. Az év során 280 fő vette igénybe a
szolgáltatást. 2012. év során a félfogadási időt m egem eltük heti 31 órára. K özrem űködünk adatlapok, dokumentumok
felolvasásában, kitöltésében, szkennelésében. Tájékoztatást nyújtunk részükre az aktuális pályázatokról, programokról
Az év során 2 alkalom m al, postai úton tájékoztató levelet küldtünk az egyesületi tagok részére. Segítséget nyújtottunk
az üdülési pályázat kitöltésében és a gépkocsi szerzési tám ogatás igénylése során. Az év során 3380 látássérült és
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