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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolója és közhasznúságÍ melléklete l PK.142

Törvényszék:

BekÜ|dő adata.

1 Fővárosi T
Tárgyév: FT o FFl

Előtag Családi név EIső utónév További utónevek

Viselt név:

Szü|etési név:

Anyja neve:

' ----l

Szü|etési ország neve:

Szü|etési telepü|és neve:

Szü|etési ideje: lT-ll-f__l
Szervezet neve:

AKUT Alapítvány - a társadalmi integrációért

Szervezet székhelye:
|rányítószám, 

EEEE
TeIepÜ|és:Budapest

KözterÜlet neve: KözterÜ|et je||ege:

Bejegyző határozat száma: ffi ffi .lqoFlffiTl/|7l olílTl'ffi
Nyi|vántartási szám:

Szervezet adószáma:
ffirEE./E-l-lT;FTl
EEEEEEEE-E.EE

Képviselő neve: Rácz Anna Nóra

Képvise|ő a|áírása:

Keltezés:

Budapest

l-il,^-

EEEE.EE-EE
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolója és közháóznúsági melléklete I nx-r+z

Szervezet neve:

T . a társadalmi

Az egyszerűsített éves beszámoló mérIege (Adatok ezer Íorintban.)
E|őző év E|őző év

helyesbítése
Tárgyév

EszKozÖK (nxrívÁr)
A. Befektetetteszközök 22I

.l. lmmateriá|is javak

||. Tárgyieszközök 221
l||. Befektetett pénzügl eszközök

B' Forgóeszközök 4224 4994

|. Kész|etek

||. KöVetelések 20
ll|. Értékpapírok

lV. PénzeszkozÖk 4224 4974
c. Aktívidőbe|ie|határo|ások

EszKÖZÖK tsszeseru 4224 52L5
FoRRÁsoK (PAssZíVÁK)

D. Saját tőke 101 109
|. Indu|ó tóke/jegyzett tőke 100 100
ll. Tőkevá|tozás/eredmény -10 t
ll|. LekÖtött tarta|ék

lV. Ertékelési tartalék

V' Tárgyévi eredmény a|aptevékenységbő| L1 I
Vl. Tárgyévi erdemény vá||a|kozási tevékenységbő|

E. cé|tartalékok

F. Köte|ezettségek LLA
|. Hátrasoro|t köte|ezettségek

ll. HosszÚ |ejáratÚ kote|ezettségek

|||. Rövid |ejáratÚ köte|ezettségek LLA

G' PasszíV időbe|i e|határo|ások 4 009 5 106

FoRRÁsoK osszeseN 4224 5 215

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2OL4.A5.28 15.54.03
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhá"sznúsági melléklete I nx-r+z

Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredmény.kimutatása (AdatokezerÍorintban')
A|aptevékenység Vá|la|kozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év el6ző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítést

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevéte|e L52 L52

3;áH'''. 
saját te|jesítmények

3. Egyéb bevéte|ek
463 2 501 463 2 507

: t49dU' a|apítótó| kapott
oeflzetes

- támogatások 463 2 501 463 2 501

- adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1! 1Í

5. Rendkívti|i bevételek

eoDot:

. alapítótó| kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1-+2+3+4+5) 615 2 52C 61! 2 52Í

ebbő|: közhasznú tevékenység
bevételei 615 2524 61! 2 52(

6. Anyagje||egű ráford ítások 502 1 975 602 1 97!

7. Szemé|yi jel|egű ráfordítások 401 401

ebbő|: vezető tisztséovise|ők
juttatásai

8. Értékcsokkenési |eírás L2: L2!

9. Egyéb ráfordítások

1o. Pénzüovi miive|etek
ráfordítása.í- 1! L1

Szervezet neve:

AKUT Alapítvány. a társadalmi integrációért

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 NyomtaWa: 2Oí.4.O5.2A $.54.03
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerÍisített beszámolója és közhasznúsági mellék|ete I PK-L42

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény.kimutatása 2. (Adato k ezer for i ntban.)
Vá||a|kozási tevékenység

el6z6 év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívü|i ráÍordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 601 2 5L2 60r 25L2

ebbő|: közhasznú tevékenység
ráfordításai 60r 2 5L2 601 2 5L2

C' Adózás e|őtti eredmény (A-B) L1 L1

L2. AdőÍizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-1-2)
L1 L1

13. Jóváhagyott oszta|ék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
1t L1

Tájékoztató adatok

A' Központi kö|tségvetési
tamogatas

B. He|vi önkormánvzati
költségvetési tám o.g atás

C' Az Európai Unió strukturá|is
a|apiaibó|' Í|leWe a Kohéziós
A|apbó| nyújtott támogatás 463 1 661 463 1 661

D. Normatív támogatás

E. A szemé|vi iövede|amadó
meo határozóti részének adózó
rentleIkezése szerinti
Íe|használásáról szT|ó 1996. évi
CXXV|.törvény a|apján kiuta|t
osszeg

F. Közszolgá|tatási bevéte|

Az adatok könywizsgálatta| a|á vannak támaszwa. 
Könywizsgá|ói zátadék

] tsen m Nem

Szervezet neve:

AKUT AlapíWány - atársadalmi

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2074.05.28 15.54.04
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ffi A kettős kiinywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolója és közhá"sznúsági melléklete I vx-t+z

1. szervezet azonosító adatai

2,Tárgyévben végzett alapcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1Név
- a

1.2 Székhely

Irányítószám.EEEE Település:

KözterÜ|et neve: KözterÜ|et je||ege:

Házszám: Lépcsőház: Ajtó:

1. 3 B ej e g yző h atározat szám a: m. ffi . b ro Fr6T8Il, l'l o|í|í.l, EE
1.4 Ny.lvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffirffi,/[iTlFF-F'I
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviseló neve: Anna Nóra

7

AKUT Alapítvány célja a társada|mi integráció elösegítésére, e|sösorban az emberek
ek Íéilesztése révén. Az Alapíwány céljáva| tisszhángban három proiektben ven részt egy

bérházban k.iztlss(fufei|esztést végzeu ilásd Te|ekom á|ta| finanseÍrozott pÍoiekr}, intergen
gy*korlato|€t tán Íel" osztott meg és kezdeményezett {|iísd Témpus Köza|apínrány [rKA} á|ta|

írozon wtsE prois|(t), és elindíton egY, az iskolei szociális készságfejlesztés jó gyakor|aÍait, és ezek
feltéte|eit vizsgáó nemEetköEi konzorciumot flásd TKA á|ta| finanszírozott sELvET projel*}. Az
az év során Íglyamato$an végzett a társadalnri integráció témáiával |€ptrso|aÍos, szé|esebb

cé|zó ismereneriesztésl honlapján és Facebook oIdalán keresztÍi|. Ezen tevékanységek
a következ6 kÍizÍeledet megva|ósítását segÍtik Íe|nönot*atás. szak.skolei nevelés-oktarás, Íej|esztö

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: önszerveződő

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfe|adat, jogszabá|yhe|y: 2011. éVi clx)o(|x. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: lakosok
3.4 Ki5zhaszn Ú tevéke nység bő| részesü|ők | étszám a:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

100

F|.íz T{ér) Kom Proiekt keretében köztisségÍej|esztési nk egy Ix. keríilBti 98
bérházban.

6.

Kitiiltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2OL4.O5.28 15.54.05
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolója ós közhásznúságí melléklete I vx-t+z

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

A|apítvány - a társadalmi inregrációén

1.2 Székhely

lrányítószám.EEEE Település:

KözterLi|et neve: Múzeum KözterÜ|et je||ege:
utca

Házszám: Lépcsőház: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m. EB . F[oFl-6.l*dlt lZl olili] t Ef,
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

ffirffi./FTlEfilTl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képvise|ő neve: Rácz Anna Nóra

7

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. K.izhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Felnőttoktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfe|adat, jogszabá|yhe|y: évi cXG. törvénv a nemzeti

köznevelésről 4. s
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: önkéntesek, önkéntes Íiatalok
3.4 KözhasznÚ tevékenységből részesü|ők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység Íőbb eredményei:

flsE cÍmÍi Grundfuig Tánulási KePcsolatBk prBiekt keretében nemzetközi és hazai ió gyakor|atokát
yitjt.ittÍink és oszto.ttunk meg, továbbá e!őkész.tettÜnk egy ha:ai aktív.döseket bevonó, idEs

Yezetéséve| milködö progrÉimot.

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.28 15.il.05
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszeríísített beszámolója és közháiznrúsági melléklete I nx-r+z

1. Szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kiizhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

AlapÍtrány - a társadalmi

1.2 Székhely

|rányítószám. EEEE Te|epü|és: 
|*"o... 

---_-l

KözterÜ|et neve: MÚzeum KözterÜlet je||ege:
utca

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: EE. ffi.broEobnFJolrlíl,Ef
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffirffi./lrlrEF-F-l
EEEEEEEE.E-EE

1.6 Képvise|ő neve: Rácz Anna Nóra

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: nevelés.oktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfe|adat' jogszabá|yhe|y: évi cXG. törvény a nemzeti

közneve|ésről 4. s (1) h

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: ter. foq szakemberek
3.4 Közhasznú tevékenység ből részesÜ|ők |éGzáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

VET címE LeonaÍdo pÍoi skt keretében egy némletktiz i konzorciu m vezetöjeként
kezdtük a szakképzésben a|ka|mazható szociá|is készségÍejleszt6 pÍogramok nemzetktizi jó

Íettárását, e p rog ram sk hazai adaptá| hatóstígának vi z sgá|atát.

15

Kltöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2OL4.O5.28 15.54.05
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közháóznúságí melléklete I vx-t+z

1. Szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Álapíwány - a társadalmi

1.2 Székhely

lrányítószám. EEEE Te|epü|és: 
l*.o.'. 

___--l

Közterü|et neve: Múzeum KözterÜ|et jelIege: l..rr." I

1.3 Bej egyző határozat száma: ffi . m' b ro b blgTl t I zl olfi], Eil
1.4 Ny.lvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

EErffizlTlTFF-l-l-l
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: Rácz Anna Nóra

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Kiazhasznú tevékenysé g hez kapcso|ódó közfe| adat' jogszabá|yhe|y: évi GXc. törvény a nemzeti

köznevelésrő| 4. s (1) n

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja:

3.4 Közhasznú tevékenység bő| részesü|ők |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

az a|apítvány Facebook o|dalán és honlapján keresat.i| a kÍivEtkBz6 témákban:
enerációs gyakor|atok, helyi ktizösségÍei|esztés" isko|ai készségÍei|esztés, mentá|is
ségÍei lesztés, társadal m i i nteg ráci ós p rog ram ok.

1000

Kitöltő verzió : 2.60.0 Nyomtatvány verzió : 1'6 Nyomtatva: 2OL4.O5.24 15.54.05
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I

egyszerűsített beszámoltója és közhasznrisági melléklete I PK-1'42

Szervezet neve:

AKUT . a társadalmi

7 . Közhasznú j o gál |ás megál|apításához szü ksé g es m utatók
(Ad atok e zer for i ntban.)

Alapadatok E|őző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 615 252(
ebbot:

C. A szeméIvi iövedelemadó meohatározott részének az
adóző rendák.ezése szeri nti fel hásználás ár ő| sző|ó
1996. évi cxXV!. töruény alapján átutalt összeg

D. KözszoIgá|tatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturá|is alapiaiból' iIletve
a Kohéziós Alapbó| nyújtott támogatás 463 1 661

G. Korrigált bevéte! [B.(G+D+E+D] L52 B5Í

H. összes ráfordítás (kiadás) 604 25L2

l. Ebből személyi je|legű ráfordítiís 40í

J. Közhasznú tevékenység ráÍordítiásai 604 25L2
K. Adózott eredmény L7

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző 

-szemé|vek 
száma

ía közér.dekű önkéntes tevékénvséoről szóló
2oos. évi Lxxxvlll. törvénynek Éreg-f ele|ően) 2t 2l

E rőforr ás e il átottság m utató i Mutató te'esíÍése
Igen /vern

Ectv. 32. 5 @ a) KB7+82y2 > 7.OOO.OOO, - Ftl B tr
EcN.32. S (4) b) [K7+K2>=0] x n
Ectv. 32. 5 G) c) Kt 7+ t 2 -A7 -A2)/(H 7+ H 2)>=0, 251 ! E

T ársad aI m i tám og atottság m utatói Mutató teljesítése

EcÍv, 32, $ í5) a) [(C7+C2)/(G1.+G2) >=0,o2] I B
Ectv.32. S (5) b) [(J1+J2)/(H7+H2)>=0,5] tr !
Ectv' 32' 5 (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] B n

Kitö|tő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2OL4.O5.28 15.54.05
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I

egyszeríísített beszámotója és közhásznúsági melléklete I vlr..-uz

Támogatási program e|nevezése:
irundtvig Tanu|ási Kápesolatok (proiekt címe: W|sE)

Támogató megnevezése: remPus Kriza|apÍwány

Támogatás Íorrása:

központi ko|tségvetés !
önkormányzati kö|tségvetés

nemzetközi forrás

I
m

más gazdákodó !
Támogatás időtartama: lo12 augusztus 1 - 2014 jú|ius 31.

Támogatási összeg: t 539 360

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg: r 544 460

- tárgyéVben felhaszná|t összeg: L 765 798

- tárgyévben fo|yósított összeg:
D

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhaszná|t összeg rész|etezése iogcímenként

Szemé|yi 379 356

Dologi t 110 340

FeIha|mozási 276 LOz

összesen: 1 765 798

Támogatás tárgyévi feIhasználásának szöveges bemutatása:

tetásaésnépszerüsítése,me|yekBíive|ikazidösekektivitásáÍ"önrendelkezését
iga kriztisségben va|ó részvételüket; melyek kütrinbözö generációk k{izön teÍemtenek kepcso|atot {ehe!y9tt' logy *.
döseket kÍi|in csoponként kezalnék}. A prejekt során ee idoseket is bevontukajó gyakorlgtokÍElkutatásába és
lrtékelésébe. A Íe|trírt ió gyakBrlátokart megvizsgd|tuk abbót a szempontbó|, hogy mennyire adaptálhatók a Pr{}iel(tben
'észtvevö partner országokban.

Az lizlétrévben végzett ÍÍibb tevcKenyscgeK es programoK Démutatasa

nemzetl6zi Epászta|eteserén va|ó részvétel {LengyelorEzág,spanyo|ország}
intergenerációs jó gya|corlarok összegyilitése és krizzététele a Projptfi honlapján
rrazai, a|.nív itlöskort támogató progÍam elEkészítése idüs önkéntesek bevonásával

szervezet néve:

. a társadalmi i

Kitöltő verziő:2.6o.o Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.28 15.54.06
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

Támogatási program e|nevezése:
-esnardo Partnerségek {Proie|$ címel SELVET}

Támogató megnevezése: rBmpus Ktiza|apítvány

Támogatás forrása:

központi költségvetés n
önkormányzatikö|tségvetés 

L

nemzetközi forrás m
más gazdá|kodó !

Támogatás időtartama: lol3.augusztut 1 - ZÜ15. iúlius 31.

Támogatási összeg: 4 498 350

. ebbő| a tárgyévre jutó összeg: LL6 457

- tárgyévben fe|haszná|t összeg: LL6 457

- tárgyévben fo|yósított összeg:
t 598 680

Támogatás típusa: visszatérítendő l vissza nem térítendő m
Tárgyévben fe|használt összeg részletezése jogcímenként

Szemé|yi 22020

Dologi 94 437

FeIha|mozási

tsszesen: LL6 457

Támogatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bemutatása:

\ Proiekt eé|ia annak elemzése, hogy
rogyán a|ka|mazhgtók a sza|cképzésnen bizonyítottan haté|coÍly szoc|á|is-érze|mi készségÍe.ilesztö programok; milyen
'e|t.dteler re|jesÍi|ése szükséges.e prograffok h-azai bevezetésélrez; milyen tÍéningek szíikségesek e pro9raÍnok öl<retói
izámára;
n.lyen tényezök beÍolyáso|iák e programok Íenntarthatóságát'

@ fóbb tevékenységeK cs programoK Demufafasa
. nemzetk{ózi indító proiekr t*lá|kozó szervezése Budepesten
. l(epcsolatÍéIvét*l éi e{yÜnmükti'dés a témában érinteu hazai egyetemi lilÍatócsopsrttá|, olctatás Íejlesztés. iRtézettelo
|tíd programban résznrevö .skolával
. szakiroda| mak áttekintése, Óssz eÍsgla|ó kész ítése
. proielil hgn|ap inr|Ítása a témáhsz kapcsolódó inÍormációkkal

Szervezet neve:

AKUT - a társadalmi ációért
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ffitu
ffi

A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúságÍ melléklete I PK-1-42

Támogatási program elnevezése:
({izösségek Breie (proielc címe: Köz FI.íz T{ér} Kom}

Támogató megnevezése: elagyar Telekom

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

...*.kö.j f.',á'

!
!
!

más gazdá|kodó m
Támogatás időtartama: lol3.január t - 2013. december 31.

Támogatási összeg: 840 000

- ebbő| a tárgyévre jutó osszeg: 840 000

- tárgyévben fe|haszná|t összeg: 840 000

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő l vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhaszná|t összeg rész|etezése jogcímenként

Szemé|yi

Dologi 770 0.20

Felhalmozási B9 9AO

összesen: 840 000

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

@gy 98 lekásos budápesti bérházban.

ffi á szen,ezendB Programokfól
k<}z{isségi pÍogramot( szervezése {p!- majáis' pingPong vérseny}
interiúk á Éro[rat á háu tönénetérB|, saiát, házEal kapcsolatos é|ményeikr6l
receptt<rinpr készítése a ház |akóinak reeeptieibö|
eredmények megielentctése a proielfi hon|apon
rádióinteririk a proiekt eredményeirö|
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