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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alap ítvány

Nyilvántartási szám: Tárgyév:

ldőszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége
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A kettős könvrnritelt vezető egvéb szervezet egvszerűsített
éves bászámolója és kö-ihasznúságí meiliklet

2020. év
PK-642

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

O8 Győri Törvényszék
ldőszak terjedelme: egész év töredék év

időszak

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléktet) az alábbiak közül meIyikre vonatkozikl
a. szeIvezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Nyomtatva: 202í.04.06 18.21.28
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szervezet neve

ozogi, hogy mozdulni tudj 40 évesen is maid Alapítvány
Szervezet székhelye:
lrányítószám Település: Budapest
közterület neve:

Házszám:
Mécsvirá9 Közterület jellege:

utca

zlLool4 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám Település:

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám,. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szerwezeti egység adószáma: E_EE
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjéneF neve; Nándori Éva

Képvise!ő aláírása: L

Keltezés:

Budapest
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egy§zerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2O2a. év

PK-642

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban,)

Élőző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözöx 1ercrívÁx;

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll, Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 840 84l
l. készletek

ll. követelések

lll, Értékpapkok

lv, pénzeszközök 840 u3
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 840 84í}

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D, Saját tőke 840 84íl

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 10o 100

ll. Tőkeváltozás/eredmény 768 739

lll. Lekötött tartalék

lV. Értéke|ési tartalék

V. T_ árgyévi ergdmi.ny alaptevékenységből
(Koznasznu teveKenysegDol) -28 4

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E, céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

rORRÁSOX ÖSSZESEN 840 aB
Nyomtatva : 2021 .04.06 1 8.21.28
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A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznusági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozasi tevékenység összesen

elöző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév eóző év előző év
helyesbítése

tárgyév

t. Értékesítés nettó árbevétele

z;táílvált saját teljesítmények

3. Egyéb bevételek L528 1 079 1 528 1 079

ebból:

L64- tagdíj 957 164 957

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 571 915 57t 915

ebből:adományok 500 688 500 688

4, Pénzüovi műveletek
bevételei-'

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 1 528 1 079 1 528 1 079

ebből : közhasznú tevékenység
bevételei L528 1 079 1.528 1 079

5. Anyagjellegű ráfordítások 39 1 059 39 1 059

6, Személyi jellegű ráfordítások 60 15 60 15

ebből: vezető tisztséqviselők
juttatásai 60 15 60 15

7, Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások t457 L t 457 1,

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 1 556 1 075 1 556 1 075

ebből; közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -28 4 -28 4

10. Adófizetési kötelezettség

D, Tárgyévi eredmény (C-10) -2a 4 -28 4

Nyomtatva: 2021.04.06 18.21.29
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A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet egyszefiísített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK_642

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is maid Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Ad ato k eze l íoilntb an.)

Alaptevékenység Válalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogaÉs 40 24o 40 24o

ebből:
- normatív támogata§ 40 50 40 50

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támolatás 165 165

ebból:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból. íllewe a kohéziós
Alapból nyriitott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből úaqy más államíót,
n emzetközi s?-ervezenől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt' részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
osszeg

29 61 29 61

F. Közszolgáltatási bevétel

G, Adományok 500 688 500 688

Könywizsgálőzáradék
Az adatok könlnnrizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen Nem

Kitöltó verzió : 2.96.0 Nyomtatvány verzió : í . í Nyomtatva: 2021.04.06 18.21.2g
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év
PK-642

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány
1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám; Emelet: Ajtó;

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
lrányítószám: Település:

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám Lépcsőhaz: Emelet: Ajtó:

L3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

FlElolol

-E-EE
!.._6 Szervlelet / Jogi személy szervezeta egység
Kepvlselo|eneK neve: Nándori Éva

feg

zllool4

EEl
0 8 0 0 5 1 2 3 0

L

Mulrkálrk során tragy hangsüly lekretüi]k aí e$észséseíJörzésre, mint a jeletl helyzetben a
a 4o+-o§

kitrc§iilrkre,

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szabadidós
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsopo*i",

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhaszntl tevékenység fóbb eredményei:

töltött idö, kevesebb

15o

Nyomtatva: 202í.04.06 l 8.2í.30Kitöltó verzió : 2.96.0 Nyomtatvá ny v erzió : 1,1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szeruezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Elozo eV Tárgyév

működési költségekre 500 688

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 500 688

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) 500 688

5. CéI szerinti jutattások kimutatása
(Ad atok e zer fo íi ntban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Elóző év (1) Tárgyév (2)

kurátor 60 15

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséoviselőknek nvúitott
iufiatás (mindósszesen): 60 15

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány

Kitöltő verz ió : 2.96.0 Nyomtatvány verz|ó : 1 .1 Nyomtatva : 2021.04.06 1 8.2í .30
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A kettős könywitelt vezető egyéb szenezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok e ze r to r intb an.)

Alapadatok Előző év (7) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L52a 1 079

ebből;

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének
ad6ző rend e1 kézése szeri nti felhásznáásáról szól ó
1996. évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg

az
29 61

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás 40 50

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1 459 968

H. Összes ráíordítás (kiadás) 1 556 Lo75

l. Ebból személyi jellegű ráfordítás 60 15

J. Közhasznti tevékenység ráfordíüísai

K. Adózott eredmény -z8 4

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző -személvek száma
ía közérfrekú önköntes tevékénvséoről szóló
2oos. evi Lxxxvl ll. törvénynek Íneg-f ele|ően)

L2 t2

E rőfo rrás e l l átottság m utató i Mutató íe'esííése

lgen Nem

Ectv. 32. § F) a) KBL+B2)/2 > 7.o00,0o0, - Ft] n
EcN.32. § (4) b) [K7+K2>=0]

E ctv, 32, § F) c) [( l 1 + l 2 -A l -A2)/ (H l+ H 2)>=0, 2 5]

T árs ad al m i támag atotts ág m u tatói Mutató teljesíése

EcN, 32. § (s) a) [(Cl+C2y(Gl+G2) >=o,02] B n
Ectv,32^ § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=g,51

EcN.32. § í5) c) [(Ll+L2|2>= 10fő] B n

Nyomtatva: 2021.04,06 18.21.31
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A kettős könywítelt vezető eg;réb szeryezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK.-642

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 évesen is maid Alapítvány

csAToLT meu_Éxlerex
(Melléklet típusonként csak 7 dokumentum csatolhato)

1, Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-642-01 Könywizsgálói jelentés Melléklet csatolva:

Er edetiv eI r endelkezik:
!!
m
m

!!

PK-M2-02 Szöveges besámoló Melléklet csatolva:

E r e d etiv el r end elkezik :

PK-M2-03 Kiegószítő melléklet Melléklet csatolva:

Er edetiveI rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalnaaís

ioaosultsáa iaazolása. amennviben nem a szervezet saiát céalanuián
vőgy nem ő,üejegyzeú.l<epvisétő üqrféIkapuián keresiül kefr:I' "

e l oer] eszEsre a be szomo l o

Melléklet csatolva:

Er ed etiv eI r endelkezik:

Kitöltő verzió:2.96.0 NyomtaWány venió:í.í Nyomtatva : 2021.04.06 í 8.2í .3l
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