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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve vagy cégkapu)

Szervezét í Jogi személy szervezeti egység neve:

Mozogl, hogy mozdulni tudj 40 évesen is maid Alapítvány

Nyilvántartási szám: Tárgyév:

ldőszak teriedelme: eoész év ffi üredék év I
időszak kezdete vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Külföldi deüzanem alkalmazása esetál a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam
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A kettős könywitelt vezető egyéb §zerv€zet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2O21,. év
PÍ{-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevelése: Tárgyév:

ldőszak terjedelme eoész év ffi töredék év I
vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági meltéklet} az alábbiak kózül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b_ Jogi személy széívezeti egység (származtatott jogi szernély)
m
n

Nyorntatva: 2022.0 S.30 0E.52.' O
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, hogy mozdulni tudj 40 évesen is Alapítvány

szeryozet neve;

§zervezet székhelye:
lrányítószám:

Közlerület neve:

Házszám:

Közterület jellege:

Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi szeméty szervezeti é9y3é9 székhe{ye:
lrányítószáín: TelepüIés:

közterület neve:

Házszárn:

Köaerület jellege:

Lépcsöház; Emélet: 4tó:

Nyilvánartási szárn:

ügysaám:

i

Szeívezet l Jogi személy szervezeti egység adószáme *E*EE
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőiéneF rteve: Éva

Képviseló aláírása: íS*j,,".a,( U-
Kett§aé§:

Budapé§t
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúúgi melléklet

2021. év

PK-742

§zervezetl Jogi személy szervezeti egység neve:

mozdulni tudi 4a évesen is maid

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Adatok ezer tointban

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKÖzÖK

A, Befektetett aszközők

i, }mmateriáis jávak

ll. Tárgyi eszközók

lll. Bdektetett pénzügyi e§zkózti,t<

B. Forgóeszközök 84Íl 596

l. készletek

ll. kóvet§lések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 84íl 596

c, Aktív időbeli ethatáro|ások

EszKözöK össz§sEN 84jt 596

FoRRÁsoK pnsszívÁr;

D. §áiáttőke 843 596

l. lnduló tőke/jegyzeü tőke 1oo 1oo

ll, Tőkevátoaásl eredmérry 739 743

llt. Lékötött tartalék

lv. Értékelési tartaték

Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
ftrÜhasznú tevékénységüől) 4 -247

Vl. Tárgyóvi eredmóny válalkozá§ tevékenységből

E" céltartatékök

F, Köteléeeüségek o

í. Hátrásgrolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1ll, RöVid leiáratú kótelezett§égek 0

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁ§OK ÖSSZESEN 84!t 596

Nyorntatva: 2022.0§.30 06.52.í0Kitöltó verzió:3.7.0 NyomtaWány verzió;í.í
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A kettős könywitelt vezető egyéb Ezeroezet egyszefiisített
éves beszámotója És közhasznúsági melléklet

2021. év

pK-742

§zervezet l Jogi személy szervezetl egység neve:

Azegyszerűsítettévesbeszámolóeredménykimutatása Adatokezcrlointhan

Alaptevékenység Válalkozasi tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgw előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előz6 év
helyesbWse

tárgyév

1. Értékesíés nettó árbevétele

2, Aktiváh saját teljesítmények
értéke '\

3. Egyéb bevételek'.. 1 o79 502 1 079 602

ebből:

9- tasdü 164 9 1M
- alapítótól kapott befizetés

támogatások 915 493 915 493

ebből: adományok 688 588

4. Pénzüoviműveletek
bevételei--

A, Összes bevétel (1+-?+3+4) x 079 502 1 079 sg?
ebből : közhasznú tevékenység
bevételei 1 079 502 1 079 5o2

§. Anyagjellegű ráíordítások 1 059 749 1 059 749

6. Személyi jellegú ráfordítások 15 15

ebből; vezető tisztségviselők
lunatasal 15 15

7. Éftekcsökkenési leírás

8. Egyéb ráíordítasok t- 1

9, Pénzüoü műveletek
ráfordításái

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 1 075 ?4s 1 07§ 749

ebből: közhasznú tevókenység
íáfordításai 1 076 749 1 076 749

C, Adózás előtti eredmény
(A-B) 4 -u? 4 -247

10. Adófizeté§i kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 4 -247 4 .u7
Nyomtatva: 2022.05.30 06,52.í íKitöltó verzió:3.7,0 Nyomtatvány vezió:1.1
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hogy mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszefiísített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

202l, év

p}í.742

í Jogi egység neve:

Azegyszerűsítettévesbeszámqlóeredménykimutatása2. Adatokezeríóintban

Alaptevékenység Válalkqzasi tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tátgyáv előző év előzó év
he/yesöfíése

tárgyév előző év előző év
helyesöítése

tárgyev

Tiiiékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatas 2& 493 240 493

ebből:
- normatív támogatás 50 118 5{) 118

B. Helvi önkormánwati
költsé§vetési támo-gatás 165 t65

ebből;
. normatív támogattí§

C. Az EuróoaiUnió strukturáis
alapiaibó], íllewe a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az EurónaiUnió költséo-
vetéséből üqy más államíól,
nemzetközi s?'ervezettól
származó támogatás

fel-
szóló

összeg

61 61

F, Közszolgáltatási bevéteí

G, Adomanyok 688 0 688 0

Könywizsgáói záradék
Az adatok k<inplvizsgáattal alá vannak támaszNa. B Nemlgen

Kitöltó verziól3.7.O NyombtrÉny verzió:í.í l{yorntaüra: 2022,0§.30 06.§2.í í
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mozdulni tudj 40 évesen is majd Alapítvány
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év
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Szeívezet l Jogi személy szerveteti egység neve:

, hogy mozdulni tudj 40 évesen is maid Alapítvány

5.x Cél szerinti junatás megnevezése Előző év Tárgyév

működési támogatás 688

5"2 Cél szerintí juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattá§ megnwezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kinrutatása
(összesen)' 688

cél szerinti iuttaüísok kamutatása
(mindösszeóen) 688

5. cél §zBrinti iutattá§ok kimutatása Adatok ezer forintban

6, vézető tisztségviselőknek nyúitott juttatás

6.1 Tisztség Élőzó év (1) Tárgyév (2)

vezető, kurátor 15 0

6,2 Tisztség Előeő év (1) Tárgy év (2)

A, vezető tisztséovi§előknek nvúitott
juttatás (mindEsszesen): 15 0

Kitöltő verzió;S,7.0 Nyomtatvány verzió:í.l Nyomtatva: 2§22.0 5 3a g6.52.1 2
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

pK-742

SzÉrvezFt l Jogi személy szervezeti egység neve:

hogy mozdulni tudj 40 évesen is maid Alapítvány

Nyomtatva; 2022.05,30 06.62.12

7, Közhasznú iogállás rnegállapításához szükséges mutatók Adatok ercrforhtban

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (?)

B. Éves összes bevétel 1 o79 502

ebből:

c. A személvi iijvedelemadó meqhatározott részének
adőz6 rendólk'ezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutatt összeg

az
61

D. Közszolgátatási bevétel

E. Normatív támogatás 50 118

F, Az Euróoai Unió strulturális alaoiaibol, illetve
a Kohézió§ Alapból nyrijtott támog'alás

G. Korrigált bevétel [B-{c+D+E+F}l 968 384

H. Összes ráfordítiás (kiadás} 1.g75 749

l. Ebből személyi iellegű ráfordítás 15

J. Közhaszntl tevékenyság ráíordftásai 1 076 749

K, Adózott eredmény 4 -247

L, közérdekű önkéntes

L2 L2

Erőfovas ellátottság mutatői Mutatő tellesííése

lgen Nern

Ectv, 32. § (4) a) KBl+Bzy2 > 1.000.00a, - Ft] n B
Ectv,32, § (4) b) [K7+K2>=0] n m
EcN, 32, § (4) c) [(l 1+l 7-AxAZ|(H l+H2)>-:{,25] n B

T ár sad a! m i támagatottság m utatói Mutató tefe§/íá§e

EcN. 32. § (5) a) KCL+C2)/(GI+G2) >-o,o?J x n
Éctv. 32. § í5) b) [(JL+J2)/(HI+H2)>=Q,51 m n
Ectv. 32. § (5) c.) [(L7+L2)/2>= 10 fő] B t

Kitöltő verzió:3.7.0 verzió:l.í
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A kettős könywitelt vezető egyéb szewezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2í121. év

pI{.-742

Szervezet l Jogi személy szervezetl egység neve:

csAToLT ueuÉrlergx
(Meiléklet típusonkónf csak 7 dokumentum csatalhato)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

Melléklet csatolva:

.Ere detIv eI r e nde lkezik:
n
n
m
m

n
n

PK-742-02 §röveges beszámoló MeIIékIet csatolva:

Er e d e ttv e I r e n d elke zik :

PK-742-03 Kiegészítő mellóklet Melléklet csatolva:

Er edetiv el r en d elkezik :

2. Megieleníté§fe nem kerülő mellékletek

PK-74?-04 Megbatalrnazár Melléklet csatolva:

E r e detiv el r e nilelkez ik:
n
nioqosulság igozolósa, amennyibe.n nem a szeryezet sajót Cégkopujón

vagy nem a.bej egyzett _képviselő U gyfélkapujón kereszrüI kerüI
e l ó terJesztesr e a Deszamol o

Kitöltó verzió:3.?.O l*yomtatvány verzló:l.{ l{yomtatva: 2022.05.30 06.52. { 2
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Mozogi, hogy mozdulni tudi 40 évesen is maid Alapítvány
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