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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszer iisitett beszamol6ja es kozhasznusagi melh~k1ete PK-142 

Szervezet neve: 

I Szinergia Egyesulet 

Az egyszerusftett eves beszamol6 merlege 
(Adatok ezer forintban.) 

EI6z6 ev EI6z6 ev Targyev
helyesbitese 

ESZKOZOK (AKTfvAK) 

A. Befektetett eszkbzbk 1569 1 097 

I. Immaterialis javak 468 399 

II. Targyi eszkbzbk 1 101 698 

III. Befektetett penzugyi eszkbzbk 

18224B. Forgoeszkbzbk 3667 

I. Keszletek 

II. Kbvetelesek 13001 3337 

III. Ertekpapfrok 

IV. Penzeszkbzbk 5223 330 

C. Aktiv id6beli elhatarolasok 20 4002 

ESZKOZOK OSSZESEN 19813 8 766 

FORRAsOK (PASSZfvAK) 

D. Sajat t6ke 3458 2472 

I. Indulo t6ke/jegyzett t6ke 

II. T6kevaltozas/eredmeny -2747 3458 

III. Lekbtbtt tartalek 

IV. Ertekelesi tartalek 

V. Targyevi eredmeny alaptevekenysegb61 -9866205 

VI. Targyevi erdemeny valialkozasi tevekenysegb61 

E. Celtartalekok 

F. Kbtelezettsegek 16245 5931 

I. Hatrasorolt kbtelezettsegek 

II. Hosszu lejaratu kbtelezettsegek 

III. Rbvid lejaratu kbtelezettsegek 16245 5931 

G. Passziv id6beli elhatarolasok 110 363 

FORRAsOK OSSZESEN 19813 8766 
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszer usitett beszcimoloja es kozhaszniisagi mellekJete PK-142 

Szervezet neve: 

Iszinergia Egyesulet 

Az e gyszerusitett eves beszam 

Alaptevekenyseg 

ol6 eredme nY-kimutata

Valia lkozasi tevekenyseg 

sa 
(Adarok ezer forin(ban.) 

bsszese n 

el6z6 ev el6z6 ev 
helyesbitese 

targyev el6z6 ev el6z6 ev 
helyesbitese 

(argyev el6zo ev el6zo ev 
helyesbilf!!se 

targyev 

1. Ertekesites nett6 arbevetele 3424 3424 

2 . Aktivalt sajat te ljesitmenyek
erteke 

3. Egyeb bevetelek 
42409 31130 42409 31130 

- tagdij , alapit6t61 kapott
befizetes 1946 2076 1946 2076 

- tamogatasok 40345 28993 40345 28993 

- adomanyok 
61 61 

4. Penzugyi muveletek bevetele i 
8 8 

5 . Rendkivuli bevetelek 

ebb61 : 

- alapit6t61 kapott befizetes 

- tamogatasok 

A. bsszes bevetel (1+2+3+4+5) 45833 31138 45833 31138 

ebb61: kbzhasznutevekenyseg 
bevetelei 45833 31138 45833 31138 

6. Anyagjeliegu raforditasok 12005 8707 12005 8707 

7. Szemelyi jellegu raforditasok 26030 21110 26030 21110 

ebb61: vezet6 tisztsegvisel6k 
juttatasai 1569 802 1569 802 

8. Ertekcsbkkenesi leiras 779 497 779 497 

9. Egyeb raford itasok 13 13 

10. Penzugyi muveletek 
rafordi tasal 801 1426 801 1426 

. .. . , . ,
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszn ' sagi meUeklete PK-142 

Szervezet neve : 

ISzinergia Egyesulet 

Az egyszerusitett eves beszamol6 ered m eny-kimutatasa 2. 

Alaptevekenyseg Val lalkozasi tevekenyseg 

el6z6 ev el6z6 ev rargyev el6z6 ev el6z6 ev rargyev el6z6 ev 
helyesbitese helyesbicese 

11. RendkivUli rMorditasok 
384 

B. bsszes rMorditas 
(6+7+8+9+10+11) 39628 32124 39628 

ebbol : kozhasznu tevekenyseg 
rMorditasai 39628 32124 39628 

C. Ad6zas elotti eredmeny (A-B) 6205 -986 6205 

12. Ad6fizetesi kbtelezettseg 

O. Ad6zott eredmeny (C-12) 
6205 -986 6205 

13. J6vahagyott osztalek 

E. Ta.rgyevi ered meny (0-13) 
6205 -986 6205 

Tajekoztat6 adatok 

A. Kbzponti kb ltsegvetesi 
tamogatas 40345 28993 40345 

B. Helyi bnkormanyzati
kbltsegvetesi tamogatas 

C. Az Europai Unio strukturalis 
alapjaib61, liletve a Kohezios 
Alapbol nyujtott tamogatas 

O. Normativ tamogatas 

E. A szemelyi jbvedelamado 
meghatarozott reszenek adozo 
rendelkezese szerinti 
felhasznalasarol sz616 1996. evi 

61CXXVl.tbrveny alapjan kiutalt 
bsszeg 

F. Kbzszolga lta tasi bevetel 

r Az adatok konyvvizsgalattal ala vannak tamasztva. 
Kbnyvvizsgal6i zaradek 00 Igen 

(Adacok ezer forincban.) 

bsszesen 

el6z6 ev 
helyesbites e 

cargyev 

384 

32124 

32124 

-986 

-986 

-986 

28993 

61 

0 Nem 
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A"k~ttos konyvviteit vezeto egyeb szervezet 
egyszerusltett beszamol6j a es kozhasznusagi meBek!ete PK-142 


1. Szervezet azonosft6 adatai 

1.1 Nev 

Is zinerQict Eejyesul21: 

1.2 Szekhely 

IrElnyitoszam : ~~~~ Telepules : IBoldogasszonyfa 

K6zteru!et neve: 1 h 
.Kossut 
~----------------------~ 

Kbzterulet jellege· Llu_t_ca____---"I 

Hazszam: 114 I Lepcsohaz: Emelet: 

1.3 Bejegyz6 hatarozat szama: ~. [P[K[ .[6[0[112[41 [/[210[0Isl/lI@] 
1.4 Nyilvantartasi szam: @E]/@li]/ [21818 161 I 

1.4 Szervezet ad6szama: ~~~~[~E][~]~-~-@]~ 

1.6 Kepvisel6 neve : INeiczerne Jaksa Szilvia 

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa 

Ajto: 
I 

Fb levekenysegi 1:erlilete az un. LEADER palyaza1:i rendszer lers. e~.li adaplalasa es az ezen kereszr(il 
rn e9val6sul6 fejleszresek koordinalasa a Szi~JelVari es Szemlbrinci kisrersegben. A 2008 eVlbl 2013 evig 
rn e~Jvar6slll6 UMVP ciklus alan elv89zi a teruleterbl e rendszerbe patyazni k1van6 bnkonnanyzali, CiVlI- es 
vallalkoz6i szfera informaci6val lOrlenO eiralasaL a palyazawk rnegirasaval kapcsolaros felkeszir8SE>L 
kepzesel es l<J.r1l09alja a pc'dyazatok beadasat terve.zb szen/ezelek ez irany6 tevekenyse(jeL Helyi 
Viel<~ktejlesZlesi Slrme9in. megalkotasaval iqyekszik a lerse~ji f.lroblell1ak me90IeUts<l.m. azok kezelesere , 
Ill elynek eszkbze a Il1tikbelesi ler(ilelen elb lakossa~HJal tortenb el6zetes egyeztetes. Kierllelt celkillizes a 
h elyi 9azdasag erbsil8se. Az egyeslil et levekenysegevel igyekezen seg iten f. In i nd kultural i s tevekenyseget 
vegzbket, emikai k[ssebbsegekel. a lllunkaeropiacon !1ami.nyos 11elyzetli retegeket. Ennek eszkbze a 
p alyazali lei1etbse~Jeken keresztLil. ilielVe kepzesek formajaban sikeresen meflval6sll16 fejlesztes i 
el kepzelesek. 

3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent) 

3.1 Kbzhasznu tevekenyseg megnevezese : Ikulturalis, eselyegyent6seg, kissebbseg, videkfejl 

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsolodo k6zteladat, jogszabalyhe ly: 1 I 

1,1,),]S.iv; LIII.h. l.oo:'> .evi C)( ;><1,1. tv , ~'j'jO.~Vi /-XV.t.v. boH .ivi CLXXIX tv, lv\2..~v: 1.1 
3.3 Kbzhasznu tevekenyseg celcsoportja: IMukbdesi terOleten el6 lakossag 1 
3.4 K6zhasznu tevekenysegbol reszesulok letszama: 

3.5 Kbzhasznu tevekenyseg tobb eredmenyei: 
132611 1 

101 cit) LEADER. 17 eli) mikrovallalkozas fejlesztes. 13 elb lLlrisztikai szolqa!CiUas. 44 eli) laiurne(llliitas 
ar~ryRt)aJ1 !)eerkezett feilesztesi bllet. mely palyazal f0rt11ajabnJ1 VCl.losu! meg. M(lkbdesLlI1kl1ek 

kbszbnhe1:beJ1 a terSepl)e a 4 joqcirn rekimeleben 2012 evben osszesen G27 97G 764 Fr fejlesnesi lorras 
k eru!t lekbtesr·e. 
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A kettos k onyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett b eszamoloja es kozhaszniisagi melleklete PK-142 

Szervezet neve: 

Iszinergia EgyesUlet 

4. Kbzhasznu tevekenyseg erdekeben felhasznalt vagyon k im utatasa 
(Adacok ezer forinlban) 

4.1 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhaszna las celja 

penzeszkbz 986 alaptevekenyseg 

4.2 Felhaszna lt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja 

Felhasznalas celja4.3 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke 

Kbzhasznu teveken~seg erdekeben 

felhasznalt vagyon imutatasa 

(bsszesen) 
 986 

Kbzhasznu teveken~seg erdekeben 

felhasznalt vagron imutatasa 

(mindbsszesen 
 986 

5. eel szerinti jutattasok kimutatasa 

eel szerinti juttatas megnevezese5.1 EI6z6 ev Targyev 

eel szerinti juttatas megnevezese5.2 TargyevEI6z6 ev 

TargyevEI6z6 ev5.3 eel szerinti jutattas megnevezese 

eel szerinti juttatasok kimutatasa 

(bsszesen) 


eel szerinti juttatasok ki mutatasa 

(mindbsszesen) 


6. Vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott juttatas 

6.1 Tisztseg EI6z6 ev (1) Targyev (2) 

600elnbk 1100 

EI6z6 ev (1)6.2 Tisztseg Targy ev (2) 

333alelnbkbk 469 

A. Vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott 

ju ttatas bsszesen: 
 1569 933 

Kitblt6 verzi6:2.48.0 Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: 2013.03.22 10.54.37 

I 

I I 

http:10.54.37
http:2013.03.22


A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznusagi melleklete PK-142 

Szervezet neve: 

Iszinergia Egyesulet 

7. K6zhasznu jogalias megallapltasahoz szukseges mutat6k 
(Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok EI6zo ev (1) Ta.rgyev (2) 

B. Eves osszes bevetel 45833 31138 
ebbol : 

C. A szemelyi j6vedelemado meghatarozott reszenek az 

adoz6 rendelkezese szerinti felhasznalasarol szol6 

1996. evi CXXVI. torveny alapjan atutalt osszeg 


D. K6zszolgaltatasi bevetel 

E. Normatfv tamogatas 

F. Az Europai Unio strukturalis alapjaib61, iIIetve 

a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tamogatas 


G. Korrigalt bevetel [B-(C+D+E+F)] 45833 31077 

H. Osszes ratorditas (kiadas) 39628 32124 

I. Ebb61 szemelyi jellegu ratordltas 26030 21110 

J. K6zhasznu tevekenyseg ratorditasai 39628 32124 

K. Adozott eredmeny 6205 -986 

L. A szervezet munkajaban k6zremuk6d6 kozerdeku 6nkentes 

tevekenyse!let ve9z6 szemelyek szama 

(a k6zerdeku 6nkentes tevekenysegr61 sz616 

2005. evi LXXXVIII. torvenynek megfelel6en) 


Eratorras ellatottsag mutat6i Mutat6 teljesftese 

NemIgen 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - FtJ D~ 
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>-OJ D~ 
Ectv. 32. § (4) c) [(11 +12-AI-A2)1(HI+H2»=O,25J D~ 

Tarsadalmi tamogatottsag mutat6i Mutat6 teljesftese 

Ectv.32. § (5) a) [(Cl+C2)1(Gl+G2) >=O,02J D ~ 

Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2»=O,5J ~ D 
Ectv. 32. § (5) c) [(U+L2)12>= 10 ta] ~D 
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A keitos konyvviteli vezeto egyeb sz,ervezet 
egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznusagi melleklete PK-142 

Szervezet neve : 

ISzinergia EgyesLilet 

Tamogatasi program elnevezese: 
EMVA alapl)ol nyllitanc.l6 viclekfej"!. tarn. sz616 ~698J2005 EK (anacsi r'endelet 3. es 4. 
eng. kereteben megvatesuI6 helyi akciocsopon:ok elismere·si rendje 

Tamogato megnevezese: 

Tamogatas forrasa: 

[E ur6pai [I,<' e:zbqazdasa£li es V[clelctejlesztesi Alap 

kbzponti kbltsegvetes D 
bnkormanyzati kbltsegvetes D 
nemzetkbzi forras 00 
mas gazdalkodo D 

Tamogatas id6tartama: l2007-2G13 

Tamogatasi bsszeg: 233314748 

- ebb61 a targyevre jute bsszeg: 29728500 

- targyevben felhasznalt bsszeg: 
29728500 

- targy evben foly 6sftott bsszeg: 
28992671 

Tamogatas tipusa: visszateritend6 D vissza nem teritend6 00 
Targyevben felhasznalt bsszeg reszletezese jogcimenkent 

Szemelyi 21110494 

Dologi 
8618006 

Felhalmozasi 

6sszesen: 29728500 

Tamogatas targyevi felhasznalasanak szbveges bemutatasa: 

Az egyeslHet mlikbdes[ kbltsegei( az MVH-!10Z 1 iiiewe 3 [1avoma benYl1lwu kiftzetest kerelmek alapjan u{alja ki. A 
rnLikbdesi kbltsegek a 301'2012. (111.24. ) '1M rendelete alapjilll kerlilnek elszarnolasra. A tarno9atas irnenzitasa ~ooryo-os. P. 
h avi Illlikbdesi kbltseg atla~losan 2 ,5 millio FL mely tan:alrnazza a 7 taqll rHunkaszervezet m(ikbdteteser es az iroda 
fenman:asi kbltS8geic. E (JV'esLiletlink 13 ta(JLI Elnbkseggel es 5 tagu Fe!Li~lyelb Bizonsag9al eqyLimnlikbclve ve()zi 
munkajaL 

AZ UZletl evoen vegzen TODD teVeKenysegeK es programoK bemutatasa 

A palyazati lehetbsegek kictol90zasan es a konkret lejleszresi lehet6segek koorclinalasan llil egyesOletlink a tar(lyevben 
20 clb megrenclezesre kerUit bemutaton . vasaron ven reszt a he!yi terrnelbkkel kbzbsen. Az egyesLilet iroclajaban es 4 
k(ilsb t1elyszinel11olyamatos t1elyi rerllleket bemulatO vitrint (izemelter. 3 helyi termelbne·1 a Magyar Televizio ripon:O{ 
kesztterr. ezzel is segirve t)oldogulasukat. 9 db forum , bsszesen 7 alkalotnlllal elnbksegi illetve kbzgyules ker'lilt 
Ille£lrenclezesre. 14 alkalommal verrek reSZt az egyesLilet rnunkatarasi I<epzesen es taiekoz~at6 forumon. tovabbi 6 
alkalommal re-gios en:ekezleten . A nemzetkbzi kapcsoEatok erbsitese erc.lekeben 7 renc.lezvEmyen Ielem meg az 
egyeslilet. 10 (Ib wvabbi renclezvenyen segitse£Jet nytljtonunk a szervezesi tlllmkakban. Minden tl0napban megjeleno 
Hirlevellel es folyarnatOsan frissitett tartalornmat tizemelteten honlappal igyeksz(ink seqitseqer nyllitani. 
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FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES 


A SZINENERGIA EGYESULET BESZAMOLOJAROL 


Elvegeztiik a SZINENERGIA EGYESULET (Boldogasszonyfa, Kossuth utca 14) mellekelt 2012. 

evi kozhasznu egyszenlsitett beszamol6janak es kozhasznusagi mellekletenek a konyvvizsgaiatat, 

amely kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6 a 2012. december 31-i fordul6napra elkeszitett 

merlegb61 - melyben az eszkozok es forrasok egyez6 vegosszege 8 766 eFt, a kozhasznu eredmeny 

986 e Ft veszteseg -, es az ezen id6ponttal vegz6d6 eyre vonatkoz6 eredmeny kimutatasb61, valamint 

kozhasznusagi mellekletb61 all. 

A vezetisJelellfssege az egyszeriisitett eves besZlimo16ert 

A vezetes felel6s az egyszerusitett eves beszamo16nak a szamviteli tOrvenyben foglaltakkal 

osszhangban tOrten6 elkesziteseert es val6s bemutatasaert, valamint az olyan bels6 kontrollokert, 

amelyeket a vezetes szuksegesnek tart ahhoz, hogy lehet6ve valjon az akar csalasb61, akar hibab61 

ered6 lenyeges hibas allitasokt61 mentes egyszerusitett eves beszamol6 elkeszitese. 

A konyvvizsgal6 Jelellfssege 

A mi fele16ssegiink az egyszerusitett eves beszamol6 velemenyezese konyvvizsgaiatunk alapjan. 

Konyvvizsgruatunkat a magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban hajtottuk vegre. 

Ezek a standardok megkovetelik, hogy megfeleljunk az etikai kovetelmenyeknek, valamint hogy a 

konyvvizsgalatot ugy tervezzuk meg es hajtsuk vegre, hogy ke1l6 bizonyossagot szerezzunk arr61, 

hogy az egyszenlsitett eves beszamol6 mentes-e a lenyeges hibas allitasokt61. 

A konyvvizsgalat magaban foglalja olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek celja konyvvizsgalati 

bizonyitekot szerezni az egyszerusitett eves beszamol6ban szerep16 osszegekr61 es kozzetetelekr61. A 

kivalasztott eljarasok, beleertve az egyszeriisitett eves beszamol6 akar csalasb61, akar hibab61 ered6, 

lenyeges hibas allitasai kockazatainak felmereset is, a konyvvizsgal6 megiteleset61 fiiggnek. A 

kockazatok ilyen felmeresekor a konyvvizsgal6 az egyszeriisitett eves beszamol6 gazdalkod6 egyseg 

rutali elkeszitese es val6s bemutatasa szempontjab61 relevans bels6 kontrollt azert merlegeli, hogy 

olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen meg, amelyek az adott korulmenyek kozott megfelel6ek, 

de nem azert, hogy a gazdalkod6 egyseg bels6 kontrolljanak hatekonysagara vonatkoz6an velemenyt 

mondjon. 



A konyvvizsgalat magaban foglalja tovabba az alkalmazott szamviteli politikik megfelel6segenek es a 

vezetes altal keszitett szamviteli becslesek esszenlsegenek, valamint az egyszenlsitett eves beszamo16 

atfog6 prezentalasanak ertekeleset is. 

Meggy6z6destink, hogy a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegend6 es megfelel6 alapot nyujt 

konyvvizsga16i velemenytink megadasahoz. 

Velemeny 

Velemenyiink szerint a kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6 a SZINENERGIA 

EGYESULET 2012. december 31-en fennall6 vagyoni es penziigyi helyzeterol valamint az ezen 

idoponttal vegzodo evre vonatkoz6 jovedelmi helyzeterol a szamviteli torvenyben foglaltakkal 

osszhangban. 

Pees, 2013-03-21 
VARADY 

~ KONYVVIZSGAL6 KFT. ~ 
Varady Z~tan Varady Zoltan 
iigyvezeto Igazgat6 bejegyzett konyvvizsga16 

Varady Konyvvizsgal6 Kft 7636 Pees, Szaturnusz u 11 
7636 Pees, Szaturnusz u.l1. tagsagiszam: 001658 
nyilvantartasba-veteli szam: 000376 
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