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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet neve: 

lÉSZAK HEVESI 33 VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNU EGYESÜLET 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 

Előző év Előző év 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKT[VÁK) 

A. Befektetett eszközök o 
l. Immateriális javak o 
11. Tárgyi eszközök o 
lll. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök o 
l. Készletek 

11. Követelések o 
lll. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 

c. Aktfv időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN o 
FORRÁSOK (PASSZ[VÁK) 

D. Saját tőke -2 

l. Induló tőke/jegyzett tőke o 
11. Tőkeváltozás/eredmény 

lll. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -2 

VI. Tárgyévi erdernény vállalkozási tevékenységből o 
E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 2 
l. Hátrasorolt kötelezettségek 

11. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

111. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN o 

PK-142 

(Adatok ezer forintban.) 

Tárgyév 

1945 

1945 

1151 

7 

1144 

9 256 

12352 

·2 439 

o 
·2 

·2 437 

o 

14 786 

14 786 

5 

12352 
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~ 
. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

lÉSZAK HEVESI 33 VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNU EGYESÜLET 

Az egyszerűsftett éves beszámoló eredmény-kimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év tárgyév előző év e/6ző év tárgyév előzóév előző év tárgyév 
hetyesbftése helyesbftése helyesbftése 

1. Értékesftés nettó árbevétele o o o o o o 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke o o o o o 

3. Egyéb bevételek o 1513~ o o o 15134 

- tagdíj, alapftótól kapott 
befizetés o 104 o o o 104 

- támogatások o 15 023 o o o 15023 

-adományok o o o o o o 

4. Pénzügyi mUveletek bevételei o 2 o o 2 

5. Rendkívüli bevételek o o o o o o 
ebből: 

- alapítótól kapott befizetés o o ( o o o 

- támogatások o o o o o o 

A. összes bevétel (1+2+3+4+5) o 15136 o o o 15136 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei o 15 023 o o o 15 023 

6. Anyagjellegű ráfordítások 2 7 538 o o 2 7 538 

7. Személyi jellegű ráfordítások o 9 001 o o o 9 001 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai o 746 o o o 746 

8. Értékcsökkenés! leírás o 705 o o o o o 705 

9. Egyéb ráfordftások o o o o o o o o 
10. PénzOgyi műveletek 
ráfordítása1 o 329 o o o o o 329 

.. 
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Szervezet neve: 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

\ÉSZAK HEVESI 33 VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNU EGYESÜLET 

PK-142 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
he/yesb{tése helyesb/tése helyesbftése 

11. Rendkivüli ráfordftások o o o o o o o o 

B. Összes ráfordftás 
(6+7+8+9+10+11) 2 17 573 o o c 2 o 17573 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordftásai 2 17 573 o 2 17 573 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) _, -2 437 o o o _, o -2 437 

12. Adófizetési kötelezettség 

D. Adózott eredmény (C-12) _, -2 437 o o o -2 o -2 437 

13. Jóváhagyott osztalék o o o o o o o o 

E. Tárgyévi eredmény (D-13) 
-2 -2 437 o o o -2 o -2 437 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás o 15023 c o { o o 15023 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás o o o o 

C. Az EuróJ?.ai Unió strukturális 
alapjaiból, Illetve a Kohéziós o o o o o o o o Alapból nyújtott támogatás 

D. Normatfv támogatás o o o o o o o o 

E. A személyi jövedelamadó 
meghatározott részének adózó 
rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi o o o o o o o o CXXVJ.töiVény alapján kiutalt 
összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel o o o o o o o o 

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. 
Könyvvizsgálói záradék 00 Igen D Nem 
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~ 
. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

1. Szervezet azonosító adatai 

1.1 Név 

• jESZAK HEVESI 33 VIDÉKFEJLESZTESI KÖZHASZNU EGYESÜLET 

l 
1.2 Székhely 

lrányftószám: §]~~@] Település: 
!PÉTERVÁSÁRA l 

Közterület neve: IKEGLEVICH l Közterület jellege: 
jút l 

Házszám: j26 l Lépcsőház: l l Emelet: l l Ajtó: t t 
1.3 Bejegyző határozat száma: tl[ot-tP!Kt·t6lotoJ4tal t11ziol1[11 1lill 
1.4 Nyilvántartási szám: [ilij/lOE]/jzj4jzj1j l 
1.4 Szervezet adószáma: lilil~~@)@][!j@l-[!]-[!J@J 

1.6 Képviselö neve: jEGED ISTVÁN l 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A} Eszak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznu Egyesiilet 2012. április l-ével kapta meg a LEADER HACS 
clmblrtokosságot. Az egyesOlet 2012. májusától 4 !ős munkaszervezetet milködtetett, amely az Európal 
Mezögazdaságl Vidékfejlesztési Alap lll. tengelyes pályázatalnak kezelését végezte a helyi akciócsoport 
erületén. 4 jogeimen kerilli pályázat kiírásra:mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek 

ösztönzése, fatumegujitás, falufejlesztés és, vidéki örökség megőrzése. A munkaszervezet a pályázatokhoz 
kapcsolódóan tájékoztató fórumokat tartott az Irányitó Hatóság által meghatározott gyakorisággal, 
képzéseken, regionális értekezleteken vett részt, a helyi közösség tájékoztatás érdekében honlapot 
müködtetett, egyéb sa)tómegjelenéseken /más weboldal, tv, ujság/ keresztül adott tájékoztatást, a 
pályázóknál előzetes helyszíni szemlét végzett. A munkaszervezet pétervásárai irodájában hosszabbitott 
nyitva tartással állt az ügyfelek rendelkezésére, többnyire pályázati tanácsadással, 25 db intézkedés valósul 
meg. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: IKULTURA,OKTATÁS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS l 
3.2 Közhaszn ú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat. jogszabályhel y: !A mezőgazd. agrár-fejl., halászati támo- l 

Igatásokhoz és egyéb. int.kapcs. elj. egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. §-a szer. l 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 133 KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATAI, VÁLLALKOZÓK l 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
134000 l 

Mikrovállalkozások fejlesztése: 7 db benyujtott pályázat 
Turisztikaitevékenységek ösztönzése: 13 db benyujtott pályázat 
Vidéki örökség )ogclmen: 10 db benyujtott pályázat 
Falumegujitás- és fejlesztés jogcímen: 14 db benyujtott pályázat 
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~ 
. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

lÉSZAK HEVESI 33 VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNU EGYESÜLET 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

PÉNZESZKÖZ 17573 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK 

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Közhasznú tevéken~ség érdekében 
felhasznált vagyon im utatása 

17 573 (összesen) 

Közhasznú tevéken~ség érdekében 
felhasznált vagyon iruutatása 

17 573 (mindösszesen 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

MVH MÜKÖDÉSI KIADÁSOKRA o 15 022 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

TAGDIJ MÜKÖDÉSI KIADÁSOKRA o 104 

5.3 Cél szerinti j utattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) o 1512 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) o 1512 

6. Vezető tisztségvisel6knek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

ELNÖK, ELNÖKSÉGITAGOK o 746 

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

o o 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 

juttatás összesen: o 746 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

lÉSZAK HEVESI 33 VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNU EGYESÜLET 

7. KözhasznO jogállás megállapításához szUkséges mutatók 
(Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel o 15136 

ebből: 

C. A személy/ jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló o o 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel o o 
E. Normatfv támogatás o o 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaíból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyOjtott támogatás o o 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] o 15136 

H. Összes ráfordftás (kiadás) 2 17 573 

l. Ebből személy/ jellegíl ráfordítás o 9 001 

J. KözhasznO tevékenység ráfordftásai 2 17 573 

K. Adózott eredmény -2 -2 437 

L. A szervezet munkájában közremílködő közérdekű önkéntes 
tevékenysé%et vé~ző személyek száma 
&a közérdek • önk ntes tevékenységről szóló o o 005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesitése 

Igen Nem 

Ectv. 32.§ (4) a) [(81+82)12 > 1.000.000, -Ft] ~ D 
Ectv. 32.§ (4) b) [Kl+K2>-0} D ~ 
Ectv. 32.§ (4) c) [(/l+/2-Al-A2)/(Hl+H2}>=0,25} ~ D 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesitése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02} D ~ 

Ectv. 32.§ (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5} ~ D 
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)/2>= 10 fő] D ~ 
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~ 
. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szarvezet neve: 

lÉSZAK HEVESI 33 VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNU EGYESÜLET 

Támogatási program elnevezése: 
LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK FELADAT ELLÁTÁSÁHOZ AZ EURÖPAI MEZÖGAZDASÁGI 
jvmEKFEJLESZTE:SI ALAPBÓL NYUJTANDÓ VIDEKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 

Támogató megnevezése: MEZOGAZDASAGI VIDEKFEJLESZTESI HIVATAL 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D Támogatás forrása: 

nemzetközi forrás 00 
más gazdálkodó D 

Támogatás időtartama: 12012. APRILIS 01-TOL 
2015. OKTÓBER 31-IG 

Támogatási összeg: 102 249 

• ebből a tárgyévre jutó összeg: 39 090 

- tárgyévben felhasznált összeg: 15 023 

-tárgyévben folyósflott összeg: 
5 767 

Támogatás tfpusa: visszatérftendő D vissza nem térftendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 9001 

Dologi 7 538 

Felhalmozási 1034 

Összesen: 17 573 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Az EgyesOlet a 2012. évben kapott támogatásait kizárólag az egyesület és munkaszervezete müködtetésére, a mtiködési 
teltételek megteremtésére fordltotta. 4 munkavállaló bérjellegO juttatása! 11 fö 8.5 hónapra, 3 fő 8 hónapra/9 fős 
elnökség tiszteletdija /2 hónap/ bérleti dijak, rezsi költségek, irodabutor, informatikai eszközök beszerzése, beléptetö 
rendszer kiépítése, egyéb ráfordítások. A támogatás felhasználásának szabályai: A helyi akciócsoport mUködtetési 
költségei az Európai Mezögazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályiról sz ó ló rendelet alapján szán10lhatóak el. 

AZ uz1et1 evoen vegzeu 1~1m teveKenysegeK es prograrnaK nemuratasa 
~ jogeimen került pályázat kllrásra: mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, 
falumegujitás, falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése. A munkaszervezet a pályázatokhoz kapcsolódóan tájékoztató 
fórumokat tartott, képzéseken, regionális értekezleteken vett részt. A helyi közösségak tájékoztatása érdekében 
honlapot mOködtetett, egyéb sajtómegjelenéseken keresztUl adott tájékoztatást a pályázóknak. Többnyire pályázati 
~~ácsadással 25 db intézkedés valósult meg. Az EgyesOlet legtöbb szerve a közgyülés, 3 alkalommal, az elnökség 7 
!alkalommal Olésezett. A munkaszervezet 11 db fórumot tartott. Kötelezö és önként válfalt feladatairól az Irányitó 
hatóság felé munkatervi beszámoló keretében negyedévente beszámolt, valamennyi 100 %-ban elfogadásra került. 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tagjai részére 

Az egyszerűsEtett éves beszámolóról készült jelentés 

Elvégeztem az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (a vizsgált szervezet) 
mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének a 
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra 
elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 12 352 eFt, a 
mér!eg szerinti eredmény -2 437 eFt veszteség -, és az ezen időponttal végződő évre 
vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az 
egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint a közhasznúsági 
mellékletből áll. 

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és 
a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért 
és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés 
szükségesnek tatt ahhoz, hogy lehetövé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

A könyvvizsgáló felelőssége 

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom 
alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai 
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, 
hogy kellő bizonyosságat szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a 
lényeges hibás állításoktóL 
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 
könyvvizsgálati bizonyítékat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő 

összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások - beleértve az egyszerűsített éves 
beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának 
felmérését is - a könyvvizsgáló megítélésétől fuggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a 
könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott kötülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott 
számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés által készített számviteli becslések 
ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését 
IS. 

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához. 



Záradék (vélemény) 
A könyvvizsgálat során az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati 
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint 
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságo! szereztem arról, hogy 
az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli 
elvek szerint készítették el. V éleményern szerint az egyszerűsitett éves beszámoló az Észak 
Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2012. december 31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

Pétervására, 2013. május 15. 
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