A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-30 18:23:41. Érkeztetési szám: EB00530377

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

2 0 5 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Biatorbágy
Közterület jellege:

Meggyfa u
23

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

1 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 1 0 9 4 3

/P k.6 0 2 3 7 2 /2 0 0 4

1 8 1 1 34 6 8

1

1 3

Filep Irén

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Biatorbágy

2 0 2 1

0 5

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

486

501

I. Készletek
II. Követelések

12

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

486

489

11
497

501

Saját tőke

485

490

I. Induló tőke/jegyzett tőke

392

485

II. Tőkeváltozás/eredmény

25

3

68

2

1

11

1

11

486

501

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

99

120

99

120

52

60

52

60

48

61

48

61

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok

20

20

4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

99

120

99

120

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

99

121

99

121

5. Anyagjellegű ráfordítások

17

27

17

27

6. Személyi jellegű ráfordítások

39

39

34

34

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

14

18

14

18

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

31

118

31

118

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

81

81

68

2

68

2

68

2

68

2

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.30 19.10.33

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

23

41

23

41

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

20

20

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2 0 5 1

Település:

Biatorbágy
Közterület jellege:

Meggyfa u

23

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 1 0 0 / P k .6 0 2 3 7 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 04

0 0 1 0 9 4 3

1 8 1 1 34 6 8

1

1 3

Filep Irén

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szenvedélybetegség megelőzés, cslaádsegítő, tudomá

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997 évi CLV.tv.2011. évi CCXI tv.

2014. évi LXXVI. tv. 2 §, ; 4 §. Alaptörvény XI. cikk
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 6-50
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

0
Tárgy év

0
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

0
Tárgy év

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0
Tárgy év (2)

0

0

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
99

120

23

41

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

76

79

H. Összes ráfordítás (kiadás)

31

118

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

39

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

81

K. Adózott eredmény

68

2

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület
Támogatási program elnevezése: nem volt
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

MODINA Európai Szociális Háló Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

MODINA SZOCIÁLIS HÁLÓ
ÉS
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET
2051 BIATORBÁGY MEGGYFA U. 23.
2020. ÉV

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
A MODINA SZOCIÁLIS HÁLÓ EGYESÜLET 2017. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
BESZÁMOLÓJÁHOZ
Az egyesület 2004. 04.07-én alakult meg 10 tag részvételével. Céljuk a hátrányos helyzetű rétegek, különösen a
kisgyermekes anyák és az ötven éven felüliek elhelyezkedési gondjainak segítése volt.
Az egyesület céljaihoz kétszer kapott önkormányzati és kétszer költségvetési (NEA) támogatást., amelyekkel
minden esetben el is számolt. A támogatásból egy részt munkába visszatérni szándékozó kisgyermekes
anyákat támogattak oly módon, hogy részükre a lehetőségeiket feltáró tájékoztató előadásokat szerveztek.
Másrészt működési költségeket fedeztünk.
2008 év végére az egyesület tagjainak egy része külföldre távozott. ill. magánéleti problémák miatt nem tudták
tovább vállalni a közvetlen egyesületi tevékenységet, és nem tudták vállalni a befizetését. Nem fizetés miatt
kizárásra került hat tag és kilépett két tag.
2009. augusztusában az egyesület újjá szerveződött és a kilépett ill. kizárt tagok helyére új tagok léptek be. Igy
az egyesület tagsága 2009. december 31-én 12 fő volt, akik a tagdíjat is rendszeresen fizették és fizetik
Fő céljai nem változtak jelentősen, továbbra is elsősorban a GYES-GYED-GYET alatti, aktív korú nem
foglalkoztatott, ill. a 40 felettiek – munkaerőpiacra való visszatérésének támogatása, és az ehhez kapcsolódó
szociális célú szolgáltatások nyújtása maradt. De kiegészült :
 Az írástudományokkal, és a kézírások vizsgálatának szakmai támogatásával, az írástudományok
továbbfejlesztésének támogatásával
 A hátrányos helyzetű és rászorult személyek személyiségfejlesztésének, tanulási módszertanának
támogatásával
 Oktatással, pályaválasztással kapcsolatos tanácsadás támogatásával, és ehhez oktatások, előadások
szervezésével, továbbképzések szervezésével
 Hitéleti tevékenység támogatásával
 Pszichológiai tevékenység támogatásával, melynek keretében függőség megelőzésére kutyás terápiák
alkalmazásnak lehetőségeinek feltárásával foglalkozó egyetemi epidemiológiai kutatásával is
elkezdtünk foglalkozni összefogva az ELTE ezzel foglalkozó kutatóival.
 ezen túlmenően, iskolák pedagógusainak és a szülőknek szerveztünk kineozológiai előadásokat,
elsősorban a mozgásterápiára koncentrálva.
 Már 2019-ben is terveztünk, majd 2020 évben egy képzőművészeti kiállítást, elsősorban festményekből
Biatorbágyon. Sajnos a Pandémia mindkét évben a tervezett előadások sorsába beleszólt. Úgy tűnik,
hogy talán 2021-ben őszre sikerül megszervezni. És az iskolákkal is tudunk majd együttműködni.
 Rendezvényeink szervezésében a Biatorbágyi Juhász Ferenc művelődési háztól sok segítséget kapunk.
Az újjászerveződött egyesület céljai kiegészültek az alábbi közhasznú célokkal:







Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
Tudományos tevékenység, kutatás
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
Rehabilitációs foglalkozások
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése –ide értve a
munkaerő-kölcsönzés koordinálását is – és a kapocsoldó szolgáltatásokat.
A célok mellett változott az egyesület székhelye is Budapestről Biatorbágyra került.




A fentiek keretében például iskolák pedagógusainak és a szülőknek szerveztünk kineozológiai
előadásokat, elsősorban a mozgásterápiára koncentrálva.
Már 2019-ben is terveztünk, majd 2020 évben egy képzőművészeti kiállítást, elsősorban festményekből
Biatorbágyon. Sajnos a Pandémia mindkét évben a tervezett előadások sorsába beleszólt. Úgy tűnik,
hogy talán 2021-ben őszre sikerül megszervezni. És az iskolákkal is tudunk majd együttműködni.
Rendezvényeink szervezésében a Biatorbágyi Juhász Ferenc művelődési háztól sok segítséget kapunk.

Az egyesület bankszámláját a CIB bank vezeti. Bankszámla szám: 10700062-65601956-51100005 melyre
most már könnyebben tudnak fizetni a távoli helységekben tartózkodó tagok is
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Az egyesület tisztségviselői 2020. december 31-én:
Filep Irén
Németh Zoltán
Németh –Kakuszi Krisztina

elnök
alelnök
titkár, pénztáros

2020. év eredményei:
• A biatorbágyi önkormányzattal kialakított kapcsolat révén díjmentesen biztosítanak helyiséget a
programjainkhoz és hirdetik is azokat a program füzetükben, amely minden biatorbágyi lakos számára
elérhet, de a honlapjukon is fenn van. .
• Sikerült kapcsolatot kialakítani több civil szervezettel amely során könnyebben érjük el a
célszemélyeket. Támogatás nyújtunk az önéletrajzok összeállításában, viselkedési módszereket
mutatunk be.
• Segítséget nyújtottunk szállító eszköz és ember biztosításával a helyi katolikus karitász szervezetet az
adományok szét elosztásában.
Sem 2019-ben sem 2020 évben már nem nyújtottunk be támogatási kérelmet, mert a Pandémia miatt már nem
nagyon volt lehetőség szabad mozgásra.
Csak az SZJA 1 %-ból és egy magánszemély adományából volt lehetőség a működési költségek fedezetére.
Az egyesületnek 2020-ben tagdíjakból 60 Eft és SZJA 1 %-ból 41 Eft bevétele és egy magánszemélytől 20 Eft-ot
kapott.
A 46 Eft anyagjellegű ráfordítások nyomtatvány, posta kts, és domain regisztráció fenntartása kapcsán merültek
fel.
Pénzügyi ráfordításaink összege 18 Eft, mely az elszámolási számlával kapcsolatban merültek fel. Bevételünk
nem volt a bankszámlához kapcsolóan.
Bevételünk összesen 121 Eft , mely döntően tagdíjak , támogatások voltak.
2020. december 31-én az egyesület vagyona 393 Eft volt. szemben a 2019.évi 485 Eft-tal, jelentősen
csökkent. A vagyon teljes egészében készpénzből áll.
Az egyesület tisztségviselői társadalmi munkában végzik az egyesület ügyvitelét és a könyvelést. is. A könyvelő
program használatát az egyik tag 2020-ban is az előző évekhez hasonlóan ingyenesen biztosítja, ahogyan az
irodahasználatot egy másik tag biztosítja. Az egyesület jelenleg nem tudja megfizetni ezeket a költségeket.
Az egyesület tisztségviselői a pandémia elmúltával továbbra is igyekeznek támogatásokra pályázni, de fontos,
hogy megfelelő és jó, és precíz programot dolgozzunk ki, de ehhez a tagok aktív közreműködése is szükséges
A közhasznúsági beszámolót a tagok 2021 május 30-i közgyűlésén az 1/KH/2021 határozatával egyhangúlag
elfogadták.
Biatorbágy, 2021.május 30

Filep Irén
Egyesületi elnök
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