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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapftvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év Tárgyév

helyesbítése

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK)

A. Befektetett eszközök 2580 3264
1.Immateriális javak 68 23
II. Tárgyi eszközök 2512 3241

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1003 9708

1.Készletek

II. Követelések 356 7347
Ill. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 647 2361

C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3583 12972

FORRÁSOK (PAsszíVÁK)

D. Saját tőke 2751 -400
1.Induló tőke/jegyzetttőke 150 150
II. Tőkeváltozás/eredmény 3330 2601

111.Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -729 -3151

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 549 13096
1.Hatrasorolt kötelezettséqek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

111.Rövid lejáratú kötelezettségek 549 13096

G. Passzív időbeli elhatárolások 283 276

FORRÁSOK ÖSSZESEN 3583 12972
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapítvány 1·
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-ktmutatasa :

(Adatok ezer forintban)

Alaptevékenyséq Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év lárgyév
tvetyesoitése helyesbítése helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
17615 26974 17615 26974

- tagdíj, alapítótói kapott
befizetés

- támogatások 6477 19064 6477 19064

- adományok
8474 7910 8474 7910

4. Pénzügyi műveletek bevételei 5 4 5 4

5. Rendkívüli bevételek 90 90

ebből:

- alapítótói kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 17620 27068 17620 27068

ebből: közhasznú tevékenység
17620 26974 17620 26974bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások 13036 21348 13036 21348

7. Személyi jellegű ráfordítások 3204 6924 3204 6924

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás 2106 1577 2106 1577

9. Egyéb ráfordítások 3 370 3 370

10. Pénzügyi műveletek
rátordftásai
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

JAlba Sansz Kulturális Alapitvány

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
helyesbítése helyesbítése helyesbítése

11, Rendkívüli ráfordítások

8, Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 18349 30219 18349 30219

ebből: közhasznú tevékenység
30219ráfordításai 18349 18349 30219

C, Adózás előtti eredmény (A-8) -729 -3151 -729 -3151

12, Adófizetési kötelezettség

D, Adózott eredmény (C-lZ)
-729 -3151 -729 -3151

13, Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (0-13)
-729 -3151 -729 -3151

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
4917 3292 4917 3292támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás 60 130 60 130

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, Illetve a Kohéziós

11490 11490Alapból nyújtott támogatás

O. Normatív támogatás

E, A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi

283 276 283 276CXXVl.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva,
KönyWizsgálói záradék D Igen 00 Nem

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.31 12.26.37



PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

IAlba Sansz Kulturális Alapitvány

1.2 Székhely

Irányítószám: ~~~~

Közterület neve: ILL_é_v_a_i .....1.

Település: lszékesfehérvár

Közterület jellege: lutca

Ajtó:Házszám: III 1 Lépcsőház: 1 Emelet:

1.3 Bejegyző határozat száma: 10171.lpIKI·lsI315Islsl 11121010121/[0

1.4 Nyilvántartási szám: @TI]/@I~k-1714141 I 1

1.4 Szervezet adószáma: ~@]@]@]~§]@]- 0-@]~
1.6 Képviselő neve: INemes Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Bábcsoportunk amegye területén kb. 40 előadást tartott kb. 3000 részére.
'Királyság tábor'-t szerveztünk Velencén 150 főként nagycsaládból érkez!), hátrányosh_elyzetü, 6-20 év
közötti gyerek számára.
3: alkalommal tartottunk 3: napos konferenciáit életvezetés, küldetés, jellem, gondolkodásmód, tehetség
émákban.

Életvezetési .elöadássoroz.atot tartotrunk heti renószerességgel átlagosan 50 fo részére családi kap.csolatok,
gyereknevelés, családi pénzkezelés, költségvetési terv készités, stb. témakörben.
Kisközösségi. rádiót múködtetün.k. amivel p4)tenciálisan kb. 20 000 embert érünk el.
Házaspároknak illetve jegyespárnknak tartottunk ~Iatép.ftö vacsorával egybekötött estel kb. 100 fo,
~agyis50 ház.aspár rész.vételével.
2012. júniusában szerveztük meg ,,1 '" Székesfehérvár" elnevezésii rendezvényünket, ahol közel SOOember
fordult meg.
Házasoáros klubunkban 11·12 résztvevő házasoár taJrukozott rendszeresen és llJ. ió házassáG alaniairól

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3_1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Ifejlesztő nevelés, oktatás 1
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közteladat, jogszabályhely: I

12011.évi CXC törvény 4. § (1) al-ul 1
3_3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lóvodás és kisiskolás korú gyermekek 1
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 13000 1
35 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Amegye terül etén kb. 4D előadást tartottunk, ahol több mint 3000 gyereknek sikerült kíkapcsolódást
biztosítanunk. 2012-ben balesetmegeJozéssel kapcsolatos bábelöadás-sorozatot tartottunk, ezzel
párhuzamosan a célcsoport, valamint kontrouesoport részére készített tesztekkel mértiik fel ennek
hatékonyságát.

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.3112.26.37
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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolőja és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Névr'ba Sansz Kulturális AlapItvány

1.2 Székhely

Irányítószám: §]@]@]@]
Közterület neve: LIL_é_v_a_i_. --'-

Település: jszékesfehérvár

Közterüíet jellege:
1utca

Ajtó:Házszám: III I Lépcsőház: I Emelet:

1.3 Bejegyző határozat száma: 10171.lpIK).lsI315Islsl )/12101012)'0]

1.4 Nyilvántartási szám: @12J/~/1714141 I )
1.4 Szervezet adószáma: rn~~@J~@]~-~ -@]~
1.6 Képviselő neve: INemes Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Bábcseportunk aJ. megye terüJetén kb. 40 előadást tartott kb. 3000 részére.
'Királyság tM()r'-t szerveztünk Velencén 150 töként nagycsaJádból érkező, nátrányos h.elyzetü, 6-2.0 év
kőzötti gyerek számára.
3 alkalommal tartottunk 3 napos ko,nferenciát életvezetés, küldetés, jel/em, gondolkodásmód, tehetség
émákban.

Életvezetésielöadássomzatot tan()ttunk heti rene szeresség g el átla:gosan 50 fő részére csaláCi kapcsolait()k,
gyerelmevelés, családi pénzkezelés, kőltségvetési terv készités, stb. témakörben. '
Kisközősségi r:á!liÓl müködtetünk, amivel potenciálisan kb. 2.Q 000 emben érünk el.
Házaspárokrutk illetve jegyespárolm.ak tartettunk kapcsolatépítö vacsorával egybekőtö,n estel kb. 100 ro,
~agyis 50 házaspár részvételével.
2012. jÚniusában szerveztük meg ,,1 ., Székesfehérvár" elnevezésü rendezvényüJ1ket, ahol közel 500 ember
fordult meg. .
Házasoáros kJutlunkllan 11-12 rés,ztvevö házaspár találkozott rendszeresen és aJ_ó házassáa ala:niairól

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként}

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Icsaládok védelme, családok jólétének erősítése I
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: I

/1997. évi XXXI. tv. 17. § (1), 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) 11 1

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Iházaspárok, családok
1

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 125000 1
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Eletvezetési előadássorozatok, konterencták, Idubfoglalkozások, kisközösségi rádi6 miJködtetése, ahol
nemzetkö,zi és hazai elöadók tanottak előadásokat életvezetés, külderes, jellem, gondolkodásmód,
családi kaJlcso,lamk, gyerekn.evelés, családi pénzkezelés, költségvetési terv készítés, jellernfejlödés,
stb. térnak.örökben.

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzjó:1.6 Nyomtatva: 2013.05.3112.26.38



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

IAlba Sansz Kulturális Alapitvány

1.2 Székhely

Irányítószám: ~~~@]
Közterület neve: •..IL_é_v_a_i --'

Település: IszékesfehérVár

Közterület jellege:
lutca

Ajtó:Házszám: III I Lépcsőház: I Emelet:

1.3 Bejegyző határozat száma: 10171:IplKI·lsl315lslsl 1/121ol01211[IJ

1.4 Nyilvántartási szám: @É]/@TIJ/1714141 I I

1.4 Szervezet adószáma: 0~~~~~~~-0 -@]~
1.6 Képviselő neve: INemes Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Bábcsoportunk a megye területén kb. 40 előadást tartott kb. 3000 részére.
'Királyság tábor'-t szerveztünk Veleni::én 150 föként nagycsaláf.llJól érkezö, hárrányos helyz.etü, G-2t1 éN
kÖ.zönigyerek számára
3 alkalommal tartenunk 3 napos konferenciát életvezetés, küldetés, jellem, gondolkodásmód, tehetség
témákban.
Élel'lJezetési el~ássorolatot tartpUunk. h,eti rendszerességgel átIagosan 50 fö részére családi kapcsolatok,
gyereknevelés, családi pénzkezelés, költségvetési terv készítés, stb. témakörben.
Kisközösségi rádiót müködtelÜnk, amivel ~otenciálisan kb. 20 000 embert érünk el.
Házaspámknak illetve jegyespároknak tartottunk kapcsalatépftö vacsorával egybekötött estet kb. 100 fó,
Ivagyis 50 házaspár részvételével. .
2012. júniusába.n szerveztük meg ,,1" Székesfehérvár" elnevezésü rendezvényünket, .ahol közel 500 ember
fordult meg.
Házasooros klubunkiJan 11-12 résztvevő házasDár tafálkozott rendszeresen és a ió házassáa alaDi<liról

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Ilakosság éleminőségének elősegítése I
3.2 Közhasznútevékenységhez kapcsolódó közfeladat. jogszabályhely: I

11997.évi XXXI. tv.H. § (1),2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5)11 1
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Igyermekek, szülők, családok I
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 11000 1
3.5 <özhasznú tevékenység főbb eredményei:
2:012. jÚniusáb~n szerveztlik meg ,,1 ., Székesfehérvár" elnevezésu rendezvénylinket, ah.o·lpro~life
előadások; iH egészségsátoriJ.an vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, tanácsadással; helyi termékek
Ivására a tudatos vásárlás elösegitése érdekében; lcülönbözö mozgást, sportolást segítö szolgáltal!:ÍSO.k;
életvezetési, konfliktuskezelési, pénzkezelési tanácsadás folyt ci résztveVők.számára.

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzi6:1.6 Nyomtatva: 2013.05.3112.26.38
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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

rlIJCIl "" Kulturális Alapítvány

1.2 Székhely

Irányftószám: Település: I~S_Z_é_k_e_S_fe_h_é_rv__ár ~1,
Közterület neve: Il-L_é_v_a_i --1

Közterület jellege: lutca

Ajtó:Házszám: III I Lépcsőház: I Emelet:

1.3 Bejegyző határozat száma: loI71.lpIKI·lsI315Islsl 1/1210101211[IJ

1.4 Nyilvántartási szám: '@Ek~/ 1714141 1 1

1.4 Szervezet adészáma. [!I~El~~~[~El-IIl-@)~
1.6 Képviselő neve: INemes Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Bábcsoll0rtunk at megye területén kb. 40 előadást tartott kb. 3000 részére.
'KirMyság tábo,r'-t szerveztünk Velencén 150 főként nagycsaladból érkezö, hátrányos helyzetü, 6-20 év
kozö,tti gyerek számára.
3 alkalommal tartottunk 3 napos konferenciát életvezetés, küldetés, jellem. gondolkodásmód. tehetség
témákban. .
Életvezetési elÖiul~somzatonanonunK heti rernJszeres5éggel átlagosan 50 fo részére családi kapcsolatok,
gyereknevelés, családi pénzkezelés. költségvetési terv készítés, stb. témakörben.
Kisközösségi rádiót mükootetünk. runivel potenciálisan kb. 20 000 embert érünk el.
Házasp:ároknak illetve jegyespároknak tartottunk kapcsolatépító vacsorávaJ egybekötött estet kb. 100 rö,
vallyis 50 ház,aspárrészvételével.
2'012. júniusában szerveztük meg ••1 'II" Székesfehérvár" elnevezésu rennezvérryünket, ahol Közel 500 ember
fordult meg. '
Ház,asDáros klubunkl:l'an 11-12 részrvevö házasnár találkozott rendszeresen és il!. ió házassáo alaniairól

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Igyermek- és ifjúságvédelem 1
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: I

11997.évi XXXI. tv. 17. § (1), 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (5) 11 I
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: IS-25 év közötti hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 1
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1150 I
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A táborban nagy hangsúlyt feklettünk a prevenciór:a, a csapatépítésre, a kommunikáci6-fejlesztésre, ,ill

logikai képességek fejlesztésre, a test és ac szellem "edzésére" , mely kompetem:iák hozzájárulnak az
életben ill. a.munka világában való érvényesüléshez. A táboroztatás során arra törekedtünk, hogya
gyerekek megtapasztaJják, hogyan tudnak hozzájárulni a közösség munkájához, eredményességéhez.

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.3112.26.38



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melIéklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapitvány

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

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

vagyoni értékű jogok (szoftverek) 23 rádió üzemeltetés

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

egyéb építmények (felújítás) 180 rádió üzemeltetés

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

üzemi berendezések, felszerelések' 1691 rádió üzemeltetés

Közhasznú tevéken~ség érdekében
felhasznált vagyon imutatása

1894(összesen)

Közhasznú tevéken~ség érdekében
felhasznált vagyon imutatása

3359(mindösszesen

, ..
5. Cel szertntt jutattasok ktmutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

O O

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

O O

5.3 Cél szeríntí jutatres megnevezése Előző év Tárgy év

O O

Cél szerinti juttatások kimutatása
O(összesen) O

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) O O

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

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

O O

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen: O O
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapítvány

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

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

üzemi berendezések 95 NCA-KD-07-P0443

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

üzemi berendezések 1370 TÁMOP 5.5.1.

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevéken~ség érdekében
felhasznált vagyon imutatása

1465(összesen)

Közhasznú tevéken~ség érdekében
felhasznált vagyon imutatása

3359(mindösszesen

. -5. Gél szennn jutattasok kímutatasa

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

O O

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
O o

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

O O

Gél szerinti juttatások kimutatása
O(összesen) O

Gél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) O O

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

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

O O

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen: O O
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PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szarvezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 17620 27068
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

283 2761996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
11490a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

-
G. Korrigált bevétel [B-(C+O+E+F)] 17337 15302

H. Összes ráfordítás (kiadás) 18349 30219

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 3204 6924
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 18349 30219

K. Adózott eredmény ·729 -3151

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenyséQet vé9zŐ személyek száma
(a közérdekú önkentes tevékenységről szóló 20 302005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem
Ectv. 32. § (4) aj [(81+82)12> 1.000.000, - Fl)

~ D
Ectv. 32. §(4) b) [Kl+K2>=O] D ~
Eetv. 32. § (4) e) [(I1+12-A1-A2)/(Hl+H2»=O.25J D ~

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesftése

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

Eetv. 32. § (5) b) [(J1+J2)1(Hl+H2»=0.5] ~ D
Eetv. 32. § (5) ej [(L1+L2)/2>= 10 főJ ~ D
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A.kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója ésközhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapítvány

T.irsad"lmiM"'!llljulAsop"nrtfv Pr<JlIrsm· A cssládikozi)~i kt:Ule~y""e.s ••k ésprog"''''''k ""'9"rd3f~~
Támogatási program elnevezése: iTAMOP-S.5,1.B.1lI2-Z0l!.(J152

Támogató megnevezése: Európai Szociális Alap és Magyar Kö<ztársaság

központi költségvetés D
önkormányzati költségvetés OTámogatás forrása:

nemzetközi forrás [i]
más gazdálkodó O

Támogatás időtartama: 2912.06.01.-2913.11.39.

Támogatási összeg: 49220

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 10990

- tárgyévben felhasznált összeg: 10990

- tárgyévben folyósított összeg:
3643 ,

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő [i]
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 977

Dologi
8528

Felhalmozási
<,

1485

Összesen: 10990

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az Alba, Sansz Kulturális Alapftvány jelen p.áJyáLatának,a1apVe1Öcélja Székesfehérvár és térsége családi közösségi
életének erösítése. A p,rojekt keretében megvalósírandó programok minden korosztály számára szötnak, azonban
kiemelten foglalkozunk a.gyermekek mellett ,a szülőkkel és il. gyermekvállalást tervező párokkal; pl: konflikruskezelés a.
há.zasságb<m;gyermekeink tehetségének felisme~ése és támogatása, szülöképzés, házaspáros klub, tanácsadások,
egész napos rendezvények. A programokkal il. családi élet harmonikussallbá tételét kívánjuk elö,segíteni.

AZ uzren evoen vegzen TOOO tevexenyseqex es programoK oemutatasa
Bábcsoportunk a magye területén kb. 40 elöadást tartan kb. 3000 részére.
'Királyság tábor'-t szerveztünk Velencén 150 föként nagycsaládból érkező, hátrányos helyzetü, 6-20 év közöni gyerek
számára. •
~ alkalommal tarrommk z napos konferenciát életvezetés, küldetés, jellem, gondolkodásmód, tehetség témákban.
Életvezetési eloodássorozatot tartanunk heti rendszerességgel átlagosan 50 fö részére J;saJádi kapcsolatok,
gyereknevelés, családi pénzkezelés, költségvetési terv készftés, stb. témakörben.
KiSközösségi rádiót müködtatünk, amivel potenciálisan kb. 20000 embert érünk el.
Házaspároknak iIIetv.e jegyespároknak tartottunk kapcsolatépitö vacsorával eQvbekötön estet kb. 100 M, vaQvis 50
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapítvány

Támogatási program elnevezése:
Ifjúsági tábor

Támogató megnevezése: Székesfehérvár Önkormányzat

központí költségvetés D
önkormányzati költségvetés 00Támogatás forrása:

nemzetközi forrás D
más gazdálkodó D

Támogatás időtartama: 2.iJ12.Il7.30. -201.2.00.04.

Támogatási összeg: 130

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 130 ,

- tárgyévben felhasznált összeg: 130
- tárgyévben folyósított összeg: 130

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 00
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

szeméty' O

Dologi 130

Felhalmozási O

Összesen: 130
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Alapítványunk hosszú évek óta részt vesz táborok szervezéséaerr, önállóan 2.'007-ti).l végzi ezt a tevékenységeI minden
évlJen.
A 2012. július 30-augusztus 4 közötr Velencén megrendezésre került nyári táborra. való jelentkezők létszáma több mírn
100 fO. lett. tr.özel .20 családnak, több mint 70 résztvevönek runrunk kedvezményr nyújtani, ezzel elösegftve, hogya
családból jelentkező 2. 3. 4. gyerek is el tudott jönni.
A tábor programjaíhan nagy hangsúlyr fektettiinka prevencióra, éli csapatépitésre, a kommunikáció--fejlesztésre, éli

Inaikai kélJlesséaek feilesz.tésrea test és a szellem .edzésére".
AZ uzren evnen vegzeu TOOD revexenyseqe« es proqrarnox nemutatasa

Báocsoponunk aJ. megye terül etén kb. 40 elöadást tarton kb. 3000 részére.
'Királyság tábor'-t szerveztünk. Velencén 150 főként nagycsaládböl érkező, hátránYil<s helyzetű, 6-2:0 é:v kőzöni gyerek
számára
3 alkalommal tartottunk 3 napos konferenciát életvezetés, küldetés, jellem, gondoJkodásmód, tehetség témákbaJ!'.
életvezetési előadássorozatot tartottunk heti rendszerességgel átlagosan 50 fö részére családi kapcsolatok,
gyereknevelés, családi pénzkezelés, költségvetési terv készítés, stb. témakörben.
Kisközösségi rádiót müködtatünk, amivel potenciálisan kb. 20 000 emberr érünk el.
Házaspároknak illetve jegyespároknak tartottunk kapcsolatépftö vacsonwal egybekötött estel kb. 100 m. vagyis 50
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melIéklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapítvány

NEA-KK-12-M-0759
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Nemzeti Együttmüködési Alap - Közösségi K.örnyezet Kol1égium

központi költségvetés 00
önkormányzati költségvetés DTámogatás forrása:

nemzetközi forrás D
más gazdálkodó D

Támogatás időtartama: 2:012. június 1. - 2014. március 20.

Támogatási összeg: 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 500

- tárgyévben felhasznált összeg: 500
- tárgyévben folyósftott összeg: 500

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő fXl
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 277

Dologi 223

Felhalmozási O

Összesen: 500

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

- BábcsoportUl1k folyamaIOs müködött. Sikerült bábkészletünket újra cserélni, valamint több új darab is szfnesítt
palettán kat.
- Az "Ifi Sansz Klub" alkalmak heti rendszerességgel, alkafimankérn 3-4 órában kerülmek megsz,ervezésre, 12-2:2-éves
fiatalok részvételével.
- Heti rendszerességgel elöadásokat, fórumbeszélgetéseket tartottunk átlagosan 30 fő részéra.

- Nemzetközi életvezetési konferenciasorozatunkat ,a projektidöszak alatt is 3 alkalommal szerveztük meg átlagosan 100
résztvevővel.

AZ uzren evnen vegzeu TODD tevexenyseqe« es proqramox nemutatasa
Bábcsoportunk amegye területén kb. 40 eloadást tanott kb. 3000 részére.
'Királyság tábor'-t szerveztünk Velencén 150 fö,ként l1agycsaládból érkező, h.átrányos helyzetű, 6-20 év közöm gyerek
számára.
~ alkalommal tanottunk 3.napos konferenciát életvezetés, küldetés, jellem, gondolkodásmód, tehetség témákban.
Életvezetési előadássorozatot tartottunk heti rendszerességgel átlagosan 50 fö részére családi kapcsolatok.
gyereknevelés, családi pénzkezelés, kÖltségvetési terv készítés, stb. témakörben.
Kisközösségi rádiót műkődtetünk, amivel potenciálisan- kb. 20 0.00 embert érünk el.
H1ÍlZaspároknak illetve je~yespárolmak tartottul1kkapcsolatépftö vacsorával egybekötött estel kb. 100 fo, vagyis 50
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapítvány

Támogatási program elnevezése:
Rádió üzemeltetés mukődési támogatása - MA-REZ5I2:012-R-1512012 ..

Támogató megnevezése: Médiatanács és Médiaszolgáltatás- Támogató és Vagyonk.ezelo .Alap

központi költségvetés 00
önkormányzati költségvetés DTámogatás forrása:

nemzetközi forrás D
más gazdálkodó D

Támogatás időtartama: 2012.03.01.-2012.12.31.

Támogatási összeg: 3094

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3094

- tárgyévben felhasznált összeg: 3094

- tárgyévben folyósított összeg:
3094

Támogatás típusa: visszatérílendö O vissza nem térítendő !il
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 2650

Dologi
444

Felhalmozási O

Összesen: 3094 ,

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A RádióSansz Kisközösségi Rádió folyamatosan, megszakitás nélkül folytatta mösorszolgáltmási tevék:enységét napi
124 órában, melyben :3 munkatárs ,dolgozon.
MiíködéséI jelemös százalékIJan magánszemélyektöl és nem mag,ánszemélyekröl kaporr adományokIJól, ez.en kívül
pályázati támogatásokból finanszírozta az Alba Sansz Kulturális Alapítvány.
A RádióSansz Kisközösségi Rádió médiaszolgáltatöi tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat nagyobbrészt
középiskolás, főiskolás, egyetemista, valamint felnöttönkéntesek munkája révén valósftottuk meg.

AZ uzren evoen vegzen TOOO tevexenyseqex es programoK oemutatasa
Bábcsoportunk a magye területén kb. 40 elöadást tartan kb. 3mOO részére.
'Királyság tábor'-t szerveztünk Velencén 150 főként nagycsaJádbóJ érkező, hátráinyGs helyzetO, &-2:0éN kö,zótti gyerek
számára..
3 alkalommal tartottunk 3 napos konferenciát életvezetés, küldetés, jellem, gondtlJlIDdásmód, tehetség témákban.
életvezetési előadássorozatot tartottunk heti rendszerességgel átlagosan 50 fo részére családi kapcsolatok,
gyel'elmevelés, családi pénzkezelés. költségvetési terv k.észités, stb. témakörben.
Kisközösségi rádi6t müködtetünk, amivel potenciálisan kb. 20 000 embert érünk el.
Házaspál'oknak illetve je.gyespárokrlak tartottunk kapcsolartépítö vacsorávaJ egybekötön estel kb. 100 M, vagyis 50

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2013.05.31 12.26.40



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melIéklete PK-142

Szervezet neve:

IAlba Sansz Kulturális Alapítvány

MA-KMUSZ2011-03J2011.
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: Médiatanru:.s fis Médiaszolgáltatás- Támogató fis Vagyonkezelő Alap

központi költségvetés [xl
önkormányzati költségvetés OTámogatás forrása:

nemzetközi forrás O
más gazdálkodó O

Támogatás időtartama: 2011. november - 2012. március S.

Támogatási összeg: 989

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 360

- tárgyévben felhasznált összeg: 360
- tárgyévben folyósított összeg:

198

Támogatás típusa: visszatérítendő O vissza nem térítendő 00
Tárgyévben felhasznált összeg résztetezése jogcímenként

Személyi O

Dologi
O

Felhalmozási 360

Összesen: 360
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A h~jlesztések eredményeként több területen is időt és költséget- takaritonunk meg.
AminDségi munkavégzésh.ez elengedhetetlen számunkra at zenekari ful'llételek sok sávon való rögzítése és annak
!feldolgozása, ezén került első hel}o{reéli ooksátvos felvevő, majd a keverő beszerzése.
A saját készitésil milsorszrunainkat több önkéntes készitette at beszerzett mp3 felvevővel, valan"lint az Új vágó (és
!felvevő) géppel.
lA basszus alap és il! mikrofonok a hang visszaadást, at ol boksz a jeltovábbítást segítette jelentösen.
A komoreeszor és at hanotaJ vezérlö a. hanotechnikust seoíti éla külső helvszíni közvetítések eerán amikor nincs

AZ uzren evnen vegzen TODD revexenyseqex es proqramox nemutatasa
Bábcsop-onunk il! megye terül etén kb. 40 előadást tanott kb. 3000 részére. ,
'Kir,ályság táhor'-t szerveztünk. Velencén 150 főként nagycsaládból érkező, hátrányos helyzetű, &-20 év közötti gyerek
számára.
13 alkalommal tartottunk 3 napos konferenciát életvezetés, küldetés, jellem, gondolkodásmód, tehetség témákban.
Életvezetési előadássorozatot tartottunk heti rendszerességgel átlagosan5fi fo részére családi kapcsolatok,
gyereknevelés, családi pénzkezelés, költségvetési terv készítés, stb. témakörben.
Kisközösségi rádiót müxöuterünk, ami'llel potenciálisan kb. 20000 embert érünk el.
Htázaspámknak illetve jegyespároknak tartottunk kapcsolatépftö vacsorával egybekötött estet kb. 100 fo, vagyis 50
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