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I.	  ÉVES	  BESZÁMOLÓ

ESZKÖZÖK	   MÉRLEG,	  2011.	  DECEMBER	  31.	  	  	  	  	  	  FORRÁSOK	  (eFt)

előző	  év tárgy	  év előző	  
év

tárgy	  év

A)	  BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

12.694 27.194 D)	  SAJÁT	  TŐKE 15.865 32.816

I.	  Immateriális	  javak 1.327 I.	  Induló	  tőke

II.	  Tárgyi	  eszközök 12.694 25.867 II.	  Tőkeváltozás 5.660 15.865

III.	  BefekteteG	  pénzügyi	  
eszközök

III.	  LekötöG	  tartalék

IV.	  BefekteteG	  eszközök	  
értékhelyesbítése

IV.	  Értékelési	  tartalék

B)	  FORGÓESZKÖZÖK 3.740 5.749 V.	  Tárgyévi	  eredmény	  
alaptevékenységből	  
(közhasznú	  tevékenységből)

10.205 16.951

I.	  Készletek VI.	  Tárgyévi	  eredmény	  
vállalkozási	  tevékenységből

II.	  Követelések 12 E)	  CÉLTARTALÉK

III.	  Értékpapírok F)	  KÖTELEZETTSÉGEK 500 107

IV.	  Pénzeszközök 3.728 5.749 I.	  Hosszú	  lejáratú	  
kötelezeGségek

C)	  AKTÍV	  IDŐBELI	  
ELHATÁROLÁSOK

II.	  Rövid	  lejáratú	  
kötelezeGségek

500 107

G)	  Passzív	  időbeli	  
elhatárolások

69 20

ESZKÖZÖK	  ÖSSZESEN 16.434 32.943 FORRÁSOK	  ÖSSZESEN 16.434 32.943



EREDMÉNYKIMUTATÁS,	  2011.	  DECEMBER	  31.	   	   	   (eFt-‐ban)

Közhasznú	  eredménykimutatás	  2011.	  december	  31.

Megnevezés Előző	  év Tárgy	  év

A.	  Összes	  közhasznú	  tevékenység	  bevétele 13.742 20.257

1.	  Közhasznú	  célú	  működésre	  kapoG	  támogatás 12.742 20.184

a)	  alapítótól

b)	  közpon/	  költségvetéstől

c)	  helyi	  önkormányza=ól

d)	  egyéb 12.742 20.184

2.	  PályázaZ	  úton	  nyert	  támogatás

3.	  Közhasznú	  tevékenységből	  származó	  bevétel 12 22

4.	  Tagdíjból	  származó	  bevétel 16 15

5.	  Egyéb	  bevétel 972 36

B.	  Vállalkozási	  tevékenységből	  származó	  bevétel

C.	  Összes	  bevétel 13.742 20.257

D.	  Közhasznú	  tevékenység	  ráfordításai 3.537 3.306

Anyagjellegű	  ráfordítások 2.145 2.706

Személyi	  jellegű	  ráfordítások 459 317

Értékcsökkenési	  leírás 932 283

Egyéb	  ráfordítások 1 0

Pénzügyi	  műveletek	  ráfordításai

Rendkívüli	  ráfordítások

E.	  Vállalkozási	  tevékenység	  ráfordításai 0 0

Anyagjellegű	  ráfordítások

Személyi	  jellegű	  ráfordítások

Értékcsökkenési	  leírás

Egyéb	  ráfordítások

Pénzügyi	  műveletek	  ráfordításai

Rendkívüli	  ráfordítások

F.	  Összes	  ráfordítás 3.537 3.306

G.	  Adózás	  előr	  eredmény 10.205 16.951

H.	  Adófizetési	  kötelezetség

I.	  Tárgyévi	  vállalkozási	  eredmény

J.	  Tárgyévi	  közhasznú	  eredmény 10.205 16.951



Tájékoztató	  adatok:

Közhasznú	  célú	  működésre	  kapot	  támogatás

	   magánszemélytől	  kapoG:	   15.888.906	  Ft

	   jogi	  személytól	  kapoG:	   958.600	  Ft

	   külföldi	  adomány:	   3.336.193	  Ft

	   Összesen:	   20.183.699Ft

Közhasznú	  tevékenységből	  származó	  bevétel:

	   Egyéb	  árbevétel:	   21.770	  Ft

Tagdíj:	  	   15.000	  Ft

Az	  egyéb	  bevételek:	  

	   Kamat:	   36.283	  Ft

II.	  A	  vagyon	  felhasználásával	  kapcsolatos	  információk

A	  Pangea	  -‐	  Az	  Egyetemes	  Emberi	  Nemzetért	  Egyesület	  2009.	  október	  3-‐án	  alakult.

2011-‐ben	   az	   Egyesület	   vagyona	   összességében	   16.109	   eFt-‐tal 	   növekedeG,	   ahogy	   ezt	   a	  

mérlegfőösszeg	  változása	  is	  mutatja.	  Az	  egyesület	  saját	  tőkéje	  11.751	  eFt-‐tal	  növekedeG.

Az	  egyesület	  tárgyi	  eszközei:

Immateriális	  javak	  és	  tárgyi	  eszközök	  állományának	  alakulása	  (eFt)Immateriális	  javak	  és	  tárgyi	  eszközök	  állományának	  alakulása	  (eFt)Immateriális	  javak	  és	  tárgyi	  eszközök	  állományának	  alakulása	  (eFt)Immateriális	  javak	  és	  tárgyi	  eszközök	  állományának	  alakulása	  (eFt)Immateriális	  javak	  és	  tárgyi	  eszközök	  állományának	  alakulása	  (eFt)

Megnevezés
Brutó	  érték	  
2011.	  dec.	  31

Tárgy	  évi	  ért.	  
Csökk

Halmozot	  
ért.csökk

Netó	  érték	  
2011.	  dec.31

Immateriális	  javaka 	  1.417 	  90 	   	  1.327

Ingatlanok	  és	  vagyoni	  
értékű	  jogok 25.720 	  14 	   	  25.706

Műszaki	  gépek,	  
berendezések,	  járművek 	  206 	  57 	   	  149

Egyéb	  berendezések,	  
felszerelések 	  1.067 	  123 932	   	  12

Tenyészállatok 	   	   	   	  

Az	  Egyesület	  rendelkezésére	  álló	  pénzeszköz	  állomány	  2011.	  december	  31-‐én	  5.748.331	  Ft.



A	  mérlegben	  kimutatot	  pénzeszközök	  megoszlása:

	   Elszámolási	  betétszámla:	   5.323.701	  Ft

Házi	  pénztár:	   424.630	  Ft

Rövid	  lejáratú	  kötelezetségek:

	   Belföldi	  Szállítók:	  	   107.225	  Ft

Passzív	  időbeli	  elhatárolások:

	   KötelezeGségek,	  ráfordítások	  passzív	  időbeli	  elhatárolása 	   20.000	  Ft

IV. Kimutatás	  a	  vezető	  Gsztségviselők	  jutatásairól

A	  közhasznú	  szervezet	  vezető	  Zsztviselőinek	  nem	  nyújtoG	  pénzbeli	  juGatásokat.

V. Beszámoló	  a	  közhasznú	  tevékenységről

A	  Pangea 	  Egyesület	  –	  az	  alapszabályában	  foglalat	  célokkal	  összhangban	  -‐	  2011	  során	  folytaGa	  a	  
Mikebudai	  Tanulmányozás	  és	  Elmélkedés	  Park	  kialakítását	  és	  fejlesztését.	  

2011	   februárjában	  az	  Egyesület	  megvásárolta	  a 	  már	   meglévő	  terület	   szomszédságában	   lévő	  
régi 	  iskolaépületet	   (2736	  Mikebuda,	   Örkényi 	  út	   11.),	   melyben	  a	  Park	   szerves 	  részeként	   egy	  
tanulmányi	   központ	   kialakítását	   kezdtük	   meg.	   Mivel 	   az	   iskolaépület	   teljesen	   lerobbant	  
állapotban	  van,	  ezért	  annak	  az	  alapoktól	  történő	  felújítására	  van	  szükség,	  amit	  az	  Egyesület	  a	  
finanszírozási 	  lehetőségek	  alakulásának	  ritmusában	  fod	  megvalósítni.	  2011	  második	  felében	  a	  
tetőszerkezet	  cseréjének	  munkálatai 	  kezdődtek	  meg,	  mely	   végén	  az	  épület	  új	  tetőszerkezetet	  
kapoG.

Az	  év	   során	  –	  ahol 	  erre 	  szükség	  volt	   –	   javításokat	  illetve	  felújítást	  végeztünk	  a	  Park	  területén	  	  
található	  más	  épületeken,	  illetve	  gondoztuk	  és	  fejleszteGük	  a	  Park	  zöldterületet.	  

A	   Park	   számos	   kulturális 	   és	   közösségfenntartó	   rendezvénynek	   és 	   nemzetközi	   eseménynek	  
adoG	  oGhont,	  illetve	  folyamatosan	  lehetőséget	  adoG	  a	  céljaival 	  összhangban	  álló	  tudományos	  
tevékenység	  végzésére	  is.
	  
Mivel	  az	   Egyesület	   a 	  Park	   tevékenységét	   kizárólag	  magánszemélyek	  önkéntes 	  adományaiból	  
tartja 	  fenn	  és 	   fejleszZ,	   az	   Egyesület	   2011	   során	   tovább	   folytaGa	   intenzív	   támogatás-‐gyűjtő	  
kampányait.

Budapest,	  2012.	  május	  30.
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