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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített 
I

éves beszárnolója és közhasznúsági rnelléklet I PI<-642

202o. év

Tárgyév:A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

oL F őv ár os i Törvénvszék
ldószakterjedelme: eoész év ffi töredékév! EtrEtr-trtr_Etr trtrtrtr_trtr_Etr

időszak kezdete 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)

x
tr

Szervezet neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület
szervezet székhelye:
lrányítós?á.m, EEEE Telcniilóq' Budapest
KözterL]let neve: Tomori özterÜlet jellege

[-_l Ajtó
F*-----l
: [----------lttHétzszám: I;;----------ltre I

Lépcsőház:

lrányítószám, n[tt TelepÜlés

KözterÜlet neve:

Hélzszám'.

KözterÜlet jellege:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m-m-lolololTlTlslZ

l olT] oTE{Elkl.| ol61 olz1 ol-?-lllTl 919[öl

-E-EE
szervezet-r- Jogi személy szervezeti egység
Kepvtselolenek neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE_EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:.L.3 Nyomtatva: m21,O5,Lg 11.03.43



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I PK-642
2o2o- év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus EgyesÜlet

AzegyszerűsítettévesheszámolómérIege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetetteszközök 250 153

l. lmmateriális javak L32 63

ll. Tárgyi eszközök 118 90
lll. Befektetett pénzÜgyi eszközök o o

B' Forgóeszközök 6 LzT 3L 624
l. Készletek o o

ll. Követelések o LO OL7

lll. Értékpapírok o o

lV. Pénzeszközök 6 t2A 2L697
c. Aktív időbeli elhatárolások o o

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 37L 37- 777

roRRÁsox (PASsZíVÁK)

D. Saját tőke 447 20 203
l. lnduló tőke/jegyzett tőke o o
l l. Tőkeváltozás/eredmény -599 487
lll. Lekötött tartalék o o

lV. Ertékelési tartalék

V. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoLről
(kö1h asznú tevé ké nysé g b ől) 1 046 19 716

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből o o
E' Céltartalékok o o
F. Kötelezettségek L446 I 870

l. Hátrasorolt kötelezettségek o o
ll' Hosszú lejáratú kötelezettségek o o

lll. RöVid lejáratÚ kötelezettségek L 445 a 470
G. Passzív időbeli elhatárolások 4 43a 27o,4

FoRRÁsoK össZEsEN 6 37'- 3L777
KitöItő Verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1'3 Nyomtatva: 2O21,O5,!9 11,03.43



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1' Értékesítés nettó árbevétele 0 o 0

2' Aktivált saját teljesítmények
értéke o o o o

3' Egyéb bevételek 7 698 45 874 7 698 45 A74

ebből:

tagdíj 75 35 75 35

- alapítótól kapott befizetés o o o o

- támogatások 7 623 45 839 7 623 45 839

ebből: adományok 7 6.2:3 10 856 7 623 10 856

4. PénzÜovi műveletek
bevételei"' 4 6 4 6

A' Összes bevétel (L+-2+3+4) 7 702 45 a80 7 702 45 480

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 7 702 34944 7 7gZ 34 984

5. Anyagjellegű ráfordítások 5 747 24840 5 747 248,40

6. Személyi jellegű ráfordítások 649 1 058 649 1 058

ebből: vezető tisztségviselők
luttatasar o o o o

7. Értékcsökkenési leírás r42 26'4 L42 264
B. Egyéb ráfordítások 7A o 7A o

9 . -P é n-zÜgy.i m űVe l ete k
ÍaTordltasal o 2 0 2

B. Ósszes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 6 616 26 L64 6 616 26 L64

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 6 616 xia6.4 6 616 26 L64

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 1 086 19 716 1 046 Lg 746

1-o. Adófizetési kÖtelezettség

D. Tárgyévi eredmény (c-10) 1 086 L9 7L6 1 086 19 716

Kitöltő verzió:3'4.0 Nyomtatvány verzió :1.3 Nyomtatva: 2021.05.19 11.03.43
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év

Szervezet / Jogl személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoIó eredménykimutatása 2. (Adatok ezerforintban.)

Alaptevékenység I vatalt<ozásitevékenység i Összesen

előző év előző év
heIyesbítése

tárgyév előző év előző év
heIyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 0 720 0 720

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi ónkormánvzati
költségvetési támogatás 0 0 0 0

ebből:
- normatív támogatás

0 0 0 0

D. Az Euróoai Unió költséo-
Vetéséből üaqv más államíól,
ne mzetközi s7'ervezettől
származó támogatás

0 0 0 0

E. A személvi iövedelemadó
meqhatározótÉ részének az
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törVény alapián átutalt
osszeg

292 244 292 244

F' Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0

G. Adományok 7 623 10 856 7 623 10 856

Könywizsgálői záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. l lgen m Nem

Kitöltő verzió:3.4.o Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.19 Ll.O3.4
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszárnolója és közhasznúsági rnelléklet I PK-642
2o2o- év

1. szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Labrisz Leszbikus Egyesület
1.2 Székhely
lrányítószám:

KözterÍ-ilet neve:

Hétzszám: |,"-l Lépcsőház:

1_.2 Székhely
lrányítőszám-.

KözterÜlet neve:

Hélzszám-.

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartása szám:

1.5 szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
L.6 szeru-e4et / Jogi személy szervezeti egység
KepvrseloleneK neve: Rédai Dorottya

lo|-il-dóuEtr{
m-f"Fl

thTslelel
*lololol8ld8rá

1.1 Jogi személy szervezeti egység

2.Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
an a Covid-1$ járvány nrian ustól s'iineteltétnünk kellett a Ígndszgrés

rogra Í és a L|FT FeszriválÍ seÚr tudÍuk nrégréndezni. LéhétűsÉg suerint i$yekÉztünk cnllne
kitalálni au{}kía a tevékenységekre. afirelyekÍE lehéteÍL Melegség és nreEisnrerés isÍgí}lai

rcgralrr: lsk{}lai t$ktató. nevelö', embtri jrrgi érzékenyÍtő} pr*granr- Lá'bÍisz estek: }üalN(}nkénti temaűkr.l$
eszélgetö, éstek leszt}'kus" baszexuális és transznemü nöknek" Gíilia, nregÍ{iÍna a rejtőzk{i.{'ést. a
ezártságot, segíteni az {inglf{}gád*gfr*n és egynrás nreEisnrerésében. L-IFT F€sztivát: CéIia! h{'gy *reatir'

lrgnrutatásán kéreszrr'il támogassa a nök t'nkitejeartsét, teÍet adi{}n a ltsBblkrrs és 
'eÍfiinistaés kpeéleti gÉndclatok szánrára. Gübbi F{ilcla Íilnrklrrb: játék- és dokunrentunllilrrrek bemutatása, aE

óriár& fl.7 Gscar díjas alkctásÚ'kis" havönta egy este- A lesubikus. Íeniinista, fiöi témájí,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: MM iskolai proqam,Labrisz estek,Fi!mklub.Pikk Dáma
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

991- évi xx- tV- 121- 2oo5. éVi CXXXV. tV.4. s
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia: lmbt közösséq taqiai és hozzátartozói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesiiIők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

80000

M isk{}lai Frogranl: zÜ?.{}_ban egy alkalÜmnral tartottunk {inktiÍlté€eankne|L *
koeást tartottunk, kb" güB gnlbgrt érti'nk el. l{tizépiskotáklran 5 tartrfiiilnk.

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió: 1.3 Nyomtatva: 2O2L.O5,L9 L7.O3,M



A kettős könywitelt vezető egyéb Szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l PK-642
2020. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus EgyesüIet

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

Alapadatok Előző év (L'1 Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 7 702 45 880

ebből:

C. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendák'ezése szerinti felhásználásáról szó!ó
1996- évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 292 28'4

D. Közszolgáltatási bevétel o 0

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illetve
a Kohéziós AlapbóI nyújtott támogatás 0 o

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 7 4tO 45 596

H. összes ráfordítás (kiadás) 6 616 26 L6'4

l- Ebből személyi iellegű ráfordítás 549 1 058

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 616 26 1,64

K. Adózott eredmény 1 086 L97L6
L. A szervezet munkáiában kiizreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző-szeméIvek száma
b közér'dekíi önkőntes tevékénvséoről szóló
2oos. évi LXxxVlll. törvénynek óreg-f elelően)

16 16

E rőfo rrás e l látoxság m u tató i Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. s2. 5 @) a) [(Bt+32112 > 7-OOO-OOO, - Ft] x n
Ectv.32. S (4) b) [K1-+K2>=O] tr n
Ectv. s2. S (4) c) KI1+|2-A1-A2)/(H7+H2)>=O,251 tr tr

Társad aI m i támogatottság m u tató i MUtató teljesítése

Ectv. 32. S (5) a) KCI-+C2)4G1+G2) >=O,O2l D tr
Ectv. 32. g (s) b) [(J7+J2)/(HL+H2)>=O,5] B n
Ectv. 32. s (5) c) [(LL+L2)/2>= 70 fő] B n

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió: 1.3 Nyomtatva: 2021.05.19 !L.03.4
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszárnolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2o20. év
szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület

Támogatási program etnevezése: S.ZJA Lo/6

Támogató megnevezése: Központa költségvetés

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzati költségvetés !
nemzetkcizÍ Íorrás Ü
más gazdálkodó !

Támogatás idótartama: 2A2Í)

Támogatási osszeg: 2a42AL

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2ÍJ4 2AL

tárgyévben Íelhasznált összeg: 2a4zat
- tárgyévben folyósított összeg: 2a428L

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi 284 281

trelhalmozási o

összesen: 28,4 2Aa

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

lenntartásÍ ktiltségekre" részben * Meleg*{3 és Megisnrerés proErarn és a havi
ramjai nk k{iltsÉgei re lÚrd ítottuk-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

I'sú ténrsga!ást 3t}3{}_ban részben Ísnntartási k€i.lts{*gekré, részben a M*l*gstlg és lldegisnr*rés progranr és a hatri
ranrjai nk k$ltsésÉlire'$rd ít$ttuk.

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.19 LL-O3 -44
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A kettős ktinywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági rnelléklet PK-642

2o20. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület

Támogatási program elnevezése: Publish And More Kft.

Támogató megnevezése: Publish And More Kft.

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

n
!

nemzetközi forrás n
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2o2o-2021

Támogatási összeg: 1 020 000

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 300 000

tárgyéVben felhasznált összeg: 300 000

tárgyévben Íolyósított összeg: 1 020 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznáIt összeg részletezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi soo ooo

Felhalmozási o

Osszesen: 300 000

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Fublish and MÜre KÍt. a= {isszegel arra a célra adonrányezta, hag}. a Mes*erszág nrindenkié c"
vidéki Íelgpailésekre, hálrányos helyzetÍ! E}íeÍekekhe. is- E *élból nregk*restrilnk hátrányos h€llygetíi
íÜElálk{'zó intéznrényeket és ci!íil széf,L€Eelgket' valamint ktinyvrárakaÍ. A teljé$ €is$zeget é* a tárgyÉvr*

részét a kci\.ttkezökrg Íordítonuk: kaPcs$latlelvétel á szerv€Zalekke! és kön}rvrárald<al, kónln ek p<rstáeásao a
ysÉE k{}ÜÍdinálásan az adonrányrrz$tt k{inyt'ek nriatti bevÉtelkiesé* konrpeneálása.

Fublish énd rfitlre Kfi. az {isszeget arra * célra
vadéki telepütésekÍe, hátrányos hel}ízétii gyéÍeke*hez is- E célbil nleskeÍg*ltlnk hárrányos helyzeti'i

'ékekkel Í{}slalk{'zó intéznrények*t ás ci\.il su err'gzeteket' valaÍrifti ktinyrí{árakal. A telj€s {issz€et é*r a tárgyévr*
réssét a kiivetkeuölcre Íordíl$ftuk: kapcsclatÍelvétél á szérvazetekkel és ktin1rvrárakkal, i(ttn}avek pcetázása, a

ko'rrrd i nál ása. az adonr ány$z t}Ít kfin}trJek nr iatti bevétel ki egés kcnr pen z álása.

Kitöltő Verzió:3'4'0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2OZ1.O5 -19 LL.O3.M
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznrisági rnelléklet PK-642

2020- év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület

Támogatási progÍam elnevezése: 1/STIFTUNG OPEN SOCIETY-PAY IN HUF, V19327.OO1

Támogató megnevezése: STIFTUNG OPEN SOCIETY

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !

ffinemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2020-202L

Támogatási összeg: 4 438 109

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 LOa 7-O9

tárgyévben felhasznált összeg: 4 104 109

tárgyévben folyósított összeg : 4 434 109

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő 
[x|

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi 4 104 109

Felhalmozási o

összesen: 4 108 109

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bemutatása:

e{}rszás mindenkié! c. pr6ie}.Í kérgté,tjeÍr eÍ}3$- ianuártól szeptenrheÍig Zail{}n a ÉÜÍ"g_t}*n nrár kiválaszton
r szer.ök nr*llé prBÍi szeruök lelkérése, a 17 nrese szgnkeszÍéseo korrekrtúrázása" az i|lrlszlÍációk elkészítése' a
graÍiksi és technikai szerkesztése a nyorrrtatás és k{'nyvterigszÍök megk*r*srí*e, valailint a nresékhez

iskölai Í{}glálkÜeástervék e|kés=ítésé' s.gFtffrrt}énól dtcenlt!ériE zail€}Ül a k{in}ftÍ rrregjel*nés+:' berrrutató
szervezése, a hazai és nenrzet}cozi nrédiával \raló l(apcsí}latrar]tás és nrédiamegjelenések konÍer*neia_ é*

esenrényeken való nragjelenések-

Az uzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
srsEág mindéEkié| c. prcjelc kéretében 2ff2o. januártol $'ÉptenrbéÍis zajl$fi a z$1$ben nrár kiv+ílaszton
sztrzök nrellé proli 5zérz6k Íelkérése, a 17 nrese sz*rkeszÍésg, korrektúrázása. az iltusztrdciók elkészítés*, a

graÍikai és lechnÍkai s=erkesztése a nyönltatás és k{in!ffttrieszti'k nregkeresést, lralamint a nresékhea
askslei ÍB'Elalft$zásÍeruek elkliszítése. szeptenrbenöl dee*nlbeÍis zaj|oÍt a kÍ'nw ffiÉgiel*nés'e' benrutáló'

Ényele s=ervezése, a hazai É5 nemzetkci=i nrédiáva! való kapcsolánartás és nrédianregjelerrések, konierelnaia- ési
íZÓsségi esenrÉnyeken v*ló nregjelenésék" a. k{in]ft' nreEjelenéséhez kapcsolódó iogsértö talvéken1rcéget( nriaÍÍi
rósáEi eljárások elandításao a sztrzókkel vató kapcsolattartáso k{inyvadcmányrrzás, a teriesztökkel vat*

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2O2L.O5.L9 11.03.44
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2o2o. év
szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus EgyesüIet

Támogatási program elnevezése: EOe SPC Stiftung-Nr. O29.44L I L3.O5.2O2O t EUR 1-OOO.OO t CEE Sotidarity Fund

Támogató megnevezése: EOe SPC Stiftung

Támogatás Íorrása:

központi költségvetéS !
önkormányzati költségvetés !
nemzetkcizi Íorrás m
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama: 2rJ2Í)

Támogatási összeg: 348 990

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 344 990

- tárgyévben Íelhasznált összeg: 348 990

- tárgyéVben folyósított összeg: 344 990

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként:

Személyi o

Dologi 142 300

Felhalmozási 166 690

Osszesen: 348 990

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
EFISTE solidarity Fund által nyújtéü tánrogatás céIja * pandénria alani idösÉak áfi'észélés#lek nle$|<s.finyítési*
röl az ti'ssu Pgböl az Egyesailet vásárolt Esy ú' laptcpot, v!Íindovcs I-{} operációs rendszert, elö'izeürlnk Z.o<lnr és

reálnYard szt}IsálÍatá okrao val*nrinÍ 5 hónápi6 Íedeztlik részl*geserr a L'abrisz ir.}dabé]iétéL Ezen kírrrit ttibb
yesülgti ragunk Trellö és "D'igiral Presencé- tréningen vefi r{ígzt Gélunk e tr*szerzésekkel a ján'ány miaft
ükséges trnline tevékenységgkre való árállás segítése vtrlt-

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
EftSTE Solidarity Fund tott támt}satás cÉlja a a alaÍli idöszak

aÉ {isszggból az EgyesÍiler esy úi laptop{}t, wind(}''ds 1o op*rációs rendszert, g!{iÍizettiink Ec,onr ég
reanrYaÍd szolgáltatásokra. vatanrint 6 hónapis Íedegtük rr'iszlegesen a LabÍisz iÍüdabárl{*ét. Ezen kíYl'l t{ih.b
yesüIeti tagunk Trtl|o És "Bigital Fresence'' tréI'r|ngen vetÍ rés3t. célunk e bgszerzés*kkél a iáÍvány niaatt
iikséges ünlirre tevékenységekre vató átállás segítése volt'

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtatvány VeÍzió:1-.3 Nyomtatva: 2O2L.O5.L9 LL.O3.4



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági rnelléklet PK-642

2020. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület

Támogatási program elnevezése: 2O2OIO7-O9 ILGA EUROPE IVZW

Támogató megnevezése: ILGA Europe

Támogatás forrása:

köZponti költségvetés !
önkormányzati költségvetés I
nemzetközi forrás m
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2Í)20

Támogatási összeg: 2 62L525

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg: 2 621 525

_ tárgyévben Íelhasznált összeg: 2 6.2L525

_ tárgyévben folyósított összeg: 2 6.2L525

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg rész!etezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi 2 62L525

Felhalmozási o

Osszesen: 2 62L s2s
Támogatás tárgyévi fe!használásának szöveges bemutatása:

ILGA Europ'e által nyújtott támogatás 1. részletétt6l ÍedéJliik A más$dik ar*nykrrr c' ro'maÍ}likrrs
}zatunk Íorgatásának d6készÍtÉsét au$usztus-szeptembefben {Íorgalókei,nyvírás" leÍepseenrle, szín*íszek Éi's
stáb nregk*r*sése, szgrzüdésktitések}. öktóberá:en letörgafiuk a sr}Í{lzal s epizódjáÍ"

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
lLGÁ Europe 1. részletéf}óI fe{téztiik Á nr aran}rköÍ c- romantikus

lrrtscrözatunk ÍorEatásának előkÉszítését *ugusztus-szgFtenrberben {ÍBÍgaüikein}rvírás, Ierepszemle" színésgek és
}rgaró stáb tneskgnesése, sztrzödéskótések}. ÜkrÓberében ieÍÜÍsaÍtuk á sd3r(}zat 6 épazddjár.

Kitiiltő verzió:3'4.0 Nyomtatvány verzió: 1.3 Nyomtatva: 202L.05.19 LL.O3.U.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
szeÍVezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület

Támogatási program elnevezése: 2o2glL2 ILGA Europe lvzw támogatás

Támogató megnevezése: ILGA Europe

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkorm ányzati költségvetés

n
a

nemzetközi Íorrás m
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama: 2020-2o2L

Támogatási összeg: 2 090 869

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: L 631 751

_ tárgyévben felhasznált összeg: 1,63L754

tárgyévben folyósított összeg: 2 090 869

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részIetezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi 1 631 751

Felhalmozási o

összesen: 1 631 751

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ILGA nyúitotÍ tÉnrr}saÍág Z. részéletéb6l decenrberhén Íelvettiik a kapcsoJalBl
a januártól induló uiómunka lagjaival, a vágÓval, tT nrenedzserekkel, hangnrérn{i'kkel" eÜlcfisttal,

áj nerrel, z erreszerz óvg! és a Í$rdító-tel i r*lozóval.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
|LGA Europe által Z- rÉszáletéből decénrh*rb€n Íelvettilk a kaFcsclat8t

a januánól induló utónrunka tasiaival' a vágóv*l, lT menedzserekke|, hangnrérntikkel, üt}l$Íigttal"
áj nerrel, 

= 
eneszerzEvel és a ÍrrrdíÍó-Íél i ratrrzóval.

Kitöltő verzió:3.4.0 Nyomtafuány verzió: 1.3 Nyomtatva: 2021.05.19 L1.O3.44



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági rnelléklet PK-642

2o2o- év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Labrisz Leszbikus Egyesület

Támogatási program elnevezése: 2O2OIO7.O9 ING BANK N.V,BIJLMERDREEF 106 PNUM2OOO459O59 BDP.MR.2O2O-O1

Támogató megnevezése: ING BanK N.V.

Támogatás forrása:

központi költségvetés n
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi Íorrás m
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama: 2020-2o2L

Támogatási összeg: L 324 503

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 130 000

tárqyévben felhasznált összeg : 130 000

- tárgyévben folyósított összeg: 1 324 503

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő 
[xl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi o

Dologi 130 000

Felhalmozási o

Osszesen: 130 000

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben Végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

FüÜlltncl Nag énrÍJeri i$gi FrogÍanria szgptemb.grben elindítofiuk a " ificÍinrs $Í
partner violénce'' c. pr$ieaíinket" anringk é Ürasját egy t'E alkelmas sesít'fr *s$F.Ürt tdtao anrat teszbikus
solat!}an lrántalnrazást átélt nók szánrára sPgrveztünk" s Íövel kezdttik et a heti ÍendszgÍg5sq?ii

kÓuásokat. ahBl éu egyenlö Fárkapcs{}latot, a"z eÍ6szakgl, traunrád gyászt' vaaanrint az {ingl'$garlást és az
jártuk k{irt}e. októberról decenber végéiE s alkalmat tartottunk nres a 1-e-böl" a vírush€i}rgel

tÍ a déi g| énesen onl i ne ÍornráÍunr ra. váltrra.

enrbeÍi it}Ei pÍogíanlja sueptemt}€Íbén elindítc'tÜuk a 'sr'pFcÍt victinrs o'Í
Fartn€r vio{ence" c' preiektÍinket, arllinek a magiát egy lz *lkalnras segítö csop{'fi adta, antit lesEbikus
solatban bántalnraaást átált nEk szánlára szerveztÚink' 6 íövel kezdrük el a héti ftndszer€ssi$íi

lk$sásokgt, ahal aE esyenlö párk*pc**latot' É.E erttsualt*'l, Íraunrát' gy*s*t, valgrnint az cinelÍcga*!á*t ég az
:sülÉs_ntivglésÍ iártuk k{iÍt'e" Ü}fióbertól decenrbgr végéig E' atka|nrat tart$fiunk nres a 12-bt}l" a víÍushfil}rJeÍ
idéigltnesen 4}nliné lormáturnra váltva- A cs$pÍ}rt ÍÉciliÍÉlorainak n'runkáiáÍ nolrgnrh€rb€rt esy sgakmaa

upervíziós alkal$m is segítetÍe.

Kitöltó verzió:3.4'0 Nyomtatvány verzió:L'3 Nyomtatva: 2o2L.oíL9 Ll'o3.44


