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A kettős könyrruítelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Törvényszék:

Miskolci

Tárgyév:

r,ToFr;l
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt hév:

születési név:

Anyia neve]

El6tag

t-l
Elsó utónév

tán

Születési ország neve:

Születési település neve;

§zületési ideje: E,r{4-m-m

családi név További utónevek

szervezet neve:

otary Club Sátoraljaújhely

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEEE Sátoraljaújhely

közterület neve:

Házszám

Közterület jellege: l;;--*_lr-l
Bejegyző határozat száma; m m.FFlrlTlrTllíTlglglEllffi
Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:
Etr-Etr-tTl,FTTTTI
EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve: Zoltán

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Sátoraljaújhely EEEE_EE-EE
Kitöltó verzió:2.65,0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.04,20 1 9.02.02
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

Rotary Club Sátoraljaújhely

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatokezerfor.nrban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszxözöx inrrívÁr;
A. Beíektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 2 4o1 2 475

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv, pénzeszközök 2 4g7 2 475

c. Aktívidőbelielhatárolások
eszxözöx összes=nt 2 4o7 2 475
FoRRÁsoK (PASSZíVÁK)

D. Saját tőke 2 4o7 2 475

l. lnduló tőkeljegyzett tőke 69 69
l l. Tőkeváltozás/eredmény 2 o22 2 338

lll. Lekötött tartalék

lv. Ertékelési tartalék

V, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 316 58

Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. natrasorolt KotelezettsegeK

l l, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív iclóbeli elhatárolások

FoRRÁsoK Összeseru 2 4a7 2 475

Kitöltő verzió :2,65.0 Nyomtatvány v erzió:5,2 Nyomtatva ; 201 5,04,20 19.02,02
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beszámolója és közhasznúságí melléklete 
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pK-142

szervezet neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény_kimutatása
{Ad ata k eze r íor i ntb an.)

Alaptevékenység Y állalkazási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év el6ző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saiát teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 2to2 2 o21 2 Lo2 2 g2,I

- tagdíj, a|apítótól kapott
beíizetés ,-247 1 54§ 1 247 1 54E

- támogatások

- adományok
861 82 861 82

4, Pénzűgyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ehhól:

- alapítótól kapott befizetés

támogatások

A. összes bevétel (1+2+3+4+5) 2 Loi 2 o28 2 Loz 2 o2t

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráíordítások 28 1§ 28 1§

7. §zemélyi jellegű ráfordítások 42 7! 42 7§

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatiisai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások t7L3 1 853 1 715 1 853

10. Pénzüovi műveletek
ráíordítása]' 13 13

§lub Sátoraljaújhely

Kitöltő verziól2.65,0 Nyomtatvány verzió :5.2 Nyomtatva: 2O1 5,04,20 1 9.02.02
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete I PK-742

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

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
h6ryesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍlése

tárgyév előző év előző év
heíyesbílése

tárwév

11. Rendkívüli ráíordítások

B, összes íáíoídítás
(6+7+8+9+].o+11) 1 78€ 1 96( 1 78€ 1 96í

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 316 6t 316 6€

L2. Adóíizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (C-12)
316 6€ 316 68

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
316 6€ 316 68

Tájékoztató adatok

A. Közpgnti költségvetési
tamoqatas

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. il|etve a kohéziós
Ala'pból nyúitott támoqatás

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótf részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásáről szóló 1996. évi
cxxvl.törvény alapján kiutalt
ossZeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. KÖnYlwizsgálói záradék ] lgen m Nem

szervezet neve:

club

Kitöltő verzió:2.65,0 Nyomtatvány verzió:5,2 Ny omtatva : 201 5,04.20 1 9,02,02
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1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevókenységek bemutatása

i.i{jl!].]i]li{.o_]t !al(_J{iij iilii:.a)1,1ia] ai]ii;il t,ll;kciial ,,.,,,l .. _,i-:,,i. 1,;.i_,..ynl
Fistary §zövetség la§§íi {r,a§8nló cé'lát íTlüi<scl§ §zerirüua{€k rész*ra}.

ít-:yo§.: ett ekal (l tal]|)0tl ai lael}} (] (; eta5a,
á:r kaltcirta kiaíaki{asarti]k ta|1lnij3!áii.

,,l, ,l.i.;l,.l, íiI:,]"(,]rl,,.,:, ,,., ,,;:!; |;,: .,,:,,, .,|. ,l, , :,::- ,,,,,., ,; l: ! .,t],,i. (;,,i;,la.,i.ri

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése;

3,2 KöZhasZnú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoporija:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:

3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 NéV

Cl l]i) 5;}1§riii latil i:*i,.,

1,2 Székhely

trányítószám, EEEE Település:

közterület neve: Közierülei jellege:

1.3 Bei egyző határ azat száma: EE. ffi . 
|6 |íl glqrn, ETgTgldl / Eil

1.4 Nyilvántartási száml

1.4 szervezet adószáma:

ffi-ffi_lTl,F]ETTT]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve; Zoltán

Kitöltő verzió;2.65,0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva : 201 5,04,20 1 9,02.02
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervez€t 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklete I PI<.-142

szervezet neve:

4,I Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasznáás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált Vagyon kimutatása
(osszesen)

l(ózhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaovon kimútatása
(mindösszeseÍ}

5, Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok eze r fo r i ntban, )

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

ösztöndí 24 b/

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Tagdíjak 1,46,2 1 37t

5.s Cél szerinti jutattás megnevezése tslozo eV Tárgy év

szervezetek támogatása 4{ 27s

cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 1 52í Lzai

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindö§szesen) 1 52€ 1" 7o7

6.1 Tisztség Előzó év (1) Tárgyév (2)

tr.z Tisztség Előző év (1_) Tárgy év (2)

A. lezet§ tisztségviselőknek nyúitott
luttatas osszesen:

Club Sátoraljaújhely

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzíó:5.2 Ny omtatva : 20'l 5,04.2O,t 9,02.03
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7. Közhasznú jogál lás megál lapításához szü kséges mutatók
(Adatok ezer for intban,)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 2L02 2 02t

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adóző rendá kézése szeri nti f el hásználásáról szól ó
1996. évi CXXVI, törvény alapján átutalt összeg

D. Közszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Euróoai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziód Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel IB-(c+D+E+F)] 2L02 2 02t

H. Összes íáfordítás (kiadás) t 78í 1 96(

l. Ebból személyi jellegű ráfordítás 42 7|

J, Közhasznú tevékenység ráfordításai

K, Adózott eredmény 316 6t

L. A szervezet munkáiában közreműködő kózérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző'személvek száma
ía közél-dekü önköntes tevékénvséqről szóló
)oos. evi Lxxxvlll. törvénynek íneftetetOen1

Erőíorrás eilátattság mutatói Mutató te/7'esítése

lgen /vem

Ectv. 32, § (4) a) KB1-+B2V2 > l.oaa.aoo, - Ftl m n
EcN, 32, § (4) b) [K7+K2>=0] x n
EcN, 32, § (4) C) [(l1+l2-Al-A2y(H7+H2)>=Q,!§] n B

T ársad al m i tám og atottság m utatói Mutató íe//esiíése

EcN. 32. § íS) a) [(C7+C2)/(GI+GQ >=a,Q2] n a
Ectv, 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hj.+H2)>=g,51 ! a
ECtv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 f6] n x

szervezet neve:

Club Sátoraljaújhely

Kitö ltő verzi ó ; 2. 6 5, 0 Nyo m tatvá n y v erzió : 5.2 Nyomtatva : 201 5,04.21 10.52-25
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Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: :;a]ílali.iü{!r) J]J-!:í\,lf]ji]íi]k aití.t! !l!,tjjí()il ci:i:L:ll í 1,,l(l{](il,t.,ktlll_ril_-i kaltt;lrla kl;riakitn§aa,j

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormán}zatiköltségvetés I
nemzetközi íarrás I
más gazdálkodó E

Támogatás időtartama: 2034

Támogatási összeg: 110

- etrből a tárgyévre jutó összeg; 110

tárgyévben felhasznált összeg: t10

- tárgyévben folyóSított öSsZeg:
[10

Támogatás típu§a: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi f el használ ásának szöveges bemutatása:

'.clrlrii.ll kirl)oll,];1 ktitlitk;,1al,;;l,rii 3ü1,,j !l*ll 155 cF1 {)l fljl{],:í_Jiil.]l]!i.

Az uzleTl evoen vegzelT TobD teveKenysegeK es programoK bemutatasa

llf€:teiliiO:ala;ai:]jai!.a11. A.. at(loi}}al:i,c}r,i)o: iá]l!a}(jilttilk i (]a_]l1:jl:i,(i},3l! ft:\.,|):;];.l]Ék3l {!1ítl]i]a:íi::. llÉY*l*!a1"

szervezet neve:

Club

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 201 5.04.20 19.02.1 2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságí melléklet. 
i px_t+z

Ml - Mellékletek

Törvényszék: Miskolci Törvé

Kitöltő verzió: 2.65.0 Nyomtatvány verzió : 5.2 Nyomtatva: 20l 5.05.20 1 5.19.22

csatolt mellókletek

P K- 1 42-0 } Könyvvizsgál ói j elenté s

P K- 142- 02 Szöv ege s be szómal ó

PK-142-03 }egyzőköny,

Melléklet csatolva:

Ere detiyeI rendelkezik:

MeIlékIet csatalya:

Er t d etiv eI r en d elkezik :

Melléklet csaíolva:

Er ed etiv el rendelkezik:

tr4elléklet csaíolva:

Er e d etivel r endelkezik:

Melléklet csatalva:

Eredetivel rendelkezik:

MeIlékIet csatolya:

§redetiveI rendelkezik:

n!
l
n
n
n
n
n
x
m

n
n

PK-142-t}1 ]elenléti ív

PK- 142-05 lleghatalmazás

PK-142-06 Egyéb


