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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete I vw-t+z

Törvényszék:

05 Miskolci Tö

'árgyév:

l-,ToTirsl
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

i-_-l
családi név

v
További utónevek

Elek

Ferenc

Ilona

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Nlagyaro

Viss

ETrFlTl-m-Bil

Elsó utónév

V Elek

Tűrk

szervezet neve:

I 
x.irloert /P Ro-BoNo Publico/ Alapítvány

I

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település: Sátoraljaújhely

közterület neve: Zsigmond KöZterület jellege: tr" -_l

r---_lHázszám,. E_l Lépcsőház: [__] Ernelet: r-] Ajtó:

Beiegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám: _

szervezet adószáma:

ffi m . bTol 6l oFr/[dr| 9F-l / [I
EE-m- 0|0|0|0|6|0|5

EEEEEEEE-E-EE
Képviselő neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Sátoraljaújhe|y

Békésiné Dr. Fléz Rita

Trort _:?_-'(_--t ut^ §{-'^ 'fi-+.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet legyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban,

EIőző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKöZöK 1nrcrívÁrc;

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

l ll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 195 2a7
l. készletek

ll. követelések

Ill. Értékpapírok

lv. pénzeszközök
195 287c, Aktív idóbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK Összrsrru
1"95 287

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke

195 287
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 2a 20
l l. Tőkeváltozás/eredmény L32 L75
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V.TárgyéviereO@
43 92

Vl. Tárgyévierdemén}@
E. Céltartalékok

F, Kötelezettségek

l,Hátrasor@
tt,Hosszú@
li l. RoV|cí lejáratú kötetezettségek

G. passzívitjőbelielhatárolásrrk

FORRÁSOK ÖSSZESÉiV
195 287

Kitö ltő v erziő :2.7 a,O Nyomtatvá ny ve rzi ó : 5. 3 Nyomtatva: 201 6.05.06 14.03.1 8



A kettős könywitelt
e gyszerűsített b eszárrrolój a

v,ezető egyétr szetrvezet i

és közhasznrúsági melléklete I vrct+Z

szervezet neve:

Az egysze rúsített éves beszáen ol ó e reu nreny-xl mtltat,esa

-
(Ad atok ezer fari ntban,)

Alaptevékenység Vá|lali<ozási tevékenység összesen
előző év előző év

helyesbítése
tárgyéV előzó étl eiőzó év

'elyesbítéíse

tárgyév előző év előző év tárgyéV

,l". Értéke§ít*s nettó árl;evéte!e

2, Ak{ivaIt salát :elie:;itrnények
erteke

3. Fgyéb bevéteiek
4as 485 4t9 485

- taEdú, alapltotól kaport
beíizetés

, támogatások 4a9 485 4].e 4a5

- adományok

4. Pénzügyi nríjveletek bevételei

5. Renclkívüii hevételek

ebből:

alapítótól kapott befiZetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+aj+,4r-5) 42D 486 42a 4a6

ebbőt: közhasznú tevékenység
bevételei

6, Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráíordítások zta ].80 zLo ]-80

l.bbcil: vezeto tisztseqvisclők
juttatáSai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások
x"67 2L4 ]-67 2L4

10_. Pén_zügyi r.nűveletek
raloroltasal
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített treszámolója és közháóznúsági melléklete PK-I42

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2,

]_]_. RendkíVüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1o+1_1)

eb_ből:. közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-1_2)

13, Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

D, Normatív támogatás

E. A.szemelyi jövedelamadó
meghatározott részenek adózó
rendelkezése szerinti
l_e.thasználásáról szóló ]_996. évicXXVl.törvény atáp;an tiútát
osszeg

Az adatok könywizsgáIattal alá vannak támasztva.

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyorntatva: 201 6.05.06 14.03.í 8
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet legyszerűsített beszámolója és közhááznúsági melléklete I vx-t+z

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

1.2 Székhely

:jóén $PFi§-EBí'S{} Ft h'i,§§,i A'apffi§y

írányítószárn: LrF]tdLq 
-felepülés:

Sátoraljaúihely

közterület neve: Móricz Zsigrnond Kőzterűlet jellege: l;*;----_l
r---l

1.3 Beiegyzó határozat száma: ffi Hd,FIE6|o]5]]/EFIrI{/m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószárna:
ELá]-r; * 0l0l0|0lelols

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve:

arn l l ó sz emt ólyok" i rrtée nr+5rr\.ek. áriil l o ri atal G Ű§l it*§á

2. Tárgyévben vészett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bernutatása (tevékenységenként)

3.3 Közhasznú tevékenység cólcsoocr.tja;

3.4 Köz hasz n ú tevékerrysé gből rószes r-i i ű k ! ótszatn.r:
3. 5 Közhaszir úr tevékenység íőLib e reLi rné r-rve i :

Kitöltó v erzió:2 "7 a.O íVyomtatvá rry ve rzió : 5. 3 í.iyonntatva: 201 6.06,06 14.03"1 8

3.1 Közhasznú tevékerrység megnevr:zése: 
-_-__,L----- 
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l3.2Közhasznútevékerrység!rezkapcsclÓdóközfelacat,jogszabáiylrely:|_-.-.
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A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet 
I

egy§zerű§ített beszámotója és közháóznúsági melléklete i lx-r+z

§zervezet neve:

5. Cél szerinti ;utattások kimutatása
(Ad ato k eze r fo ri ntban.)

6. Vezetó tisztséEviselőkne-k Óyrijtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év 'Iárgyév

Tanuló fiatalok segítése zLc 180
Cél szerinti jiliiatás nregnevezése Élőző év Tárgy év

Rászrrru|ók tárnogatáse L42 ].50

Cél szerinti jutatlás meEnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) -

s52 330

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en) 352 330

6.1 TiSZISég Élőző év (1) Tárgyév (2)

6,2 TisZtség Előző év (I) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséqvise|őknek nvúitott
j uttatás (mi ndósszesen) :

Katöltő veruiő:Z.7 0,a Nyorntatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.05.06 14,03.1 9
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámotója és közhásznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

7, Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer rorintban.)

Alapadatok Előző év (I) Tárgyév (2)

B. Éves ósszes bevétel 42a 486
ebbői;

C..A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti fel hásználás ár ől szóló
].996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg L97 1"65

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív tárnogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziós Alapból nyujtott támogáás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 223 321
|-{. Összes ráfordítás (kiadás) 377 394
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

2L0 180
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény
4! 92

L. A §zervezet munkáiában közreműködó közérdekú önkéntes
tevékenységet végző -szeméIyek száma
(a közérdekú önkéntes tevékénvséqről szőlő
2005. évi LxxXVll l. törvénynek Ínegif elelően)

E rőfor rás e l l átottság m utató i Mutató teljesítése
lgen Nem

ECtv.32. § (4) n x
Ectv, 32. § (4) b) [K7!K2>=0] m n
Ectv. 32. § (4) c) [(l1_+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>-0,25] B n

T árs ad al m i tám o g atotts ág m u tató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (s-) aj KCl+C2y(Gl+G4 >=a,o21 x !
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hi+H2)>=6,51 D x
ECt|/, 32. § (5) c) [(Li+t_zlt2>= 1g fő] t] x

Kitöltő verzió:Z.V 0,0 Nyomtatvány verzió:5,3 Nyomtatva: 201 6.05,06 14,03.1 9



ffi |"*r,""t*t;-'Je'#Hffi 
ffi i:::ffi?f; Hí"-3oTu"*T,i,"-1íru*-[lt€ 

| 
PK-142

szervezet neve:

Kitöltó vereio ; ?, T0.0 lriytritl tatvány verzió: S.3 |{yomtatva: 201 6.05,06 1 4,03.1 9

Támogatási program elnevezése:
i,a em él yi iöv,B.del ei}r§d§ nl *g tlan€noE (}tt résí 6N ek,iif N [ai á§a

Támogató megnevezése:

l<özponti költségvetés ffi

önkormányzati költségveté. 
L]

rlemzetközi forrás , [],
rnás gazcláikcdó t]

Támogatás időíartama:

Támogatási összeg: 3§2

- ebbő| a targyévre jtll{i összeí]:
J_97

- tárgyévtien feilrasznál,ü ősszeg : L97

- tárgyévben f6|yosiit.iit ö:.s,:eg:
t65

TámoEatás típUsa: viss..aíérítencló tl vissza nenn téríten,lő m
Tárgyévben felhasznált összeg rész!etezése jogcínnenként

Személyli

Dologi

Felhalmozási

összesen: l

l
l___,._---_-J
1_9 7

TámoEatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bennutatása:
qZ§§§aE§iltáÍ-}t!l{}k.riirrrogat&s.álakerr.i|t§e§i:as.:llá}ásr§.An§§}i.et
irkeeen kufÍÖ§riÍ kr}e {+trris§tt-ll§s dia}cok tdnrrlgats_s§na l.§§ eFt §{e§,i3§t lell-la§análdsrg." Ee;:**l * kap§tt,tá§rs.§atás §eij€,si§su e§ üáL}er! íel }r;xsr rr.á{ásf .& líÉr* l il.



A kettős könyw,itelt vezető egyéb szervezet
:rí'lsített beszámo ló j a és kö zhá-sznús ági rnelléklete

M1 - Mellékletek
PK-í42

Törvénysaék:

Kitö ltő v erziő :2,7 a.0 Nyo mtatvá ny verz i ó l 5. 3

05 Miskolci

Nyomtatva: 2016.05.06 14,03.í9

csatolt mellékletek

PK-1 42-01 Köilvvvizsgúiói jelentés

P t<:- 1 42 -0 2 Szö veges b e szómoló

PR-142-03 Jegvzőkönyv

PK-142-a4 Jelenléti ív

PK - ] 42-a5 M eghutol lnans

P}{-142-a6 Eqyéb

lrlelléklet csatolva: I
Eredetivelrendelkezik: I
Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: I
Melléklet csatalva: n
E,retletivelrendelkezik: n

Melléklet csatclvo: l
Eredetívelrendelkezik: n

Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: 

m

íVellékiet csatolva: n
Eredetivelrendelkezik: !


