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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet iegyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

Az egyseerűsített éves beszámo!ó mértege

EE.r2^?:y.. I TárEyév

ll. Tárgyieszközök

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

lll, Értékpapírok

Aktív időt]eli elhatárolásck

poRRÁsot< 1nasszívnr;

Vl. Tárgyévi erdemény

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzívidőbelieil-ratárolások

ponRÁsot< összrsnll
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E|őző év

eszrÖzöx (AKTÍVÁK)

A, Befektetetteszközök

l. lmrnateriális javak

B. Forgóeszközök 2 475 l_ 999
í. készletek

ll. követelések
3

lv" pénzeszközök ?.47E 1 996

rszrözör Összrsent
2 47I 1 999

uat tóke
2 47! 1 999

l. lnduió tőke/jegyzett tőke
6§ 69

l l. Tőkeváltozás/eredmény 2 33f; 2 406
lll. Lekötött tartalék

lV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény a|aptevékenységből 6í -476

E. Céltarialékok

F. Kötelezettségek

i. Hátras0rolí kötelezetiségek

ll. FlOSSZú íejárat(l kötelezettségék

? 47É ]" 999
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A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet 
Iegyszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

Az egysze rűsített éves beszámo l ó e red m ény-ki m utatása
(Ad atok eZer forínlban.)

Alaptevékenysóg Vállalkozási tevékenység összesen

e!őző év előző év
!le|yesbítése

tárgyé,J előző év előző év
lieiyesbí|ése

tárgyéV előzó év elóző év
helyesbítés€

tárgyév

1. Ertékesítés nettó áIkre,v.ó].ele

2. Aktivált sajat teliesítnrériyek
énéke

3- Egyéi; bevételek
2 92i 2 015 ? 02i 2 aL!

: tg.gdll, alapítótóI kapoit
DeIlzeteS 1, 54t l- 3.6€ ]_ 54§ ]. 168

- tá!-nogatások

- adományc|<
4E2 a47 4a2 a47

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendklvüli bevételek

etrtról

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (]_+2+3+4+5) ? ozt 2 o24 2 aa$ 2 a24

ebből : közhasznú t.]v,áikcnység
bevételei

6. AnyagjelleEű ráfordítások
3"§ 2L4 ao 234

/. Szemelyi 1eliegu ráfc,rciítások 75 1-46 7! L46
ebból.: vezetö tis7tségvisclcjk
lIlttaiasal

B. Értékcsökkenési leírá:

9. Egyéb ráfordítások 1 853 2 L4t l- 853 2 L4(
1-0. Pénzüqvi műveletek
ráfordítása]- t3 1a
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szervezet neve:

Az eg 1szerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2,

enysé9 -l

T-
I tarovev|",
I

l

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

]"]_. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes íáíordítás
(6+7+8+9+1o+1]_) ]. 96t 2 50c 1 96c 2 50(

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai ,

C, Adózás előtti eredmény (A-B)
6€ -47c 6E -476

12. Adóíizetési kötelézettség

D. Adózott eredmény (C-J_2)
6f -476 6€ -476

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-1_3)
6€ -47e 68 -47e

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséÓVetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturá|is
alapjaiból, íllefue a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A személyi jövedelarnadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
osszeg

F, Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua. KÖnYwizsgálói záradék 
! lgen m Nem
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszánrolója és közháóznúsági rnelléklete

]-, Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE
közterület neve: Kossuth Közterület jeIlege: F;-----l

r-----lE__":] Lépcsőház: t--*l Emelet: t_:]
1.3 Bejegyző határozat száma: EE ffi tpf
1".4 Nyilvántartási szám:

1.4' Szervezet adószáma:
ffi-m- 0|0|0lrlslrls

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Matileetköti taüd§l fizet*s
R§t6ry §z6we*söE ragtli} fiz*tds
gyári ír"lvösz §Ngkar r^r tárr ;róti §s tii,nr oEatása

,áli ke.E§,§ztr{iía filifitti tárn ogátás
ulnrátryi osetönrli} }<ierlleikeclö tefje§ítllléllyt n,ytijtó riiákokna}t

3, Közhasznú tevékénységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 KöZhasznú tevékenység megnevezése: ---_----__l
l_-_---_-|

3.2 Közhasznú tevékenysé9hez kapcsolódó közfelaclat, joEszatiályhely; [.-*---..-".-_-----

3.4 Közhasznú tevékenységbtíl részesülók létszánra:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredmén;,rei:
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3.3 Közlrasznú tevékenység célcsoportja:
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A kettős könywitelt vezető egyéb §zervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági meliéklete I vw-t+z

szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

6, Vezető tisztségv isetői<nek nyújlott juttatás

5.]" Cél sze iinti jilttatás nlegnevezése Előző év Tárgyév

Osztöt,tdí öl L20
Cél s:erinti juttatás rnegnevezése Előző év Tárgy év

Tagdíjal :1370 1 39(
Ea Céi szerinti jutattás n":egnevezése Előző év Tárgy év

Adott támogatások 275 74

Cél szerinti junatások kímutatása
(osszesen) L7o1 ]. 59c

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze6en) L7a7 ]. 59(

6,]_ Tisztség Előző év (I) "|-árgyév (2)

6.2 TisZtSég Előző év (Ii Tárgy év (2)

A. vezető tisztséqviselóknek nvúitott
juttatás (m indÖsszesen):
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
Iegyszerűsített beszámolója és közhá§znúsági melléklete I vw-t+z

szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevétel
2 ozt 2 o24

ebből:

C._ A személyi jövedelemaOO rneqhm
adozo renclelkezése szerinti felhászná!ásáról szóló
1996" évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív tánnogatás

F. A4 Eulópai i.jnió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigá|t bevétel [B_{c+D+E+F)] 2 a28 2 o24
H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 960 2 50(
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

7! L4e
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény
6[ -47G

L. Aszervezet munkájában közreműködő közerdekű önkéntes
Teyq5ejly.s99_e! vggző személyek száma
(a KozeroeKu onkéntes tevékenvséoről szóló
2 00 5. év i L"{X XV l l !. tö rvé ny n e k Ín e g"f e l e l ő enl

E r őf o r r ás e il átotts ág m utató i Mutató íeíesííése
lgen Nem

tr
Ectv. 32, § (l) a) [@l+al@ x
Ectv. 32. § (4) b) [K1+l421=g1 n x
EC|V, 32. § G) a) {(l1+i2-Aj -A2y(Hl+H2)>=o,25] n x

- 
I- ár s ad aí m í tám o g atltil ág n utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) {|CI+C2)/(GL+G2) >=a,ü2j tr a
Ectv. 32. § (5) b) [(Jx+,12)l(Hl+H2)>=6,51 n x
ECt(. 32. § (s) c) [(Ll+L2)/2>= 1c fő] D a

(Adatok ezer forintban,)

Kitöltő verziő:Z,7 0.a Nyonntatvány verzió;5,3 Nyomtatva: 201 6.05.06 1 0.1 9.35



,.fu"rl - T
ffi | n kettős könywitelt vezető egyéb szervezet iffiEt! l egvszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I vx-tlzWl-" ---J_ 

|,_,___
szervezet neve:

Támogatási progíam elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása:

l<özponti költségvetéS

önkorrnáiryzati kö|tségvetés

;;;r",koriír-r.* -

rriás gazdálkodó

l
l]

!
r--,]

L]

Támogartás időtartan-ra:

Támogatási öSszeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévtren felhasznált összeg:

- tárgyévL,en folyósított ös§zeg:

Támogatás típusa: visszö,térítendő l vissza nem téríteníJő !
Tárgyévben felhasznált tl"".ug m

Szeméiyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

TárnoEatás tárgyévi fe!irasznáIásának szöveges bernutatása;

& ta!,§§k §ltal i}Éfiiete& ta§Jdijak {*{NeZtek a tle1,11;1e,[idii3i,t§s lueq,.y;*.r .§P,Prve;scex{§Bk. §ieet€tt ,tapdija}rat, 
§ár r"§"t*l'l}e\,6telskl}§§ ny,{lj,tottullk i.dl}}§É!;i[ór:§t fii.ii§taknak" isk$trár.}a§(,
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet i

Tűsített beszámolója és közhá-sznúsági mellékleru 
i nr._ro,

M1 - Mellékletek

Törvényszék:

csatolt mellékletek
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PK-142-04 Jelenléti ív

P K- 142-05 M c q h u t a In ozo s

PK-,142-a6 Egyéb

Mellékíct csatolva: 
l-J

Eredetiye!rendelkezik: n
h,Ielléklet csatolva: n
EredetiveIrendelkezik: I
Meltékk:t csatolva: !
Eredetíve!rendelkezik: I

fuIelléklet csatalva: n
Eredetivelrendelkezik: l
MelLéklet csatolvo: m
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m
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Eredetivelrendelkezik: 
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