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szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megje|enítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők,)

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Ny,v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 7.05,09 í 2.05.30
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Tárgyév:

[,Iol-iFl

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Miskolci Tö

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági me!léklet) az alábbiak közül ,"lyixi"-onatk*ila
a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
!

szervezet neve:

gért JPrn Bunn Fr:hlinnl Alapit,.ráriy

Szervezet székhelye:
lrányítószám EEEE Település:

Sátoraljaújhely
közterület neve: KöZterület jellege

r--_-l
:

Ajtó
ril--_l,|---_-l

Zsigmond

Házszám: tr-_-l Lépcsőhaz: r--l Emelet:

lrányítószám IIII
közterület neve:

Házszám:
r-_--[lépcsőhaz: r--_-l Emelet: t-_l

m-m

r--_l
Ajtó: |---_--l

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében:''Anyaszervezet')

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító hátárőzat száma)

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység adószáma:

0l0l0l0l6l0l5

ffi m, ao r,;TOFTl /ETd,|áuEl-]

EEEEEEEE-E-EE
Szervez,et / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Békésíné Dr, Réz Rita

Képviselő aláírása:

KeItezés:

Sátoraljaújhely

tloü * ",-,J tio- lLL [1-r*

EEEE_EE-EE

Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Közterület jellege:

Ny.v,:í.0 A nyomtatvány paplr alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 201 7.05.09 12.05.30
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

&*rt íFr§ Bo*.g FutrlicoI

Az egyszerűsített éves beszámo|ó mérlege

EszKözöK 1nrrívÁri

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

l ll. Befektetett pénzügyi eszközök

lll. Értékpapkok

c. Aktív időbeli elhatárolások

roRRÁsot< (pnsszívÁr)

V. Tárgyévi eredménv al
(közhasznú tevékény

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozás| tevékenységből

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll l, Rövid lejáratú kötelezettségek

G, passzív időbeli elhatárolások

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 7.05.09 í 2.05,30

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

rárgyév

A. Befektetetteszközök

B. Forgóeszközök
287 388

l, készletek

ll. követelések

lv. pénzeszközök
287 388

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
287 388

D. Saját tőke
287 370

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 20 20
l l. Tőkeváltozás/eredmény L75 267
llI. Lekötött tartalék

lv, Értékelési tartalék

92 83

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek
18

l. Hátrasorolt kötelezettségek

].8

FORRÁSOK ÖSSZESEN
287 388
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

jFrs Bsns F§blia,sf Aiap§wány

Az egyszerűsített éves beszámo!ó e red ményki m utatása

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

t. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
erteke

3, Egyéb bevételek 485 463 485 463
ebből:

- tagdíi,
alapítótól kapott beíiZetés

- támogatások 485 463 485 463
4. Pénzüqvi műveletek
bevételei-- L 2 L 2

A. Összes bevétel (I+-2+3+4) 486 465 486 465
ebből : közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráíordítások 180 208 180 208
ebből : vezető tisztséqviselők
juttatáSai

7. Értékcsökkenési leírás

8, Egyéb ráfordítások 21,4 774 214 L74
9..Pénzügyi műveletek
raíoroltasal

B, összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 3s4 382 394 382
eb_ből:. közhaszn ú tevékenység
ráíordításai

C_. Adózás előtti eredmény
(A-B) 92 83 92 83

1_0. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 92 83 92 83
Ny.v,:í,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 7.05.09 í 2.05.30

(Ad atok ezer fori ntban.)
Alaptevékenység összesen
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egyseg neve,

Az egyszerűsített éves beszámoló ered *enyX 
1

Tájékoztató adatok

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támoqatás

E. A.személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszna
lásaról szóló 1996. évi CXXVl.
törvény alapján kiutalt összeg

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua.

Ny,v,:í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 7.05.09 1 2.05.30



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléktrete

PK-z42
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1. Szervezet / Jogi szerné|y szervezeti egység azonosító adatai

1-1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

Sátoraljaújhely
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám:

közterület neve:

EEEE Település;

Emelet: i---l

Házszám: t -T 
Lépcsóhaz; t-_-_l Emelet: r---l

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet,)

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Joqi személy szervezeti egység
képviselőjének ne"ve:

Ajtó:

m ffi E,F-r-.F]l /El,|g-I3l/E]

m-EE- 0l0|0|olelols

EEEEEEEE-E-EE
Békésiné Dr. Réz Rita

t.1_ Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
lS,szem*l3rek, intéz taruul6 íiata§llk segítése,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
I3.2Közhasznútevékenységhezkapcsolódóközfeladat,jogszabályhely:_

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportla:

3.4Közhasznútevékenységbőlrészesülőklétszáma:_
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v,:í,0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 7.05.09 1 2.05.30
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
JFrg Bons Ptlntlcol

5, Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatáS megnevezése
eZer

EIőző év Tárgyév

Tanuló fiatalok segítése 180 208
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3

Rászorulók támogatása ]_50 L52
Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

C_él szerinti juttatások ki m utatása
(osszesen)

330 360

Cél sz.erinti iuttatások kimutatása
(mlndosszesen) 330 360

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Ad atok eZer forintban,)

6.]_ TiSztSég Előző év (1) Tárgyév (2)

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

A. Vezető tisztségviselőknek nvúitott
Iuttatas (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír a|apon nem küldhető be!
Nyomtatva: 20l 7.o5.09 1 2.05.30



A kettős könywitg|t vezeta.gyffi
egyszerűsített beszámolója és t ti"tráór-nns,igi melléklete

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok

B. Éves összes bevétel

-

ebből:

igff f"triúg::l"§3}fi í,í,T,fi 1!ll1,?3?l...,."..?.,ry1996. évi cXXVl. tti-e nv áiáiiáii?ÜiáiiE3'r." g

Előző év (I) Tárgyév (2)

486 465

165 163

lJ. l(ozszol galtatasa bevétel

E. Normatív támogatás

-

;öí,éTi!TiiJ,jii3,',lí,tíl8,fl á:"t!l',?'§u',il|etve

lgalt pevetel LB-(C+D+e+D] 32L 302
n. u§szes raíordltas (kiadás)

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás
394 382

180 2a8
v, 

^u*'r 
1.1,5zílu teveKenyseg ráfordításai

K. Tárgyévieredmény
92 83

L! ^ 9Á9l vtzgt l!lt!í|KaJapan _Kozremüködő közérdekú önkéntes
lqv€ !.u.ltv.sÉget vé gző'szemdiv;i( száii,; " "
(a Kozeroekú onkéntes levékénységről szóló2005, évi LXXXVlll. törvénynek megTelelően)

E rőf o r rás et t átottság m utatói

Ectv.32, § (4)

Ectv, 32. § (4) b) [K1+172a=g1 

-

Mutató teljesítése

lgen Nem

n a
x D

sz. 9 (4) c) Kl1+l2-Al-A2)/(H1"+H4>=a,25] xl l
T árs ad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

s p) q UI-I+C2)/(GL+G2) >=0,a2]
H x D

Lvlv, Jz. s |3) p) lpl+J2y(Hl+H2)>=Q,51

ECtV. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő]
r x
n x

Ny.v,:1.0 A nyomtatvány papír alapon n"rn KitCt 
"tO 

OJ
Nyomtatva: 20í 7.05.09 12.05.31
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szervezet l Jogi személy szervezetl egység neve:

lFro Bgnsl Fu§.|icsl Al§pítlri*ny

Támogatási program einevezése; Személyi jövedelamdó meghatározott részének átutalása

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés m
önkormányzati költségvetés t]
nemzetközi forrás l
más gazdálkodó !

Támogatás idótartama: 2o\5-2016

Támogatási összeg: 328

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 165

- tárgyévben íelhasznált összeg: 165

- tárgyévben folyósíton összeg: 163

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Személyi

Dologi

="-*"".á-
Osszesen:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

l 165

| 165

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
fi,ÉrnaetköEi diákgsere pr§§r§nr keretéN,e.rt N,!

|}*-§,*J*-t-:P§§\{91:§ltTS!§.\§l ept-st-i{izépil{tgl§s si§kokt§fiül"i**yl-soto"nlíj§ra s§ gFt_§t
n,klE|- A t&n$§ötá§ össeeig*telje§ e§€§i$ben felfieszmslssr,n kerüli" s-rii,]Őiitáb;-ffiffitiÖil;,;*;
l§§Sb6l í§d*zfiilt

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
ul6k t§rnsgat$sq

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 7.05.09 1 2.05.31
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

csatolt mellékletek

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 7.05.09'l 2.05.31

Sért íFrs aonsFnt*icsl zuapinn*rlf

P K- 1 42 -0 1 Könyvv izsg ól ói j ele ntés

P K- 1 42 -0 2 Szöv eg es b eszómoló

PK-142-03 Jegyzőkönyv

!!
!
n
!!
!!
m
m

l!

PK-142-04 Jelenléti ív

P K- 1 4 2 -0 5 Meghatalmazós

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatoIva:

E redetiv el rendelkezik:

Melléklet csatoIva:

E redetive l re n delkezi k:

Melléklet csatolva:

E r edetivel r e ndelkezik:

MellékLet csatolva:

Er edetiv e l r entleI kezik:

MelIéklet csatoIva:

Eredetive l rendelkezik:

MelIékIet csatolva:

Eredetive! r endelkezik:


