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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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Születési ideje:

szervezet
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Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt

-

nem írható - mezók.)

Neve:

Nyilvántartásiszám:
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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Válasszaki,hogyabeszámoló(ésközhasznúságimellékl
a. szervezet
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Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

szervezet neve:

lrányítószám
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közterület neve:

Sátoraljaújhely
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Házszám:
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KöZterület jellege

Kossuth
Lépcsőhaz:

r---l
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Emelet:

Ajtó:
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Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeta egység székhelye:
lrányítószám
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közterület neve:

KöZterület jellege
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Házszám,.

l
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Lépcsőhaz: l-----l

Emelet:
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Nyilvántanási szám:
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(Jogi személy szeruezeti eqvséq esetében:
Jogi személlyé nyilvánitó hátárőzat száma)

Szervezet
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Ajtó:

Etr-M

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

Bejegyző határozat száma:

,T---__l

.
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Jogi személy szervezeti egység adószáma;
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9zervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:
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Képviselő aláírása:
Keltezés:
Sátoraljaújhely
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JoEi személy szervezeti egyséE neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mértege
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(Adatok ezer forintban,)

1nxrívÁr;

l. Befektetett pénzügyi eszközök

lv. pénzeszközök

c.

Aktív időbeli elhatárolások

ronRÁsor 1rnsszívÁt<;
l. lnduló tőke/jegyzett tőke

Ill. Lekötött

tartalék

V. Tárgyévi eredménv

(közhasznú tevéké

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek
ll

G.

l. Rövid lejáratú kötelezettségek

passzív időbeli elhatárolások
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Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerúsítettéves

beszamo@

2,Áktivált saját teljeSítmények
eneKe
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taodíi.

atápriótOl kapott beíizetés

A. Összes bevétel (l+-2+3+4)
ebből

:

közhasznú tevékenység

bevételei

ebből: vezető tisztséqviselők

1uttatásai

B, Összes ráfordítás

(5+6+z+g+g)
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raToroltasal
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n
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Adózás előtti eredmény

(A-B)
]_0,

Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Jogi személy szervezeti egység neve:

-

Az egYszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység I
vallatxozas
I

2.

(Adatoke.elríorintban.,
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előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

Tájékoztató adatok
A. KöZponti költségvetési
támogatáS

0

0

0

0

B. Helyi önkormanvzati
költségvetesi tamogatas
C. Az Europai Unió strukturálls
alapjaiból, ílletve a Kohéziós

Alapból nyújtott támogatas
D, Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meqhatározott reszének adozo

rendelkezése szerinti felhaszná.
lásárólszóló 1996. évi CXXV|,
törvény alapján kiutalt összeg
F. KözszolEáltatáSi

bevétel

Az adatok könywizsgálattal

alá vannak

támasztva.
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Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

Név: Szervezet

lrányítószám:

EEEI{

közterület neve:

Házszám:
1-.1
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Település;
KöZterület jellege:

Lépcsőház:

Emelet:

Név: Jogi szenrély szervezeti egység

t--l

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

!!!!

lrányítószám:

Település:

közterület neve:

1,3 Bejegyző

/

Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási
1.5 Szervezet

/

szám:

("Anyaszervezet")

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet l Joqi személy szervezeti egység

képvise!őjének ne"ve:
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kné Király Klára

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása
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3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3'2Közhasznútevékenységhezkapcsolódóközfeladat,jogszabályhely;_

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5,]-

(Adatok ezer forintban,)

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Ösztöndíj
5,2

Cél szerinti juttatás megnevezése

L20
Előző év

Tagdíjak
5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgy év
1

LML

396

Előző év

Tárgy év

Támogatások

74

C.él szerinti juttatások kimutatása

(osszesen)

1"

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mlnoosszesen)

1 590

6. Vezető

0

150

590

1"

1 591

tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (I)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

591

Vezető tisztségviselőknek nvúitott
Juttatás (mindösszesen) :
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Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (I)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
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2 09I

2 500
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].46

36

-476
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C..A személyi iövedelemadó rneghatározott részénekaz
aoozo rendelkezése szeri nti fel használás ár ól szőló
1996, évi CXXVI. töruény alapján átutalt ösizeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás

5áiEy,,f§ily,íliÉ,,,li,t]Íf§[1|á,,,#aB,á,3ulilletve
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
l. Ebból személyi iellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

. A.szervezet, mu nkáiában közreműködő
tevekenyseget
L,

közérdekű önkéntes

véqzó személvek száma

[q !gz,ír$_erQ önkéntes tevékénységról szóló

2005. évi LXXXV| ! l. törvénynek ÍnegÍelel,őenl

Erőíorrás eilátattság mutatói

Mutató teljesítése
lgen

ECIV. 32. § (4) a) KBL+B2)/2 > 1,0o0,ooo, - Ft]

Ectv.32, §

(4) b) [Kl+K2>=o]

Ectv, 32, § G) c)
T

[(l 1

+

l 2 -A

1_

-A2) / (H l+ H 2)>=Q

ársad al m i támog atottság

m

p 5]

,

Ectv.32, § (s.)c) [(Ll+L2)/2>= 1a,fő]
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
ülulr §§tmaljaújim|y

Támogatási program elnevezése: Nernleges
Támogató megnevezése:

!

központi költségvetés
ön

Támogatás forrása:

kormányzati költségvetés

l

nemzetközi forrás

!

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
-

ebből a tárgyévre jutó összeg:

-

tárgyévben felhasznált összeg:

-

tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

visszatérítendő

I

vissza nem

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

térítendő n

Személyi
Dologi

Felhalmozási

összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása
ntási progranrok, .a üilsdíi§k fiÉtté§
j$tékonYs"{gi í}#" .q rendeaÜén elnerr neseknrstunk errsln l§:l:É:sdüs-],ffi,i-üj-ft§sy*ldi ;r"iret,
tri§yffi§ffiT"*n"*:,:*:51§,_:*:ry_x*5":,T-19}}.
*.-§§
ffiÖ;K;iÖ -Ö§ffiil§trt

$k fel"
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Jogi személy szervezeti egység neve:
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Melléklet csatolva:
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Melléklet csatolva:
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