
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I pK-142

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01Fővárosí Törvé

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy}
m
n

szervezet neve:

i]Dntlúllin{ Eg,yesiílet

Szervezet székhelye:
lrányíószám EEEE Település:

közteíület neve:

Házszám:

Fehérvári Közterületjellege: 
F---__l

F--___l Lépcsőhaz: T--_-l Emelet:

lrányítószám, IIII Település:

közterület neve:

Házszám: r-___l Lépcsőhaz: t-l Emelet:

özterületjellege: r----I
t-,l AJtó: |-----l

m-pp_tOT0loFlTFlT]Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység eseléóen: "Anyaszervezet')

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

0l0l0l4lBlllB

m m [6T,r*Bn/[dddrl/Ep

Szervézet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: EEEEEEEE-E-EE
§zervez,e_!.l Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolenek neve: Nemesdy Ervin

Képviselő aláírása:

KeItezés:

Budapest EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

b, Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Tárgyév:

FTOTir6-1

Ny.v.:6.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtafua: zoL7 .az.L3 18,45.31
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W
A kettős könywitelt vezető egyéb szeruezet 

I

egyszerűsített beszámotója és közhasznúsági melléklete I pK-t42

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1Főviárosi

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági meIléklet} az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a szeryezet

b. Jogi személy szeruezeti egys€ (származtatott jogi személy}
x
n

Tárgyév:

lTFlTFl

szetvezet neve:

ar ü$ntl§llíng Egye*útel

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEm Telepüiés:

közterület neve:

Hőzszám: F-----l Lépcsóhaz: l---__l Emelet:

Közterületjellege: r--_--l

b. Jogi szeméIy szervezeti egység székhelye:
lrányítószfun, nm Tebpülés:

közterület neve:

Házszám:

Közterületjellege: t------l

Nyilvántartási szím:
{Jagi szeméIy szeruezeti egység eseféüen" *Anyaszewezá)

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyiMáníó haíározat száma)

m-FE-loFlOF}TFTo]

m trE rddíIrl-dll /[d9|d4 /M

Szeruezet l Jogi szennéIy szervezeti e9ysé9 adószáma: ffiEffiE-E-EE
,Szeruez.eJ.í Jogi személy szervezeti egység
KepvlseloFneK neve: Ervin

Képviselő aláírrása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egyséE neve:

Ny.v.:6.3 A nyomtatrány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: zgL7 .a?.L3 18.,,§.31
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A kett& köaytriteh vezető eryéb szenrezet
egyszedisített beszámglóia es közhasznúxígi melléklete pK-142

§zerrrezet l Jogi szerrrély szervezeaa egység neve:

eaffir§llin§ É§iy€§ül§t

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
{Ad ato k eze r {ointban.)

Előzőév Előző év
helyesbílése

Tárgyév

ESZKOZOK 1*xrívÁr1
A. BeíeKetett eszközök 156

1.1mmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 156

lll- Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök &279 5 350

t. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

tv. pénzeszközök 6279 5 350
C. Aklív időbeli elhatarolások 16

ESZKÖZÖK ÓSSZESEN 6 279 3a22
FORRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke g"79 4 934

l. lnduló tőke/jegrzett tőke

ll. Tőkeváltozásleredmény 5 755 6 279

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köáhasznú tevékónységből) 524 -1345

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbő

E. Céltartalékgk

F. Kötelezettségek LAL

l. H átrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek 41

lll - Rövid lejáratú kötelezettségek 10o

G. passzív időbeli eihatarolások 447

FORRÁSOK ÖSSZESEN 6279 5 522

Ny.v.:6.3 A nyoíntatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: zal? .B2.13 18.45. 31
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet

egysltrűsített beszárnolója és közhá§znúsági rnelléklete PK-142

Szervezet l Jogi személy szervezeti egyság neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 
{Adatokezerfolintban.)

Alaptevékenység Vállal {oZáSi tevékeny§ég Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

táIgyév előző év előző év
heíyesöífést

tárgyév

t, Értékesí,tés nettó árbevétele 1 365 1 36§

2. Aktivált saiát teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 2?Lt 2 1ú3 27al 2 1o3

ebből:

- tagdíj z,allfr 1 983 zz1:q 1 983

- alapítótól kapott befiZetéS

- támogatások 50ú 12t 50{ t2í

4. Pénzügyi műveletek bevételei 651 6l 65l a

A. Összes bevétel {1+-2+3+4) 47zG 2L61 472e ?L6,i

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítasok 4 2ot 3 461 42B4 3lt61

6, Személyi iellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Ertékcsökkenési leírás 31 3l

8, Egyáb ráíordítások 1| 1|

9- Pénz.usyl műveletek
raToroltasal

r]§?ití§ll i iis E gyesiil et

Ny.v.:6.3 A nyomtatvány papír a|apon nenn küldhető be! Nyom1alva: 2Ot7 .12.13 18,45. 31



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete PK-I42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ü§trTr§l } i illJ E§ye§Lil Pt

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatakezerfoíintban.)
Alaptevékenység Válalkozási tevékenység

előző év eíőző év
helyesbítése

tárgyév eíőző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év tárgyév

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 42a2 35L2 4 2o2 3 512

ebbői: kózhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás etőtti eredmény {A-B) 524 -t34! 524 -134:

]-0. Adóíizerési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 52l -134a 5z4 -L345

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támoqatas

ebből: normatív támogatás

B. Helvi önkormányzati
költséóvetési tárnogatás

ebbol: normatlv tamogalas

C, Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alápból nVriitott támogatás

D. Az Europal Unlo koltseq-
vetéséből üaov más államiól,
nemzetközi s7ervezettől
származó támogatás

E, A szemelvl loveoelamaoo
meohatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló 1-996. évi
CXXV|,törvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak táma§zrr'a. l lgen n Nem

Nyomtatva: 2q17.02.13 18.45.31Ny.v.:6.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!



A kettős könyrrvitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete l ,n_ro,

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú iogálltás megállapí&ísához szükséges mutatók
{Ad atok ezer farintb an, )

Alapadatok Előző év (!) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 4726 2L61
et]bol:

c. A személü iövedelemadó meohatározott részének az
ad6ző ren d ák'ezése szerinti f elhásználásáról szóló
1996. évi CXXV|. törvény alapián átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E, Normatív támogatiás

F. Az Európai Unió strukturáIis alapjaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+Rl 472G 2t67

H. Összes ráíordítás (kiadás) 42o2 3 512

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység náíordításai

K. Tárgyévi eredmény 32l -1345

L. A szervezet munkáiában közrem{ködő közérdekű önkéntes
ievekenvseqet végző 

-személyek s?á!!i
ía közéróekü önkéntes tpvékqnység_röl 9;olo
2oos. évi Lxxxvlll. törvénynek megTelercen,

Mutató te/l'esítése

lgen Nem

E"t r, 32. § (4) c) [(l t+t2,A7,A2Y (Hl+n4>=g,25]

T ár s ad al m i tám 0g atotts ág m utatói

-eci. 32. § (5) a) Kc7+c2|(G7+G2) >=g,g21

l r"w.32. § (5) b) KJ7+J2)/(H7+H2)>=Q,$]
l
I

7rrw. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 íő]

I

B l
f, B
n B

Mutató feüesítése

D B
I E
f, x

yar cot}lrol li§§ E§yesilleT

@papíralapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2Ot7 -O2.L3 t8,45,32


