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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2O1B. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyíélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kíólíés eseíén másolt - nem írható - mezők.)

TöL4

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag családinév

FoRRo

Első utónév

BARBARA

nnó BARBARA

MARIA

Születési ország neve:

Születési település netre:

Születési ideje:

MAGYARORSZAG

cALI

E,r{r-m-Etr

További utónevek

Neve:

ARctt-l|llssZLoPY

Nyilvántanásiszám: m_m Tárgyév: lrFFTgl
ldőszakterjedetme: eoészév ffi töredékév! EE]EE_ffi_EE EffiE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

0 0 0 9 7

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.30 07.50.15
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

tdószakteriedelme: eoész év ffi töredékuu! EEffi-EE-EE EEEE_EE_EE
időszak kezdete időszak vége

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

a. szervezet

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

L4

szetvezet neve:

NeSZLapY AI-APlTllAl\lY

Szervezet székhelye:
lrányítószám EEEE
közterület neve:

Házszám,.

Település:

ENYI

MARcALl
közterület ielleoe:

|utca I

Jogi személy szeruezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

EE-m]d010l,FTTI

Ets.IZa-5T6rrn/FTdólTl/EE

EEEEEEEE-E-EE

Etr

ATKo |MRE

,,/

EmE-EE-EE

lrányítószám, IIII
közterület neve:

Házszám,.

Nyilvántartási szám;
(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilváníó határozat száma)

Szervezet / Jogl személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képvise!ó aláírása:

Keltezés:

MARcALl

íz_\
%\--)'.<-

E,

€}
v/

í\-,(ü
roo

§a
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 07.50.15



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2O1.8. év

dÉb
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

§§§4-0Flí

Azegyszerűsítettéves beszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nxrívÁr;

A. Befektetetteszközök 780

l. lmmateriális jayak

ll, Tárgyi eszközök 7ao

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 896 2237

l. készletek

ll. követelések

ttt. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 1 896 2237

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 896 3 017

ponnÁsor (pAsszívÁK)

D. Saját tőke L747 2237

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 60 60

ll. Tőkeváltozás/eredmény 899 L687

lll. Lekötött tartalék

M. Értékelésitartalék

v, Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
ftöZhasznú tevékénységből) 788 490

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységból

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások 149 780

PORRÁSOr ÖSSZESEN 1 896 3 017

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír a|apon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.30 07.50.16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

?018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló ered ménykim utatása
(Ad atok e ze r tori ntb an,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítese

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév elóző év előző év
helyesbíése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 2285 t852 1-852 22a5

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 2285 z285
ebből: adományok L783 L783

4, Pénzügyi műveletek
bevételei 3

A. Összes bevétel (L+-2+3+4) 228a 1,852 La52 228a
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 2288 La52 1 852 2288

5. Anyagjellegű ráford ítasok 932 1"262 L262 932

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tiSztségViselők
iuttatásai

7. Értékcsökkenési leíras 389 389

8. Egyéb ráfordítások 30 100 100 30

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B, Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 1 351 1 362 L362 1 351

ebból : közhasznú tevékenység
ráfordításai LL26 L276 L276 L126

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 937 490 490 937

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 937 490 490 937

AffiALl §§}§a-§PY

Ny.v,:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2019.04.30 07.50.16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

!e§zLaPY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer íorintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatas 501 483 501 483

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
kölsé§vetési támogatas 20o 2oo

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alápból nyrilott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből üaqv mas államíól,
nemzetközi sZ-ervezenő
származő támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt' részének az
add'zó rendelkezése szerinti íel.
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.töíVény alapján átutalt
összeg

501 483 501 483

F. Közszolgátatasi bevétel

G. Adományok L7a3 2 ooo L783 2 000

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva ! lgen m Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.30 07.50.16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

201.8. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azono§ító adatai

1.1 Név: Szervezet

$§§§u-aPY

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve

Házszám,,

EEEE Település:

1.1 Név: Jogi szeméIy szervezeti egység

lrányítószám lt!! Település:

közterület neve:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám; ('Anyaszeruezet")

1.5 Szervezet / Jogi szeméty szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
Kepvlse!o|eneK neve:

Etr-m_ 0l0l0|9l7

EffiEEEEE-E-EE
TKo IMRE

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

mány válall*zási teuéleen5p$§t §€m tÉgzm 3§l§. &t*íL A b€$ÉBl§( t&ntgaÉffil"
r*lóól ás xz szja 1fu§ #om&l1&á,l t€lr§{íöttrö§§ze- áE i$tol§ n§r€lé§rez trcaz{i&rrltunka
rend+zvén3*k lekn3mlítás**d, áncga&&r*l, iskslai éíí€§ite nlpm*frá§ávd, gywrrr*ek

uelm*zé§fu*l. M{Ikódé§i lctilltségünkffie Ft §sszryüen lctlnyielé§ tlíj, ban*lrtg és qgyéb ií§dffigr
*dfu*r BgtfiÉtelüírk§ól 7§{xffi Ft §§§.eggt €ln#ültllnt ez ud?Bri iáÉlffik üejl€§ilé§ér€.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Általános lskola tanulói
3.4 Közhasznú tevékenységbő! részesüIők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

á&en a ltrizh*sznct r*furdífulc ös§Ze§€ 127t eFt lell" am*ly ffi i§l(§l t*ft ulók progr*nr játt*z
ltlnk &czzá fxrxng, osztálykirándulés, bail*gás}

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.30 07.50.16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2ü18. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

§&§a-eFY

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.30 07.50.16

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Közhasznú iuttatások 1,t26 1-276

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás rriegnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutaása
(összesen) 1,L26 1276

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) Lu26 L276

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok e ze r for i ntb an. )

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttaüís

6.1 Tisztség Előző év (L) Tárgyév (2)

6.2 TiSztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséoviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen) :
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ülCI§ZL&FY

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

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 4L4o
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőzó ren dá k'ezése szeri nti fel hásznáI ás ár ől szőlő
1996. évi CXXVI. törvényalapján átutalt összeg 501 483

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illewe
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] 3 639 -/a3

H. Összes ráíordítás (kiadás) 27L3

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 24o2
K. Adózott eredmény L427

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közéróekü önköntes tevékónvséoről szólő
2oos. Cvi LxXxVtt t. törvénynek Ér eg-f etelően)

E rőf o rrás e il átottság m u tatói Mutató teljesítése

lgen Nem

EctV. 32, § G) a) [(Bl+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] E n
EcN. 32. § (4) b) [K7+K2>=0] tr D
ECN. 32. § (4) c) [(l 7+ l2-Al-A2)/(H 1+H2)>=Q,/§] ! x

T árs ad al m i támog atattság m utatói Mutató teljesítése

EcN. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] tr n
Ectv. 32. § (5) b) [(J7+J2)/(Hl+H2)>=g,51 tr n
ECtv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] D x

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.30 07.50.16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: sziaLTo

Támogatás forrása

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés I
!nemzetközi forrás

más gazdálkodó I
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 4a27o3

- ebből a tárgyévre jutó összeg: M27o3

- tárgyévben felhasznát összeg: 4a27o3

- tárgyéVben folyósított összeg: 4827o3

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási 4827o3

összesen: 48,27o3

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

is{sl*i utdvgi í*jlesz

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

i§tgl*i trr]nk e ftrs&I€i , is§lti
&t*§áM*l, 61ermeftrft jualmaásál*l,

l{ffiZL$FY

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.30 07.50.16


