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düh |R rcttős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsitett|
ffi l ares bószámolója és kÖáhasznúsági meTÍOttet I pK_g42hdÉil l
ffiN | ,0!7.év 

l

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Törvén

Beküldó adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők)

Viselt név:

születésinév:

Anyja neve:

Elótag Csa!ádinév

FoRRo

Első utónév

BARBARA

BARBARA

Születési orszá9 neve:

Születési telepü!és neve:

Születésiideje;

yenonszÁc

MARCALI

lT],FTn-m-Etr

További utónevek

NeVe:

f{§§zL,BPY

Nyilvántartásiszám: m-m Tárgyév: E 0 Fril
ldőszakterjedetme: eoészév ffi töredékév! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

idószak kezdete időszakvége

0 0 0 9 7

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.04 L0.45.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Törvén

ldőszakterjedelme: eoész év [| töredékévf] EEEE-EE-EE EEEE_EE_EE
idószak kezdete időszakvége

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

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
8!

szervezet neve:

N*sZLüpY

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEEE
közterület neve:

Házszám,.

Település:

szEcHENY!

MARcALl
közterületielleoe: 1_1

|utca I

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám IIII
közterület neve:

Házszám:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység eseíében., "AnyaszeNezet')

Beiegyző határozat száma:
(Jogi szeméIy szervezeti egység eseíében.,
Jogi személlyé nyifuánító határozat száma)

Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység adószámal

Szew ezg!.l. Jogi személy szervezeti egység
kepvlselojenek neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

MARcALl

n nxo: 1-1
Etr-m]0]0l0lrFrn0l0l0l9l7

Etr m l rl olEloEll /Fr, FFl /E[

EEEE-EE-EE

EEEEEEEE-E_EE

PATKó IMRE

No§zlopy Gáspár
AlapítVány

E7oo Marcali, széch€nyi u- 60.
A9z.: 1 91 9€i552-1 -14

szbz.: 1 o4o3947-394 1 2o47-oooooooo
Alapítva:1 99-|

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.0410.45.32 
l
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2OI7. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

li&ü§zl-aPY §t 4P

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezeríorintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszxözör 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális jávak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 959 1 896

l. készletek

ll. követelések

ltt. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 959 1 896

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 959 1 896

FoRRÁSoK 1ensszívÁr;

D. Saját tőke 959 t747
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 60 60

ll, Tőkeváltozas/eredmény 535 899

lll. Lekötött tartalék

lV. Értékelésitartalék

v. Tárovévi eredménv alantevékenvséoből
(köihasznú tevékénység ből) 364 788

Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységból

E. céltartalékok

F, Kötelezettségek

l, Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolasok L49

FORRÁSOK ÖSSZESEN 959 1 896

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.04 L0.45.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK_342

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

!*clsEl-&FY

Az egyszerűsített éves beszámoló ered mé nyki m utatása
(Adatok eze r forintb an,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárwév előző év előző év
helyesbíése

tárwév előző év előző év
helyesbítése

tárwév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2, Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek LL4L 2L36 1-t41 2L36
ebből:

- tagd'tj

_ alapítótól kapott befizetés

- támogatások 545 2L36 545 2 136

ebből: adományok 1.783 1,783

4. Pénzüovi műveletek
bevételei" 2 2 2 3

A. Összes bevétel (L+-2+3+4) 1-t43 2L39 1-t43 2L39
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 11llÍl 2 139 LL43 2 139

5. Anyagjellegű ráfordítasok 687 932 687 932

6. Személyi jellegú ráfordítások

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 52 389 52 389

8. Egyéb ráfordítások 40 30 40 30

9. Pénzüovi műveletek
ráíordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 779 1 351 779 1 351

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai 623 aL26 623 LL26

C, Adózás előtti eredmény
(A-B) 364 788 364 788

10. Adófizetési kötelezettség

D, Tárgyévi eredmény (C-10) 364 788 364 788

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.04 L0.45.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

!,t§SE|-&FY

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 545 501 545 501

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetés i támo-gatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyriitott támogatás

D. Az Eurónai Unió költséo-
vetéséből üaqy más államíól,
ne mzetközi si'ervezettől
származó támogatás

E, A személvi iövedelemadó
meohatározótf részének az
adó'zó rendelkezése szerinti fel.
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
osszeg

545 501 545 501

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok L783 1 783

Könywizsgálői záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua ! lgen m Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.04 Lo.45.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK_342

2017. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szeruezet

Él{isZLBPY

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Közterület jellege:

Házszám:

lrányítószám, !n!n Település:

közterület neve:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet')
M.m.EolS]TlEFm/Eil

EE-m- 0l0 l0l9l7
1.5 Szervezet í Jogi személy szervezeti egység adószáma: EEEEEEEE_E-EE
1.6 Szervczet / Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve: ATKÓ IMRE

1.1 Név: Jogi szeméty szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

l*lkszási tevákenység€t §:€l1l t*ágzen 2§11 ,Énrhen A bevÉteleink bankkamatbó! szjá
-ból É§ adományból adódotl össz,esen W e Ft R;ifirr,dítfuunk §§1 eFt v§lt, a, minimáis m§kúé§i

íelül közh*sunú tevélt*nysÉgre kffúltíSh*§ználásr+; nelr*lé§-§ttlttá§i f*l*d*tellátásra

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Álta|ános lskota tanulói
3.4 Közhasznú tevékenységbő! részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

. árlrcn * közhasznú ráfordíri{sg,kösszege l.lEÉi eFt §§lt! az isk$áb*n tanulók pio6ram;
:á fars*ng, osztáykiránduláselq balIagás,klubdélután, Anyák napja progr*malrhcz}

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018.05.04 10.45.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

20L7. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Közhasznú iuttatások 623 1.L26

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 623 1.L26

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen) 623 !L26

5. Cé! szerinti jutattások kimutatása
(Ad atok ezer for i ntban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (L) Tárgyév (2)

6.2 TiSztség Élőző év (L) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséoviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen):

}ú$§ZL§PY

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva; 2018.05.04 10.45.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l px_s+z

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

}ü§§ELpFY

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok eze r íor i ntban.)

Alapadatok Élőző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel LL43 2L39
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőző rendák'ezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 545 501

D. Közszolgáltatá§ bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EurópaiUnió strukturális alapjaibó!, illewe
a Kohéziós Alapbó! nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 598 1 638

H. Összes ráíordítás (kiadás) 779 1 351

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 623 tt26
K. Tárgyévi eredmény 364 788

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző személvek száma
ía közéróekú ön kőntes tevékénvséo ről sz6lő
2oos. evi Lxxxvltl. törvénynek Íreg-felelően)

E r őfo rr ás e l l átotts ág m utatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv, 32. § @) a) KBL+B2)/2 > 7.000,000, - Ft] a n
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] a D
Ectv. 32. § (4) c) [(l1+l2-Al-A2)/(H7+H2)>=0,25] n x

Társadal mi tám ogatottság m utatói Mutató teljesítése

Ectv, 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] x n
Ectv.32, § (5) b) [(Jl+J2)/(H7+H2)>=g,51 a !
Ectv, 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] tr x

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.04 L0.45.32
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

20t7. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

}}O,§E1-{}PY

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: sziat%

Támogatás íorrása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségvetés !

t]nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 501 338

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyéVben felhasznált összeg: 352 548

- tárgyéVben folyósítoü összeg: 501 338

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 325 558

Felhalmozási 26 990

összesen: 352 548

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

a 201T.í*II1& tanév 6szi íel*dat*ina|r t*mag**sár* fiasznátuk fel. Tarrulók fi|h*rmánia bérletére" Mikutás
lebaqpolításáhoa }r*zzájárulés és er,8sír§ berendezések pótlására

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.;2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.04 10.45.32
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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

f&§EL§PY

csatolt mellékletek

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.04 10.45.32

P K-3 42-0 1 Könywízs g áIói j ele né s

P K-342-02 Szöveges beszámoló

P K-3 42-0 3 J egyzőkönyv,

MeIIéHet csatolva:

Er edetível r endelkezik:

MeIIékIet csatolva:

Er edetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Er edetivel rendelkezik:

Mell€klet csatolva:

E r e iI e tive I r e nde lke zik:

MeIIéHet csatolva:

Er e d e tive I r e nde lkezik:

MelléHet csatolva:

Er e il e tiv e I r e nde lke zík:

!!
!!
l!
!!
8
m

m
m

PK-342-04 Jelenléti ív

P K-3 42-0 5 M e ghanlmazás

PK-342-06 Egyéb


