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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I ex-t+z

Beküldő adatai

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

í.4 Kanosvári Törvén

BeküIdő adatai (akinek au ü§yíélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül}

§Zervezet l Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Eleklronikus kitőftés esetén rnásolt * nem írható - mezők,}

Neve:

i ltüEszlry}r S{*§páf ,*lapítlr*ny

Nyilvántartási szám: nq*LqTl]*ffi Tárgyév: EEmi:]
Ny.v.:6,4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2017.03,13 11.05.31

Visell név:

születési név:

Anyja neve:

§lőtag

r-_-l
családi név

Laki

Első utónév

ilrra

ilrra

Ntnres

Szü}etósi ország neve:

§zületési település neve:

§zületési ideje:

Magyarország

Marcali

tiF|p,E]-m{*Fm

További utónevek

Laki
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kettős könywitelt vezető tgyéb sz€rveze, 

I
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esrszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági rnelláktete 

I 

pK-I42

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

t4 l lo

Válassza ki, hogy a beszámoló {és közhasznúsági melIóklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a, §z§ry§zet

b. Jogi személy szervezsti egysóg (származtatott jogi személy)
m
n

szervezet nev€:

r{fl §z lí}py 6 áspár At*pítv ány

Szervezet székhelye:
lrányítószám: F]naa Település: Marcali

KöZl§íül€t nevg:

Házszám:

§zóchenyi Közterület.jellege

t**l
1"";*_-l

e]to: |_ 
_: 

1r_llépcsőhaz: r l §melet:

Jogi szemóly szervezeti egység neve;

b. Jogi személy szervezeti egysóg székheIye:

lrányítószám 
nr_il:]n

közterület neve]

Házszám:

Közterület jellege:

|_ ..l Lépcsőház: r--*-l §me|et: Ajtó

Nyilvántartási szám:
(Jagi személy szervezeti egység eseíóben: "Anyaszerv€zet")

Bejegyző határozat száma:
{Jogi személy szervezeti egység eseíéien:
Jogi szeméilyé nyilváníó határozat száma)

§zervazet í Jogi személy szervezeti egysóg adószáma:

F *FTI-IIIT.T,]-l']l

FTlrsTil?Tl / 
[íT,9 riTí /Er_l

1!l§]Flb]nHHE] - E - b]l4l

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőiének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezós:

Marcali Hnnn-aF]-E]n

Marcall No3zlopy Gógpár
Alapítvány

87oo Marcati, száchenyl u.60.
Aaz-:1 91 96§52-1-14

sász.: 1 0403947-394 1 2o4 7.o0oooo0o
A,la,patva: l99t

NyomtalYa: 203"7.03.1"3 3"1"CI§.32Ny.v,:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!



A kettős könywitelt vezető egyéb §uervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I pt<-laz

§zervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

F{*salelpy

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezert,,ntban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

nszrözöt< 1nxrívÁr;
A, Beíekteletteszközök

t, lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök

l}l. B§feKetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 596 9§§

l, készletek

ll, KöVete|ések

lll, Értékpapírok

lv, pénzeszközök 596 §59

c. Aktív időbeli elhatárolások

E§ZKÖZÖK ÖSSZESEN 596 95$

FoRRÁSoK 1ensszÍvÁr1
D. Saját tőke 595 959

l. lnduló tőkeljegyzett tőke 60 §0
ll, Tőkeváltozás/eredmény 391 535

lll, Lekötött lartalék

lv, Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) llt5 364

Vl, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

É, céltartalékok

F, KötelezettséEek

l, Hátrasorolt köteleZettségek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSCK Összesrru 596 959

Ny.v.:6,4 A nyomtatvány papír alapon nem kiildhető be! Nyomtatva: 20L7 .a3.L? lL.O§.32



A kettős könywitelt
egyszerűsített b eszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete pK-142

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített óves beszámoló eredmény-kimutatása (A{latokez,urfarintban.)

Alaptevékenység Válla|kozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

targvév elózó év előző év
helyesbítése

íár§yév etóző év előző év
helyesbítés(

tárgyév

1, Éftéke§ítós nettó árbevétele

2. Aktivált Saját teljesítmények
értéke

3, §gyób bevételek 1 07; t 141 3- §77 L L*t

e bből:

- {aqdíj

- a|apítótól kapofl beíizetés

- támogatások 5{ 54l 5{ §4{

4. Pónzügyi műVsl€tek bevételei

A, Összes bevétel (1+-2+3+4) 1 07{ 1"14i 1 079 3.14;

ebből: közhasznú tevék*nység
bevételei 1 07í 11,4i 1 07! 1" L4ű

5. Anyagjellegű ráíordítások 7v"t 68! 77 l §sj

6. §zemélyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tiszt§ó§viselők
jutlatásai

l. Énékcsökkenési leírás 1§? 52 l"5i §i

B. Egyób ráíordítások 4{ 4(

9. Pénzüqyiműveletek
ráfordításái

h|oxz|t*p5t **sptr elapítu#ly

Nyomtafua: 2017.03.13 11.05.32Ny"v.;6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!



A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete pK'-í42

§zervezet í Jogi seemély szervezeti egység neve:

Fü*s,r lerpy Gásp*r el*píx#ty

Az egy szerűsített éves beszám oló erednrény-kimutatásl l 2" (Adatak ezer fórintban.)

Ale rptevékenyst !g Vállalkozási tevékenység összesen

előző év etőző év
he|yesb{tése

tárgyév előző év előző év
helye§bíróso

árgyév előző óv előző év tárgyév

B, Összes ráfirrdítá§
(5+6+7+8,]-9)

77s

*bből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 871 62i 871 ta:

C. Adózás előttieredmény (A-B} L4í 3& LAE 36l

10, Adófizeté§i kötelezettség

D, Tárgyévi eredmény (C-l_ü) L4| 36l L4! 36l

Tájéko,rtató adatok

A, KöZponti költségvetési
támoqatáS §4! 64í

ebből: normalív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támo'gatás 5( 5(

eD*ol: nolmatlv tamogatas

C, Az Euróoai Unió strukturáis
alapjarból, Ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió koltséo-
vetéséből Üagy más államÍól,
nemzetközi szervezettől
származó tárnogatás

L. A Szerl,leryl |oveoelamaoo
meq határozbtt részének adózó
rendelkezése szerinti
fethasználásáról szóló ]"996. évi
CXXVl,törvény alapján kiutalt
osszeq

543 §4§

F. Közszolqáltatasi bevétel

Ny,v.l6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Az adalok könywizsgálattal alá vannak támasztva,
Könywizsgálói záradék n loenLl m Nem

Nycmtatva: 2oL7 "03.L3 11.05"32



A kettős könywitelt vezető egyób szerveztt
egyszerűsített 1reszámolója ós közhasznúsági mellóklete

1. §zcrv€z§t / Jogi személy szenvezeti egysóg azonosító adatai

2, Tárgyóvben végzel1 alapcél szerintj és közhasznú tevékenységek bcmutatása

1,2 §zókhely; Szervez€t

KöZt€rület neve:

Házszám: §melet: r 
*-l

1.1 Nóv:

Közteúlet jeIlege:

Émelet: 
1 _ -l Ajtó:

1,3 Bejegyző í Jogi személly§ nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeívezet")

1.5 §z€rvezet J Jogi személy szervezeti egysóg adószáma:

FE /bl9l,Tl'11ll

1".6 §zeívezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: lmre

kíwűl {banlci lti+l*ség, kiin rrelési dÍ!} a n*r*lés"nH*r*s íTli§l m*rültí*l.

3. Közhasznú tevékenysóEek bemutatása (tevékenységenként}

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú levékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

L *l
3.3 Közhasznú tevókenysóg célcsapo*ja: Ált.lsk.tanul*i

3.4 Közhaszn ú tevékenyséE ből részesl)lők létszáma

3.5 Kózhasznú tevókenység főbb eredményei;

:krlah,xsrn,ü fdí{}rdl'1,&§{}l{ i}ssz*ge: &frfr.*Ft - ax istwl§ben tnnlrt$h,pr*§r*mj*ifa.tlr j*rulturulr hmalá
nx:rál3Édr&ldulárc|t ballxE§s, kluMélu§r1 §n3,ák *npjx}"

Ny.v,:6.4 A nyomtatvány papír alapcn nem küldhstő be! Ny§mtahra: 2017.03.3.3 11.05,32



A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített besz&motója és közhásznúsági melléklete pK-l42

§zervezet 1.logi személy szervezeti egység neve:

5. CéI szerinti jutattások kimutatá§a (Ad atok e zer f ari ntbar,. )

6, Vezető tisztségvi§e!őknek nyúitolt juttatá§

5.t Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év 1-árgyév

közhasznú ráíordításol a7t 623

5.7 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

§,3 Cél szerinti jutattás megnevezése előző év Tárgy év

CéI szerinti iuttatások kimutatása
(összesen} 871 bz:,

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen} 871 623

6,1 TisZt§óg Előző 6v {L} Tárgyév (2)

6.2 Ti§Ztség Előző év (1} Tárgy év (2)

A. Vezető tisztséqviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)l

i p,l6§Z!{ípy

Ny,v-:6,4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L7 -03,L3 11.05,32



A kettős könywitelt vezető egyéb §zeryezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete l ,n.ro,

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhaszn ú jogá! lás megállapításához szükséges m utalók
{Ad ato k eze t fo i nil} an. )

Alapadatok Előző év {I) Tárt]yév {2)

B, Éves ö§szes bevétel 1 07{ 1r-fi!
obből:

C. A személyi jóvedelemadó meghatározott részének az
adózó rendel kezése szeri nti fel használás ár ól szóló
1996. óvi cXXVl. töryény alapján átutalt összeg 543

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális aIapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. KorrigáIt bevétel [B-(c+D+E+F)] 1 07§ §9*

H. Összes ráfordítás (kiadás) 93l 11s

l. Ebből személyi jelIegű ráíordílás

J. Közhasznú tevékenysóg ráfordításai 87] 623

K. Tárgyévi eredrnény 14i 36l

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóIó
2005. évi LXXXVlll. törvénynek megfelelően)

E rőf a r rás e l l átouság m u tató i Mutató ísíssííés€
lgen íV€rn

Ectv, 32, § {4) a) K81"+B2y2 > 7.0a0,0a0, - Ft] x n
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] m n
Ectv. 32. § @) c) Kl1+l2-A1"-A2)/(Hl+uz1>=g,251 n x

T ársad at m i tám o g atotts ág m utató i Mutató íeü'esííé§e

ECN, 32. § {5) a) KCL+C2)/(GI+G2) >=0,02] x] n
EctV.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(H7+H2)>=g,51 x n
Ectv. 32. § (s) c) [(L1"+L2)/2>= I0 fő] n x]

Ny.v":6,4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyamtatva; 2017.03.13 11.05.32



A kettős könpvítelt vezető egyéb szervezet _ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I vw-taz

5. §él szerinti jutattások kimutatása (Ad atak a zer f a rí ntb an.}

6. Vezetó tisztségviselőknek nyúitott juttatás

Cél szerinti iuttatá§ megnevezése Előző év Tárgyév

közhasznú ráfordításol &77 62'3

5.7 Cél szerinti juttatás megnevezése §lőző év Tárgy év

5,3 Cél szerinti jutattá§ megnevezóse Élőző év Tárgy év

Cél szeri nti iuttatások kimutatása
(összesen) 87i 6zi

Cél szerinti iuttaások kimutatása
{mindösszesen) 871 623

6.]_ Tisztség §lőzó év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tiszt§ég §lőző év (1) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatás (mindösszesen): (

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bbselo,pxr GSspSr ltl *p;fp6r*

Ny.v.;6"4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.03,t3 11.05.32



A kettős könywítelt vezető egyéb §zerveuet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

szervezet í Jogi személy szervezeti e

PK-142

Támogatasi proglam elnevezése:

Támogató megnevezése §Z#J[ 1§&

Támogatá§ forrá§a:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés n
nemzetközi forrás n
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 545 319

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tá[üyévben íelhasznát összeg:

- tárgyéVben íolyósított összeg

Támogatás típusa; visszatérítendó Ü vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmczási

Osszesen:

Tárnogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az üZletl ev§en Vegzefi T§Dn teveKeny§e$eK e§ pr§gramoK §emula€a§a

§tcsz l*py {}fispár Al*pínr*ny

Ny.v.:6.4 A nyomtatvá*y papír alapon nem küldhető be! Nyomtatvar 2017.03. 13 11.05.32



A kettős könywitelt vezető egyób szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I pK-142

M1.- Mellékletek

§zervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

c§atolt mellékletek

P K- 1 42-0 1 Könywizsg álói j ele ntés

P K- 1 42-0 2 Szöveges beszómoló

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Er ede tive l re nde lkezik:

Melléklet csauslva:

ü re de tive l r e nd el kezik:

Melléklet csatolva:

Er e de tive l r e nde lkezi k:

Melléklet csatolva:

L re<le tive l r ende lkezik:

Melléklet csau>lva:

E r e de tivel r e nde lkezik :

Melléklet csatoíva:

I!, reáetive l r ende lkezik :

l
il
n
n
il
il
n
n
m
m

m
m

PK-142-04 Jelenléti ív

P K- 1 42-0 5 M eg hatalmazá s

PK-l 42-06 Egyéb

Ny.v.:6.4 A lyomlatvány papír alapon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 2017.03"13 11.05.32


