
Az egyszeres könyvr'itelt vezető egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete I nx.r+r

A szervezetet nyilvántartÓ bírÓság megnevezése:

04 Gvulai Tiirvé k
Bek{t|dó adatai (akinek az gyfélkapuján kereszt l a kére|em bekiildésre keriil)

Tárgyév:

E|Őtag További utlnevek
Vise|t név:

Sziiletési név:

Anyja neve:

Sztiletési ors zeg neve:

Szii|etési te|epii|és neve:

SztiIetési ideje:
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Gizella Terézia
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i t.fr .'s |l ad. án1r :i :P n.ll g: átlisr :E gyl' g s. Li: I et

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
lrányítószám: 

EEEE
Te|epu|és:Ktir sladány

KÖzterÜ|et neve:

Házszám:

DÓzsa Gy' KcjzterÜlet je!|ege:

n

m

m
Ajto: nLépcsŐház: 

n 
Eme|et:

BejegyzŐ határozat száma:

Nyi|vántartási szám:

Szervezet adÓszáma:

mm.mrEl ololElr
m_l!Tí'|-6ls l4

EEEHEEEE*E-EE
Képvise|ó neve:

Képvise|ó aláírása:

Ke|tezés:

Szatmári MiklÓs

EAEE-EE-EE
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Az egyszeres könywitelt vezető egvéb szervezet I
egyszeríísített beszámolója és közhasínúsági melléklete l px.r+r

Szervezet neve:

brÖs! *d'snyi .F.o.!.$árfin E gy*.s[i I *t

Az egyszeríÍsített beszámolo mérlege
(Adatok eze r fo ri ntban.)

- l ru 
, ,  ,

Etozo ev E|ŐzŐ év
he|yesbítése

Tárgyév

ESZKoZÓK (AKTíVAK)

A. Befektetett eszkoz k

|. lmmateriál is javak

|. Tárgyi eszkozok

IlI. Befektetett pénzÜgyi eszkozok

B. Forgieszkozok 577 434
|. Készletek

||. Kovetelések

|!I. Ertékpapírok

IV. Pénzeszkozok 577 434
rszrcozor< osszEsEN I

I

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

I

re
577

I | 434I

434
|. !ndu!o tókeljegyzett tóke

| | . Tóke v á|tozás/ered mé ny 310 0
I||. Lekotott tartalék

|V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbóI
267 434

V. Tárgyévi erdemény vál |a|kozási tevékenységbŐ|

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. KoteIezettségek

l. Hosszu |ejáratu kotelezettségek

II. Rovid lejáratu kote|ezettségek

FORRASOK TSSZESEN
577 434
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Az egyszeres könywitelt vezető egvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK.L4L

Szervezet neve:

Ko.r.cÍs|a$*nyi F.oll;g*rfir :E'g:$.*sri'! *t

EgyszerŰ s ített bes zámo|é eredmény.levezetése (Ad atok ezer forintban,)

AI rytevékenys)g VáIlakozási tevék- aenyseg Osszesen
T-
I tárgyév
I

I
el6zö év elŐzŐ év

helyesbÍtése
tárgyév el6zó év elŐzÓ év

helyesbíÍése
tárgyév el6zŐ év elŐzŐ év

helyesbítése

A. Vég|eges pénzbevételek,
e|száírolT ne éte|ek (|+I !) 845 L 257 845 L 257

|. P é.nz.tl gyl |eg rendezett
bevetelek 842 L 257 842 L 257

ebbŐI:

; tqgdíj, alapítÓtÓI kapott
peilzetes

. támogatások 839 L 257 839 L 257

. egyéb bevételek

||. Pénzbevételt nem jelentó
bevételek 3 0 3 0

B. Vég|eges pénzkiadáSok,
e I sZáfi oIt iáford ításo k
(1il+lv+v+vt) 1 150 823 1 150 823

Ill. Ráfordításként
érvényesíthetó kiadások 575 423 575 423

IV. Ráfordítást ie|entŐ
eszkozváltozások 408 0 408

V. Ráfordítást ie|entó
elszámo|ások. L4i,6 400 L46 400

VI. Ráfordításként nem
éruényesíthetó kiadások 27 0 27 0

C. Tárgyévi pénzugyl eredmény
(t-ilt-vl)- 246 834 246 834

D. Nem pénzbe|i realizáIt
eremény [II-(IV+V)] -551 -400 -551 -400

E. Adozás e|Őtti eredmény
(l+ll)-(i l t+lV+V) -284 434 -284 434
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasZíúsági melléklete PK-1,41,

Szervezet
neve:

Egyszer sítettbeszámo!Óeredmény-|evezetése2. (Adatokezerforintban,)
AI rptevékenység Vá||akozási tevékenység Osszesen

elŐzö év elŐzŐ év
helyesbítése

tárgyév elŐzö év elŐzŐ év
helyesbítése

tárgyév elŐzó év elóz6 év
helyesbítése

tárgyév

F. FizetendŐ társasági adÓ

G. AdÓzott eredmény (E.F)
-284 434 -28.,4 434

H. JÓváhagyott osztaIék

|. Tárgyévi eredmény (G-H)
-28.4 434 -284 434

Tájékoztatő adatok

A. KÖzponti ko|tségvetési
ramogatas

B. Helvi onkormánvzati
ko|tsé gvetési tám o-gatás 100 100 100 100

C. Az EurÓpai UniÓ strukturális
alapjaibo|, í||efue a KohéziÓs
AlapbÓ! ny jtott támogatás

D. Normatív támogatás

E' A személvi iovede|amadÓ
m eq hat ár ozott részén ek adozo
rende|kezése szerinti felhasz.
nálásárÓ| szÓ|Ó 1-996. évi cXXVl.
torvény alapján kiuta|t osszeg

F. Kozszolgá|tatási bevétel

G. Vég|eges pénzbevételekbŐ|,
e|számo|í bevételekb Ő| a koz.
haszn tevékenység bevéte|e 839 L 257 839 L 257

H. Végleges pénzkiadásokbol,
elszámol[ ráfbrdításokbÓ| a k z-
hasznu tevékenvséo érdekében
felmerÜlt pénzkiádáé, ráford ítáS s75 823 575 823

|. Végleges pénzkiadásokbo|,
elszámo-lt ráTord ításo kbol a
szemé|yi jel le gŰ r átord ítás 0 0 0 0

- ebbŐl: vezetó tisztségvise|ók
juttatásai 0 o 0 0

ilr.ci'sl*dán}ri F.o'l gl.#r.ffi .r E'gyesti..let,

Ktinyruizsgálői záradék
Az adatok kÖnynruizsgá|atta| a|á vannak támaszfua.
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Az egyszeres könywitelt vezető egvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-LAL

1. Szervezet azonosítÓ adatai

lt*fi{ k6zren{l ss ]kÉtzblltoilrság lff**mq *rgnrl$rg& wgftfu. A sz{llÍE*gt ne'nffia

3. Kcizhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

KÖ..r*"sl*dl:#m}ri .Fg.Nsl.*r.&r .E';sy.*sti:.l.et

L.2 SzékheIy

lrányítTszám: 
EHEE 

Te|epu!és:
Kcircisladány

K zterÜ|et neve: DÓzsa Gy. KozterÜlet je||ege:

Házszám: 
* AjtÓ:

1.3 Bej egyzó határozat száma: [of4l. m . W/l'lo|lsl /m
1.4 Nyi|vántartási szám: m-[ill.l- 6ls!4

1.4 Szervezet adÓs záma: 1ll8 l l3 l l e l lo l l6 l l3 l l6-E-EE
1.6 Képviseló neve:

2. Tárgyévben végzett a|apcéI szerinti és ktizhasznri tevékenységek bemutatása

3.L

3.2

Kozhasznri tevékenység megnevezése:
L, ,  . ,  ,  . ,  ,  .  ,

Kozhaszn tevékenységhez kapcsolÓdÓ kozfe|adat, jogszabá|yhely:

3.3 Kozhaszn tevékenység célcsoportja:

3.4 KozhasznÚ tevékenységbó| részesÜ|Ők |étszáma:
3.5 KÖzhaszn tevékenység fóbb eredményei:
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhaszírűsági melléklete PK*LAL

Szervezet
neve:

l{nlrö'sl*dlán:yi .P'p.l'9#.r.s.r :E'gyes.Éi.|.*t

7, Kozhaszn jogáIlás megál|apításához sztikséges mutatok (Ad atok ezer fori ntb an.)

Alapadatok É|ŐzŐ év (1.) Tárgyév (2)

B. Éves cisszes bevétel 845 L 257
ebbŐl:

c. A személyi icivedelemadÓ méq
adóz6 rendélk-ezése szerinti felhásználásárÓ| szÓlÓ
1996. évi CXxVl. tcirvény alapján átutalt Összeg

D. Kcizszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EurÓpai UniÓ strukturális alapiaibÓ!. illewe
a KohéziÓs Alapbol ny jtott támogátás

G' Korrigált bevéte! [B-(C+D+E+F)] 845 L 257
H. Osszes ráfordítás (kiadás) 1 150 823
l. Ebból személyi jelleg ráfordítás 0 0

J. Keizhasznri tevékenység ráfordításai
575 823

K. AdÓzott eredmény
-284 434

L. A szervezet munkáiában ktizrem kÖdŐ ktizérdekíi cinkéntes
tevékenyséqet véqzó -személvek száma
(a kcizérilekíi cinkéntes tevékénvséq 16| sz6|ó
2005. évi LXXXV! I l. tci rvénynek ín eg-fe| eI óen)

ErŐforrás el látottság mutatii Mutato teljesítése
lgen /vem

Ectv. 32. S (4I a) KBIIB x n
Ecfrr. 32. S (4) b) [K1+K2>=0] B n
Ectv. 32. S (4) c) pL+t2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,251 n x

T árs ad al m i tám og atotfság m utatő i Mutato Íel,1esífése

Ectv. 32. S (5) a) KCL+C2)/(G1+G2) >=0,021 n B
Ectv, 32. S (5) b) [(JI+J2)/(HI+H2)>=0,5] x n
Ecw, 32, s (5) c) KL1+L2|2>= 1-0 fó] n x
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