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A szervezetet nyiivántartó bÍróság megnevezése:
03 Kecskeméti

T

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuián keresztül a kéÍélembeküldésÍe kerül)

családi név

Előtag

Viselt név:

t---l

Elsó utónév

ToVábbi utónevek

szuletési név:
Anyia neve:

Csikós

születési ország neve:
sziiletési telepíilésneve;
születési ideie:

El-,[6T0-l-ffi-m

szervezet l Jogi személy szervezeti egység fóbb adatainak megjelenÍtése
(Elekrcnik's kitöftés esetén másolt - nem Írható - mezók.)

Neve:

'JapÍtvány

Nyilvántartásiszám,

FTal_FTJI

2

6

2

Ny.V.:1.0 A nyomtatvány papÍr alapon nem küldhető be!
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A szervezetet nyilvántartó bÍróság megnevezése:

ergyév':

EIOTiFI

Kecskeméti T

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közul melyikre Vonatkozik!

B

a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott

!

iogi személy)

Szervezet neve:

szervezet székhelye:
lÍányÍtószám:

EffiE

Kiskunmaisa

Közterület neve:

f*__l

KözterÜlet.iellege:

t-_-l

Házszám:

Altó:

|---l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lÍányÍtószám:

!ll!

Közteriiletjellege;

Kf'zterÜlet neve:

t_----l

Hélzsz^m:

Lépcsóház:

T__--l

Emelet:

t----l

(Jogi személy szervezeti egység esetében:''AnyaszeNezet')

Beiegyzó határozat száma:

szervezet

l

l---_-l

2t6t2t6t2
m-m-EI6I,I6TTT]

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szeNezeti egység esetében:
Jagi szemé|lyényilvánÍtó határczat száma)

t---l

nxo:

t-'T,il

lEt-i

EEEEmi E,l,E

/Ef4

EEEEEEEE-E-EE

Jogi személy szervezeti egység adószáma:

szervezet./ J09i személy szervezeti egység
l(epvtseloleneK neve:

Képviselő aláírása:

;:i;;.
" ll^_m,a6,q'a'i+'í;
J_'(*!'',ffi.]+íi .#É

Keltezés:

Kiskunmaisa

E

EEEE-EE-EE

Ny.v.:L,0 A nyomtatvány papíÍalapon nem küldhetó be!
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szervezet, Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éVes beszámoló

mérlege

Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer torintban)

TárgyéV

EszKÖzÖK (AKTÍVÁK)

A.

BeÍektetetteszközök

72 744

11 299

l. lmmateriálls javak

L T2T

799

LL 022

10 500

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénztjgyi eszközök

B.

Forgóeszközök

367

l. Készletek
ll. KöVetelések

lll. Értékpapírok
lV. Pénzeszközök

c.

367

AktíV időbeli elhatárolások

EszKÖzÖK ÖsszEsEN

12 515

Lr,299

2 223

1,"132

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

5

5

ll. Tókeváltozás/eredmény

LL 525

2 278

-9 307

491

I 890

10 073

I890

10 073

FoRRÁsoK (PAssZÍVÁK)

D.

saját tőke

lll. Lekötött

tartalék

lV. Énékelésitartalék
V. TjíLrgyéVier.edmény alaPrevékenységböl
(KOZnaSZnU teVekenysegDol)

Vl' TárgyéVi erdemény Vállalkozási tevékenységből

E.

céltartalékok

F.

Kötelezettségek
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kotelezettségek
l

G.

ll. RöVid lejáratú kótelezettségek

PasszÍV időbeli elhatárolások

FoRRÁsoK ÓsszESEN
Ny'v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem kt'ildhető be!
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szervezet l Jogi személy szeÍvezeti egység neve:

Alaptevékenyséq
elő2ő év

előző év tárgyév
he1wsbÍtése

2U

3 302

1 000

2 646

1. Értékesítés
nettó árbevétele

Fríil"ilr"á.ft ""ék",'ry.ég|
előző év

előző év
helyesbítése

Összesen
elóző év

elóz6 év
helyesbÍtése

tár9yév

254

3 302

000

2 646

2. Aktiváh saját teljesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek

1

ebből:
- taodÍi.

alápíiótól kapotr befizetés

-

támogatások

4. Pénzüovi műveletek

beVételei-'

A' Összes bevétel (1+-2+3+4)

2 234

2 234

38

38

7 254

5 986

1254

5 986

5' Anyagjelleqű ráÍordítások

3 611

3 340

3 611

3 340

6. személyi iellegű ráÍordítások

5

r32

2276

5 132

2 276

r 17!

850

L L71,

850

1/t5

LT

1rt5

11

ebból: közhasznÚ
beVételei

tevékenvséo

ebből: Vezetó tisztségViselők
lunatasar
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráford Ítások
9'

.Pénzügyi műVeletek

raÍoroltasal

B. Összes ráfordítás

(5+6+7+8+9)

501

501
10 560

6 477

10 560

6 477

-9 306

491,

-9 306

-4gL

-9 305

49t

-9 305

-49!

ebből: közhasznÚ tevékenyséo
ráÍoÍdításai

c. Adózás
(A-B)

elótti eredménv

10. Adóf izetéSi kötelezettség
D. TárgyéVi eredmény (c-]-0)

Ny.v':1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbÍtése

tárgyév

2.

Összesen

VálIalkozási tevékenyséq
előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

(Adatok ezer fointban)

elóző év

előző év tárwév
heÍyesbÍtése

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támoqatás

2 234

2 234

B. Helvi önkormánvzati
költséóVetési támo'gatás

c. Az Euróoai Unió strukturális

alaoiaibót. íllefue a Kohéziós
Alairból niÚjtott támogatás
D. NormatíV támogatás

E. A személvi iöVedelamadó
meohatározótt részénekadózó
renöelkezése szerinti Íelhaszná
lásárólszóló 1996. éVi cXXVl.
törvény alapján kiUtalt összeg
F. Közszolgáltatási

bevétel

KönyWizsgálói
Az adatok könywizsgálattal

alá vannak támasztva.

Ny.V':1'0 A nyomtatvány papÍr alapon nem kijldhető be!
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szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogátás megállapÍtásához szÜkséges mutatók

(Adatok ezeÍ forintban.)

Előző éV (1)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1,254

5 986

L2U

5 986

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részéneka2
adózó rendilk_ezése szerinti Íelhásználásáról szóló
1996. éVi c)üvl. törvény alapián átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Euróoai LJnió strul(turáis alaoiaiból. illetve
a Kohézióé Alapból nyúitott támogáás

G. KoÍrigált bevétel [B-(C+D+E+R]
H.

összes ráfoÍdítás (kiadás)

10 560

l. Ebból személyi iellegíl ráfordítás

6

477

5 132

2 276

-9 306

-491

J. Közhasznú tevékenység láÍord Ításai
K. TáÍgyévi eredmény

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységetvégzó személyek száma
ía közérdekü ainkéntes tevékenvséoről szóló
2oo5. évi Lxxxvlll. törvénynek Éreg'ielelően)
Erőforr ás

e

llátotbág

m

utatli

Mutató teljesÍtése
lgen

Ectv. 32. S (4) a) [(87+82)/2

> 7.00O.OOO, -

Fl

Ectv. 32. 5 (4) b) [K7+K2>=O]

Eclv. 32. S (4) c) [(t1+t2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadal mi támogatatts áq mutatói
Ectv. 32. S (s) a) [(C7+C2)/(G1+G2) >=0.02]
Ectv. 32. S (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0.5]

Ectv' 32. 9 (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 tő]

Ny.V.;1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Mutató teljesÍtése

x

B

x
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Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Nemzeti EgyütÍmúködési Alap
központi költségvetés
tinkormányzati költségvetés

Támogatás ÍoÍrása:

nemzetközi forÍás
más qazdálkodó

m

!
!
!

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebból a tárgyéVre jutó

900 000
összeq:

900 000

-

tárgyéVben Íelhasznált összeg:

900 000

-

tárgyéVben Íolyósított összeg:

900 000

Támogatás típusa:

VisszatérÍtendó

!

Vissza nem

térÍtendő B

TárgyéVben'elhasznált összeg részletezése iogcímenként:
személyi

567 000

Dologi

333 000

Felhalmozási

összesen:

900 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
a Mdse Alapíh'áíry mükiidési mnségeire ÍoÍditorfuh íntemel
papír besz€rzése, köny!'elési díi' valernint uli kóltgég elszámolására.

Az üzleti évben végzett Íóbb tevékenységek és programok bemutatása
ö sZentmise
programialt 201&ban is nregtanÓtta. Ezek:
kóztisen a ldskunma'sai Rómaj Kalolikljs Egyházkizséggel, áz áUgusztus 2i}j kenyérszen1elö
átá| m€gszaYazoÍ
adyenti gyedyagyú|tások a'lsba.r is áMfuk * -M4sáén yliar *
'Ürató'ium
ÍóÍumot a t'&Ínzeti Együttmtikö?ési
rclc Két á|kalömmal szert/etiink civil szervezetek számára táiékoztató
Íorrásáinak elérhetoségeiÍöl' Egy ajkalomnal szerveztaink tááko?ót Vállalkozók szárnára, és eEy á|kálon]mal
termel*k számáÍá a p.íyázxi lehet6sé9ekröl' Az fu során számos pályázarot készíreüÍinkel és
'qázdasági
el.
25 Éyázafl}r készÍtelÍÍinr
be Perher€ink számárta tobb lHeglraéban iq össz€sen

Majsa

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem kÜldhetó bel
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szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Közép- és Keleteurópai TöÍténelem és Társadalom Kutatásáért KaizalapÍfuány
központj költségvetés
önkormányzati

Támogatás Íorrása:

költségVetés

nemzetközi forrás
más qazdálkodó

B

!
!
!

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyéVre jutó
- tárgyéVben Íelhasznált
-

összeg:
összeg:

tárgyéVben ÍolyósÍtott összeg:

1 333

500

1 333

500

1 333

500

1 333

500

VisszatérÍtendő

Támogatás tÍpUsa:

n

Vissza nem

térítendőB

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcÍmenként:
személyi
Dologi

1 333

500

1 333

500

Felhalmozási

Osszesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának

szaiveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papÍr alapon nem küldhetó be!
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szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati

Támogatás Íorrása:

nemzetközi

költségVetés

íorrás

más gazdálkodó

B

!
!
!

Támogatás időtartama:
Támogatási összeq:
-

ebből a tárgyéVre jUtó összeg:

- tárgyéVben
-

Íelhasznált összeg:

1 333

500

1 333

500

1 333 500

tárgyéVben Íolyósított Összeg:

Visszatérítendő

Támoqatás tÍpusa:

n

Vissza nem

téítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcÍmenként:
személyi
Dologi

1 333

500

1 333

500

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyéúi Íelhasználásának szöVeges bemutatása:

Az üzleti éVben Végzett Íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v':1.0 A nyomtatvány papÍÍ alapon nem küldhető be!
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