
Bekiildő adatai (akinek az ügyÍélkapuján keresztül a ké;iem beküldésÍe kerül)

Viselt néV:

születési néV:

Anyia neve:

Elótag

r-t

szuletési ország neve:

szuletésl település neve:

születési ideie: Ill,f6Tol-ptr-EE

családi név Első utónéV További utónevek

A szervezetet nyilvántartó bÍróság megnevezése;

Kecskeméti

Ny.v.:2'o A nyomtatvány papÍl alapon nom küldh.tó bol Nyomtatva: 20'í8.03.2í í 1.20.25

szervezet l Jogi személy szervezeti égység Íóbb adatainak megielenítése
(ElektÍonikrs kitöLes esetén nások - nem hható - mezók)

NeVe:

Nyilvántartási szÁm, FF-]-FTal rarsyev: ETdTffi
ldőszakteriedelme: e9észév ffi töredékév! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége

2 6 2 6 2



kettő-s könywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági me-tiéklet

20L7. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevgzése;

Kecskeméti

ldőszak terjedelme: eoész év ffi toredék év !
idószak kezdete

Vá|assza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az aÍábbiar toziit r*tyirr" vo*tt-irt
a Szervezet

b. Jogi személy szeÍVezeti egység (származtatott iogi személy)
B!

Tárgyév:

ffiI,f?l
EEffi-EE-EE EEEE-EE-EE

idószak kezdete idószak vége

Szervezet neve:

lrányítószám: EEEE
Közterület neVe:

Házszám:

Kiskunmajsa

Ferenc

tr-_--] Lépcsóház: T---l Emelet:

Közterület jellege:

T-t E;-l
Ajtój l-----l

Jogi személy szervez€ti egység neve;

Jogi személy szeÍvezeti egység székhelye;

r--l Lépcsóhiíz: [--_l Emelet:

KÖzterület jellege:

m

Kl6kunmalBa í{.FE_m_m

IrányÍtószám: m!
KÖzteÍÜlet neve:

Hiízszám:

Nyilvántanási szám:
(Jogi szeméy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezef')

Bejegyz6 határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység eselében:
Jogi szenéM nyilvánb határozat száma)

szgry9zel, Jogl személy 8zervezeti egység adószáma:

sz€ÍYe?.eL, Jogl személy sz!Ívozotl egység
KepvtsetoJeneK ntvti

Képvlselő alóíró3

Kell,grólI

6 1 o I 4 l/ll I 9 zltla 2

EEEEEEM-E-EE

ó120 xiskUnm.j5., lFarbégyi ü. {7.
otPt 11? 32113_2oo35!,t 7

^dó.zárr| 
19 t r,9 !,7 !, - 1 -D3

Ny'v.i'.o A nyorntatYany Prplr ahpon non loldheló !.l ||yomlstv.:'oít.00.'1 l1.2o2t



kettő'skönywitett';;:'u'Í':Éy'il,;""it!Th:*,ru',í'#'*

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló merteg€

Előző év Előző év
helyesbítése

=-----:--r arqyev

E5ZKOZOK (AKTIVAK)

A. öeIeK[eteu eszKozol(
11 299 2 598

l. lmmateriális javak
799 472

ll. Tárgyi eszközÖk
10 500 2126

lll. BeÍeKtetet pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök
1 s65

l. Készletek

ll. KöVeteIések
I 029

lll' ÉrtékpapÍrok

lV. Pénzeszközök
536c. AktíV idóbeli elhatárolások

EszKÖzÖK ÓsszEsEN
11 299 4 163

FoRRÁsoK (PAsszÍVÁK)

L/, Jiuill toKe ,.7321 I r oro
l. lnduló tókdjegyzett tóke 5 5
ll. Tőkeváltozás/eredmény

? 2L8 L727lll.LekötötttaÍtalék -___-_-----]
lV. Értékelési tartalék

V. T.áÍgyévi eredmény alaptevékenységból
(közhasznú tevékénységbŐl) -491 -722

Vl. Tárgyévi erdemény Vállalkozási tevékenyséqból

E, céltarta|ékok

F. Xa'telezettságek
10 07t 3 r5g

l' Hálrasoroll kótelezettségok

ll' Hosszú lejáÍaÍl kölolozellsógek

lll' Rövid |8jáIatÚ kötelezettségek t0 073 3163G' Passzívldóbellolhatárolások

FoRRÁsoK ÖsszEsEl{ ll tor
'l llt

I t_

Iy,v.:2.0 A nyoml vlry plPlr.hpon ngo lo|dbgtó b.l l|lomlatw:'oí8'o!.'l ll,2c.2a



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsÍtett l

éves beszámolója és közhasznúsági me-Iléklet l n^-ro,

2017. év
szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: :

Az egyszeÍiisített éves bes2ámoló eredménykimutatása
(Adatok eze r Ío ri ntban. )

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

eló26 év el6zó év
helyesbÍtése

tárgyév előz6 év előző év
heIyesbÍtése

tárgyév elóző év elóző év
helyesbltése

táígyév

1. Értékesítés nettó áÍbevétele 3 302 462 3 302 462

2. Aktivált saját teljesÍtmények
eneke

3. Egyéb bevételek ?6& 18 000 2 646 18 000

ebből:

- tagdí

- alapÍtótóI kapoft beÍizetés

- támogatások 2234 z 234

ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek
bevételei 38 3B

A. Összes bevétel (l+-2+3+4) 5 986 LA 462 5 986 L8 462

ebből: közhasznú tevékenység
hevélelei

5. Anyagjellegű ráfoÍd ítások 3 340 5 759 3 340 5 759

6' személyi jellegű ÍáÍoÍdÍtások 2 276 4ZM z 278 424
ebből: Vezető tisztséoViselók
juttatásai

7. ÉrtékcsÖkkenési tekiís 8s0 559 850 559

8' Egyéb raÍord Ítások 11 a 544 11 I 544

9. Pénzüovi múveletek
ráfordÍtásá 78 78

B. Összes riÍordítiís
(5+6+7+8+9) 6 477 19 184 6 477 19 184

ebből: kÖzhasznú tevékenyséo
ráÍoÍdÍtásd

c. Adózás elő eÍgdmény
(A.B) -491 -722 .491 -722

10. Adóílzetési kÖtelezetlség

D. Tárgyévi eredmény (c-lo) .491 :122 {01 .l2z

lly.v,:r.o 
^ 

nyomtatvanv plplr.hPon n9m loldholó lel llyomtatvl 201l.0l.,l ít,'o.'c
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ffi
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszeríísített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pw-'oz

2017. év
szervezet l Jogi személy szervezeti egység nevei

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezel lointban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

elózó év elóző év
helyesbltése

tálgyév elózó év elóző év
helyesbÍtése

táryyév el6zó év előző év
helyesbÍtése

tálgyév

Tájékoztató adatok

A. KÖzponti költségvetési
támogatás 2234 2 234

ebből:
_ noÍmatív támoqatás

B. Helvi Önkormánvzati
költséóvetési támo'gatás

ebbil:
_ normatíV támogatás

c. Az EuÍóoai Unió struktuÍális
alaoiaibót' ílletve a Kohéziós
Alápból niú'ltott támogatás

D. Az Európai Unió köhség-
Vetéséból vaov más államiól.
nemzetközi s7ervezettól
származó támogatás

F. KözszolgáltatiíLsi bevétel

G' Adományok

Kónywizsgátói zára{ék

Az adatok kiinywizsgálanal alá vannak támasztva. fl rq"n ffi r,r"*

}ly'v.:'.o A nyomLrlvlny paPlÍ a|aPon ngm koldhotó bol llyomtatva: 20í 8.03.2í íl'20.26I

*)
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A kettős könywitelt vezető etvéb szervezet egvszerűsített l
éves beszámolója és köihasznúsági meTÍéklet I o^-ro,

2017. év
szervezet, Jogi személy szervezeti egyséq neve:

7. Katzhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók (Adalok ezer lotintban.)

'i
(

Alapadatok Elóző éV (1) TárgyéV (2)

B. Éves összes bevétel s 986 L8 62
ebből:

c' A személyi jövedelemadó meqhatározott részénék az
adózó rend{ilk_ezése szerinti Íelh-asználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alaPián átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E' NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális a|aDiaiból. illetve
a Kohézióé Alapból nyúitott támogátás

G' Korrigáli bevétel [B-(ciD+E+R] 5 986 t'8462

H. Összes ráfordÍtás (kiadás) t 4?7 19 184

l. Ebból személyi iellegű ráfordítás 2276 4 244

J. Közhasznú tevékenység Íáfo]d Ításai

K. Tárgyévi eredmény 491 -722

L. A szervezet munkáiában közÍemíiködő közérdekű önkéntes
tevékenyséqet véqző -személvek száma
ía közé]ilekü önköntes tevékénvséorőiizóló
2005. éVi LXxxVlll. töÍvénynek íneg''felelöen)

E rőto rrás el l átottság mutatói Mutató telksÍtése

lgen Nem

Ectv. 32. S (4) a) KB1+82y2 > r.O00.00O, - Fl tr n
Ectv. 32. g (4) b) [K1+K2>=0] D tr
Ectu. 32. 5 (4) c) [(n+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] a n

'ráÍs ad almi támog atottság m Utatói Mutató teljesÍtése

Ectv. 32. E (5) a) [(C1+C2)/(G|+G2) >=0,02] ! B
Ectv. 32. E (5) b) [(J1+J2)/(H7+H2)>=0,5] tr tr
EcN. 9. s (5) c) KLI+L2)/2>= t0 lö] tr B

Lyomt{tvr! lo1E.0!.21 tl.2o.2l

t.

l{Y.v.:2.0 A nyomaravány P.plÍ.llpon nrm koldhotó bol


