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A kettős könywitelt vezető egyé b szervezet 
l

egyszerűsí tett beszámolója é s közhásznú sági mellé klete I  vx-tlz
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A kettős könywitelt vezető egyé b szervezet l

egyszerűsí tett beszámolója é s közháóznú sági mellé klete I  vx-t+ z

szervezet neve:

Az egyszerűsí tett é ves beszámoló mé rlege
(Adatok ezer torintban.)

Előző é v Előző é v
helyesbí té se

Tárgyé v

EszKözöK 1nxrí vÁx;

A. Befektetetteszközök L78 673
l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök t78 673
lll. Beí ektetett pé nzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 834 911

l. ké szletek

ll. követelé sek

lll. É rté kpapí rok

lv, pé nzeszközök 834 911
c. Akí v időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK Összrseru t oL? 1 584
FoRRÁSoK (PASSZÍ VÁK)

D. Saját tőke
L 0L2 682

l, lnduló tőke/ jegyzett tőke
3c 30

l l. Tőkeváltozás/eredmé ny 981 652
lll. Lekötött tartalé k

lv. É rté kelé si tartalé k

V, Tárgyé vi eredmé ny alaptevé kenYsé óből-
Vl. Tárgyé vi erdemé ny vállalkozási tevé kenysé gből

E. Cé ltartalé kok

F. Kötelezettsé gek

l. Hátrasorolt kötelezettsé gek

ll, Hosszú  lejáratú  kötelezettsé gek

lll. Rövid lejáratú  kötelezettsé gek

G. Passzí v időbeli e| határolások
902

FORRÁSOK ÖSSZESEN L oa2 1 584
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A kettős könywitelt
egyszerűsí tett beszámolój a

vezető egyé b szervezet
é s közhasznú sági mellé klete I  vW-uz

szervezet neve:

Az egyszerűsí tett é ves beszámoló eredmé ny-kimutatása
(Adatok ezer í orintban.)

5. Rendkí vüli bevé telek

A, Összes bevé tel (] .+ 2+ 3+ 4+ 5)

6. Anyagjellegű ráfordí tások

7. Szemé lyi jellegű ráfordí tások
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A kettős könywitelt vezető egyé b szervezet l

egyszerűsí tett beszámolója é s közháóznú sági mellé klete I  vx-tlz

szervezet neve:

Az egyszerűsí tett é ves beszámoló eredmé ny-kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)

A| aptevé kenysé g Vállalkozási tevé kenysé g összesen

előző é v előző é v
helyesbí té se

tárgyé v előző é v előző é v
helyesbí té se

tárgyé v előző é v előző é v
helyesbí té se

tárgyé v

11. Rendkí vüli ráí ordí tások

B. Összes ráí ordí tás
(6+ 7+ B+ 9+ 10+ 11) 652 1- o4i 65.2 L o4i

ebből:  közhasznú  tevé kenysé g
ráfordí tásai

C. Adózás előtti eredmé ny (A-B)

] _2. Adófizeté si köteleZettsé g

D. Adózott eredmé ny (C-12)

13. Jóváhagyott osztalé k

E. Tárgyé vi eredmé ny (D-13)

Tájé koztató adatok

A. Központi költsé gveté si
tamogatás

B, Helvi önkormánvzati
költsé gveté si támogatás 15c 15c

C, Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, í lletve a Kohé ziós
Alapból nyú itott támogatás

D. Normatí V támogatás

E. A szemé lvi iövedelamadó
meghatározón ré szé nek adózó
rendelkezé se szerinti
í elhasználásáról szóló ] -996. é vi
cXXVl.törVé ny alapján kiutalt
osSzeg

467 403 461 403

F. KözszolgáltatáSi bevé tel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua, KÖnYwizsgálói záradé k
]  rqen m Nem

Kitöltó verzió:2.65,0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva :  20í  5,05.29 02.20.24



A kettős könywitelt vezető egyé b szervezet l

egyszerűsí tett beszámotója é s közháóznú sági mellé klete I  ex-r+ z

1. szervezet azonosí tó adatai

1.1 Né v

M L} teai l,skgí * Al

1.2 Szé khely

lrányí tószám: EEEE Települé s:

közterület neve: Közterület jellege: Ft."--l
t--_-IHé aszám:F----_-l Lé pcsőház: t--_-l Emelet:  r- l Aitó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m. EB.l6Pn-;rsr/P]orn /m
1.4 Nyilvántartási szám:

] ..4 Szervezet adószáma:

Etr-m-rrilililOr8I8l
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Ké pviselő neve: né  Molnár Brigitta

2. Tárgyé vben vé gzett alapcé l szerinti é s közhasznú  tevé kenysé gek bemutatása

3. Közhasznú  tevé kenysé gek bemutatása (tevé kenysé genké nt)

3.]_ Közhasznú  tevé kenysé g megnevezé se:

3.2 Közhasznú  tevé kenysé ghez kapcsolódó közí eladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú  tevé kenysé g cé lcsoportja:

3.4 Közhasznú  tevé kenysé gből ré szesülők lé tszáma:
3.5 Közhasznú  tevé kenysé g főbb eredmé nyei:

y cáI ja:  a Budap,est IV.ker.M Lrtcai Altalános lsko} a tanutó-rápessé §einR
ih,B} rtakeztatásá,tehetsé giik gorr,dozása, az lskota í elseere!É sé nek §öví lé se, a é porotiar"{ iojié s a turiznrus
lnro.galáqa, ae egÉ szsé gre nevelé § é s §azánk nreg} ,srneré sé né k elösegí té se-
rdei iskolqn ári táb,or tánrogatása urí kóltsé g té rí té §ekb6l, száltáskotisé E lrregfizeté sé b.öl, nrú zeurlri
elé pök í l nansz í rozásábó! tevöd i k ö§§z,e,

Kitöltó verzió:2,65,0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva ;  201 5.05.29 02,20,24
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A kettős könywitelt

egyszerűsí tett beszámolój a
vezető egyé b szervezet
é s közhasznú sági mellé klete I  nX-r+ z

szeí vezet neve:

7. Közhasznú  jogállás megállapí tásához szüksé ges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző é v (L) Tárgyé v (2)

B. É ves összes bevé tel 65í 1 04í
ebből:

C. A szemé lyi jövedelemadó meqhatározott ré szé nek az
adózó rend el ké zé se szeri nti f el hásznál ás ár ól szóló
1996. é vi cxxvl. törvé ny alapján átutalt összeg 467 403

D. Közszolgáltatási bevé tel

E. Normatí v támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohé ziós Alapból nyú jtott támogálás

G. Korrigált bevé tel [B-(C+ o+ e+ p)] 19i 64(

H. Összes ráfordí tás (kiadás) 65i L o4i
l. Ebből szemé lyi jellegű ráfordí tás

J. Közhasznú  tevé kenysé g ráfordí tásai

K. Adózott eredmé ny

L. A szervezet munkájában közreműködő közé rdekű önké ntes
tevé kenvsé qet vé qző szemé lvek száma
(a közé rilekÚ önkÖntes tevé ké nvsé oről szőlő
2005. é vi LXxxVlll. törvé nynek meg-felelően)

E rőfo rrás e l l átofts ág m u tatói Mutató teljesí té se

lgen /Vem

LctV. 32. § (4) a) l@1+ B2)/2 >  1.0oo.ooo, - Ft] ! tr
ECtv. 32. § (4) b) [K7+ K2> = 0] tr !
E ctv. 32, § Q) c) Kl 1+  l 2 -A 1 -A2)/ (H 1"+  H 2)> = a, e §] ! tr

Társadalm i támog atotts ág m utatói Mutató teljesí té se

EctV, 32. § (5) a) [ (Cl+ C2)/ (Gl+ G2) > = o,02] x !
Ectv 32. § (5) b) KJL+ J2)/ (H7+ H2)> = 0,5] ! x
Ectv, 32. § (5) c) [ (Ll+ L2)/2> =  1o fő] ! a
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