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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
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Azegyébszervezetmegnevezése: Vla qtJqr n L{Ctnt' ' lonclc g

Azegyébszervezet r1*r' '4c l6 3odo,klelt , 3€rc uteq. '|3- 4-r
EGYszERE5 KÖNYVVITELT VEzETŐ EGYÉB

EGYszERŰsírrrr BEszÁMoLÓJÁNAK
szERVEZETEK rÖzHnszNÚ
EREDM ÉNYLEVEzETÉ5E

Év adatok E FT-ban
, L,' n I

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek)
helvesbítései Tárgyév

a h d F

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (l'+ll.) 24. CI t3 ,! t,639
L

I PÉNZÜGYlLEG RENDEZETT BEVÉTELEK
+2.+3.+4.+5.)(1 t?. ,to z 9" azs

3. ']. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4. a) alapítótól

5 b) központi költségvetéstől s,66L
6. c) helyi önkormányzattól

1. d) társadalombiztosítótól

L e) egyéb

9. f) továbbutalási céllal kapott

10. 2' Pályázati úton elnyert támogatás "t6 6 13 3^,33 E
11 3' Közhasznú tevékenységből származó bevétel t,t 3
12. a. Taqdíjból származó bevéiel 36+ 255
13. 5. Egyéb bevétel 6 43-
14 ll. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 6 ,3,1 / 1344
15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1 '+2') 4 4
16 '|. PénzÜgyileg rendezett bevételek

17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

'1 B. C. Tényleges pénzbevételek (A./l.+B./1 .) Á+ ' 4Ü2 e 3tB
19. D' Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A'/ll.+B./2.) 6 9-tt 2 344
20 E' Közhasznú tevékenység ráfordításai (1 '+2.+3.+4') 2-5, 4 26 tz,4 4+
21. '1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 48.54e' q +35

Ebből: továbbutalt támogatás

L5, 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások r23 ,123
25 4. Ráfordításként nem érvényesÍthető kiadások 6,UAg 2,289
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1 '+2'+3.+4. ,r 4
27. 1 ' Ráfordításként érvényesíthető kiadások

28. S*.

29. 3. Ráfordítást jelentő elszám'olásp'k }

30.
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Az egyéb szerVeZet megnevezése:
M aqvdr # t fczr-ltl-'Tbrlác.s

Az egyéb szervezet ,,rr'. lÜ l € 'b c d d,rc.'t , 
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EGYszEREs KÖNYVVITELT VEzETŐ EGYÉB

EGYszERŰs írrrr BEszÁMotÓlÁrunr
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SZERVEZETEK KOZHASZNU
ERE DM É ruylrvrz ETÉs E
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adatok E FT-ban

Sor-
szám

A téteI megnevezése Előző év
Előző év(ek)
helvesbítései

Iárgyév

A h o

31 G' Tárgyévi pénzügyi eredmény (t'1 .t2.) ^ ) t.tflvttr * h01
32 * t Lt 4G - kc+
fJ_

2. VálIaIkozási tevekenység targyévi pénzügyi
eredménye (B.ll'-F.l 1'-F'l 4') ó ,r

34 H. Nem pénzben realizált eredmény (t1 't2.) - 423
35

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A.ill. E.i2.-E'13')

* /23
36

2. VálIalkozási tevékenység nem pénzben reaIizált
eredménye (B.l2'-r'l2.-r. 13.)

á c,
37. l. Adózás előtti eredmény (B'l1 '-F 'l1 .)*D ó Ú
)o J. Fizetendő társasági adó é ,ó

39 K. Tárgyévi eredmény * / 'í7C'\
'I \)-J

* 53Ü
40.

]. KözhasznÚ tevékenység tárgyévi
eredménye (A./l.+All l)-(E/1 +El2+El3) * 4. {3a - 534

41
2' Vállalkozási tevékenység tárgyévi

eredménve (l-J)
(u' E

TÁJÉKoZTATÓ noRrox

42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

n) '1 ' Bérkö|tseg 3 534
44. ebből: - megbízási díjak

45 tiszteletdÍjak

46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

47 3. Bérjárulékok i"1a2
4ó B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráíordítások

-?4
r,/-

49. C. Értékcsökkenési leírás .t 23
50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 4.t-+21

5l E' A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 'l% összege

<,n,e,, BY' 2ÜlÖ a|pn'(|J E2
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