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Statisztikai szánrjei vagy acjószánr (csekkszámlaszámj

Az egyéb 5zervezet .negnevezése: Ínlr:a .Xj-,,-d.s,' ü üt
Az egyébszervezet ci^e !'[ j ::' [l':, l, ffO á:l:u /J / {'

EGYSZERES KP
E G y s z E R ű s ír r rr EE§14 M 0 t0 J Á N A K Ín r n rlt r rt vrt Ü'r ir i É i É

Év adatok E FT-ban

tL C a, 3
5or-

5zam
A tétel megnevezése Előző ev

tlóző év(ek)
h elyesbítései Tárgyév

a b 0
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevéteíe (l.+ii.) lFlq í A/ q

2. l. prruzücytLrc neruorzrn áEVÉTELEK
(1 .+2.+3.+4.+5_) t14q ),2rla

71 -l ,{,1-t
f i. Közhasznú célú műkódésre kapott tár-nogatás 155 l,c n
4. a) alapítótói

5. b) központi költségvetéstől

6. c) helyl önkormánpattól í.őn lta
d) társacia lombiztosítótó1

8. e) egyéb
+3

9. fl továbbutalási céllal kapon

10 2. PáIyázati úton elnyer1 támogatás Pr +s í€q
ll 3. Közhasznú tevékenységből származó bevéte] ') 1q í€E
l1. a. í agdíjból szá rmazó bevéte l .Ir 3+
l J- 5. Egyéb bevéiel 6J3 dll

14. It. pÉtizsevÉrElT NEM lErrrurő srvÉtrrrr

15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele ('l.+2,)

lb. t. Pénzügyileg rendezeit bevéte]ek

2. Pénzbevéte}t nem jelentő bevételek

,]B, C. Tényleges pénzbevéte|ek (A.ll.+B.l1 .) tl Tll l 3t l,,
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek {A,ll1.+B.f2.)

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1 .+2.+3.+4,) ld.le 1,4lr
ll. 'l. Ráfordításkéni érvényesíthető kiadások t /^3 /^ il, 1 ,,} ó
22. EbbőI; továbbutalt támogatá5

23. 2. Ráfordítást je]entő eszközváltozások

24. 3, Ráfordítást jelentő elszámoiások

25. 4. Ráíordításként nem érvényesithető kiadások

26. F. Vállalkozási tevékenység ráíordításai (1 .+2.+3.+4.)

l/. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

28. 2. Ráíordítást jelentő eszközváltozások

29, 3. Ráíordítást jeientó elszámolások

30. 4. Ráfoldítá5ként nem érvényesíthető kiadások
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5tatisztika i számjei vagil adószánn (csekkszámiaszám)

Í,u!1ll {ö-,-drs,, Lr.,LAz egyéb 5zervezet megnevezése:

Azegyébszervezet ,,^r, 1{1 J- (,ql,tq |?3Á,r l,t,, u l t'

EGYSZERE§ Ko|\IYVVITELT VEZETű EGYÉE §ZERVIZETEK rÖrHnszr+Ú
E G ys Z E R Ű s ír rrr B E S ZÁ !\,t ü t ÓlÁ r*nn E R E D [,!4 É r\i 

yt I vE Z I T É 5 [

EV
adatok F FT-ban

|} () () 1

5or-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(eki
helvesbítései

Tárgi,év

a b c () p

Jj G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1 .+2_) 1}, -ílt
32.

1, Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (^.l l.-É.l 1 .-E.l 4,) 1rr -Á h

33.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi

eredménye (B.ll.-F,n.-r ] 4,)

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (t1 .t2.)

35-
1. Közhasznú tevékerység nem pénzben realizáli

eredménye (A.l U.-E.lZ.-E.l3.}

36.
2. VállaIkozásj tevékenység nem pénzben realizált

eredménye (B.l2, -r.lz.-F.l3,)

37. l. Adózás előtti eredmény (B.l1 .-F.l1 .)x.HlZ

38. J. Fizetendő társasági adó

39. K. Tárgyévi eredmény .] .l *{?
40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye (A.il.+ful l)-(ú1 +El2+U3) .'j -| -i ü

4l -

2. Válialkozási tevékenység tárgyévi
eredménve (|-J)

rruÉxozrnró ADATOK

. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

.A)
1. Bérköltség

M. ebből: - megbízási díjak

45 - tiszteletdrjak

46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

47. 3. Bér]árulékok

48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráíordítások

49. c. Értékcsökkenési leírás

50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráíordítások

)I. E, A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

52. F, Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege 2JG

xater.r,6\*l+, !Js|rS, jJn-.*t / Jt,
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Statisztikai 52ámjel vagy adószám (csel<kszánllaszám)

í2^nraj_
Az egyéb szervezet megnevezése: ,1C n!'E-l , ,ll:,a;yl :,2p/,1,{

' 1T1 l/ r A,| /'
Azegyébszervezetr,r. Jl!_ L:"6l,o, ,l{,J_ací:v,_l 11 .n.l

EGYSZERE5 KÖNyvVlTELT VEzETő EGyÉE szER\íEzETEl{
rözHnszNú EGyszERűsírgrr BEszÁMOLóJÁNAr nrrÉnircg

EVí- 0 ,ü í
adatok E FT-ban

5or-
sZam A tétel megnevezése E|őző év Előző év(ek)

helyesbítései
Tárgyév

a b c o e

1 A. Beíektetett eszközök (2-4. sorok)

1 l. lMMATERlÁLls JAVAK

3. l], TÁRGY| ESZKöZÖK

4. lli. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÓK

5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 3+k Fso
6, l, KEsZLETEK

7. ll. xövrrrLÉsrx

8. lll. ÉarÉrpnpínox

9. lv. pÉnzrszrözöx tm ?s rl
10. rszxözöx 1axrívÁp összrsrtl (,i.+5. sor)

4v,
Xiljur I Ts o

11 C. Saját tőke (1 2.-1 6. sorok) írt fJu
ll. l, INDULó TőKE / JEGyzETr TőKE

13. ll. rőxrvÁrrozÁs l rRrovÉtvy {4l ,l+q
l4 lll. LEKÖTÖTT tnRrnrÉr

i), lV, rÁncyÉvt EREDIvíE1,1Y.ALAPTEVEKENYsÉGBőL
(KözHAszN ú rrvÉKrNysÉc sői) -(fq

lb. v, rÁnoyÉvt rnroNÉruyvÁlLnxozÁsiTEvÉKENysÉGBóL

17 D- TartaIék

1B, E. Céltartalékok

19. F. Köte|ezettségek (20,-21. sorok)

20. t. Hosszú lrlÁnnrú KöTIIEZFTTsÉGEK

21. ll. növto raÁRaTú KöTELEzEnsÉGEK

22. =oRRÁ5oK 1lnsszívÁx; ósszrsrtil
l l.+l /.+l U.+ ly, 5or) 8r4 Ycr,.

l ,l!

/"
Keltezés: [s1.1w, L;;tO \:,ttuw !:1-
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Az egyéb szeruÉzet vezetője

(képviselője)


