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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeríís'ített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-141

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

kecskeméti Törvén
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

családi név

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

l--__-l

Farkas rzsébet

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

kiskunhalas

E,rsIil_m-m

Els6 utónév További utónevek

M

szervezet neve]

Yl cslLl-AGoK lRoDALMl EGY

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve:

Házszám:

JANos Közterület jellege: r;----l
nito, |----r_lE-----_l Lépcsóhaz: r----l Emelet:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

mffi.Flolol6Fn,EoFE,ffi

EEEEEEEE-E-EE

Képviseló neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

KISKUNHALAS

. lRoDALMt EaYESÜLET
fiRru# 64x%[§!3Ti9 

9-B]o.J1 jili:iTí

EEEE-EE-EE
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Az e.gyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasiúúsági melléklete I prc-r+t

szervezet neve:

LYl §§iLL&§§K t§§§ÁLMl §§Y§§tiL§T

Az egyszerúsített beszámo!ó mérlege
(Adatok ezer forintban.)

Előző év Élőző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözör 1nxrívÁx;
A. Befektetetteszközök

L92
l. lmmateriális javak

l argyl eszkozok
L92

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 274 6€
l. készletek
ll. követelések

tlt. Értékpapírok

lv, pénzeszközök
27l 6E

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 27l 26c
ronRÁsorc 1nnsszívÁrc;

C. Saját tőke 274 260
l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény
].3€ 27l

lll. Lekötött tartalék

lV, Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
].38 -Il

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. KöteleZettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll_ Rövid lejáratú kötelezettségek

PORRÁSOr ÖSSZESEN
274 260

Kitöltő verziő:2,7 0.0 Nyomtatvány verzió:5,3 Nyomtatva: 20í 6,05.19 15.34.09



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK_1,41

szervezet neve:

LYl §§§LLÁ§§X lR§§&LB§i §§YE§úL§T

Egyszerúsített beszámoló eredmény-levezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (l+l l) 1, 02í 542 L o28 542

l. pénzüqvileo
bevételeIi

rendezett
L 02í 542 Loze 542

ebből:

; tqgdíj, alapítótól kapott
oeTlzetes 2t 42 2t 42

- támogatások 1 00( 500 1 00c 500

- egyéb bevételek

ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráíord ítások
(lll+lV+V+V|) 89c 556 89( 55(

lll, RáfordítáSként
érvényesíthető kiadások 89c 556 89( 55(

lv. Ráfordítást ielentő
eszközváltozásbk

V. Ráíordítást ielentő
elszámolások'

Vl, Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárovévi
(1-1ll-Vi)-

pénzügyi eredmény
138 -L4 13€ -L4

D. Nem pénzbeli realizált
eremény Ill-(lV+V)]

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) 138 -L4 13É -Ll

Kitöltő v erziő:2.7 0,0 Nyomtatvány verzió : 5. 3 Nyomtatva: 2016,05,19 1 5.34,09



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

szervezet
neve: LYi ü§ít_L§§§K lRü§&Ll\§l §§Y§ §T

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
heIyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

F. Fizetendő társasági adó

G, Adózott eredmény (E-F)
13E -L4 138 -Ll

H. Jóváhagyott osztalék

l. Tárgyévi eredmény (G-H) 138 -Ll ]-38 -t4

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

B, Helvi önkormánvzati
költségvetési támo'gatás

C. Az Európai Unió strukturális
alap|aiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E, A személyi jövedelamadó
meghatározótf részének adózó
rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXV|.
türvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Véqleqes pénzbevételekből,
elszáriolíbeúételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenvséq érdekében
felmerü lt pénzkiádáé, ráfordítás

l. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráford ításokból a
személyi jellegű ráíordítás

- eoDol: VeZeto tlSZtSeqvlselok
juttatáSai

Könyvvizsgálói záradék !Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. lgen ! Nem

Kitöltő verzió:2,70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva; 201 6.05.1 9 1 5.34,09



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

].. Szervezet azonosító adatai

]_.1_ Név

§§§LY} C§lLL*GöK 1R§§§L§§tl §GY§ §üt-§T

1-.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: kiskunhalas

közterület neve: JANos Közterület jellege: r;----__l
r---lHázszám E---___l Lépcsőház: l---l Emelet: t----l Ajtó:

1.3 Bejegyzó határozat száma: m EB FlololoFf llElolilá]/EE
1-.4 Nyilvántartási szám:

]..4 Szervezet adószáma:
ffi-m 3l3l3l3

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: DÖME OTTÓ EMIL

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

R§üALMi üRo§,§§§§§ Ap*LÁ§A" N§p§;§RlJ§lT§§§ §oL§§ A Tí\&tt"lt-§ l§JtJ§&§ Kö§§§§il,
ÁTAR§f{ Tl.}Ll íRüDALOM N§p§Z§§Ü§iTÉ§§.
§YÉ§l,"]L§T§NK lRil_§LVA§o ,tALALKozoKAT §Z§*v§e,, l§§§.qLO&{ T§RT*h}§Tl §L{'Á§Á§öKAT T&RT
§ v§T§LK§§gxEr ngNn§z. RENDHÁGYo lRODALNI! ORAKAT TÁRT, K!§ÁN§LJi-Á§§KÁT §E§RV§Zür*K

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: KULTURALIS OROKSEG VEDELME
3,2 Közhasznú tevéke nysé g hez kapcsolódó közf eladat, jogszabályhely:

. Évl Lxlv.Tv. A KULTuRÁLls

sÉG vÉDELMÉRőL 5. pAR.

3.3

J.+

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: l(iskunhalas város
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

t*s;,§l §*pi l§*§§§l&k§tés segru*a**§. rrdélyi kxt&ts*nyi r}iii§ül *s*fvea*g*.
it§§ kó§yv ir§d§:f §}i esl iarr§§§. §§tát§§kst,i i{l ir§d&{§}}i §§l§§l11!i§§f.
ék§ly f§id §§€ár&i }§§§§a}llék§re.§, §e*l,tt t§t§att tlallt lt)(l9or,

lNviel*ki r}l §{ryer §ól §}§t§ retrd*lés.

Kitöltő verzió:2,7 0.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.19 15.34.09



ií
,fÉfi>,
E-ltl-El-!

fiffiffibdl
l,,,,,lH|
,rl|,N

Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámotója és közhasznúsági melléklete I PK-141

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezeí forintban.)

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elozo eV Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutanás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kim utatása
(mindössze3en)

6.1 TiSZtSég Élőző év (1) Tárgy év (2)

C

6.2 Tisztség Előző év (I) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (mindösszesen)

szervezet
neve:

Y§ §§ltLA§§K }§üs§tl{} §§Y§§Ut-§T

Kitöltő verziő:'2.7 0,0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.05.í9 1 5.34.09



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,4I

szervezet
neve:

R§§LYl e§rLL&§§K !R§*&Lí"§l §üY§§ §T

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban,)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel Lozt 542

ebből:

C. A személyi iövedelemadó meqhatározott részének az
ad ózó rendá k'ezése szeri nti f el hásználás ár ől szóló
1996. éviCXXV|. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] L ozt 542

H. Összes ráfordítás (kiadás) 89c 55€

l, Ebből személyi iellegű ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 13€ -tl
L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekú önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIll. törvénynek megfelelően)

Erőfo rr ás e l l átotts ág m utatói Mutató teljesítése
lgen /Vern

Ectv. 32, § G) a) KBL+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] ! x
Ectv, 32, § (4) b) [K1+K2>=0] tr tr
Ectv, 32. § G) c) I1-+I2-A1_-A2)/(H1_+H2)>=0,25] tr x

T árs ad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató íe/iesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(G1_+G2) >=0,02] tr x
Ectv, 32. § (5) b) [(J1-+J2)/(Hl+H2)>=g,51 l x
Ectv. 32. § (5) c) [(L1_+L2)/2>= 10 fő] I x

Kitöltő v erzíő:2.7 0.0 Nyomtatvány verzió : 5.3 Nyomtatva: 201 6.05.19 1 5.34.09


