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Az egyszeres kön}.witelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2016. év

A szervezetet nyilvántaltó bíróság megnevezése:

03 Kecskeméti Tö

álgyévI

tEFT;]

Válassza kiI hoqy a be§zámoló (és közhasznúsáqi melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

b, Jogi személy szeruezeti egység (származtatott jogi szem ély)
E
!

lÉÉ|y cs l a!]0k ]{oda rn Egyesi] Él

szervezet székhelye:
íányítószám IdEEE kiskunha!as

Közterü ei]e lege: Ei;--__lflE--___l Lepcsóház: F Emeet: Ajtó]

Jogi személy szerVezeti egység
,*u,,a.,a,, 

fl[-]f[]
székhelyeI

Te epü éS:

Házszám:

Kózterületje ege:

AJtó: f l

NyilvántanásiszámI
(Jagi szerné' szefuezeti eqyséq esetében Anyaszefuezeí")

Bejegyző hatálozat száma:
O.ar.zeftr\ sze|..z=l eavsea e.elébe r
].al szemell\F n) \ 4 la hal!.z.l \zana)

szervezet / Joqi személy szervezeti eqyséq adószáma:

m-m 3l3l3l3

ffim Flororiln/ElóIFlEE

8 5]0l8l1l914 -E-EE
szervezet / Joqi személy szervezeti eqyséq
képViselőjének neveI Dr, Döme ottó Emil

KépViselő aláírásaI

Keltezés:

kiskunhalas
F]F]EF]_Flt;l_EE]

Jogi személy szervezeti egység neveI
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egyszerűsített beszámolója és közhaszirúsági melléklete

2016. év
PK-241

szervezei / Jogi személy §zervezeti eqyséq neveI

l(lÉly] (:5i ]nllok llo!ia n]i E(rr!lllÉt

Az egyszerűsített beszámoló méílege 
4datak ezelíólintban )

E őző év E őző év
helyesbítése

TálgyéV

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

A. Befektetetteszközök 192 136
l lmnrateriális javak

ll Iárgyi eszközók L92 136
ll Beíekteteit pénziiqyr esZkoZók

B Folgoeszl ozok 6a 974

ll] Éfiékpapííok

68 gL4
ESZKOZO( ÖSSZESEN 26D 1 050

FoRRÁSoK (PASSZjVÁK)

c, Sa]át tőke 260 1050
|, ndu ó tóke/ieqyzett tóke

, TőkeVá tozás/ere dm ény 274 260
l Lekölött tartalék

lv, Talqvév eredmenv a aolevelenvseobol(lozliaSznLrle!ekenyseqbo])' -l4 790

V. TáígyéVieídemény Vála kozás tevékenyséqbó

E, cé tartalékok

F Kölelezettség€k

l, Hossrú le]áratú kOtelezettséqek

|, RöV d ejáratú köte ezettséqek

FORRASOK ÖSSZESEN 260 1 050
Ny,V,:1,0 A nyomtatvány papiralapon nem kü]dh6tó be! Nyomtarva: 2017.05,15 08,31,0l



Az egyszeres kön},lryitelt vezető egyéb szervezet
egvszerűsítelt beszámoló|a és közhasiitúsági melléldete

PK-241

Joqi személy szeruezeti egység neVe:

l(lelYl a.i arlük llo(.l.rl El,ye§ll]Pl

Egyszerúsített beszámoló eredménylevezetése

LpteVékenység Vállalkozási tevékenyséq

A, Véqleqes pénzb€Vételek.
e]számo t bevételek (l+] ) 542 L 23a 542 t 23a

l PénzUoVileo Iend_"7_"il
542 1 238 542 1 238

aldp lótollapon bel Zele§ 42 58 42 5a

támogalások 500 1 170 500 7I1D

10 10

l].;P.li+Véte 
t nen je entő

B, Veqleae5 penzIladasok
elszámolt rálóldltasóL
(l+lV+V+V|) 556 556 M8

l] Ráíordításként
éruényesithetó kiadások 556 44a 556 44a

lV. Ráíolditást elentó

V Ráíordi(ásl |e enlo

V Ráfordításkéllt nenl
érVényesithetó kiadások

c, TaroVeVi oénzuoVl
( ll .Vl) -L4 790 -\4 790

D Nem penzben reaLlzalt
eledíne|y (ll_V V)

E Adó2és eloti eredmenV
í +l])_( +lV+V] -t4 790 -L4 790

F F]Zetendó társaság adó

G TárqyéVi erednrény (E_F) -14 790 -14 790
Ny,V,:1,0 A nyomtatvány papir alapon nem küldheió bel Nyomiatvai 2017,05,15 08.31,01
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szervezet ] Jogi személy szervezeti egység neve:

ldPlyl c§1]laaok lloda]nrl E(yes(,i.r

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok kön}a",/iz59álatta alá Vannak lánrasztva. D '*" fr r,i".

Eqyszerűsített beszámoló eredménylevezetése 2.

A apteVel enyséq Vá a kozásitevékenység

A, Központi kö]tséqVeiéS] 500 1000 500 1 000

B H e yj önkoímányzat]
köhséqvetési tánrogatás

c 47 FLrróna tJnió struktUrá s
áli.jalho iletve a koh€zlos
p áribo nv!ttott tamoqatas

D, Nolméliv lámoqdt;s

E A s7eme Vl ovedelanradó
mPdháiáro7ÁtÍlcs7énél ad.7o
íenóelkezése szer nt le haszná
lásáró szóló 1996. éVi cXXVl
tórvény a ap]án kjltat összeg

F Közszo gátatás] lrevéie

G V _"o _"oes oen2beVételeIbdl.

" 
<7:Í;ólihÉ,)ÉlÉlFth.l i ]..7.

hasZnú teVékenység beVéte]e 42 42 238

N Veql€qes Denzkladásol bo
€ száóo iraföld tasokbol a |.oZ
hás7nLl levelenvseo eldekében
telnrelU t penzI ládai aíoldlt.5

l Véqleqe5 pénZkiadásokból,
els2ámolt ráíoldíiásokbó a
szemé yl el eqü l;lo dú;s
(l dda§]

_"bbő VezelőlisztséOViselők
utlaiása

'!y,\, 1,0 A nyomlélvány oapi,alépon nem küldhetó be: Nyofrlatva: 2017,05,15 08,31,01



Az egyszeres köny!,\,/itelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2016. év

1. szeruezei / Jogi személy szeryezeti egység azonosító adatai

l{lelyl c5Lllarok lrod§ll I E(,yí5lliet

1,2 székhely: s2eruezet
lányitószám 

FF-FlF-l
Közterü et]e]ege:

Házszám LépcsőháZ: Emeet: |-I

íányíló.zánr t-L!!! Te epirlés:

rözterü]eljeleqe:

Ha,zszám FI répcsőnaz: f-___-l emeet: Fl A]to:

1.3 Beiegyző ] Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1,4 NyiIVántartási szám i ('Ahyas2elvezeI')

1,5 szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

@.liEEffiilffi/knm-F]l-ffi.m
EEEEEEEE_E-EE

t,6 S7Alvele( / Joqi s2emely slelveze(i egység
kepvlselolenek neve: Dl. Döme ottó Emil

k'skunhalas

Tóth János

1.1NéV: Jogi személy szervezeti egység

1,2 székhely: Jogi személy szervezeti eqyséq

2. TálgyéVben Végzett alapcél szelinti és közhasznú tevékenyséqek bemutatása

llodnl!n olok5eqek ápolara.nep.z9l!islI.s..íóle(| .llanlrlo l|(]sá(, kdlÉben.
llátal.. (ll Jollalom 1rep!zln!5li1}!.
EtlytaulelLink llo,olVeso Ta n kOu ol...l( sZ,Jlve?, lodá clll Iofiene{i Éloilda5okal lalI e9 V8!€lkedcket lendez,
Ren.lha(lyo ro.Iá]!nl oíakal lal(,klalr(lL!lasokal 5zeruÉzLl,rk,

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Kózhasznú tevékenység megnevezése:

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

kultliráljs örökséq védelme

közf eladat, jogszabályhely:
2001,éVi LXIV.TV,a kUltúláIis

örökséq VédeImérő| 5,par,

3,3 Kö2hasznú tevékenység célcsoportja: kiskunhaIas város la

30000
3,4 Kózhasznú tevékenyséqból részesülők létszáma:
3,5 Kozhasznú tevéhenycég íobb eredmenyel:
|vlá(!yal KLll(lll. Napjá, HalVal)l ioLúl] 5zaVa oe].l, Nla(|yar ll odalcnr Kálpilt-fi ed€ncei

Enrléké2és ;]z l.vllá(háho|ü
16,Klas5z klls Er(]élyi
o5szeta,lozas ttapja.lc?njr olVaso Vel9enr].Killte§..]t tjapja. Ntnrzell

l§.i!.nÉk evlor(illlo il3 lX Z.l]elo szÉllná onr,

Ny,V,:1,0 A.yomtatvány papir alapon nem küldhétő bé| Nyomtatva: 2017,05,15 08,31,02



5zeruezel / Jogiszemély szerVezed

Az egyszeres könyr.vitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellék]ete

2016. év

l(lelyl c5llla(lok llod.l]nrl E(VesiIlé!

7, Közhasznú iogállás megállapításáhozszükséqes mutatók

Előzó éV (1) TárqyéV (2)

B, ÉVes összes bevétel 542 123a

ebbő]:

c, A szemelvi iövedelemado meohatarozott reszének az
adózo rende'lk'ezese szelint íelhásznalasálöl §zoló
1996, éVi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

D, Közszol9áltatási beVétel

E, Normativ támogatás

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

G, Korligált beVétel [B-(c+D+E+F)] 542 L z3a

H, összes rafordltas (kiadás) 556 448

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás

J, Közhasznú tevékenység ráíordításai

K, TárgyéVi eredmény -14 790

L A szervezet munkáiában kozleműkddó köléldekű onkéntes
tevékenvséoet véozó személvek száma
(a hözélilekú onkéntes tevekénysegról szoló
2005, éVi LxxxVlll, tölVénynek meOfeIelóen)

Erőfoll ás e l álatsáq mutatól

lgen

ECtv 32 § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1aaa aaa, Fí] 1-1 x
Ectv 32- § (1) b) [Kl+K2>=a] a !
Ecfu 32, § (4)c) []1+l2 A1 A2)/(Hl+H2)>=o,25] ! El

Tár s ad aln i íámaq atatís áq mutató i

Eclv 32- § (5) a) kCl+C2)/(Gl+a2) >=a 02] D x
Eclv 32- § (5) b) kJl+J2y(Hl+H2)>=a,5] ! x
Ect!. 32. § (5)c) [(Ll+L2)/2>= 1a fó] ! tr

Ny,v,i1,0 A nyohtalvány papir alapon nem küLdh6tó b6| Nyomlárva, 2017 05,I5 o8,3L02


