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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-141

Törvényszék:

Beküldő adataa

1 Fővárosi T Tárgyév: E o FIl

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtag

T-__-l
Első utónév

Péter

Pós Péter

Mészáros Blanka

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

családi név További utónevek

M

lT1,I5l1l_Etr_m

szervezet neve:

e9 BeteEelt

|rg-_l Lépcsőház: t----l Emelet:

Közterület jellege:

t----l
r;----l

nito, |---_l
Bejegyző határozat száma:

Nyalvántartási szám:

szervezet adószáma:

Etr m . 
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Képviselő neve:

Képviseló aláírása:

Keltezés:

Péter

EEEE-EE-EE
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhaszúúsági melléklete I lr-r+r

szervezet neve:

B@§(

Az egyszerúsített beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Eszxözöx (nrrívÁx)

A. Befektetetteszközök L42
l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök L42
lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök L42 15i
l. készletek
ll. követelések

ttt, Értékpapírok

|V. Pénzeszközök L42 15;

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN L42 29í

ronRÁsor pnsszívÁr;

C. Saját tőke -4Ll -42i
l. lnoulo toke4egyzeil toke

l l, Tőkeváltozás/eredmény -29l -42í

lll, Lekötött tartalék

lv. l argyeM ereomeny alaptevekenysegool -Lzi
V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D, Tartalék

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 55f 721
l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 558 727

ronRÁsox öSSZESEN
L42 299
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PK-141
Az egvszeres könwvitelt vezető egyéb szervezet

ugyi"""k'Jii"tt beszáűolój a és közhasznúsági melléklete

szervezet neve:

egyszerűsített beszámo!Ó eredménY-levezetéSe (Adatok ezer forintban.)

A. Véoleqes pénzbevételek,
elszáfrroiÍ beüételek (l +l l)

B. Véoleqes pénzkiadások,- elszáfiott iáíordítások
(lll+lV+V+Vl)

Vl. Ráíordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(1-1ll-Vl)

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

E. Adózas előtti eredmény
(l+lD-(lll+lV+V)

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány vezió:í,5 Nyomtatva: 20í4.05.í 9 16.24.06



Az egvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

"svi"".-ííJiiótf 
beszáúoló jaésközhasznúságimelléklete

@sathr€E€€

Egyszerűsített beszámo!ó eredmény-levezetése 2. (Adatok ezer forintban.)

G. Adózott eredmény (E-F)

l. Tárgyévi eredmény (G-H)

C. Az Európai Unió strukturális
átaolaiból. ílletve a kohéziós
Átarínot nyújtott támogatás

il szóló 1996. évi CX}
alapján kiutalt összeg

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva,

Nyomtatva: 201 4.05.í 9'l 6,24.06
Kitöltó vezió:2.60.0 Nyomtatvány vezió: í,5
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszeríííített beszáúolója és közhasznúsági melléklete I lx-t+t

szervezet
neve:

7. Közhaszn ú jogál tás megál lap'lrtásához szü kséges m utatók (Adatok eze r forintban,)

Alapadatok Előző év (L) íárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 247 23í

ebből:

ffinadó meghatározott részének az
;áó;ó ft;i,Eó Xélese szeri nti f el h-asználásáról szóló
r§§s. cúi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 19, L7c

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, ilIetve
a Kohézióé Alapból nyúiton támogatás

G. Korrigált bevétel [B,(C+D+E+F)] 4 6í

H. Összes ráfordítás (kiadás) 19t 233

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 363 23i

K. Adózott eredmény 4,

L. A szervezet munkáiában közremííködő közérdekú önkéntes

li'*"á"á}í3i3"3;f 8"1§i:Ut',ltfi }.1?üi=.u,u
)ÓÖ5. évi úxxvlll. törvénynek íneglele!ően)

E rőfo r rás el l átottság m utatói Mutató teljesíése
lgen /vem

@4tz>7.000.0oo,-Ft] tr x
rcw. sz sp) b) [K7+K2>=0] x D
Ectv. 92. § (4) c) I7+\2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] ! x

T ár sad al m i tám og atottság m utató i Mutató teljesíése

EcN. 32, § (5) a) [(C7+C2)/(GL+G2) >=Q,Q)] a !
EcN.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 x !
EcN. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] ! B
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