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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Gvőri Törvénvszé

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység íőbb adatainak megielenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

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

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

r-_-l
Első utónéV

BoR

METH

söxzsEt ELvIRA

Születési ország neve:

Születési település neve:

születésiideie:

MAGYAR

GYŐR

r,I,lTL{_m_tro

családi név További utónevek

Neve:

ALAL

Nyilvántartásiszám: ffi_m- Tárgyév: rrTilTr8l
ldőszakterjedelme: eoész év ffi töredék év! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

5 0 8 7 6

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL9.04.29 08.43.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév[ EEEE-EE-EE EEEE-EE-BE
időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mellék|et) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
!

0B

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Győr

közterület neve:

Házszám.

EoTVos Közterületjellege: tr-__-l
T-l njto: |-----lt'. -_l Lépcsőház: [--_J Emelet:

lrányítószám: IIII Település:

Közterület jellege

t--l T--l
Ajtó: 1-1

NyiIvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszeruezet')

Beiegy ző határozat száma:
(Jogi szeméIy szeruezeti egység esetében,,
Jogí személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Etr ffi.tÁI-5Tor8r{,;] L 9 9 tltlzl

EEEEEEEE-E-EE
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képviseló aláírása: '/$őW,,&
Keltezés:

GYŐR EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L9.04.29 08.43.52

szervezet neve:

közterület neve:

Házszám:
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W
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezerforintban,)

Élőző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKöZöK (AKTÍVÁK)

A, Beíektetetteszközök

l, lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B, Forgóeszközök LLz 70

l. készletek

ll, követelések

lll. Értékpapírok

lv, pénzeszközök LLz 70

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN LLz 70

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke LLz 7o

l, lnduló tőke/jegyzett tőke 50 50

l l. Tőkeváltozás/eredmény 60 62

lll. Lekötött tartalék

lv" Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből) 2 42

Vl, Tárgyévi erdemóny vállalkozási tevékenységből

E, céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

PORRÁSOr ÖSSZESEN LLz 7o

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20L9,04.29 08.43,52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előzó év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1, ÉrtékesítéS nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 28 2 28 2

ebből:

- tagdú

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

A. Összes bevétel (!+-2+3+4) 28 2 28 2

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 50 28 50 28

5. Anyagjellegű ráfordítások 0 4 0 4

6. Személyi jellegű ráíordítások 26 40 26 40

ebből: vezető tisztséoviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráíordítások

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B. összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 26 44 26 44

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 2 -42 2 -42

10. Adófizetési köteleZettség

D, Tárgyévi eredmény (C-10) 2 -42 2 -42

Ny.v.;1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva; 20L9.04.29 08,43.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALAL

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL9.04,29 08.43.52

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban,)

Alaptevékenysés I Válalkozási,"uék"nyrre
előző év előző év

helyesbítése
tárgyév előző év előző év

helyesbíése
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

ebból:
- normatív támogatáS

B. Helvi önkormánvzati
kö ltséóvetési támo'g atás

ebből:
- normatív támogatás

C, Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyOltott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vaqv más államtól,
n emzetközi sze rvezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt' részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
osSzeg

2 2 2 2

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:

közterület neve:

Hélzszám: E*--l Lépcsőhaz: r--_*l Emelet: [-_*l

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám: nnm Település:

1.3 Bejegyző í Jogi személtyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszeruezet")

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neVe:

ETr],lrUt
ffi-ffi- 5l0l8l7l6

tilt,ltqEF]ElFlt4l - E - p]t,]

TlBoR

EEEE Település:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

CzY F {,{B GtalrunziÚm TANULÓINAK JUTALM.AZÁsA, KIEMEKEDÖ szEP ,!4AGYAR EEsZEDERT
nLA§] vARosl Es lsKoLAl REHDEZVENYEKEN

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: önörsÉc MEGóvÁsA
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: ÉVlcxc TV. A NEMzETl NEVELÉSRöL

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: KF GlMNÁzlUM TANULÓ|

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2. PCINTEAN FEL5OROLT Jt,T, A,Z szJA 1 VAL í MEG.

2

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva; 20L9.04.29 08.43.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer íorintban,)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

JUTALMAZÁS 26 40

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése tlozo eV Tárgy év

Cé! szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 26 40

Cé! szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 26 40

6.1 Tisztség Előző év (l) Tárgyév (2)

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mi ndösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem kü!dhető be! Nyomtatva: 20L9,0 4,29 08.43.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok eze r f o ri ntb an, )

Alapadatok Élőző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 28 2

ebből:

C, A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti íelhásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 2 2

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G, Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 26 0

H. Összes ráfordítás (kiadás) 26 44

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás 26 40

J, Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. Adózott eredmény 2 -42

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
(a közérőekÚ önkántes tevékénységről szőlő
2005. évi LXXXV|1l. törvénynek megíelelően)

E rőf o r r ás e l l átotts ág m ut ató i Mutató íeresííése

lgen Nem

Ectv. 32. § G) a) [(Bl+B2)/2 > 1-.000,000, - Ft] ! B
EctV,32. § (4) b) [K1-+K2>=0] D x
Ectv. 32, § (l) c) [(l1+l2-Al-A2)/(H1+u2)>=g,251 x n

T ár s ad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató íe/.1esííése

EctV. 32. § (5) a) [(C1-+C2)/(GL+G2) >=0,02] a n
Ectv. 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=6,51 n x
Ectv. 32. § (s) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] t] B

Ny.v.l1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20L9.0 4.29 08.43.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezetí egység neve:

Támogatási program elnevezése: .lurntuRzÁs

Támogató megnevezése: NAV SZJA 1olo

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetközi forrás

más gazdálkodó n
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: L789

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 789

- tárgyéVben felhasznált összeg: 1 789

- tárgyévben folyósított összeg: 1 789

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 1 789

Dologi

Felhalmozási

összesen: 1 789

Támogatás tárgyévi felhasznáIásának szöveges bemutatása:

z Fo ltAzlNczY F, GlMNAZlLrMl T, JUTALOMBAN, KlEMELKED0EN
MALÁSÉRÍ, E NNEK RÉ§ZBE NI Ft NASZÍRCIZÁSÁnn KE RÜLT FE LHASZNÁLÁSRA

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L9,0 4.29 08.43.52



kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

201_8. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

P K-442 -0 1 Könyvv izsg ó Ió i j e lenté s

P K442-02 Szöv e g e s b eszómoló

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: n
Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: !
Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: n

Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: n
MeIIékIet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolva: n
Eredetivelrendelkezik: !

PK442-04 Jelenlétí ív

P K442 -0 5 Me ghatalmazós

PK442-06 Egyéb

csatolt mellékletek

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL9.04,29 08.43.52


