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Az egyszeres könywitelt vezet  egyé b sz€rvezet 

I

egyszer sí tett beszámolója é s közhasznú sági mellé klete I PK-141

A szervezetet nyilvántartó bí róság megnevezé se: Tárgyé v:

a ké relem beküldé sre kerül)
Miskolci Tö

Beküld  adatai (akinek az ügyfé lkapuján keresztül

Viselt né v:

születé si né v:

Anyia neve:

El tag

|---_-l
családi né v

uenócsEx

I

Születé si ország neve:

Születé si te|epülé s nerre:

Születé si ideie:

YAR

Els  utóné v További utónevek

lT],I5Ir-ffi-ffi
szervezet neve:

ll L

szervezet szé khelye:
lrányí tószám, EEEE
Közterü|et neve:

Házszám,.

URAJl Ktiáerület jellege:
lú ,---__-J

n*o, l---_-l
Bejegyz  határozat száma: ffi ffi . Fl oFlrFn 'E 

gl g|r-lrffi
Nyilvántartási szám:

§zeryezet adószáma:
ffi-m-HOFrfiTTl
EEEEEEEE-E-EE

Ké pvisel  neve: AROCSEK JANOS

Ké püse!  aláí rása:

Keltezé s:

ózo EEEE-EE-EE
Kitölt  verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 12.56.26
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Az egyszeres könywitelt vezet  egyé b szervezet 
I

egyszer sí tett beszámotója é s közhasznú sági mellé klete I lx-t+t

Az egyszer sí tett beszámoló mé rlege (Adatok ezer forintban,)

El z  é v El z  é v
helyesbí té se

Tárgyé v

rszrözör 1nxrí vÁr;
A. Befektetetteszközök

l, lmmateriális javak

ll. l argyl eszkozok

lll. Beí ektetett pé nzügyi eszközök

B, Forgóeszközök zM1 3 44§

l. ké szletek
ll. Követe|é sek

ttl. É rté kpapí rok

lv. pé nzeszközök 24É .1 3 44§

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 24/;1 34É ;E

FoRRASoK (PASSZÍ VAK)

c. saiát t ke 2 05! 3 a74

l. lnduló t ke/jegyzett t ke 1 01E 1 01!
l l. T keváltozás/eredmé ny -263 935

lll. Lekötött tartalé k

lV. Tárgyé vi eredmé ny alaptevé kenysé gb l 383 288
V, Tárgyé vi erdemé ny vállalkozási tevé kenysé gb l 920 836

D. Tartalé k

E. cé ltartalé kok

F. Kötelezettsé gek 38€ 375
l. Hosszú  lejáratú  kötelezettsé gek

ll. Rövid lejáratú  kötelezettsé gek 386 375

FORRÁSOK ÖSSZESEN 244! 3 449

szervezet neve:

V,

Kitölt  verzi :2.70,0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.05,30 12.56.27
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Az egyszeres könywitelt vezet  egyé b szervezet
egyszer sí tett beszámolója é s közhasznú sági mellé klete PK-141

szervezet nev€:

Egyszer sí tett beszámoló eredmé ny-levezeté se (Adatok ezer í orintban.)

Alaptevé kenysé g Válalkozási tevé kenysé g Osszesen

el z  é v el z  é v
helyesbí té se

árgyé v el z  é v eöz  é v
helyesbí lé se

tárgyé v el z  é v
|---.:-:-.--]|l elozo ev l

IireVesairé seI

táfgyé v

A. Vé qleqes pé nzbevé telek,
elszárioit beüé telek 1l + l t; 2 34í , 2 03t 5 632 5 90l 7 97É 7 942

l. Pé nzügyileq í endezett
bevé telek 234Á 2 o3t 5 632 5 9ol 7 s7í 7 s4?

ebb l:
_ tagdil, alapitotol kapott
beí izeté s 2 346 2 aLi 2 34í 2oL2

- támogatások

- egyé b bevé telek 2í 2G

ll. pé nzbevé telt nem ielent 
bevé telek

B. Vé qleqes pé nzkiadások,
elsiárfi olt iáí ord í tások
(lll+lV+V+Vl) 1 963 1 75{ 47L7 5 06€ 6 67! 6 818

lll. Ráí ordí táské nt
é rvé nyesí thet  kiadások 1 963 L75t 47Li 5 06f 6 675 6 818

lv. Ráí ordí tást ielent 
eszközváltozásbk

V. Ráí ordí tást ielent 
elszámolások'

Vl. Ráí ordí táské nt nem
é rvé nyesí thet  kiadások

C, Tárgyé vi pé nzügyi eredmé ny
(1-1ll-Vl) 383 288 920 836 1 303 3, a24

D. Nem pé nzbeli realizált
eremé ny [ll-(lV+V)]

E. Adózás el tti eredmé ny
(l+ll)-(lll+lV+V) 383 2a8 920 836 1 303 t L24

Kitölt  verzió:2.7 0.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtafua: 2016.05.30 1 2.56.28
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Az egysz€res könywitelt vezet  egyé b szervezet 
I

egy§zer sí tett beszámotója é s közhasznú sági mellé klete I erc-rar

szervezet
neve: V

Egyszer sí tett beszámoló eredmé ny-levezeté se 2. {Adatak ezerforintban.)

Alaptevé kenysé g Vállalkozási tevé kenysé g összesen

el z  é v el z  é v
heryesbifé se

tárgyé v el z  é v el z  é v
helyesbí té se

táfgyé v el z  é v elozo ev tárgyé v

F. Fizetend  társasági adó
92 8l s2 8l

G. Adózott eredmé ny (E-F) 3a3 2a8 828 7§.2 L2a1 1 04(

H. Jóváhagyott oszta|é k

l. Tárgyé vi eredmé ny (G-H) 383 2a8 828 752 L 2L1 t 04(

Tájé koztató adatok

A. KöZponti költsé gveté si
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költsé gveté si támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiarból. i'lletve a kohé ziós
Aápból nyú jtott támogatás

D. Normatí V támogatás

E. A szemé lvi iövedelamadó
meohatározótí  ré szé nek adózó
renóelkezé se szerinti í elhasz-
nálásáról szóló 1996. é vi CXXVI.
törvé ny alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevé tel

G. Vé gleges pé n2bevé telekb l,
elszámolf bevé telekb l a köz-
hasznú  tevé kenysé g bevé tele

H. Vé qleqes pé nzkiadásokból,
elszáriolí  ráí brdí tásokból a köz-
hasznú  tevé kenysé g é rdeké ben
felmerült pé nzkiadás, ráfordí tás

l. Vé gleges pé nzkiadásokból,
elszámolt ráí ordí tásokból a
szemé lyi jellegú  ráí ordí tás

- ehból: Vezetó tlsztseqMselók
iuttatásai

Az adatok könywizsgáattal alá vannak támaszfua 
nlrwizsgálói zfuadé k 

n lgen m Nem

Kitölt  verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20í  6.05.30 1 2.§6.29
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Az egyszere§ könywitelt vezet  egyé b §zervezet 
I

egyszer sí tett beszámolója é s közhasznú sági mellé klete I PK-141

1. szervezet azonosí tó adatai

1.1 Né v
V

1.2 Szé khely

lrányí tószám, EEEE Települé s: ózd

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Fi-l Lé pcs ház: Emelet: r----l
1.3 Beiegyz  hatáí ozat száma: m. ffi . |6lolrrd5nllÍ lsl8§'ffi
1.4 Nyilvántartási szám: ffi_m_Holrl-{sT-n
1.4szervezetadószáma: Ii}-"1"]EEEHE-E-EE
1.6 Ké pvisel  neve: ;Átrtos

2. Tárgyé vben vé g2ett alapcé l szerinti é s közhasznú  tevé kenysé gek bemutatása

nem ktizhasznú  szervezet.
$Igrinú  tevé keny§é ge a vadakról való §ondo§kodá§ -eteté §. bereg§é g kiszüré se, kezelé se.

kialaku lásának m§gakadályozása- é s vad gez dál kodási f eladato k e! látása.

3. Közhasznú  tevé kenysé gek bemutatása (tevé kenysé genké nt)

3. 1 Közhasznú  tevé kenysé g megnevezé se:

3.2 Közhasznú  tevé kenysé ghez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú  tevé kenysé g cé lcsoportja:

3.4 Közhasznú  tevé kenysé gb l ré szesül k lé tszáma:
3.5 Közhasznú  tevé kenysé g f bb eredmé nyei:

Kitöltó verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 í 2.56,30
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Az egyszeres könywitelt vezet  egyé b szervezet
egyszer sí tett beszámolója é s közhasznú sági mellé klete PK-141

szervezet
neve:

7. Közhasznú  jogállás megállapí tásához szüksé ges rrrutatók (Adato k ezer foriní ban.)

Alapadatok El z  ev (l) Tárgyé v (2)

B. É ves összes bevé tel 7 g7E 7 g4i

ebb l:

C. A szemé lyi jövedelemadó meqhatározott ré szé nek az
adózó ren de-l ké zé se szeri nti í el hásznál ásáról szól ó
1996. é ü CXXVI. törvé ny alapián átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevé tel

E. Normatí v támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohé ziós Alapból nyú itott támogatás

G. Korrigált bevé te! [B-(C+D+E+F)] 7 978 7 94i

H. Összes ráí ordí tás (kiadás) 6 67! 6 81t

l, Ebb l szemé lyi jelleg  ráfordí tás

J. Közhasznú  tevé kenysé g ráí ordí tásai

K. Adózott eredmé ny 121l L a4í
L. A szervezet munkáiában közrem köd  közé rdek  önké ntes
tevé kenvsé oet vé oz 'szemé lvek száma
(a közé ráekÜ önkÖntes tevé ké nysé gr l szóló
2005. é vi LXXXVIll. törvé nynek me§felel en)

Er í orrás ellátottság mutatói Mutató í ellesí í é se
lgen Nern

ECrV. 32. § (4) a) rB7+B2)/2 > 7.ooo.0oo, - Ft] E n
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=a] E n
EctV. 32, § (4) C) p 1+l 2-A1--A2)/(H 7+ uz1>=g,25] n B

T ársad alm i tám og atotts ág m ut atói Mutató í erbs,fé se

Ectv. 32. § (5) a.) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=a,o2] n tr
Ectv. 32. § (5) b) [(J7+J2)/(HL+H2)>=6,51 D e
Ecrty, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 7o f ] n x

Kitö[  verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 í 2.56.30


