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Beszámoló és közhasznúsági melléklete

Közgyűlés jóváhagyta a Kgy 09/í7.06.14. számú határozatával.

Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója ésJ<iizhasznúsági mellékle."
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Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
Tárgyév:

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

E]oI1Fl

I(ecskeméti Tö
válassza ki, hogy a beszámoló (é§ közhasznúsági melléklet) az alábbiak kózül melyikre vonatkozik!

E
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a. szervezet
b. Jogi személy szérvezeti egység (származtatott iogi személy)

szérvezet neve:
uszta Hangja E

szervezet székhelye:
lrányítószám:

Fl-rFF]

kózterület neve:

Település:

Közterúletjellege:

ossuth Laios

Aálzszám:

lii---_l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám:

m

Telepü'és:

közterület neve:
Házszám,.

ffi-m-lil0lolTlTtrE

Nyilvántartás i szám:

{Joqi személv szervezeü eqység esetében: "Anyaszervezet")

Beiegyzó hatiározat száma:

Etr ffi

(Jogi személy szer,/ezeti egység eseíében:
Jogí szeínéIyényiIvánító hatáíozat száma)

szervezet

/
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EreEWm-E-EE

Jogi személy szervezeli egység adószáma:

szérveze-t_/ Jo9i személy szérvezeti egység

Kepvlselo|eneK neve:

Képviselő aláírása:
Keltezés:
l<unszentmiklós
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Kizárólag papír alapon beküidhető beadvány
/

Jogi személy szervezeti egység neve:

Hal](,ja E9ye§iilet

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

(Ad atok ezer íari n lban. )

ElőZő év
helyesbítéSe

Előző év

TárgyéV

ESZKóZóK (AKTíVÁK)

A.

BeíektetetteszkóZök

355

3j!

l. lmmateriális javak
ll. Tárgyi eszköZök

Jil5

lll. Beiektetetl pénzügyi eszkóZök

B,

ForgóeSZközök

801

l, készleiek

6

ll. követelések

795

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök
ESZKÖZÖK OSSZESEN

1314

1 139

FoRRÁsoK (PAsSZíVÁK)

c.

saját tóke
I.

lndUló tóke/jegyzett tóke

ll

Tókeváltozás/eíedménv

?j+

1

351

lll, Lekötótt tartalék
lV, TárqVéVl eredmenV alapreVékenvségból
(kozlÍasznú teveke'nysdqból)

-468

.?5

V. TárgyéVi eídemény Vállalkozási tevékenységből

D,
E,
F,

Tartalék
Céhanalékok
Kótelezettségek

43L

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. RöVid leiáratú kötelezettségek
FORRASOK OSSZESEN

Kilöltő

v

437

ll21

1314

1 139
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
Hangia E!iyesi.ileí

Egyszerűsítettbeszámolóeredménylevezetése

A. Veoleoes DénzbeVetelek,

eIszaúolíbeüetelek

1l+ll1

l. PénZüqyileq rendezett

bevetelek

osszesen

VállaIkozási teVékenység

Alaptevékenység
elöző év

(Adatokezeríorinlban,)

előző év tárgyév
helyesbítése

előző év

elózó év
tárgyév
helyesbítése

elózó év

előző év tárwév
helyesbítése

3 331

I zz5

3 331

L 225

3 331

7 225

3 331

1225

27

17

27

L7

z 7oa

1 156

2 7oa

1 156

ebból:
-

tagdij

-

alapítótól kapott beliZetés

,

támogatás0k

-

egyéb bevételek

52

ll. penzbevételt nem ielentó
hevetelek

B. VéoleoesDénZkiadások.
elszári'olúaícird itások

399

(lll+lV+V+Vl)

3 799

1 399

3 799

1

llI. RáíordítáSként
érvényesíthetőkiadások

3 77L

1273

3 77!

1273

lv- Ráfordítast ielentó
eszközváltozá<ok
V. RafordítáSt ielentő
_olszamolások'

27

27

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthetókiadások

c. TárgyéVi pénZügyi eredmeny

-L47

-44o

-L47

-2a

-27

-2a

-27

-468

-75

-468

-75

-75

-46a

-75

(1-1ll-Vl)

D

Nem oénzben reaiizát
eredmeriv (l1-1V-V)
E. AdóZáS előtti eredmenv
(l+ll)-(lll+ lV+V)
F. Fizetendó táísasági adó
G, TárgyéVi eredmény (E-F)
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Kizárőlag papír alapon beküldhető beadvány

szervezet / Jogi személy szelvezeti egység neve:
Hall9ja E§yesúleI

Egyszerúsítettbeszámolóeredménylevezetése2.(Adalokezeríorintban.)
AlapteVékenység
el6zó év

oS5zesen

Vállalkozási teVékenység

tárgyév

elózó év

előző év

tálgyév

előző év

előző éV

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költsegve!ési
tamoqatas
ebból:

- normatíV

támogatás

B. Helvi dnkormánvzati
koltséÓVetésl támoi]atás

2 4oo

1 Í)65

2 4oo

6:1.

5a

61

1065

ebből:
- normatíV támoqatás

c. AZ EUlopai Unio strukturális
alap|aiból, illefue a Kohézios

Alapbol nyújtott támogatás

D, AZ Europai Unió költséqveleséból vaov más államtól,
nemzetközi sáervezettöl
szármaZó támogatás
E. A Személvl löVedelamadó

h atározótt' reszeneL adózó
lendeIkezése szeíinti felhaszná
lásáról szóló 1996. éVi CXXVL
tórvény alapján kiutalt ósszeg

meq

5íj

F. KózsZolgáltatási bevétel
G, Véqleqes penzbevetelekből,
elszámoIt bevételekból a koz-

L 225

hasznú tevékenység bevétele

H. Véqleqes pénzkiadásokból.
eiszámolt ráfordításokból a közhasznú tevekenvséo éídekélren
fe|merult penzkládáé, ráfordítás

3 263

7 225

727

3 263

727

41o

509

4Lg

l. Veoleoes Denzkiadasokból.

elszámo'lt ráf ord itásokbol a
személvi ielleoú raforditas

(kiadásJ'

- ebből: VeZeto

luttatasal

tisZtségviselók

KónyWizsgálói
AZ adatok kónywizsgálattal

záradék

alá Vannak támaszfua.
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Az egyszeres könywitelt vezető egyétr szervezet
egyszerűsített beszámolója és}özhasinúsági melléklete

PK-341P

Klzárólag papír alaporr beküldhető beadvány
1.

széivezét l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 NéV; szervezet

Eqye§iile(
1,2 székhély:szervezet

lrányítószám:
közterület neve:

EEffi
Emelet:

l----l

1-1 NéV: Jogi személy szervezeti egység

m

1.2 székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:
Település:

közterület neve:

1.3 Beiegyzó

/

KöZterület jellege:

Jogi személlyé nyilvánító halározat száma:

1.4 Nyilvántartási

számi

EE-m-

("AnyaszeNezet')

1.5 szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 szer_vezet

/

Jogi személy szérvezeti egység

xepvlselolenek neve:

€Em,m

0l0l0l2l6l8l7

-E_ffi

Dinnyés zoltán

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékehységek bemutatása

ielen baszalrlolo eveben e|5ósolba|] kQlILllalis lenclezvenyekfi szelVezen,
i]kódteüe raqszel Vezeleinker is. Ren dezvét,]yeink lebo nyolItasanal E(,yüRnl ii kd.l(ij lrk a VD.ÁrdK,val. a
a!,yar Völóskele9zlel, l el]dörse!rí,el. ön koln],Lllyz artal.

3. Közhasznú tevékenységek bemutalása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység mégnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenysé9hez kapcsolódó közfeladat, iogszabályhely:
3-3 Kózhasznú tevékenység célcsoportia:

3.4 Közhasznú tevékenységből íészesúlőklétszáma:

éVi xx. t

minden

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

unszelltmiklós kult!,!rális eseményeinek szine5iIÉse, lakossá9 szórakoziarása,
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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KizárőIag papír aiapon beküldhető beadvány
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Jogi személy szervezeli égységazonosító adatai

1. Szervezet /

1.1 NéV: szervezet

Han§ia E(lyÉ9iilet
1.2 székhelyi

szeívezet

lrányítószám;
közterület neve
Házszám:

ffiF]E

Telepúlés:

l<unszentmiklós
,özterület

Kossuth Laios

i -

-1

Lepcsöhaz:

lelleoe:

Emelet:

I

r::
lut

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egysóg

Jogi személy szervezeti egység
kózterület neve:

mm

Telepú|és:
Közterület jellegei

EFtü/EI

1,3 Beiegyzó / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:
1,4 Nyilvántartási
1.5 szervezet

szám.

("Anyaszeruezel")

0lol0l2l6l8l7

EEEEffim-E-EE

Jogi §zemély szervezeti egység adószáma:

'
1.6 szeryeaet l Jogi személy szervezeti égység
képviselőiének neVe:

zoltán

2, TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutalása

e!,yesl]lP(ünk (jzelllelíÉtia közösse(ii l]azaL AZ epiilgíl]el] tól)l)
l)eszan]olo evebgn d§9zesen 10 szelVezet vet(e i!!et]ybe szol(Jaltatísait]kal.
i5 ret]dszelesen itt tafiia lendÉzvel]yeiL 5zÉrveingk alleseil.

sze.vezeí is nliiködik.

1{

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú teVékenység megnevezése:

szervezetek számára
3,2 Kózha5znú tevékenységhez kapcsolódó kózfeladat, iogszabályhely:
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia:

évi cLxxxlx.

szervezéték

3.4 Közhasznú teVékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eíedményei:

haz nlüködíelesevel lelretóselret tl]dul)k l)iszroslíal]i a civil sze!VezeleknÉk az

celiaik

nl

eC]Valositásáh o2.
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szervezet / Jogi személy szeívezeti egység neve:
Hat)9ja EqyP§i]let

5.

(Ad ato k ezer forintban. )

cél szerinti iuttatások kimutatása

5,1

cél szerinti juttatás megnevezése

ElőZő év

Természetbeni jutattások
5.2

cél szerinti jutlatás megnevezése

cél szerinti jUttatás megnevezéSe

Tárgy éV

ElőZő év
2 L49

].E§

Tárgy éV

Előző év

Estközök

,.)a:,

408

cél szerinti iuttatások kimutatása
(osszesen,

3 066

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezetó

410

5i}!

lgénybe Vett szolgáltatás
5.3

Tárgy éV

3 066

tisztségviselőknek nyúitott juttatás

6,1 TiSztség

ElóZó éV (1)

Tárgy éV (2)

TisZtség

Előző év (I)

Tárqy év (2)

6.2

A. Vezető tisztségViselőknek nyújtott

iuttatás (mindósszesen)
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
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Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok

í fo ri ntban. )

rfugyév (2\

Előző éV (1)

Alapadatok

e ze

l2z5

B, ÉVesösszes bevétel
ebből:

c. A személyi iöVedelemadó meqhatáíozott részénekaz
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szó|ó
1996. évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg

50

D. Kózszolgáltatási bevétel

E. Normatív támoqatás
F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, llletve

a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás
G. Korri9ált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 z7o

7 775

H. Összes ráíordítás (kiadás)

3 799

1 399

509

47g

3 263

727

-468

-75

l. Ebből személyi iellegú ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tár9yéVi eredmény
L. A szervezet munkáiában kozreműködó

közerdekú önkéntes

tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekú önkéntes tevékenyséqról szóló
2005, éVi Lxxxvlll. törVénynek megíelelöen)
E r őf or rás

e ll

Mutató teljesítése

átotts ág m u tatói

lgen
Ectv. 32. § (4) a) [(B7+B2y2

>

7.ooo-ooo, - Ft]

D

!

Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=o]
Ectv. 32. § é) c) l7+l2-Al-A2)/(H7+H2)>=o,25]
T árs ad al m i támogatoftság

E

Nem

m

D

Ectv.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(H7+H2)>=o,5]
EcN- 32- § (5) c) IG7+L2)/2>: 10 íő]
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Mutató teljesítése

utatói

Ectv. 32. § (5) a) [(CL+C2)/(Gl+G2) >-_o,02]

B

iEj

a

D

!

D

B
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