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Ala vaila (ozasl reveKenyseg

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előzÓ év
heIyesbítése

tárgyév előző év tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3' Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

támogatások

- adományok

4. Pénzúgyi műveletek bevételei t; Li 7i Li

5. RendkívÜli bevételek

ebből:

alapítótól kapott beÍizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (L+2+3+4+5) 7i L-, l! ]--,
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11- Rendkívüli ráfordítások
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(6+7+8+9+ 1-0+l- l-) 1: 3f 1: AE

ebből : közhasznú tevékenység
ráÍordításai
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5Í -1t 5E -18
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5t -18 5Í -1Í
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A. Központi költségvetésl
tamogatas

B. Helvi önkormányzati
költséÓvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a Kohéziós
Alápból nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótÍ részének adózó
rendelkezése szerinti
Íelhasználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
ösSzeg

F. KÓzszolgáltatási bevétel

Könywizsgálői záradék ! tsen
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. m Nem
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B' Éves összes bevétel 7i 11
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c. A személvi iövedelemadó meghatározott részének az
áa o)ó ren o á k'ezése sze ri nti f el hásználás ár ól szóló
ísgo. evi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F' Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illetve
a Kohéziód Alapból nyújtott tántogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 7i tt

H. Összes ráÍordítás (kiadás) 1: AE

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 5Í -1E

L. A szervezet munkáiában ktizreműködő közérdekú ajnkéntes
tevékenységet végző 

-személyek s7áry?
ía közérdekű önkéntes tevékenyscgrol szolo
2oos. evi LxXXVlll. törvénynek megfelelően)

Erőfo r rás e I l átottság m utató i Mutató teljesítése

lgen Nern

-rctv. 

sz s @ a) [(81+82)/2 > 1.ooo.oo0, 'Ft] D B
Ectv. 32. s (4) b) [K1+K2>=0] B !
Ectv. s2. S (4) c) [(tt+I2-AI--A2)/(H1+H2)>=0,25] n B

T árs ad al mi tám o g atotts ág m utatÓ i Mutató teljesítese

Ectv. 32. S 6) a) KC7+C2y(G1+G2) >=Q,Q)l ! x
Ectv. s2. s @ b) [(J1+J2)/(H1+H2)>-0,5] tr B
Ectv. 32. s (5) c) [(LL+L2)/2>= 70 Íő] ! tr
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