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PK-1-42
A kettős könrnrvitelt vezető egyéb szervezet

"gy."""űsített 
beszámolója és közhásznúsági melléklete

SzeÍVezet neve:

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év I Tárgyév

EszxÖzÖr (n<rÍvnr)

l. lmmateriális javak

ll. Tárqyi eszközok

l ll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

lll' Értékpapírok

C. Aktív időbeli elhatárolások

tsz<ÖzÖ< ÖSSZESEN
ponnÁsox 1nnsszÍvÁr;

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény

vállalkozási tevékenységből

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁsoK ÖSSZESEN
Nyomtatva: 2015.05'29 t9 -ZL-IO
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A kettős könywitelt vezető egyéb -sz-ervezeÍ

"gy'"".ű'it"tt 
u"'"ámolója és közhásznúsági melléklete I vw-t+z

Az egyszeríÍsített éves beszámoló eredmény_kimutatása Adatokezerforintban')

AI vallalKozasl

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév eIőző év előző év tárgyév

]-. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek L 501 1 969 5 0L7

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások t 4 t 4 698

- adományok

4. Pénzúgyi műveletek bevételei

5. RendkívÜli bevételek

'l

ebből:

alapítótól kapott befizetés

_ támogatások

A. Összes bevétel (L+2+3+4+5) L 97( 5 02C L 97( 5 02C

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráÍordítások 5oÍ 3 57€ 509 3 57S

7. Személyi jellegű ráfordítások 58€ 831 58€ 83t

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8' Ertékcsokkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

1o. Pénzüovi műVeletek
ráÍordítása]-

Kitöltő Verzió:2.64'o Nyomtatvány verzió:5.2 Nyo mtatva: 2OL5.O5'29 L9.2L,7O



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

"gy'"""ű'ít"tt 
beszámotója és közhásznúsági melléklete I PK-142

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-klmutatása 2' (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység

11. RendkíVÜli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1O+ 1l-)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A_B)

L2. AdőÍizeIési kötel ezettség

D' Adózott eredmény (c-12)

13. Jóváhagyott osztalék

E. TárgyéVi eredmény (D-13)

A. KöZponti költségVetési
támogatÉrS

B. Helvi önkormányzati
költségvetési támogatas

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a Kohéziós
Ala'pból nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

E. A szemelyi jövedelamado
meohatározótí részének adózó
rendetkezése szerinti
téthasználásáról szóló 1-996. évi
cXxVl.torvény alapján kiutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel

AZ adatok könywizsgálattal alá Vannak támasztva'

Nyomtatva: 2015.05.29 79'2L,LO
Kitöltó verzió:2.64.o Nyomtatvány verzió:5'2



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I vx-l+z

1. szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ZefreÍs*ff}ta és a zenecv!h.a járok tánr

3. Ktjzhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

ap:ítvány á se is etsl entnl i klósi J efi ö Ze!1ei skola tám ogatásáÉm

t.2 Székhely

lrányítószám: F]qEn TelepÜlés: Szigetszentmiklós

Közterület neve: Mihály KözterÜlet jellege: E,."-__l
t----lHázszám'.E-l Lépcsőház: l___l Emelet: t___l Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi . |6l']!oEr/[íl9l9la /M
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:
ffi-m- AlMl s l0l3

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: .Regősné Nyirő lldikó Júlia

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: s és oktatás. kéoesséqÍeilesztés. ismeretter

3 -2 Közhasznú tevéke nysé g h ez kapcsolódó közÍel adat' j ogszabályhely: művészetoktatás

2011.éviCXC a nemzeti köznevelésról -u

3.3

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 5-22 éves korosztál
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

eneí verserryek ffieg}íBi és grs sEinten
gyerm ekek zen*B sktatáSá

540
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PK-t42A kettős könr'witelt vezető egyéb sz-ervezet

"gyr"".?i'it"tt 
u"i"ámolója és közhásznúsági melléklete

1' szervezet azonosító adatai

2.TárgyévbenVégzettalapcélszerintiésközhasznútevékenységekbemutatása

ets'entni'któs Zenei é[etének Íei!esztése'
város mrré n et!_z e$ei tragy*rrrányai nai*' áp olása'

Je!] ö sEe[ I eirri cirókségén*k rip olása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

@ö zemelskoÍá. tánrogatásáért

1.2 Székhely
Ilrányítószám EEEE Település: @ 
'

KöZterÜlet neve: Váci Mihály
KÖzterÜlet jellege: E.""-----l

r----lHázszám:E_--__-l Lépcsőhílz'. r---l Emelet: t----_l A|tó:

1-'3 Bejegyző határozat száma: m EB.|6l'hlokl lllílglglá]/EE
1'4 Nyilvántartási szám:

!'4 szerv ezet ad ószáma:

IE_M- AlMl s l0l3

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve:

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közf elad at, j ogszabályhely: kulturális örökség helyi véde|me

3.3 KÖzhasznú tevékenység célcsoportja:

3' 4 Közhasznú tevékenysé g ből részesijlők l étszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

dánr Jemö enr íékfrrar*gversenyek-
úvószenekar llazai és killíold' Íe$lépás*i'
errei Ígsativálo}* rendezése'

500
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PK-142A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

"gyr""_.íírit"tt 
u"'"ámolója és közhásznúsági melléklete

Szervezet neve:

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezese Vagyonelem értéke Felhasználás céIja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tévékenység érdekében
Íelhasznált Vagyon ki mutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált Vagyon ki mutatása
(mindösszesen)

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált Vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

5. Cél szerintí jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

pénzfeIhasználás 42C 4zla
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy éV

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti !uttatások kimutatása
(összesen) 42( 42L5

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 42C 4 2aE

6. Vezető tisztségvise!őknek nyúitott juttatás

6.1 Tisztség Élőző év (7) Tárqyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. v ezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen: c

Kitöltó verzió:2'64.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.29 L9'27-10



A kettős könyrrvitelt
egyszerűsített b eszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhá-sznúsági melléklete

Szervezet neve:

7' Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (I) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L 97( 5 020

ebből:

ó. A s'eméh/i iöVedelemadó meghatározott részének az
;á ó;ó reiiá á k'ezése sze ri nti fel hásználás ár ól szó|ó
ís96_evi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg 2A3 3L7

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)] 168] 4 703

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 09i 4 4L3

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 588 83t

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 42Í' 4 2L!

K' Adózott eredmény 873 60i

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző szem.élyek s?áry?
ía közérdekű önkéntes tevekenysegrol szolo
2oos. évi LxXXVlll. törvénynek megfelelően)

E rőfor rás e lI átottság mutató i Mutató teljesítése

lgen Nern

trctv 3ZSI4) a) [(81-+82)/2 > 7.0o0.00o, - Ftl x !
Ectv.32. S (4) b) [K1+K2>-0] x !
Ectv. 32. 5 (4) c) [(t L+ 1 2-A1,-A2)/(H 1+ UZ)>=9,251 B tr

T árs ad al m i tám og atotts ág m utató i Mutató tel7esiÉse

Ectv. 32. S (5) a) [(C1-+C2)/(G1+G2) >-0,02] tr n
Ectv. 32. 5 $) b) [(J1+J2)/(H7+H2)>=9,5] B !
Ectv' 32. 9 (5) C) [(L1-+L2)/2>= 1-0 fő] n B

Kitöltő v erzió:2.64'0 Nyomtatvány v erzió:'S-2 Nyomtatva: 2015.05.29 !9.2L-tO



PK-I42A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

" 
gy'"".űii-iett u eszámol ó j a é s közhá-sznús ági melléklete

Támogatási program elnevezése :

zi gelszéntrni kt6s Vár,os
Tárnoqató megnevezése:

kozponti költségvetés f]
önkormányzatiköltségvetés m

nemzetközi forrás !
Támogatás forrása:

!
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyéVre jutó összeg:

tárgyéVben Íelhasznált összeg:

- tárgyéVben folyósított összeg:

vissza nem térítendő mTámogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

rámogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

G:2. 15. A zen glsksla kóru sána}e 1*'évford u lója-
84.25. TanHlnrányi {dráfi du lás Pozsonyira-

14's6"E3-ts" Kiíp,talá"r'fíiredi zeBeiában támogatása'

ssz{íkelyi Í{rv$stáIr6r ta.n"lcg'atasa_
"seágo jn épzenei taI*IksEó-caleraggyr!nes t**rogatása'
ám Jenó Íestmény vásártása.

trszágos fuvslaver6e!}yre fe!készÜtÉs-
enetáÉg pro'gr*ffi tÜ$át}t] képzés támegatása"
ciÍgraegyRjTtes ls évÍE}rc! u l oj*-

Nyomtatva: 2015'05'29 L9.21'L0Kitöltő verzió:2.64.o Nyomtatvány verzió:.S'2


