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Ae egyszeres könywitelt vezető egyéb szen/ezet
egyszerűsített beszámolój a és közhaszirúsági melléklete

2a\7. év
Kizárólag papír alapon bektildhető beadvány

PK-341P

A §zervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Fővárosi
ld6szak teriedelme: eoész év ffi töredék év

Válassza ki, hogy a beszámoló {és közhasznúsági melléklet} az alábbiak közüt melyikre vonatkozik!
a. §z8rvelÉt

b. Jogi személy szervezeti e§y§ég (származtatottiogi saeméM
m
n
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szervezet neve:

Szervezet székhelye:
lrányítószám: Település;

közterület neve

Házszáml

Közterület iellege: Utca
Lépcsőhtíz: Emelet: Ajtól

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószárn: Település:

közterúlet neve:

Héaszárn

Közterület iellege:

Lépcsóház: Emelet; Ajtó:

Nyilvántartási szám:
(Jagi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszeruezet")

Bejegyző határozat szárna:
(Jogi személy szervezeíi egyséol ese!ében:
Jogi személlyé ny,lvánító hatáíozat száma)

Szeívezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: E§EffiffiE-E-EE
§zervezgt 

' 
Jopi személy szervezeti egység
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Keltezés:

Budapest

Uq;nr

H§min |-4]ld

1 o 5 5

Matécsa

$ t

Érnl,,,.,: ?Bl3 i{Áftt 29.{
La,l

M)
oo2o{ aí 1

Nyomtawa: 201ü.05.30 05,56.46

n -EE

Sft§?l;

i]]i

Pt]itilr

ats-m-rll;rsltTTTl

m m FTT] rFFn/F[§I glol/ir|il



Az e_gyszeres könywitelt vezető egyéb §zervezet
egyszerűsített beszámolója és közhaszűúsági melléklete

20t7. év
Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

PK_34lP

§zervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az mérlege
{Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
heIyesbítése

Tárgyév

ESZKöZöK 1nxrívÁx)

A. Befektetetteszközök

l, lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll, Befektetefi pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök L3 787 L3871"
l. készletek

ll, követelések 88
lll. Értékpapírok 7 000
lv. pénzeszközök

13 699 6 871
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN L3787 13 871
roRRÁsor (pAsszívÁK)

C. Saját tőke 13 695 13 849
l. lnduló tőkeijegrzett tóke L724 L724
l l. Tőkeuíltozás/eredmény 13 998 11 971
lll. Lekötött tartaték

lv. Tárqvévi eredménv alaDtevékenvséoből
(közlíasznú tevékenységből) -1 680 154

V. Tárgyévi erdemény vál}alkozási tevékenységből -347 o
D, Tartalék

E. céltartalékok

F. Kótelezettségek 92 22
l. Hosszú lejáratú kótelezettségek

ll. Rövid tejáratú kötelezettségek 92 22
roRnÁsox ösSZEsEN 13 787 13 871

Kitöltő verzió:2.80.0 Nyomtatvány verziő:z.Z Nyomtatva: 2018.05.30 05.56.46



Az egyszeres könyrnrítelt vezttő egyéb szervezet
egyszefiisített beszámolója és közhasznúsági meHéklete

2ü17. év
Kizáróiag papír aiapon beküldhető beadvány

PK-341p

Sz€rvezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

(Adatok ezer fórintban.)

Alaptevékenység Válíalkozási tevékenység összesen
elóző év előző év

helyesbítése
tárgyev előzö év etöző év

heryesbííése
tárgyév előző év elóző év

helyesbítése
tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (l+ll) L47st t3 933 1 24§ o 16 036 13 933

l. pénzüovileo rendezett
bevéte|ek- L479t 13 933 12l§ 0 16 036 13 93íl

ebből:

- tagdíj 11 134 Lo 924 tLL34 L0 924
- alapítótól kapon beíizetés

támogatások 3 000 3 000 3 000 3 000
ebbő|: adományok

- egyéb bevételek 657 9 t245 o 1 9o2 9
ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(lll+íV+V+Vl} L6 47t L3779 1 592 0 18 063 L3779

lll. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások L6 471 t377g 1 592 0 18 063 13 779

lv. Ráfordítást ielentő
eszközváltozásbk

V, Ráfordítást ielentő
elszámolások'

Vl. Ráíordítasként nem
érvényesíthető ki ad ások

t,[tl6ru"' 
pénzügyi eredmény

-1 680 154 -347 0 -2 g27 154

D. Nem pénzben realizált
eredmériy (l1-lV-V)

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) -1 680 Lu -u7 0 -2o27 154

F. Fizetendő társasági adó

G, Tárgyévi eredmény (E-F) -1 680 154 -347 0 -2o27 Lu

E6Y

Kitöltő verzió: 2.80.0 Nyomtatvány v erzió:2.2 Nyomtatva] 2018.05.30 05,56.46

Egyszerűsített beszámoló eredményl evezetése
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Az egyszeres könywitelt vezető egyób szervezet

egyszerűsített beszárnolója és közhasznúsági melléklete
2OL7. év

Kizárólag papír alapoh beküldhető beadvány

PK-341P

§zeívezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése 2. (Adatok ezer forintban. )

Alaptevékenység Vállalkozási tevékeny§ég összesen
elóző év előzó év

he/yesbítóse
tárgyév előző év el6ző év

helyesbítése
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyéV

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatás

ebből:
- normatív támogatás

B, Helyi önkormánvzati
költséÓVetési támo _g atás

ebből:
- normatív támogatás

Unió

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből úaqv más államíói,
nemzetközi síervezettől
származó támogatás

A

alapján
ósszeg

F. Közseolgáltatási bevétel

G.

H. Véqleoes pénzkiadásokból,
elszái'roll ráfbrdításokból a köz-
hasznú tevékenvséo érdekében
íelmef ült pénzkiadáÉ, ráfordítás

l,
a LM 298 L2 155 298

- ebbŐ.l: vezetó tisztségviselók
luttatásaI

J, Adományok

Az adatok könywizsgálattal alá vannak táma§Ztva. m Nemn lgen

Kitölt6 verzió:2.80.0 Nyomtatvány verzió:2"2 Nyomtatva: 2018.05.30 05.56.ff
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Kizárólag papír álapon 
"bekütdhető

beadvány
1, szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonos{tó adatai

2" Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenysógek bemutaüísa

3. Közhasznrl tevékenység ek bemutatása (tevékenységen ként}

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 közha§znú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3,3 Köehasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhaszntí tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

27 I LéRcsóhaz:

1.3 Bejegyző l Jogi személtyé nyilvánftó haároeat szárna:
1.4 Nyilvántartási szám; (AnyaszéNezet )

1,5 §zervezet l Jogi személy szervezeti egység adószám*:
1 4 8 8

. Matécsa Artemon

1.1 Név: §zérvézet

m.EB €FErd,EE

-E-EE

Település:

Emelet: Ajtó:

1,2 §zékhely: Jogi személy szervezeti egység

X,,1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Lépcsőház: Emelet:

Közterület jellege:

Ajtó:

1.2 Székhely: Szervezet

Házszám:

Házszám:

nnnn Település;

lrányítószám:

közterület neve:

1.6 S4ervezet / Jogi személy szervezetí egységképviselőjének nele:

lrányítósZám:

közterület neve:

Kitöllő verzió:2.80.0 Nyomtatvány verxió,2.Z Nyomlatva: 2018.05,30 05,56.46

PK-341P

is ápolta a rrsmtetközi szakmai számára lelretöVé tgttc tanu l mány*ik
veí§errygket szervezeűL támogatta arészvételt

kultúrális és
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Az egyszere§ könywítelt vezető egyéb §ze§ezet
egyszerűsített beszámolój a és közhasznúságí melléklete

2at7. áv
Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

PK_341p

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti iuttf,tá§ok kimutalása (Adatok ezer forintban,)

6. Vezetó tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

5,1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatásgk kimutatása
{összesen}

Cél szerinti juttatások kimutatiása
(mindösszesen)

6.1 Tiszség Előzó év (1) Tárgv év (2)

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (mindösszesen)

Kitöltő verziól2.80.0 Nyomtawány verziózl.2 Nyomtatva: 2018.05.30 05.56.46
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Az egvszeres könwvitelt vezető egvéb szervezet
egyszeffsitett beszániolój a és közhasffitsági melléklete

2017. év
Kizárólag papír'alapon buX,itdt ető beadvány

PK-34lP

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznrl iogállás megállapftásához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok É.lőző év (L) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevétel 16 036 13 933

ebből;

c.A air

D. Közszolgáltatá§i bevétel

E. Normatív támogatás

F, Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G, Korrigált bevétel [B_{c+D+E+Fil 16 036 13 933

H. Összes ráfordítás (kiadás} 18 063 13 779

l. Ebből személyi jellegű ráíordíüís 156 298

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai

K. Tárgyévi eredmény -2o27 154

L" közérdekű önkéntes

Erőforrás e llátattság m utatói Mutató tellesííése

tgen Nern

EcN. 32, § (4) a) [(Bl+B2)/2 > l.ooa.aoa, - Ft] a n
EcN, 32. § (4) b) [Kl+K2>*o] n E
EcN" 32. § F) c) F1+l2-A7-A2y(H7+H2)>=o,25] t] m

T árs ad al m i támo g atoűs ág m utató i Mutató teljesítése

Ecíy. 32, § (5) a) ffC1"+C2)/(Gl+G2) >:0,a2] n
EcN.32, § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=O,5] n a
ECtv. 32, § (5] c] [(Ll+L2)/2>= 70 fő] n m

Kitöltő verzió:2,80.0 Nyomtawány verzi6l2.2 Nyomtatvá: 2018.05.30 05.56.46
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Er edeíiv el rende lkezik:

Melléklet csotolva:

n
n
n
n
n
n

Melléklet csatolvo:

Er e de tív e I r ende lkezik :

Melléklet csotolvc,, n
Eredetivel rendelkezik: n
Melléklet csotolva: n
Eredetivel rendelkezik: n

Az egyszere§ könywitelt vezető egyéb §zervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2a17. év

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány, M1 - Mellékletek

PK_34lP

Szervez€t l Jogi személy szervezeti egység neve:

P K-34 1 P -0 1 Könyw izsgáIói j elentés

PK - 34 1 P -a2 Szöv eges beszúmoló

PK-341 P -03 J egyzőkönyv

P K-341P-04 J elenléti ív Melléklet csatolva:

Er edetive l r e ndelkezik:

PK-341P -a5 Meghatalmozós

PK-341P-06 Egyéb MeIIéklet csotolvo;

Eredetivel rendelkezik:

csatolt mellékletek

Kitöltő verzi ó:2.80.0 Nyomtatvány verzió:Z.2 Nyomtatva: 2018.05.30 05"56.46


