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PK-I42A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
. gyrr".kiit.tt u.irÉmolój a és kö zhá-sznúsági m elléklete

Azegyszerűsítettéves beszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

tlozo ev l Elozo ev l l dI gy
I helyesbitése l

2 827

1 996

*1.

2 896

69

69

3767

3 386

*]-

3 836

EszKözöK 1nxrívÁr;
A. Befektetetteszközök

lL Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

l. készletek

lll. Értékpapírok

c, Aktív időbeli elhatárolások

D. Saját tóke t94 792

l, lnduló tőke/jegyzett tőke 1 063 1 063

l l. Tőkeváltozás/ered mény -2 385 _869

lll. Lekötött tartalék

lv. Értetelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1 539 488

W rargyevi erdemény vállalkozási tevékenységbő -z2 110

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 1 868 3 o44

l. Hátrasorolt kötelezettsegek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek 1 868 3 o44

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 062 3 836
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egyszerűsített b

- ", ' earrrény-kimutatása
,^T-ugyr=ourxett éves b."á-"|u il ,, ,_r^,

/.datok ezer forintbaü

előző év I tárgyev

1. Értékesítés nettó árbevétele

Í t enzUsyi m űveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

- alapítótól kapott beíizetéS

A. osSZeS bevétel (]-+2+3+4+5)

Jná : kozhasznú tevékenység
bevételei

7. Személyi jellegű ráfordítások

"On.;r, "". -tO tisztségviselők
iuttataSal

B. Értékcsökkenési leírás

-')
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménY-kimutatása 2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenyseg Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. RendkíVüli ráfordítások

B, Összes íáfordítás
(6+7+8+9+10+1_]_) to 42( 10 64í 3 755 68í L4 181 a1" 32e

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 1 48! 7Lc -22 -í-L3 I 467 597

L2, Adóíizetési köte lezettsé g

D. Adózott eredmény (c-12)
1 489 7Lc -22 -11: t 467 59i

1_3, Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-1_3)
1 489 7Ic -z2 -Lll L 467 59i

Tájékoztató adatok

A. KöZponti költSégvetéSl
támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alápbol nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatáS

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótf részéne k adózó
renöelkezése szeíinti
felhasználásáról szóló ]_996. évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
öSSZeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálői záradék l loen

J m Nem

Nyomtatva: 2013.05.16 t4.17.o7Kitöltő verzió:2,52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

"gyr"""kiített 
beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I PK-lJr

1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település: Budapest

közterület neve: Mihály
Közterület jellege: F----_-l

r------_lHázszám:tr----l Lepcsőház: t---l Emelet:|ll
Ajtó:

1.3

1,4

1,.4

1.6

Bejegyző határozat száma: t.E m EFFli1.Il,EFFl!'En
Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

ffirffi/Ftr;WlT-|
EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve: Pónyai György

2.rárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

képvisel*tilrázissalíendP!kBE!k"Ap'arineísEgÍ\í'ÉE.Étek!fte§yet
lno**guÖyl r*n*eá'ény*;n r8p*selűi nragát. Társaságrrnk óbb a§kalÉtr}ma§ tudományü§ rgndezvánY*ket
Ér,vél€tl B$d*pestan"
in6ség Hé{ K§nüerefi§ia 3812"
eshird*te§ Zü12. évi pályáeatott
l_ }tonrrédelrni nrin§ségta§álkoEÓ o,,A t+ABiK teff a !}rinö§Ég fót<uszáhan"
fiÁiglöségszak€B}beFek Taldlttozóját 2*12"
esjelenteti a társaság íolyóiratát a tsdagyar M*nöséget
eletr0rlik$§ ént*sítöt kúld a ta§jair*fií{ És au érd*tclöd6l*xe}t

gl* rr.*,ptár a crtnöséEügyí rendervények koerdi ná$ására

3,1

3.2

J.J

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közh asznú tevéke nysé g ből részesü lők létszáma:

Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

Nyomtatva: 2013.05.16 L4.L7,o7
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PK-I42A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

4. közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer íorintban.)

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás cél.;a

Közhasznú tevékenyseg eroekeDen
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált Vagyon kimutatása
(mindösszesen)

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinta juttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselóknek nyújtott juttatás

6.]- Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6,2 Tisztség Előző év (1) íárgy év (2)

A. v ezető tisztségviselóknek nyújtott
iuttatás összesen:

Nyomtatva: 2013.05,16 1,4.77,07
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l PK-1,42A kettős könyrvitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egvéb szervezet
és közháóznúsági melléklete

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

Alapadatok Előző év (I) Tárgyév (2)

15 64f tL921

ebből:

C. A személvi iövedelemadó m€ghataro_zoTt_reszeneK az
;á eró öiiá ó i<'e-ziilééié ri nti te l trász n ál ás áró l s zó l ó
iggo, evi Óxxvl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziói Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigá!t bevétel [B-(c+D+E+F)] 15 64€ LL923

H. Összes ráfordítás (kiadás) 14 L81 LL32e

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás L0 4Ll 8 99I

j Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény L 467 597

L. A szervezet munkájában közrem{ködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző -személyek szám4
iá rtl)éiáétü önköntes tevékénységről szőlő
)Óii5. évi Lxxxvl l l. törvé nyne k íneglelelóe n)

E rőfo rrás e ll átottság m u tató i Mutató fe|esííése

lgen /Vem

- ECt|/Ű,g2:§74ár[IEl+B2)/2 > 7,000,000, - Ft] x n
rcru. sz. § (4) b) [Kl+K2>=0] x n
Ectv. 32. § (4) c) [(t 1+ l 2-AL-A2)/(H 7+ HZS>=0,25] x tr

T ár sad al m i tám o g atottság m u tató i Mutató teljesítése

ECtv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Qt] tr B
Ectv. 32. § (5) b) [(JL+J2)(HL+H2)>=Q,51 tr x
ECtv, 32, § (5) C) [(Ll+L2)/2>= 1_0 fő] ! E

Nyomtatva: 2013,05. 16 L4.77,07

(
)

Kitöltő verzi6:2,52.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Hibás



:=,, , ,: |=: , ::= :-

/

A kettős könywitelt vezető egyéb .sz9rvezet
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a és közhá-sznúsá gi mellékle te

EÁ-KK-M"ea51
Támogatási program elnevezése:

zeti E,gyútrnrfr kődé§i Alap
Támogató megnevezése:

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás
Támogatás forrása

Támogatás idótartama:

TámogatáSi összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

tárgyéVben felhasznált összeg :

tárgyévben folyósított összeg:

! vissza nem térítendő mTámogatás típusa:

Tárgyévben íelhasznátt összeg részletezése jogcímenként

Támogaüís tárgyéVi felhasználásának szöveges bemutatása:

I tudu]tk iraszl,tátt1i aE irGdáilld}ali é§

rerrd*zvényei nke§} i §"

*{eft}i}tLlT}ikációs kgf*tböi a társasáEur.lk lo§yóiratának a po§tdlásá[ tt{diuk i}re§§lda§i, az év*l*ji ÍT}ggfi§VekBdett

ási igény*irrk xcrtség* ;gy reásne* a fedezés6vet á pffyáz*t }ele§td§en tám§{latta a társasáE Ftáp§ §l[ikÖdá§{"

a Eú sé§ liÉr t{olltBígrrtci a ?slE.
kBníÉíenciálra}r az adotr xil+ii*o* j*!€|nt6§éget, h§s}. a §yitó p§enárls ii{éselr a konrrrány §Zakarrtbere! 

'§!rTeffe&Ék 
a

_ -_-_-j-:Í* l1^!^d_ fr*;l§ i_li!úF

ogranljaikar, Tártczy !_ász|ó treniütana a r*en"tzetiúutatás{eit*sztssi És innováeiós srratÉgiát, F**§oda Attila i§lrlÉrtettÉ

[§y a t.}e{}!EB[i *!Ter§i'a *tiáegi* és az ehh*e kap,c-solsdó "-_"1:y.,:?1l3:i\::::=Ís*T*=_r""y,*:,T::9:* 
*-*"

§ná,r-iv [§-.;ó ffiá;ilK;"t§*egffa* íe1*eszt6s és Európa aües,íegyÉben tál€ttoztxtltt" F+§rváth vi*tt§r íatánr a

=_qpÉ§*sg!rlr k6n Éra§tö xÉr*é]se*iet !:esié§t, ez a n*gmerés az ,gíaJiást*a. kÉszség,eklre és az egész éteten át tartó

Talátkoaó" .,Hadak teru á §}}i§

Nyomtatva: 2013.05.16 L4.t7,07Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Hibás


