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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet 
l

egyszeríí?ített beszáriolója és kiizhasínusági melléklete I nrc-t+t

szervezet neve:

ÉuÉnúÁxl xgruvÉn p TH RcÁsa Gy tJL T

Az egyszer sített beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Elz év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

rszrözöx (nxrívÁr)

A. Befektetett eszkozok

l. lmmateriális javak

. Tárgyi eszkozok

lll. Befektetett pénzügyi eszkozok

B. Forgóeszkozok 752 7t9

l. készletek
ll. kovetelések 7L7 638

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszkozok 47 81

eszxözör összEsrnt 752 7L9

FoRRÁSoK (PASSZÍvÁr)

C. Saját t ke 657 7L9

. lnduló t keljegyzett t ke

ll. T keváltozás/eredmény 7LC 684

lll. Lekotott tartalék

lV. Tárgyévi ered mény alaptevékenységbcil _Eo 3:

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F, Kotelezettségek oE

l. Hossztj lejáratu kotelezettségek

ll. Rovid lejárat kotelezettségek oE 0

roRRÁsor összeseN 752 7t9
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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet
egyszeríísített beszámolója és kiizhasznrisági melléklete PK-141

szervezet neve:

XÉnVÁnt HÜNVED FORTH RGASZ EGYESÜLET

Egyszeríi s ített beszám ol ó eredmény-leVeZetéSe @datok ezer forintban.)

Ala ptevékenység Válla]kozási tevékenység l Osszesen

elz év elz év
helyesbítése

tárgyéV elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év tárgyév

A. Véqleqes pénzbevételek,
elszáóolí be, ételex 1t+ll; 269 42o 269 420

l. pénzüovileo rendezett
bevételeíí 269 420 269 42o

ebb l:

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés L77 L62 L77 L62

- támogatások

- adományok

- egyéb bevételek 92 25E 92 258

ll. Pénzbevételt nem jelent
bevételek

B. Véqleqes pénzkiadások,
elszáfioh iáfordítások
(lll+lV+V+Vl) 328 385 328 385

!ll. Ráfordításként
érvényesíthet kiadások 328 385 328 385

lV. Ráíordítást ielent
eszkozváltozások

V. Ráíordítást ielent
elszámoIások'

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthet kiadások

C. Tárgyévi pénztigyi eredmény
(1_1ll-Vl) _59 al _59 2E

D. Nem pénzbeli realizált
eremény Ill-(!V+V)]

E. Adózás el tti eredmény
(l+ll)-(l!l+lV+V) _59 aE -qo 3:
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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet
egyszeríísített beszámolója és kiizhasinrisági melléklete PK-141

szervezet
neve: EHERVAR| H t\tVED P RTHüRGA Z GYE ULET

Egyszer sített beszámoló eredmény-levezetéSe 2. (Adatok ezer forintban,)

Ala ptevékenység Vál!al :ozási tevékenység Osszesen

elz év elz év
helyesbítése

tárgyéV elz év elz év
helyesbítése

tárgyev elz év elz év
helyesbítése

tárgyév

F. Fizetend társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F) -59 3! _59 3

H. Jóváhagyott osztalék

l. Tárgyévi eredmény (G-H) -lio 33 _tq ac

Tdlékoztató adatok

A. Kozponti koltségvetési
tamogatas

B. Helvi onkormánvzati
koltségvetési támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyrijtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamadó
m eo határo zon r észén ek adózó
renóelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXVI
torvény alapján kiutalt osszeg

F. Kozszolgáltatási bevétel

G. Véqleqes pénzbevételekb l,
elszá o![bevételekb l akoz- '

haszn tevékenység bevétele

H. Véqleqes pénzkiadásokból,
elszáfiol[ ráf rdításokból a koz-
haszn tevékenvséo érdekében
felmerult pénzkiádáé, ráíordítás

l. Véqleqes pénzkiadásokból,
el számo'lt ráford ításokból a
személyi jellegű ráfordítás

_ ebDol: Vezeto tlsztsegvlSe!ok
juttatásai

Az adatok konywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem
K nywizsgálói záradék
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Az egyszeres kiinyrruitelt vezet egyéb szervezet l

egyszeríí3hett beszáníolója és kiizhasíírisági melléklete I eX-rat

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

H RVARI H NV D SPCIRTH RGA U GY UL T

1.2 Székhely

trányítószám: EEEE Település: szÉrespeHÉnvÁn
koztertjlet neve: Széchenyi Kozterület jellege:

1.3 Bejegyz határozat száma: EE Ets FEgIrn/HgIgFil lW
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

[olTl,,[olTl.'FT3T?T3I
1 ll 8 ll4ll 8 ll8 ll 0 ll5 ll8 -lI-EE

1.6 Képvise! neve: CSÁBL| PÉTER

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és k zhaszn tevékenységek bemutatása

M KOZHASZNU!!

3. Ktizhaszn tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Kozhasznti tevékenység megnevezése:

3.2 Kózhaszn tevékenységhez kapcsolódó kozfeladat, jogszabályhely:

3.3

3.4
3.5

Kozhaszn tevékenység célcsoportja:

Kozhaszn tevékenységb l részesül k létszáma:
Kozhaszn tevékenység í bb eredményei:
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Az egyszeres kiinywitelt vezet egyéb szervezet
egyszeríísített beszámolója és kiizhaszn sági melléklete PK-141

szervezet
neve:

H RVARI HÜNV D FÜRTHOR A Z EGY UL T

7. Ktizhaszn jogállás megállapításához sztikséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El z év (].) Tárgyév (2)

B. Éves sszes bevétel 269 420

ebb l:

c. A személvi irivedelemadó meohatározott részének az
ad z rendák'ezése szerinti íeIhásználásárót szótó
1996. évi CXXVI. tcirvény alapján átutalt sszeg

D. Ktizszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapbó! ny jtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 269 42c

H. Osszes ráfordítás (kiadás) 328 385

l. Ebb l személyi jellegíí ráfordítás

J. Ktizhaszn tevékenység ráíordításai

K. Adózott eredmény -59 35

L. A szervezet munkáiában ktizremíikrid ktizérdek tinkéntes
tevékenvséqet véqz személvek számahk zérdekú tink ntes tevékónvséor l szóIó
2oos. évi LXXXVlll. ttirvénynek Éreg"fetel en)

Er forrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv, 32, (4) a) [(Bl+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] D a
Ectv,32. (4) b) [Kl+K2>=0] D tr
Ectv. 32. (4) c) I1,+|2-A1--A2)/(H1+uz)>=0,25] tr a

T ársad al m i támo g atottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv, 32, (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] tr x
Ecw, 32. (5) b) [(Jl+J2)/(H7+H21>=g,51 tr E
Ectv. 32. (5) c) [(Ll+L2)/2>= 1_0 f ] t] B
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