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PK- 142
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A szervezetet nyílvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvérr

Válassza kí, hogy a beszámoló {és kózhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkgzikl

a. szervezet

b, Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
B
!

Tárgyév:

H_LE9_

szervezet neve:

ijasok "Eletet az Ev*knek" Terlileti EgyesLilete

Szervezet székhelye:
irányítószánr EEEE Település:

közterület neve:

Házszám,.

Győző
Közter|ilet jellege: F--]

F--_lAjtó

lrányítószám IInn Telepúlés:

közterület neve:

Házszám", r--l Lépcsőhilz: r-l Errrelet

Közterület jellege:

m-M

Ajtó
r____lr-l

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Beiegyző határozat száma:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében:
Jo§i személlyé nyilváníó határazat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

0l0l1l5|s|9|1

lIE Et- t!_tq_{qtil / EEm /Ef

titölF]FlEFEl§|-E-FE

Szervezet / Jogi szernély szervezeti egység
képviselőjének neve: llain Bernardoné dr, Talyigás Katalin

Képviseló aláírása:

Keltezés:

Budapest

X. em.30.

nEEE-Ft3-t t;l

Jogi személy szeruezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v,:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető beI Nyomtatva: 2Ot7,04.05 15.L2,2B



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve;

jasok ''Eletet aZ Tettileii Egyestitere

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok eze r fo ri ntban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

E\ZKóZóK (AKTíVÁK)

A, Beíektetetteszközök

l. lmmateriális 1avak

ll, Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzúgyi eszközök

B. Forgóeszközök 36 26L
l. készletek

ll, kóvetelések

lll. Értékoapírok

lv, pénzeszközők
5b 26L

c. Akttv iciőbelt elhatárolások 8
ESZKÓZOK ÖSSZESEN 36 269

FoRRASoK (PASSZÍVÁK)

D, Saját tőke 36 250
l. lndu|ó tőke/jegyzet1 {őke

l l. Tőkeváltozás/ererjnrény 36
lll. Lekötött taftalék

lv. Értékeiesi tartalék

v. Tarovevi eredrnenv alautevékenvseoból
(kö7hasznu tevekónysegből) 36 214

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céitartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kotelezettségek

ll, l-iosszú lejáratu kötelezettségek

ll|. Rövid lejáratú kcitelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások 19
ronRÁsox ósszEsEN 5b 269

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 20L7,D4.05 75,12.28



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Aiaptevékenység Vállaikozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíiése

tárgyéll előző év eiőzó óv
he!yesbítése

tárgyé,,/ előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 41, 535 4L 535

2. Aktivált §aját teljeSítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások

4. Perlzüqyi muveletek
bevetelei

A. Összes bevétel (7+-2|3+4) 4t 535 4t 535

ebbői: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű rafordítások 5 263 5 263

6, Személyi jellegtí ráfordítások 27 27

ebből: vezető tisztségviselók
juttatásai

7. Értékcsökketrési leírás

B. Egyéb ráfordítások 30 30

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 1 L

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 5 32L 5 32L

ebből, közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előlti eredmény
(A-B) 36 214 36 2!4

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 36 2t4 36 2L4

a? '' Tertil€ti E[]yÉ§,lilBte

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva; 2017,04.05 t5.t2,28



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

/ Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoIó eredmény-kimutatása 2. 
6(latokezerío!Iíltban.)

Alaptevékenység Vállal kozási tevékenység összesen

e!őző év előzó év
helyesl,sítése

tárgyév előzó év e!ózó év
heí,ye 5bítés?

tárgyev elóző év e!őző év
helyesbítése

íárgyév

T{ékoztató adatok

A. Központi kölisegvelesl
tamoqatas

ebből:
- normatív támogatás

B, Helvj onkormánvzati
költsegvetési tamo gatas

ebből:
- normatív támogatás

C, Az Eurclpat Unió strukttirális
alaplaibol, illetve a Koheziós
Al apból nyújtott támogatás

D, Az Europai Unro költseq-
veteseból vaqv mas allamiol
netrlzetközi szervezettől
szárrrlaz.ó támogatás

E. A személyi jövedelarnadó
ttteqltafarozotl reszenek adozo
rettóelkezese s7erlnll felhaszna
lásáról szóló 1996. évi CXXV|.
törvény alaplán kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevetel

jasok "ElÉtel aZ Területi Egy*sliletÉ

Könyvvizsgálói záradék
Az ac]atok kónywizsgálattal aiá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny,v.:6,5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017,04.05 15.12.28



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység nevel

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyev (2)

B. Éves összes bevétel 47 535

ebből,

C. A szentélyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1-996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg

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)] 47 535

H, Összes ráfordítás (kiadás) E 32L

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás 27

J, Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény 36 214

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző szernélyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékénysé9ről szóló
2005. évi LXXXVlll. törvénynek megfelelően)

Eróforrás e llátotiság mutaiói Mutató leljesltése

lgen |,/en-l

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1,000.000 - Fü n B
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] a n
Ectv. 32. § G) c) ftl1+l2-AL-A2)/(Hl+H2)>=0,25] n B

T ársad al m i tám o g atotts ág m utató i ív4utató relJesirése

Ectv, 32, § (5) a) [(C].+C2)/(Gl+G2} >=0,02l ü E
Ectv. 32.. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=Q,57 n B
Ectv. 32, § (5) c) [(L1-+L2)/2>= 70 tő] n a

A7 Tertileti Egyestilete

Ny.v-:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2aL7 .04.05 L5 -L2.28



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Táttlogatást program elnevezése:

Támogató nleg nevezese:

Tátrtogatás forrása,

közpotrti költségvetés !
önkormányzati költsé gvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama:

Tántogatási összeg,

- ebből a tárgyévre 1utó összeg

- tárgyévben felhasznált összeg,

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás iípt_lsa: visszatérítendő n vissza nem térítendő t
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ktilol1.

U ek" Tertileti Eq;yesrltÉle

Ny.v,:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető beI Nyomtatva: 2017.04, 05 L5.1"4.L3



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

M] - Mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

aZ Tertileti E{]ye§tilele

csatolt mellékletek

Ny.v.:6,5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2aL7,o 4.o5 t5.t2.28

P K- 1 42- 0 1 Könywiz s g ólóí j elentés

P K- 1 42-02 Szöve ges beszám oló

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva: l
Eredetivelrendelkezik: n
Melléklet csatolva: m
Eredetivelrendelkezik: m
MeIIékIet csatalva: n
Eredetivel rendelkezik: n

Melléklet csatolva: n
Eredetivel rendelkezik: !

Melléklet csatolva: B
Eredetivelrendelkezik: E

Mellékl,et csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: D

PK- l 42-04,]elenléti ív

P K- 14 2- 0 5 Me g hatalmazú s

PK-142-06 Egyéb
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