
A kett s kiinywitelt vezet egyéb szervezet
egyszedísített beszámolója és kiizhá-sznr sági melléklete

PK-242

2a16. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

03 Kecskeméti Tiirvénvszék

BektiId adatai (akinek az iigyfélkapuján keresztiil a kérelem bekiildésre keríil)

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység í bb adatainak megielenítése
(Elektronikus kitoltés eserén másolt - nem írható - nlez k.)

El tag családi név Els utónév

Viselt név:

sztiletési név:

Anyja neve:

Ván Barna

Ván Barna

Daránvi Irén

Szi,iletési ors zág neve :

Sztiletési teleptilés neve:

Sztiletési ideje:

Magyarország

kiskunhalas

FI,T?-IT-]_[p-Etr

További utónevek

Neve:

skx*trxlas'i Vártlst# , á Vár*rcsz,*p,ít s}omü*et

Nyilvántartási szám, 
I oT;l -|-oTll - Tárgyév: ffi0 0 0 0 2 6 2
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

201_6. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

03 Kecskeméti Tiirvénvszék

Válassza ki, hogy a beszámo!ó (és k zhaszn sági melléklet) az alábbiak k<izi,il melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b, Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
l

szervezet neve:

islqunhxie iVár* v**S t, * Vár* aÉpit$ Egyxsül*t

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEE TelepüIés: kiskunhalas

kozterulet neve:

Házszám:

Ady Endre Kozterület jelIege.n il,ilLépcs hélz. 
n 

Emelet: Ajtó

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám I[!! Telepu!és:

kozterület neve:

Házszám:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében : "Anyaszeruezet")

Bejegyz határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet IJogi személy szervezeti egység adószáma:

0!0!0l0l2l6l2

m .|FFl . m/ITl grs 
l 9l /En

runnnlm-I-!I
Szervezet lJogi személy szervezeti egység
képvise! jének neve:

KépviseI aIáírása:

KeItezés:

kiskunhalas ErEr_rr-rE

Babud László

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzioját a kibocsátó kivonta a használatból! Nyomtatva: 2017 .04"21 10.58.15



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet lJogi személy szervezeti egység neve:

skx,n*ra as* \f#r*,sv d§ S Yár,*sse p tS gy*sti, *§

Az egyszeríísített éves beszámoló mérlege (Ad atok eze r fori ntban.)

Elózó év Elz év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKoZOK (AKTIVAK)

A. Befektetett eszkozok

l. lmmateriális javak

lI. Tárgyi eszkozok

I!l. Befektetett pénzügyi eszkozok

B. Forgóeszkozok L?L 24L
l. készletek

ll. kovetelések

III. Értékpapírok

lv. pénzeszkozók IzL 24L
C. Aktív id beli elhatárolások

Eszxözót< összrsEN LzL 24L

FORRÁSoK (PASSZÍV^K)

D. Saját t ke LLz 226

l. lnduló t ke/jegyzett t ke

! l. T keváltazás/eredmény LLL LLz
l l l. Lekc'tott tartalék

lv. Ertékelési tartalék

V. T_árgyévi eredmény alaptevékenységb l
(kozhasznú tevékónységb l) J

L LL4

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységb l

E. Céltartalékok

F. Kotelezettségek 9 15

l. Hátrasorolt kotelezettségek

l !. Hosszű lejáratu kotelezettségek

IlI. Rovid lejáratú kotelezettségek 9 15

G. Passzív id beli elhatárolások

ponnÁsoK összesEN LzL 241
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzioját a kibocsátó kivonta a használatból! Nyomtatva: 2a17 .04.21 10.58.1 5



PK-Z42

A kett s
egys zeríisített

kiinywitelt ve zetó _egyéb szervezet
beszámolója és kiizhá-sznusági melléklete

201_6. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

K a3as áfi}sv# *s Vér ssg+*p ts sy*sti,t*t

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzio!át a kibocsátó kivonta a használatból!

Azegyszer sített éves beszámoló eredménykimutatása (Ad atok e ze r fori ntban,)

összesenVál l alkozási tevékenységAlaptevékenység
elz év

helyesbítése
elz évelz év

helyesbítése
elz évelz év

helyesbítése
elz év

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

l?S8,?btol kapott befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi mríveletek
bevételei

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebb l: kozhasznu tevékenység
bevételei

5. Anyagjelleg rátordítások

6. Személyi jelleg ráfordítások

ebb l: vezet tisztségvisel k
juttatásai

7 . Értékcsokkenési leírás

B. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi m veletek
ráfordításai

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+B+9)

ebb l: kozhasznu tevékenység
ráfordításai

10. Adófizetési kotelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-1-0)

Nyomtatva: Zall.Óa.Zt



A kett s
egys zeríisített

kiinywitelt vezet egyéb szervezet
beszámolója és kiizhasznusági melléklete

PK-242

2a16. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

skt"lrth.x asi V r*w$d$ \fár*,ssg. p t , y*sti, *t

Az egyszer sített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezerforintban.)

elz év elz év
helyesbítése

tárgyév elz év el zó év
helyesbítése

tárgyév elz év el zó év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztato adatok

A. Kozponti koltségvetési
tamogatás

B. Helvi onkormánvzati
koltségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyujtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iovedelamadó
meg h atár ozotf részé n e k adozó
rende! kezése szerinti felhas zná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
torvény alapján kiutalt osszeg

35 20 35 2a

F. Kozszolgáltatási bevétel

Konywizsgálói záradék
Az adatok konywizsgáIattal alá vannak támasztva. n lgen m Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzioját a kibocsátó kivonta a használatból! Nyomtatva: 2017 .g4.21 10.58.1 5



A kett s
egys zeríisített

kiinywitelt
beszámolója

vezet egyéb zervezet
és kiizhasznusági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet lJogi személy szervezeti egység neve:

s$etln ra asi V row.fuS é r,*sseóp t& gpgsl"i *

7 . Kózhasznu jogállás megállapításához szi,ikséges mutatók (Adatak eze r fori ntban.)

Alapadatok El z év (1_) Tárgyév (2)

B. Éves tisszes bevétel L92 259

ebb I:

c. A személvi icivedelemadó meqhatározott részének az
adozo rendák'ezése szerinti fe! hásználásáról szóló
1996, évi CXXVI. torvény alapján átutalt cisszeg 35 2a

D. K zszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaibóI, illetve
a Kohéziós Alapból nyujtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] L57 239

H. Osszes ráfordítás (kiadás) 191 L45

l, Ebb l szeméIyi jellegtí ráfordítás

J. Kcizhasznu tevékenység ráfordításai 191 I45

K. Tárgyévi eredmény L LL4

L. A szervezet munkáiában ktizremiík d kcizérdekíí tinkéntes
tevékenységetvégz személyek száma
Iakozérdek tinkéntes tevékenvségr l szó!ó
2005. évi LXXxVlll, tcirvénynek Íneg'felel en)

Er forrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. (4) a) KBL+B2)/2 > 1,000,000, - Ft] I ts
Ectv. 32. (4) b) [Kl+K2>=0] x n
Ectv. 32. (l) c) Kl 1+l2-Al-A2)/(H l+H2)>=0,25] n x

T ársad al m i tám og atotts ág m utatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=0,02] x t]
Ectv. 32. (5) b) KJI+J2)/(HL+H2)>=0,5] x n
Ectv. 32. (5) c) KLL+L2)/2>= 10 f ] n x

Nyomtatva: 2a17 .a4.21 10.58.1 5Ny.v.:1.0 A nyomtatvány ezen verzióját a kibocsátó kivonta a használatból!


