
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1_41-

A szervezetet nyaIvántartó bíróság megnevezése:

Törvé
Beküldő adatai (akinek az ügyféIkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

ElŐtag

r--l
Családi név Első utónév

JánosViselt név:

SzÜletési névl

Anyja neve:

János

Kovács I(atalin

Születési ország neve:

SzÜletési település neve:

Születési ideje: EEEtr_EI!_EIq

További utÓnevek

aÜyar Extrpm Sport Clulr

szervezet székhelye:
lrányítÓszám EEI']E
KözterÜlet neve: Patak Közterület jellege:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

E. 
_-_-l 

Lépcsőház: [J Emelet: f-_l n1o, [---__l

EIil m f.El.$|il tEl ol ol+l tffi
m-t{{- 0t0t0t0t0t0t0

EEEEEI4EE-E-EE

; Képviselő neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Sallai Levente

IEEEF]_E]E]-EI
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Az egy szer e s kö nywitelt ve ze tő e gyéb's z.e rvez et
e gyszerű-sített b eszámoló j a és kö zhasznúsá gi melléklete

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatokezerforintban.)

EszrcÖzÖrc (nrrívÁr)

roRnÁsorc (pnsszÍvÁr)

lll. Lekötött tartalék

lV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Szervezet neve:

Extrénr SPort club

lll' Befektetett pénzÜgyi eszközök

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék
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PK-l_41-
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Sport trlub

Egyszerűsített beszámoló eredmény-Ievezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszámoli bevételek (l+ll) t o2i 491 L02' 497

l. PénzÜgyileg rendezett
bevételek c tozi 491 L02'' 49t

ebből:

- 'agdÍ, alapítótól kapott
-rzetes-.Ü

c

- támogatások

_ egyéb bevételek ( LO22 491 LO22 451

ll. Pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(lll+tY+Y'"Y1; 2AS LO22 308 1 30i 30t

lll. Ráfordításként
érvényesÍthetŐ kiadások 28'5 L02i 308 1 307 30Í

lV. RáÍordítást ielentő
eszközváltozádok

V. Ráfordítást ielentő
elszámolások'

' Ráfordításként nem
u-lényes íthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(r-ilr-vr) -245 183 -2AS 18:

D' Nem pénzbeli realizált
eremény [!l-(lV+V)]

E. Adózás előtti eredmény
(r+il)-(il1+rv+v) -285 183 -zBa 18:
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PK-L4L
"*r#.EJi""fJf; 

l}x1ffiT':,"["o;h'':9Ii!u'J'"il""''í-il'*"

Fxném spon clut)

egyaaoo=ített beszámoló eredmény-levezetése 2. (Ada]tokezerforintban')

F. Fizetendő társasági adó

G' Adózott eredmény (E-F)

l. Tárgyévi eredmény (G-H)

ése szerinti felhasz-
szóló 1996. évi CX}
aoián kiutalt összeqtörvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgátatási bevétel

5'tYá'f '3'? ?á'Eiii#3[BL' 
" -no._

ÉáJznú teverenység érdekében
ibt.e iu ü pe n zxiáaa;s' ráf ord ítás

l. Végleges
elszámolt ri
éi-eméivi leiteg ű ráford

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszwa'

' Tájékoztató adatok
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\íolt ilyen

3. Közhaszn11 tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

PK-141_
Az e$yszer_es könywitelt vs?ető egy9b sz€rvezet

egyszerűs-ített beszárnolój a és kö zhasinúsági melléklete

1. szervezet azonosító adatai

1'1 Név

agyaÍ E Spon Clutr

1.2 Székhely

lrányÍtószám, [qEnE TelepÜlés: Sopron

KözterÜlet neve: Patak
KözterÜlet jellege: 8.."----_-l

[_.-lHázszám'. tr_-_l Lépcsőház: T---l Emelet: [::]
1.3 Bejegyző határozat száma: m'ffi EEEEffi/EEffi /EE
1.4Nyilvántartásiszám: m-m-EbEEEm
1'4szervezetadószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: Levente

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 KÖzhasznú tevékenység megnevezése: Nem volt

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódÓ közfeladat, jogszabályhely:

3.3 KözhasznÚ tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió : 2.65'0 Nyomtatvány verzió : 5.2 Nyomtatva: 201 5.05.07 í 9.45.40



Az egvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
. gv'^.í1hett b eszáníolój a és kö zhasinúsági mellé klete

Szervezet
neve:

agyar Exrrém SpÜrt Ülub

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel LOZi 491

ebből:
zgtt részének az

;d e.ó?;iiáií i<ö-ziÉ e éié ii nti te l trás z na ás áró I sz ó l ó
í996. éú cxxvl. ttirvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E_ Normatív támoqatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illewe
a Kohéziói Alapból nyúitott támogates

G' Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] L022 491

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 30i 308

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J' KözhasznÚ tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -2A! 183

L. A szervezet munkáiában közrem{ködő közérdekű önkéntes

ni'Lenm;f tÍ,'"3i:Uti{ií"'ááüis;olp
2005. évi LxXxVlIl. törvényneK megleleloen,

E rőto r rás e il átotts ág m utatl i MutatÓ teljesítése

lgen Nem

ffi/2>7.ooo.ooo,-Ftl n B
ffi)=ol n tr
Ectv. s2. s (4) c) l7+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=Q,/$l n B

T árs ad al m i tám og atotts ág m u tatÓ i Mutató teljesítése

Ectv. 32. S (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] ! B
Ectv.32. E (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=a,51 ln

ln
lx
lxEctv' 32' s (5) c) [(L7+L2)/2>= lo fő]

7. Közhasznú jogál lás megál lapításához szü kséges mutatók (Adatok ezer forintban. )

Nyomtatva: 201 5.05.07 19.45.41
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