
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerű1hett beszániolója és közhasínrisagi melléklete I lx-r+r

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyféIkapuján keresztüI a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtagn Első utónév

János

Szalontai János

I(ovács

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

rszag

ron

tTEEtr-Etr-Etr

Családi név További utónevek

ar ExÍrém 5poÍt Clllb

Sopron

F;---_l
r--:_l

Képviselő aláÍrása:

Keltezés:

Sallai Levente

EEEE-ET{_EE
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PK-14L
Az egy szere s könywite lt v-ez ető e gy éb -sz.ervezet

egyszerűTített beszámolój a és közhasinúsági melléklete

V

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatokezerforintban')

EszxÖzÖr 1nrrÍvÁrc;

A. BefeKetett eszközÖk

roRnÁsor 1rnsszÍvÁx;

Ill. Lekötött tartalék

tV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

l. Hosszú lejáratú kÖtelezettségek

Szervezet neve:

agyar E Sport Club

lll. Befektetett pénzÜgyi eszközök

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék
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PK-141
Az egyszeres könywitelt vezető egygb .sz_ervezet

egyszerííiített beszámolój a és közhasZirnsagi melléklete

yar Extrénr sport *lut:
Szervezet neve:

Egyszeríisített beszámoló eredmény'Ievezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozás| tevel(enyseg Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év l
helvesbítése|

tárgyév

A. Véoleqes pénzbevételek,
eIszáriroli bevételek (l+l l) c 3( 491 L64 497 L9t

l. PénzÜgyileg rendezett
bevéteIek 3C 497 L6t 491 L94

ebből:

- lagdíj, alapítótól kapott
zetés*- 3( c c c 3(

_ támogatások

- egyéb bevételek 491 164 497 t6A

ll' Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B. Véqleoes pénzkiadások,
elsZárfr olt iáfordítások
(lll+lv+v+vl) c 503 30t L64 308 66i

lll. Ráfordításként
érvényesÍthetŐ kiadások C s03 30t 164 30€ 667

lV. Ráfordítást ielentő
eszközváltozások

V' RáÍordítást ielentŐ
elszámolások'

' "'Ráfordításként nem
,:.enyesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzÜgyi eredmény
(r-ilr-vr) -47i 183 183 -473

D. Nem oénzbeli realizált
eremény Ill-(lv+v)]

E' Adózás előtti eredmény
(t+il)-(il1+lv+v) c -473 18Í 183 -47i
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PK-141
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerű-sített beszámolój a és közhasznúsági melléklete

Szervezet
neve: E spÜn club

l'
Egyszerűsítettbeszámolóeredmény-levezetése2. (Adatokezerforintban.)

F. Fizetendó társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F)

l. Tárgyévi eredmény (G-H)

ése szerinti felhasz-
szóló ].996. évi CXXV|.

alapján kiutalt összeg

E.A

hasznú tevékenvséo érdekében
felmerÜlt pénzkiádáÉ, ráford ítás

l. Véqleqes pénzkiadásokból,
e lszámcjlt ÍáTord ításokból a
személyi jellegű ráfordítás

Az adatok kÖnywizsgálattal alá vannak támasztva. ! tsen m Nem

G. Véqleqes pénzbevételekből'
elszárüol[ beúételekből a köz-
asznú tevékenység bevétele
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

/

1. szervezet azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

1.1 Név

agyat Spon Club

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település: lé*iln
Közterület neve: KözterÜlet jellege: Et."----]
Héuszám: il] Lépcsőház: T-l Emelet: t _ -l
1.3 Bejegyzó határozat száma: EE Ets EEpEmt[álolo|+]'ffi
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

EE-Etr- 0l0l0l0l0l0l0

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: Sallai Levente

volt ilyen

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Nem volt
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3

3.4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríísített beszámolój a és közhasznúsági melléklete

/ Szervezet
neve:

agyar Extrém Sport Club

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

Alapadatok Előző év (I) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 491 L94

ebből:

C. A személvi iövedelemadÓ meqhatározott részének az
adőző rend á k'ezése szeri nti f e ! hásznáIás ár 6l szől6
1996. 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)] 497 L9t

H. Összes ráfordítás (kiadás) 30Í 66t

l. Ebbő! személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 183 -473

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző 

-személvek száma
ía közérilekÜ önköntes tevékénvséqről szóló
2oos. evl LXxxVt ll. tcirvénynek Íneglelelően)

E r őto r r ás e il átotts ág m utató i Mutató teljesítése

lgen /vern

Ectv. 32. 5 (4) a) I@L+82y2 > l-.ooo.uou, - Ftl n B
Ectv.32. E (4) b) [K7+K2>=0] I B
ECtv' 32. s (4) c) Ü1+I2-A7-A2)/(H7+H2)>=O,25] n tr

T árs ad al m i tám og atottság m u tati i Mutati te[jesítése

Ecrv. 32. 5 (5) a) [(c1+c2)/(G1+G2) >=0,02] ! x
Ectv. 32. S (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=Q,51 ! B
ECtv. 32' 5 (5) c) [(L1"+L2)/2>= 70 fő] n B
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Az egyszeres könv1-r1tett v31e1ő egyéb.sz.ervezet 
l

egyszerűTÍtett beszániolója és koztrasznusagr melléklete I nx-r+r

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kéreIem beküldésre kerül)

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtagn
Szalontai anos

Születési ország neve:

születési település neve:

Születési ideje: ET,I6fn-m-m

Csa!ádi név Első utónév További utónevek

.-ata*

| |Magyar 

Extrém Spor1 ctun

| "."-".". 
székhelye:

I 
rranvitosza', EEEE

I xozterulet neve: [!]l[--tL-r_
I Hélzszám: lze.
t-

l e.j"gv.o határozat száma:

I

I Nyilvántartási szám:

I ar"-"r"n adószáma:

I

KözterÜlet jellege: t"á--_l
,T--_-_l

lrányítÓszám E[!EE

E. 
____l 

Lépcsőház: r--l
m ffi . 

l 6lTlol oFnlEI oI ol-;íllffi

ffi-m-
-E-EE]

Képviselő neve:

EEEE]-ET{-EE

agyar Extrém SpB* cll|b

Patak

0l0l 01010 l0 l0

Levente
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