Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és kiizhasznúsági melléklete I PK-141
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m eg

I

nevezése :

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

Családi név

Előtag

l--__l

Viselt név:

Első utónév

További utónevek

Szalontai

Születési név:

Szalontai

Anyja neve:

I(ovács

Születési ország neve:
Születési telepLilés neve:

EIeEtr-m-Etr

Születési ideje:

ar Extrém Spon Club

tr"1

Patak

'T--__l
0l0l0l0l0l0l0

Képviselő neve:

Sallai Levente

Képviselő aláírása:

Keltezés:

EEEE-EE-EE
Kitöltő verzi

ó: 2.

65.0 Nyomtatvány v erzió:.5.2

Nyomtatva: 20'l 5.05.07 21.08.26

/

Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűTített beszániolója és közhasínnsagi melléklete I nx-r+r
l

-

Szervezet neve:
yar Errtrém 5p6rt club

Az egyszerűsített beszámoló

mérIege

(Adatokezerforintban.)

eszxÖzÖr 1nrrívÁr;
l. lmmateriális javak

lll. Befektetett pénzÜgyi eszközök

roRRÁsox 1easszívÁr;

lll' Lekötött tartalék
lV. Tárgyévi eredmény a|aptevékenységből
V. Tárgyévi erdemény vál

lal

kozási tevékenységből

l. Hosszú lejáratú kÖtelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-1-41

Szervezet neve:
Extrém Sport Clutl

Egyszerűsített beszámoló

A. Véqleqes pénzbevételek'
elszárírolT beüétetex
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l. Pénzügyileg rendezett
bevéteIek

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

Alaptevékenység
előző év

eredmény-levezetése
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helyesbítése

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

Összesen
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egyéb bevételek
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ll. Pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Végleqes pénzkiadások,
iáfordítások
(lll+lv+v+vl)

elsZárfr olt

lll. Ráfordításként

érvényesÍthető kiadások
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lV. Ráfordítást ielentő
eszközváltozádok

V. RáfordÍtást ielentŐ
elszámolások'
-Ráfordításként nem
w}ényesíthető kiadások
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C. Tárgyévi pénzÜgyi eredmény
(r-ilr-vr)

D. Nem pénzbeli realizált
eremény [ll-(lV+V)l
E. Adózás előtti eredmény
(t+il)-(ilr+tv+v)
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Szervezet
neve:

Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
gyszeríísítettbeszámo lój a és kö zhasiirúsá gi melléklete

PK-141

agyar Exrrém spon club

EgyszerÚsített beszámoló eredmény-levezetése2.

(Adatokezerforintban.)

F. Fizetendő társasági adó
G. Adózott eredmény (E-F)

l.

Tárgyévi eredmény (G-H)

l Tájékoztató adatok

nálásáról szóló ]-996. évi CXXV|.

törvény alapján kiutalt Összeg

G. Végleges pénzbevételekből.

'.qlszámolt bevételekből

L_'aszn Ú

aköz-'

tevékenység be'étele

H. Végleges
elszámolt rá1

felmerült pénzkiádáé,

Az adatok kÖnywizsgálattal alá vannak támasztva.
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

1'1 Név

agyar ExtÍénlspsrt Clut}
1.2 Székhely

lrányÍtószám,EEEE

Település:

F*.r-*-_--

Közterület neve:

Házszárn:

KÖzterÜlet jellege:

E&--__l

1.3 Bejegyzó határozat

száma:

1.4 Nyilvántartási szám:
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Lépcsőház:
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Emelet:
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1'4 Szervezet adószáma:
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1.6 Képviselő neve:

Levente
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2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

vslt alyen

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
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 fóbb eredményei:
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Szervezet
neve:

(Ad atok ezer forintb an.)

7. Közhasznú jogál lás megállapításához szükséges mutatók

Tárgyév (2)

ElőzŐ év (].)

Alapadatok

194

461

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)]

L94

461

H. Összes ráfordítás (kiadás)

667

53(

-47i
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B. Éves összes bevétel
ebből:

ffimadó

meghatá_rozott részénekaz
;á e. ó,ö;id ií i<ö-ziiéó éi é ii nti te l trás z n al ás áró l s zó l ó

ísö6. cvi cxxvI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevéte!

E. Normatív támogatás

- ra
l.

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illewe
a Kohézióé Alapból nyúitott támogatás

l. Ebból személyi ieIlegű Íáfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

közérdekű önkéntes

L. A szervezet munkájában közreműktidő
tdúékenvséqet v éqző-személyek száma

iá kóiéi'dékü óntöntes tevékénységről s|aőlő
2oos. evi LxxXVlll. törvénynek megÍelelÓen)
E rőf or rás
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utatói
Igen
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Ectv. s2. s (4) c) [t7+t2-A7-A2)/(H7+H21>=s,251
ársadal mi támog atoftság

Ectv. 32. 5 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)

Ectv' 32' 5 (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő]
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Mutató teljesítése
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Ectv.32. S G) b) [(J7+j2111X1aH2)>=a,51
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Mutató teljesítése
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