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fu egvszeres ktinywiteltvezető egvéb szenezet i
egyszer{dített beszárírobia és köfiaszűínági melleldete 

i n*.,o,

2016. év

A szervezetet nyi|vantartó bíróság meg nevezése :

l Fővárosi

Beküldő adatai {akinek u iigt'é|kasuján keresztü| a kóre|em beküldósre kerti|}

Szervezet lJogi szemé|y szervezeti egység Íőbb adatainak megie|enítése

{EíekÍronrkus kÍdles eseÍén másoll. nen írható. mezők,)

Csa|ádinév

Vise|t náv:

Szü|etési név:

Anyia neve:

E|őtag

n
E|ső utónév

Istvánné

Balats Matild

Szü|etési ország neve:

Sztiletési te|epülés neve:

Születésiideje:nqil m-m

További utónevek

Neve:

,Hjle{ck *lxpÍtufoy

0 0 0 1 4 0 $Nyilvántartási szám: [n-m-
- , ,  i f f i 'targyev: l2 l0 l1 l6 i



Az ewszeres könrnnlitelt vezető egvéb szervezet i
egyszeríí3ített beszám.olója és közhasíúúsági melléklete 

I n^-,o,

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi

Válassza ki, hogy a beszámo|ó {és közhasznúsági mel|éklet) az alábbiak közii| me|yikre vonatkozik!

a Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi szemé|y}
nm

Tárgyév:

rffi;n

Szervezet neve:

-Füzetek A|apitvány

Szervezet székhelye:
|rányítószám: ffiffi

Te|epÜ|és:Budapest

KözterÜ|et neve:

Házszám:

Közterületjel|ege: 
l-*___l

n 
nito: l---l

Jogi személy szeruezeti egység neve:

-Füzete|t

Jogi személy szeruezeti egység székhelye:
|rányítoszám. 

mm 
Tebpü|és:

Közterü|et neve:

Hazszám:
l- ** l 

Lépcsőhaz: 
l - l 

Eme|et:
l"-* 1

Nto:[-l

Nyi|vántartási szám:
(Jogi szenély szwezeti egység ese|ében :,,Anyaszevezet,)

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egyseg esetében:
Jorii szeméIlyé nytlvánÍtó hataroza| száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

M.EE ololo l114lols

En m fd{IPI ol rlli fffifffi {{;l

EffiEffi.E.EE
Szervezet l Jogi szemé|y szervezeti egység
képviselőjének neve: lstván

Képvise|ő aláírása:

Ke|tezés:

Budapest

KözteriiIet je||ege:

ffiffi-ffi-ffi



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szenezet
egyszeríÍsített besaímoltíja és közhasznrÍsági me|léklete

PR.24T

2016' év
Szervezet l Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

*|*pítvány

Az egyszeriisített beszámoló mér|ege {Adatokezerforintban)
E|őzőév Előző év

he|yesbítese
Tárgyév

rszrÓzÖx 1nrrÍvÁx;
A. Befektetetteszköztik

|. Immateriális javak

||. Tárgyieszközök

l||. BeÍektetett pénzügyi eszközök

B' Forgóeszközök 65 53

|. Kész|etek

||. Követe|ések

ttt' Értékpapírok

|V. Pénzeszközök 65 53

EszrÖzÖr ÖssZEsEN 65 53

FoRRÁsoK (PASsZÍVAK)

c. Saját tőke 65 53

l' lndu|ó tőke/jegyzett tőke 60 60

t |. Tőkeváltozásleredmény -1 5

Il|. Lekötött tarta|ék

|V. Tárovévi eredménv alantevékenvséobő|
(köz'líasznú tevékdnységbő) 6 -12

V. Tárgyévi erdemény vá||a|kozasi tevékerységbő

D. Tarta|ék

E. Céltarta|ékok

F. Köte|ezettségek

|. Hosszti |ejáratú ktite|ezettségek

||' Rövid lejáratú ktite|ezettségek

FORMSOK OSSZESEN 65 53



Az egvszeres könwvitelt vezető egYéb szervezet l
egysze'{íített beszáríokíja és ktizhasínrÍsági me|léklete 

i n^.,o,

2016. év
Szervezet l Jogi szemé|y szervezeti egység neve:

AIapitÉny

Könywizsgá!ói záradék

Az adatok könywizsgá|atta| a|á vannak támasztva il |gen m Nem

Egyszeríisíteftbeszámolóeredmény|evezetése2. *datak*,erfointban')

A|aptevékenység Vá||alkozásitevékenység l Összesen

elöző év előző év
helyesbÍtése

tárwévelőzó át előző év
fielyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyxbttése

tárf f iv

Tájékoztató adatok

A. Központi kö|tségvetesi
tamogaras

B. He|viönkormánvzati
költséwetesi támogatas

C. Az Európai Unió sttukturá|is
a|apiaibó|. i||eNe a Kohéziós
A|apbó| nyrijtott támogatas

D. Normatív támogatas

E. A szemé|vi iövede|amadó
meqhatálozótt részének adózi
rende|kezése szerinti Íe|haszná
|asáró| szó|ó 1996. évi CXXV|.
törvény a|apján kiutalt ijsszeg

F' KÖzszo|gá|tatasi bevéte|

G' Véq|eqes pénzbevéte|ekbő|,
eszafioft beúéte|ekbő| a köz.
hasznú tevékenység bevéte|e

H. Véq|eqes pénzkiadasokbó|,
e|száffio|Í ráÍbrdítiísokbó| a ktiz
hasznú tevékenvséq étdekébet
feImerü]t pénzkiádaö, ráÍordítiís

Its3 384 453 3M

|. Véq|eqes pénzkiadasokbó|'
e|számölt láfordítasokbó| a
személvi ie||eqű ráfordítás
(kiadas) ' - 0 0 0 0

- ebbő|: vezető tisztségviselők
juttatasai 0 0 0 0
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervg?.eJ- l
egyszeríísített beszáúolója és köz,hasznrÍsági melléklete 

I nn-,o'

2016. év

1. Szervezet l Jogi szemríly szervezeti egység azonosító adatai

1'1Név: Szeruezet

-FÜE*t*k A|*pifu*ny

1.2 SzékheIy: Szervezet
trányítoszám. 

Ej[- "9]{i] 
Te|epü|és:

Közterü|et neve:

lrányítószám: Effi Tebpü|és:

Házszám: F--]]J Lépcsőhiáz:

1.3 Bejegyzö í Jogi szemé|lyé nyi|vánÍtó határozat száma:

1.4 Nyi|vántartási szám: ( Anyaszeruezet,)

1.5 Szervezet t Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet t Jogi személy szeruezeti egység
képviselőjének neve: István

1.1Név: Jogi szemé|y szeruezeti egység

1.2 Székhe|y: Jogi szemé|y szervezeti egység

0100 I 410I

2. Tárgyévben végzett a|apcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatrása

ői, vqyÉgyéb kiftdr #tal megjelölt

xiff, nÉrne| jelölt kidv*nyok.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként}

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

Kultúrá|is
közÍe!adat, jogszabályhely: CLXXXV|!tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:Minden kult|irát kedve|ó

3.4 Közhasznú tevékenységbő| részestl|ők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei;

meEieIenáse
. EimorAndrfu Kc|d*m Ínta*m

Kis Ántl&nia V*riácilk egy+gy tsmára
Tam&iJórs*f Tcplin sír



Az egyszeres könywittlt vezető egyéb szeryezet
egyszeríísített beszámolója és kiizhasznrisági melléHnte

PK-241

2016. év
$zervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

'Fiiz tgk *|*pítt*ny

5. CéI szerinti juttatások kimutatása (AdatokezaÍortntban')

6. Vezető tisztségvise|őknek nyújtott juttatfu

Cé| szerinti juttatas megnevezése

Cé| szerinti jrrttatás megnevezése

Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti iuttatások kimutatása
{összesen)'

Cé| szerlnti iuttatások kimutatasa
(mindösszesen)

6.1Tisztség E|őző év (1) Tárgy év (2)

0 0

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

0 0 0

A. Vezető tisztséqvise|őknek nvuitott
iuttatás (mindösszesen)
I

0 0



Az eqvszeres könvwitelt vezető egyéb szenezet I
egyszerűEített beszariolója és ktizhasííúsá$ melléklete 

i n^.,o,

2016. év
Srervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

7. Közhaszn ú jogállás megá| tapításához szil kséges mutatók (Adatol< eze r torintban.)

Alapadatok E|őző év (1) Tárgyév (2)

g. Éves összes bevétel 472 372

ebből:

C. A személvi iövedelemadó meqhatározott részf4ek az
áó ózó rendól k.czése szeri nti f el hászná|ásáró| szó|ó
1996' évi cxxv|. törvény alapján átuta|t összeg

D. Közszolgá|tatás! bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EurópaiUnió strukturá|is a|apjaiból' i||etve
a Kohézióó A|apbó! nyújtoü támogatás

G. Konigált bevéteI [B.(G+D+E+FI 47? 372

H. Összes ráfordítas {kiadás} 466 384

l. Ebbó| szemé|yi je||egű ráfordítás 0 0

J. Közhasznú tevékenység rálordításai 453 384

K. Tárgyévi eredmény 6 -12

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekii önkéntes

l3i,Jfli.ü''ítixf; t''-..3i:Ut,lxi$ je'ÍBl.,oro
2oos. evi Lxnvl|l. törvénynek meglele|ően)

Eröfor rás e llátotts ág mutatói Mutati ÍelJesíÍése

Igen Nem

Ectv.32. S (4) a) KBl+82y2 > 1.WA.A00, - Ftl n B
Ectv. 32. S (4) b) [K7+K2>=0] n B
Ectv,32, s (4) c) Í1+l2-A1-A2y(H1+H2)>zQ,|$J n B

T árs ad almi támog atattság mutatli Mutatl teliesÍtése

EcN' 32,5 í5) a) {(C1+22|(G1+G2) >=0,02] ! B
Ectv.32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=Q,51 B n
EcN, 32' 9 (5) c) KLL+LZ)/2>= 10 fö! n B


