
Az egyszeres könywitelt vezető egyqb sz€rvezet 
I

egyszerűTített beszámolója és közhasíirrisagi melléklete I PK-341

20L7. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

17 Szekszárdi Törvé

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem bekÜldésre kerül)

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Előtag Családinév

U

Elsó utónév

Ilona

Ilona

Fehér

Születési ország neve:

Születési telepÜlés neve:

SzüIetési ideje:

Magyarország

Fl,IsFl-EE-m

További utónevek

Ilona

szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjeIenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők')

Neve:

i m&ntsfÍ$f* ülúItiádrt Al*pítr*n1l

Nyilvántartásiszám: m_ffi_ Tárgyév: Eom
ldőszak terjedeIme: eoész év ffi töredék év ! EEEE-EE_EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete idószak vége

I 9 9 B

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kÜldhetó be! Nyomtatva: 201 8.05.30 22.'l 5.38
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Az egyszeres könywitelt vezetíí egyéb szervezgt 
l

egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete l prc-s+r

20L7. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

r,T'FE
ldőszakterjedelme: eoész év ffi tÖredékév! EEEE_EE-EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

L7 Szekszárdi Ttirvén

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közÜl melyikre vonatkozik!

a. szeíVezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
!

Szervezet neve:

i rnüntfi rnyR MŰltjáért .&tapitv ány

szervezet székhelye:

lrányítószám EEEE Település: Simontornya

KöZterÜlet neve'

Házszám:

Hunyadi
Közterület jellege

r-_l
E---l

nrto: l---l|,----l 
Lépcsőház: [--_-l 

Emelet:

lrányítószám: IIII
KöZterÜlet neve:

Házszám'. r-l Lépcsőház: r_--l Emelet:

Közterület jellege;

t-_l
r----l

AJtó: [--_-l

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében : "Anyaszervezet")

Bejegy ző határozat számal
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

szervezet / Jogi szemé!y szervezeti egység adószáma:

EE-Etr 1lslels

EE Etr Fl ol olol 3Tl/E]_sfelg-l /EE

EEEEEEEE-E-EE
Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Simontornya EEEE_EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v.:2'2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.05.30 22.1 5.38



Az egyszeres könywitelt vezetíí egyqb sz_erve19-t 
l

egyszerű"íÍtett beszámolója és közhasíínsagi melléklete l n^-'o'

2017. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

mentsrn}fa MuItjáért

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszrÖzÖr (nrrÍvÁr)

A. BeÍektetetteszközÖk

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyieszkcizök

lll. Befektetett pénzÜgyi eszközÖk

B. Forgóeszközök L 484 321

l. Készletek

ll. KÖvetelések

ttt' Értékpapírok

lV. PénzeszkÖzök 1,484 32L

rszxÖzÖr Összeseru L 484 32L

FORRASOK (PASSZIVAK)

c. Saját tőke 1,484 591

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 151 320

l l' Tőkeváltozás/eredmény L323 27L

lll. Lekötött tartalék 0 0

lV. Tárqvévi eredmény alaptevékenységből
(közlíaszn Ú tevékenység ből)

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 0 0

D. Tartalék 0 0

E' céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 0 0

l. Hosszú lejáratú kÖtelezettségek 0 0

ll. Rövid lejáratú kÖtelezettségek 0 0

poRRÁsor ÖssZESEN L 484 591

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 8.05.30 22.1 5'38



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-341

20Í7. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

msntÜrny.a' lMliltjá*rt Alepítuá{'y

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (Adatok ezer forintban.)

- alapítótól kapott beÍizetés

B. Véoleoes pénzkiadások,
elszáníoltiáf cird ítások
(1il+lv+v+vl)

lll. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások

lV. Ráfordítást ielentő
eszközváltozásbk

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

C. Tárgyévi pénzÜgyi eredmény
(r-ilr-vr)

D. Nem pénzben realizált
eredmény (ll-lV-V)

E' Adózás elótti eredmény
(r+il)-(ilr+rv+v)

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F)

Nyomtatva: 20í 8.05.30 22.1 5.39Ny'v':2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Az egyszeres könywitelt vezető egyqb sz€rvezet
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-341

20L7. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

tsrnya MlJl1iáÉrt Al*píwdny

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva ! tsen m Nem

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése 2. (Adatokezerforintban')

Alaptevékenység Vállalkozásitevékenység | Összesen

előző év előzó év
helyesbítése

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. KÖZponti kÖltségvetési
tamogatas 0 0 0 0

ebből:
- normatív támogatás 0 0 0 0

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támogatás 300 0 300 0

ebből:
- normatív támogatás 0 0 0 0

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a Kohéziós
Alapból nyujtott támogatás

0 0 0 0

D' Az Euróoai Unió kÖltséo-
VetéSéből üaov más államíól,
nemzetközi sZ'ervezettől
származó támogatás

0 0 0 0

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótí részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.torvény alapján átutalt
össZeg

52 50 52 50

F. KÖzszolgáltatási bevétel 0 0 0 0

G' Véqleoes pénzbevételekből,
elszáriolí beüételekből a kÖz-
hasznú tevékenység bevétele

924 32L 928 32L

H. Véqleqes pénzkiadásokból,
elszáriolÍ ráÍördításokból a kÖz-
hasznú tevékenvséo érdekében
felmerült pénzkiádáé, ráÍord ítás

1-269 48L 1,269 48L

l. Véqleoes pénzkiadásokból,
elszá"mo]t ráford ításokból a
személyi jellegű ráfordítás
(kiadás)

0 0 0 0

- ebbő'l: vezető tisztségviselők
JUttatasat 0 0 0 0

J' Adományok 0 0 0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papÍr alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í 8.05.30 22.1 5'39



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerű1heft beszániolója és közhasínnsagi melléklete l no-ao,

2017. év

1. szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

m ont$rn:}r* M úl tj *srt,&l*p{ttlány

1.2 Székhely: szervezet
lrányítószám:

KÖzterÜlet neve:
EEEE Település:

Házszám'. Lépcsőház:

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám

KÖZterÜlet neve

Házszám.

1.3 Bejegyzó t Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 NyiIvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Elnl'l']/EI
Etr-Etr_ 1l9l9lB

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviseIőjének neve:

'óthné Unghy llona

1'1 Név: Jogi személy szervezeti egység

!!!! TelepÜlés:

2. Tárgyévben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

lt3prart*neu fu.ttáÍáset( ás *zok eredmÉnyein€k mg$i*lentetÉs*' A f}g|y{{}nén ti gyiijt
simontorn1rai zsidósÉg lcrónlffia |_ll' második bEvített k'aÍítsáIxfik utárr*yomalása

ltatolikus rniseru't!ák kiálíü&sa - álandi it'álí&&s

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: város múltbéli értékeinek megőrzése,

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a város lakói

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

tenti lrelyt*rtén*ti tanulmány utii*n1mnral*s*" A Hsl:ítű'rtén€t Háe* kiállítás*in*k

3850

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í 8.05.30 22.1 5.39



Az egyszeres könywitelt vezető egygb szerveze-t 
l

egyszerű1hett beszáníolója és közhasínnsagi melléklete l n^-'o'
2017. év

szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5. cél szerinti juttatások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

CéI szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 0 0

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 0 0

6.1 IisZtSég Előző év (1) Tárgy év (2)

0 0

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

0 0

A. I vezető tisztségviselőknek nyúitott

|iuttatás 
(mindösszesen) 0 0

fsrnya M lJlq*ért Alspíti*ány

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.05.30 22.1 5.39



-s-
.ríIFi*}-
E-Lr-tLlia

üffiffibdl
h'"'lHllrurN

Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerííSített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-341

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7' Közhasznú jogáIlás megáIlapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L484 32L

ebből;

C. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző re n d él k'ezés e sze ri nti f e I hásználás ár ő1 szőlő
1996. évi cXxVI. törvény alapján átutalt összeg 52 50

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E' Normatív támogatás

F' Az Európai Unió strukturális alapjaiból' illewe
a Kohéziós Alapbó! nyúitott támogatás 0 0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] L432 27L

H. Összes ráfordítás (kiadás) L269 48L

l. Ebből személyi jelIegű ráfordítás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai L269 48L

K. Tárgyévi eredmény 2L5 -160

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közéríekTÍ önkéntes tevékénvséqről sző|ő
2oos. evi LxXXVlll. törvénynek ÍnegÍelelően)

E r őfo r r ás e l l átotts ág m utató i Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. 9 G) a) KB1+82)/2 > 1-.000.000, - Ftl tr tr
Ectv.32. S (4) b) [KL+K2>=0] x !
Ectv. 32. 5 (l) c) Ü 1 + l 2 -4L-42) / (H 1 + u zs> =9, 2 51 ! tr

T árs ad al m i tám og atottság m utatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. 5 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] x !
Ectv.32. S (5) b) [(J1,+J2)/(H1+H2)>=9,51 B !
Ectv. 32. 5 (5) c) [(L1'+L2)/2>= L0 fő] ! x

lneÍfi&|Tly*. Multjásrr Alapítlíány

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í 8.05.30 22.1 5.39


