
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
éves beszámolója és közhasznúsági n

13

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldó adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők,)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

r--_l
családinév

Kelemen

Első utónév

Zo|tán

Kelemen

Molnár

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születésiideje: lT1,16-l,l_Etr-m

További utónevek

Vác

Neve:

Nyilvántartási szám:

ldőszak terjedelme:

m_ffi Tárgyév: E 0 Fl-il
eoészév ffi töredékév! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

0 0 0 2 3 2 7

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10,50.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

A szervezetet nyiIvántartó bíróság megnevezése:

ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE-EE-EE EEEE_EE_EE
időszak kezdete időszakvége

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

a, szervezet

b. Jogi személy szeruezeti egység (származtatott jogi személy)
x
!

szervezet neve]

Y

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE
közterület neve:

Házszám,.

HORVÁTH MtHÁLY
Közterület jellege' l.**-l

Ajtó: |----l

lrányítószám: IIII Település:

közterület neve:

Hőzszám,,

Közterület jellege:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység eseíében."Anyaszeruezet')

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében:
Jogi személlye nyilváníó határozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m

ffi Etr t6 F rsFFfl / FFro E] iEn

EEEEEEEE-E-EE
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: KELEMEN ZOLTAN

Képviselő aláírása:

Keltezés:

VÁc

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

EEEE-EE-EE

13

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50,57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ALAF

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Élőző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK (nrrívÁr)

A. Befektetetteszközök 97 068 95 624

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 97 068 95 624

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B, Forgóeszközök L2662 3 365

l. készletek

ll, követelések l428 LLL
lll, Értékpapírok 500 500

lv, pénzeszközök L0 734 2754
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 109 730 98 989

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 96 644 85 158

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 130 130

ll, Tőkeváltozás/eredmény Los847 96 514

lll, Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alantevékenvséoből
(köZhasznú tevékónységből) -9 333 -LL 486

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. cé|tartalékok

F. Kötelezettségek 13 086 13 831

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 086 13 831

G, passzív időbeli elhatárolások

PORRÁSOr ÖSSZESEN 109 730 98 989

Ny.v.;2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018,06.06 10.50.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342

20L7. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Ad atok eze r f o r i ntban. )

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

]., Értékesítés nettó árbevétele 4 404 6 492 4 404 6 492

|, Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 25LLo L2L79 25 LLo L2L79

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 25Lo7 t2t79 25 L07 L2L79

ebből: adományok 306 306

4. Pénzüovi műveletek
bevételei-' 9 3 9 3

A,. Összes bevétel (l+-2+3+4) 29 523 L8 674 29 523 L8674

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 25923 L8 674 25923 La674

5. Anyagjellegű ráfordítások 15 760 11 087 15 760 11 087

6. Személyi jellegű ráfordítások 18 020 7 4L5 18 020 7 4L5

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai 2 558 L34L 2 558 t34L

7. Értékcsökkenési leírás 1 510 L 444 1 510 1- 444

8. Egyéb ráfordítások 3 L24 L0 2l4 3L24 Lo2l4
9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 442 M2

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 38 856 30 160 38 856 30 160

ebből : közhasznú tevékenység
ráfordításai 38 856 30 160 38 856 30 160

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -9 333 -11 486 -9 333 -11 486

10. Adófizetési köteleZettség 0 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -9 333 _11 486 -9 333 -11 486

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Talékoztatő adatok

A. Központi költségvetési
támogatáS 36t2 2 452 3 612 2 452

ebből:
- normatív támogatás

B, Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, ílleve a Kohéziós
AlaPból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből Üagy más államiól,
nemzetközi szervezettől
származő támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meqhatározótt részének az
adőzó rendelkezése szerinti íel-
használásáról szóló 1996, évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
osszeg

195 262 195 262

F. Közszolgáltatási bevétel

G, Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. n lgen m Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

20L7. év

1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

ÁL&F

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Házszám,. Emelet: [-___l
1.1 Név; Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám, il!!! Település:

közterület neve:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szerve4et l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: zoLTÁN

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

BB TE RE P l ttoctuv=zen $E\fE LÉs l M aDULT TART§TTUNjK AZ
Át-r*lÁruos lsx§LÁs És ovspÁ§ csspsRToK§*AK, KüLó!,{FÉLE TÉMAKóRöKBE}{. lnös-

Ett FR$GRAMaKAT 5ZERVEETüNK T$BB AL§ALOMMAL §{E§RENBEaTÜE A CSíK$SHÁTú
ADMALA$ rlryÁnl TÁB$RiJ§}KAT GYEBEKEKszÁn§Ánc. lF§LYTlseTÍrÁsl nxclÓr 5ZERVEZTüNKA

vó rÉsn És szoe KözoTr! §zAxAszÁsr. xtADvÁ§§ysKAT, KlsFlLMET KÉsEíTprrűt*rc És
"}E§zTETTűNK A KlsMAG§s KóRtIyEZETl t$EVEt_Ésl És öxorunszrlxru KözpoNToT
YéMAT$SAF} FEJLESETETTÜK És ÜzrnnelrETTÜ& Az *KT.qTÓKÖZF§NTBAN Ó§IKÉF\§TE§

3. Közhaszn ú tevékenységek bem utatása (tevékenységen ként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése: oxrRrÁs, lsMERETTER.leszrÉs, xÉpessÉcpell.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: FELNóTTEK tTTHoN És n unrÁnoKoN TúL
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.57

Közterület jellege:

m.EE.Flo|sl'|;nEEm/t
ffi-m-l0l0lolrlTlrTil

EEEEEEEE_E_EE

§EERvEETÜNK.
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A kettős könywitelt vezető egyób szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

FM zöLD FoRRÁs pÁlyÁznr 1 899 L452

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

NKA PÁLYÁZAT 0 1 000

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

VISEGRAD FUND + WEST BALKANS 0 3 385

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) ' 1 899 5 837

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en) 9 678 L2L76

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban,)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6,1 Tisztség Előző év (I) Tárgyév (2)

ELNÖK 2 558 1-34L

6,2 Tisztsé9 Előző év (l) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (mindösszesen) : 2 558 L34L

Ny,v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50,57



A kettŐ_s könywitelt_vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves b-eszámolója és kÖ'ihasznúsági meTÍéHet I pK_342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5.]. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

ERASMUS+ rueuzErxözl pÁlyÁznr 7 779 5 t62

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

MuNKAHElynlteoönző pÁlyÁznr 0 877

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Élőző év Tárgy év

NKA PÁLYÁZAT 0 300

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)' 7 779 6 339

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) 9 678 L2L76

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer íori ntban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (l) Tárgyév (2)

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

A. vezető tisztséqviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen): 2 558 L34L

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer fori ntban,)

Alapadatok Élőző év (7) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 29 523 t8674
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adóző re n d á k'ezése sze ri nti f e l hásználás ár ő] sz6lő
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 195 262

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Euróoai Unió strukturális alapiaibó]. illetve
a Kohézióé AlapbóI nyújtott támogátás

G, Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 29 328 L8 4L2

H. Összes ráfordítás (kiadás) 38 856 30 160

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás 18 020 7 4L5

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 38 856 30 160

K. Tárgyévi eredmény -9 333 -LL 486

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző'személvek száma
ía közéráekú önkőntes tevékénvséoről szóló
2oos. evi Lxxxvll l. törvényn ek Óreg-felelően)

95 99

E rőf o rr ás e il átotts ág m utató i Mutató teljesítése

lgen Nern

EctV. 32. § G) a) [(Bl+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] B !
EctV.32. § (4) b) [K7+K2>=0] ! tr
Ectv. 32. § G) c) [(l 1+l2-Al-A2)/(H 7+H z)>=g,251 a !

T árs ad al m i tám o g atoftság m utató i Mutató teljesítése

EctV. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q)] D x
EctV.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(H7+H2)>=g,51 tr !
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] tr !

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.57
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: FM ZOLD FORRAS

Támogató megnevezése:

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés !
!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2017. ÁPRILts22- 2018. MÁJUS 31.

Támogatási összeg: 1 452 500

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben íolyósított összeg: 1 452 500

Támogatás típusa: visszatérítendő E vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

1E kedvetrmény*s t*repi Ffi}graífi § Kicsik és nagyik pr*gramra és az lpaly folyó
|caFtu§k rámogarást. 2§17 sgrán 4 Kigsilt És nagyik pr8graín§t tan§fiunk rneg Yácon 15.2s fö id§s és
gyerek résavételével. A többi tevék*nyság t3S18-b,Bn valósítiuk meg.

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

20L7. év

Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: reRnaÉszerlsMERETI renersÉocoruoozó rÁeon

Támogató megnevezése: NEMZETI rulrunÁlls Rtep

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés !
!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: zors. MÁ.]us 24 - 2oL8. szEpTEMBER 10.

Támogatási összeg: 700 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyéVben folyósított összeg: 700 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznáIt összeg rész!etezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatásal

§ z§lB-BAN lfALüsiTJuK M EG,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

20L7. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FA

Támogatási program elnevezése: A NAGyl rullpÁruos uÁoÁ;a

Támogató megnevezése: NEMZET! KULTURÁL|S ALAP

Támogatás forrása:

központi költségVetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama:

Támogatási összeg: 300 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg: 300 000

- tárgyévben folyósított összeg: 300 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben fe!használt összeg részIetezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi feIhasználásának szöveges bemutatása:

páyázat íin*nszír,gcta részben 6 Kicsik és n*gyik fcglalk§zá§rjnkÉ4 erdei iskslai prsgíarnjflink egy rés:ét valamint
2 na,p,os klimavédsl nr i és csi l lagászati m ü helyrn u n kén k*t

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír a|apon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018,06.06 10.50.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

20L7. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: VISEGRAD FUND + WEST BALKANS

Támogató megnevezése: ruenazerrözl vlsecRÁol ALAp

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás idótartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 385 000

- tárgyévben íelhasznált összeg: 3 385 000

- tárgyévben íolyósított összeg: 3 385 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
frl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Fr$ie}fi fuly_,tátá§aként Év eleién kiny§mtarruk a rnelynek círne:, oo,Minden n*pra kisebh
. Eze* kivül *gy fenntarthatósági napot szlnveztUnti * váci ttarotina Általángs lskolában, nrelynek

a 6,os €s 7-*s évioly*m daá$ai rsszére €gy elEadá§t tartsttunk, v*l*nrint rr€gy áltsmás*n interaktív játÉkfi|k
i§íftgrkedt€k* szelelsitÉ lrulladéltgyiljté§sel, a §8P kibs§§iüí§§*l, afelesleges;írukE*l és á í€§nnrthétó

osí*" tr uívi,seg red pl us,I
htl

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.58
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A kettős könywitelt_vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves b-eszámolója és kőáhasznúsági meTÍenet I pK_342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: ERASMUS +

Támogató megnevezése: EURoPAlUNlo

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !

mnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20L5-20La.

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 162 000

- tárgyévben íelhasznált összeg: 5 162 000

- tárgyévben folyósított összeg: 5 162 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben fe!haszná!t összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi fel használásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

nemzetközi páyázx célja, hagy lrárenr vidéldejlesztési té.lrába§ §§eh panner*i nfikel együtnn ü küdve
nrsdu!§l€t dslg§Erunk k!. v,ölefiri§t adapt*ljuk azskaí mindhársm országb*n. ffiaid §egít§ük aIk*ln:*zásul*t,
lb, körlrerr v*ló h*sznasitásukae A pályáz*t keretében,2$17-hen Sxt napqs b,isgardálk*,dási valannint

k$pzést tar*tmnk t l{i§rnas§§ §ktatóksepcnthan E$-2ü ís szánrára &linrllét §§Bp,§rtGtr §sszel 5 nq}8§
t yinü}( §E|sTálci*i p*rtnerünkhöz, Tren§sén térssgébe. A ?sls-ban t*n§,ü h*lyi t*rrné}ces képzés

pediq cseh pennerünk l*tta verldégül szinrén 5 n*p*s prs§r*ffi§fi.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.58
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

s§FA

Támogatási program elnevezése: M uN KAH Elyuecónzó p Átv Ázat

Támogató megnevezése: pEsT MEGyel xoRtuÁtvyHlVATAL

Támogatás íorrása:

mközponti költségvetés

!önkormányzati költségvetés

!nemzetközi forrás

!más gazdálkodó

Támogatás időtartama: zorz, ÁpnIlls 01- zorz. .túttlus go.

Támogatási összeg 877 23o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 877 23o

- tárgyévben felhasznált összeg: 877 23o

- tárgyévben íolyósított összeg: 877 230

Támogatás típusa:
frl

vissza nem térítendővisszatérítendő !
Tárgyévben felhasznált összeg részIetezése jogcímenként:

Személyi 877 23o

Dologi

Felhalmozási

összesen: 877 23o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

|nrÁruoanrÁsÓsszeaÉrKJELoLTMUNKATÁRSAlNKBER*='*".,*
lHAszhlALTt}K FEL-

I

I

Nyomtatva: 2018.06.06 10.50.58Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!



kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_342

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

csatolt mellékletek

P K-342 -0 1 Könyw izs g óIó i j eI e ntés

PK-342-02 Szöveges beszómoló

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !
Melléklet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: X
Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: E

Melléklet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: X

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: f]

PK-342-04 Jelenléti ív

P K-3 42-05 Me ghatalmazás

PK-342-06 Egyéb

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyomtatva; 2018.06.06 10.50.58


