
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb_sz_ervezet 
I

egyszerűT"ített beszániotója és közhasinrisagi melléklete I ex-r+t

A szeívezetet nyiIvántartó bíróság megnevezése:

16 Szolnoki
Beküldő adatai (akinek az ügyíélkapuján keresztül a kéíelem beküldésre kerül)

Kitöltő verzió:2,70.0 NyomtaWány verzió:5,3 Nyomtatva: 20í 6.06.1 5 19.28,34

családi név

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

|--__-l

Első utónév

Matlák

További utónevek

Erika

Matlák Erika

rzsébet

születési ország neve;

Születési település neve:

Születési ideje:

Sátoral

Er,[6]_4-m-m

M

szervezet neve:

0ísZe Gimnázium Alapítvány

Sze]vezet székhelye:
lrányítószám: EEIIE Település: szafüred

közterület neve: Baross Gábor Közterület jellege::

AjtóHázszám: E-----_l Lépcsőház: t-----l Emelet:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

m ffi EEEFEI]lElgl9|rl,ffi
ffi{tr-l-rlrlTFTTI
EEEEBEEE-E-EE

Képvise!ő neve: Matlák Erika

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Tiszafüred EEEE-EE-EE
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Az egyszeres könywítelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsá 1i melléklete I lx-r+r

Az egyszerúsített beszámoló mérlege (Aclatokezeríorintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK (nxrívÁr)

A. Befektetetteszközök L24(
l. lmmateriáis javak

ll. l argyl eszkozok 1,24a
lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B, Forgóeszközök t78i 2951

l. készletek
ll. követelések

ttl. Értékpapírok

lv. pénzeszközök L7a1 295i
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN L781 4 19:

FoRRÁSoK (PASSZíVÁK)

c. Saját tőke L7a3, 4 19í

l. lnduló tőke/jegyzett tóke L7a L7c
l l. Tőkeváltozás/eredmény 1 61í 2853
lll. Lekötön tartalék

lV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből L77(
V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

roRRÁsor összEsEN L7ai 4 193

szervezet neve:

Gimnázium Alapíwány

Kitöltó vezi6:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.06.1 5 19.28,U
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Az egyszeres könyrryitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I rx-r+r

Kitöltó verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 20í 6.06.í 5 19.28.34

szeryezet neve:

Egyszerúsített beszámoló eredmény-levezetése (Adatok ezer íorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység osszesen

előző év előző év
helyesbItése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítésc

tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszáúoií beüételek (l+l l) 80( 3 31! 80( 3 31!

l. pénzüovileo rendezett
beVéteIer 80c 3 31! 80C 3 31a

ebből:

- tqgdíj, alapítótól kapott
beílzetés

- támogatások 79c 2 274 79( 227l

- egyéb bevételek 1( L o41 1( L o41

ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B, Végleges pénzkiadások,
elszáriolt iáíord ítások
(lll+lV+V+VI) 80( 2laa 80( 2t8(

lll. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások 800 2t4! 80c 2L4!

lv. Ráfordítást ielentő
eszközváltozásbk

V. Ráfordítást ielentő
elszámolások' 3! a3

Vl, Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

a"t, i|-_í6rn"' 
pénzü gyi ered mé ny

LL7l l 17(

D. Nem pénzbeli realizált
ereménf [ll-(lV+V)] -3í _?l

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) 1 13: C 1 13!
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervg19_t_ 
i

egysreríÍJített beszániolója és közhasiűúsági melléklete I ex-r+r

szervezet
neve:

Egyszerűsítettbeszámo!óeredmény-levezetése2. (Adatokezerforintban,)

AlapteVékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év tárgyév

F, Fizetendő társasági adó

G. Adózoft eredmény (E-F) 1 13! 1 13!

H. JóVáhagyott osztalék

l. Tárgyévi eredmény (G-H) 1 13! 1 13|

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogátás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alapiaiból, íllewe a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

il szóló 1996. éVi CXXV|
alapján kiutalt összeg

415 544 415 54l

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Véoleoes pénzbevételekből,
elszáriolí beúételekból a köz-
hasznr] tevékenység bevétele

H. Veoleqes penzKlaoasoKool,
elszáóolf ráfördításokból a köz-
hasznú tevékenvséo érdekében
felmerült pénzkiáoáé, ráford ítás

l. véqleqes pénzkiadásokból,
elszámo]t ráTord ításokból a
személyi jellegű ráfordítás

- eoDol: Vezelo llszlsegvlsel()K
iuttatásai

Az adatok könyvvizsgálattal alá vann k támasztva. 
könywizsgálói záradék 

! lgen B Nem

Kitöltó verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 201 6.06.1 5 1 9.28.35
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Az eqvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerű"Íített beszániolója és közhasinúsági melléklete I PK-141

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név
Gimnáziunr Al

1,2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: il |

közterület neve: Baross Gábor Közterület jellege:

Házszám: E. l Lépcsőház: r-] Emelet: r--__-l
1.3 Bejegyző határozat száma: m.ffi EEEI9fl,EEffi /m
1.4Nyilvántartási szám: t*ffi_Etr_tztrtrtrtttr
1.4szervezetadószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviseló neve: Matlák Erika

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

ik6l,ai tánulmányi versenyek nevezési díjainalq utiköttségeinek kiíizerése" ki€melkedÖ ranulmányi
árÉ16 ánulot iu-ralnr*záá héríányo.s náyzetü diákok nyelwizsgadíiánák kiíizerése. SzántitógéP
Pályázatból.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 201 6.06.1 5 1 9.28.35



szervezet
neve:

5. Gél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott iuttatás

51 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év íárgy év

nevezési diiakta 2L9 224

52 cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

munkaközösségi kiadásol 34( 3

5.3 Cél szerinti jutanás megnevezése Élőző év Tárgy év

ösztöndí 2L7 221

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) '

77C 48!

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en) 776 485

61 Tisztség Előző év (l) Tárgy év (2)

62 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

A. Vezet6 tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (minddsszesen)

Kitöltó vezió:2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.06.í 5 19.28.35
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Az egy szeres könywitelt v_ezető e gyéb,sz.erve zet
egyszerűlhett beszáúolój a és közhasinúsági melléklete PK-141

szeívezet
neve:

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok e ze r f or i ntban. )

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 80( 3 31!

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rend á k'ezése sze ri nti f e l hásználás ár 6l szóló
1996. évi CXXVI. törvény atapjár átutalt összeg 4L: 54

D. Közszolgáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogatás

G, Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 38t 2771

H. Összes ráfordítás (kiadás) 80( 2Lal

l. Ebból személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 1 13!

érdekú önkéntes

E rőfo rrás ell átoftság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv, 32. § (4) a) [(B7+B2y2 > 7.ooo.ooo, - Ftl tr !
Ectv, 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] tr !
Ectv, 32. § (4) c) I1+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=o,25] ! tr

Tár s ad a] m i tám o g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >-o,o2] a D
EcN, 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 ! x
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 1O tő] tr tr

Kitöltó verzió:2,7 0,0 Nyomtatvány vezió:5.3 Nyomtatva: 201 6,06.,l 5 í 9.28.36


