
Az egyszeres könywitelt veze!ő egy9b 9z.erve_19_t_ l

egyszerűlhett beszáűolója és közhasiirúsági melléklete l PK-141

A szervezetet nyilvántartó bíróság meg|revezése:

2OL6.05.23 2O;L4:57

J

Tárgyév:

r,IoTili

EB00060494

szervezet neve:

TOkali lda Al ]

Szervezet székhelye:
lrányítószám EEEE Település: iszafüred

közterület neve: Baross Gábor

Házszám,.

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

m ffi , rcp pr+I,|Tl gl,|i] EE
m-m_EOrflB]TT]-]

9]l2l2ll1ll8ll9 -E-EE

Képviselő neve: Matlák Erika

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Tiszaíüred EEEE-EE-EE
Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2oL6.05,25 05,44.35



Az egyszeres könywitelt v_eze!ő egyeb;z.erve__z9j. l _
egyszerűiÍtett beszámolója és közhasinúsági melléklete 

I 
PK-141

szervezet neve:

.Tok4i lda Alapítvány

Az egyszerűsített beszámoló mérlege 
4datokezerforintban,)

Előző év
Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZöK 1nrrívÁr;
A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. l argyl eszkozok

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 033

l. készletek
ll. követelések

lll, Értékpapírok

lv. pénzeszközök 1 03í

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 03!

FoRRÁSoK (PASSZÍVAK)

C. Saját tőke 1 033

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 1 00c 1 00c

l l. Tőkeváltozás/eredmény 4 -1- 00:

lll. Lekötött tartalék

lV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -1(

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRASOK OSSZESEN 1 033

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2OL6.05,25 05,44.35
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetés E 1qdabk ezer rorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elSZámolt bevételek (l+ll) óz 1( 32 1C

l. Pénzügyileg rendezett
bevételek 3i 1( 3i 1(

ebből:

- tagdíj, alapítótól kapott
beíizetés

- támogatások

- egyéb bevételek sz 1( sz 1(

ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráíord ítások
(lll+ty+yay1; 42 1 043 4i 1 043

lll. Ráíordításként
érvényes íthető kiadások 42 1 043 42 1 043

lv. Ráíordítást ielentő
eszközváltozásbk

V. Ráíordítást ielentő
elszámolások'

Vl, Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

a.l, i|'_vgué"' 
pénzü gyi ered mény

-1c -1 033 -10 -1 033

D. Nem pénzbeli realizált
eremény Ill-(lV+V)]

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) -1( -103: -1( -1 033

szervezet neve:

.Tokaji tda

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.05.25 05.44.35



Az egyszeres könywitelt v_ele!ő egyfb §zervezet
egyszerűlhett beszáúolója és közhasinúsági melléklete PK-141

szervezet
neve: .Tokaji ldá Alapítvány

Egyszerűsítettbeszámolóeredmény-levezetése2. @datokezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

F. Fizetendő társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F) -1c -1 033 -10 -1 033

H. Jóváhagyott osztalék

l. Tárgyévi eredmény (G-H) -1c -1 033 -1c -1 03:

Tájékoztató adatok

A. KöZponti költségvetési
támogatáS

B. Helvi önkormánvzati
költs éóvetés i tám o'g atáS

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótí részének adózó
rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló ]-996. évi CXXV|
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Véqleqes pénzbevételekből,
elszáriolí beüételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Véqleqes pénzkiadásokból,
elszáriolT ráíörd ításokb ól a köz-
hasznú tevékenvséo érdekében
felmerült pénzkiáOá"s, ráford ítás

l. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráíord ításokból a
személyi jellegű ráfordítás

- ebból: vezető tisztségviselók
juttatáSai

Könywizsgálói záradék
BAz adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Nem! lgen

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 20L6.05.25 05.44.35
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerű;heft beszániolója és közhasinnsag melléklete I lr<-r+r

1. szervezet azonosító adatai

1,1Név

.Tokáii lda Alapíwány

1.2 Székhely

lrányítószám EEEE Település: Tiszafüred

közterület neve: Baross Gábor KöZterület jellege:

Házszám.. Frr--l Lépcsőház: r---__T Emelet: r----_lll
Ajtó:

1.3 Bej e gyző határozat száma: EE. ffi . FTo |rT8 |-5]l/ Epp|!' E]
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffi-m- 6l0l7lBl5

EEEEEEEE-E_EE
1.6 Képviselő neve: Kájelné Matlák Erika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

alapítvány beotvedt a Korsz+rüsödö Ginrnaziunl AlapíwányáDa, nrelynek hasonlóak á célkirüzéSei,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.]_ Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznú tevékenység főbb eredményei'

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 201.6.05,25 05.44.35



szervezet
neVe:

.Tot(aja lda Alapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer íorintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5]_ Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

ösztöndú kifizetés tehetséges tanulókna] 4(

5.2 Cél szerinti juttatáS megnevezése Előző év Tárgy év

53 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 4í

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 4(

61 Tisztség Előző év (I) Tárgy év (2)

62 TisztSég Előző év (L) rárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatás (mindösszesen)

Ny.v,:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2OL6.05.25 05.44.35
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-1,41

szervezet
neVe:

.Tokaji lda Alapíwány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok eze r forintban.)

Alapadatok Előző év (L) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 32 1(

ebből.

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adóző ren d el kezése szerí nti f e l haszn álás ár ól szólő
1996. évi CXXV|, törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel IB-(c+D+E+F)] 3i 1(

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4i L 043

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J, Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -1t _1 03:

érdekű önkéntes

E rőf o r r ás e l I átottság m utató i Mutató teljesítése

lgen Nem

ECtv. 32- § (4) a) uBl+B2)/2 > 1,o00,ooo, - Ft] ! x
Ectv 32. § (4) b) [KL+K2>-O] l x
EctV.32. § G) c) !1+l2-Al-A2)/(Hl+Hz1>=g,251 ! x

T árs ad al m i tám og atotts ág m utató i Mutató teljesítése

EC|V. 32, § (5) a) [(CL+C2)/(G1_+G2) >=0,02] ! B
EcN. 32. § (5) b) [(J1_+J2)/(H1_+H2)>=0,51 ! x
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] ! a

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2OL6.05.25 05.44.35


