
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháiznúsági melléklete I lx-r+z

Törvényszék:

Beküldó adatai

12 Bala armati Törvén Tárgyév:

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési telepúlés neve:

Születési ideje:

családi név

AK

vorwÁx

sucÁn

Elótag

r-__l
ERII(A

l*no""*o-"aÁa T
]lnuoapr,sr 

-

lTlrI'I'l-EE-m

Első utónév További utónevek

A

szervezet neve:

ToRNACSAR Nor.oT A FALU NAK Rt-RpírvÁruy

Szervezet székhelye:
Irányítószám: EEEE SZENDEHELY

közterület neve:

Héuszám:.

Közterület jellege: u;---]
r----lr-_-l Ajtó:

B ej eg yző h atát ozat szám a:

Nyilvántartási szám:

Szervezet adószÁma:

m ffi . FldTTTl l|Tl gI9T2-1 l ffi
ffirffi,,lTlTI-1-I
EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve:

Képviseló alűrása:,

Keltezés:

SZENDEHELY

uÉszÁnos MlHÁLyNÉ

TORNACSARNOK A FALUl
ALAPlwANY

EEEE-EE_EE
2M0 Szendehely, Szabadság u, 24

Adósz,:19162984-1-12
Szlasz.: 11 741 031-20016076

Kitö ltó verzió :2.52.a Nyomtatvány verzió : l .6 Nyomtatva: 20l 3.05.25 1 2.12.07



PK-L42A kettős könwvitelt vezető egyéb _sz,lrvezet

"gyr"uitirt"tt 
beszámolója és közhasznúsági melléklete

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerfointban,)

Eszxözöx 1nxrívÁx;

ll. Tárgyi eszközök

lll. BefeKetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

ttt. Értékpapírok

ponnÁsor 1eesszívÁx;

t. Úouto tőke/iegyzett tőke

tV. ÉrtéXelésitaftalék

E, Céltartalékok

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összeseru
Nyomtawa: 201 3.05.25 1 0.39.26

Kitöltó verzió: 2.52.0 Nyomtatvány verzió : í,6



A kettős könywitelt vezető egvéb szervezetegyszerűsített beszámolój a és kö zháíinrii? gi 
- 

melléklete PK-142

szervezet neve:

TORNACSARNOKOT A FALUNAK RUPÍWÁrVV

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-rimutatasa
(Ad atok ezer forintban - )
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1. szervezet azonosító adatai

lrányítószám: EEEE Település: SZENDEHELY

közterület neve: sznsnosÁc Közterület jellege: r;---__l
r----_-lHőzszám: tr---_l Lépcsőház: r--_l Emelet: [--_l
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1.4 Nyilvántartási szám:

1,4 Szervezet adószáma:
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1,6 Képviselő neve: tvtÉszÁRos ulxÁlyttÉ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
aIasi.l]eVele5irtlotlszerekl:evezetese.lrl$l]ol.lo5irasá.rrregltetetoszetirffi
kÖzÖk. Íelszelelese korszet'iisirese, /tz ovo(las es alral atros iskolas kortl ííye,,lllekek ereclntettyes

l]€Vele5e, A telttÖtr lakossa!' heIyi közösse§,etlek szaba(li(lös rekteacios levekellys€!,el]ek
l} o(lalasa

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó köáeladat, jogszabáyhely: TRV

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I vw-uz

szervezet neve:

4.7 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pénzeszkö2 L27e.

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4,3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vagyon ÉimÜtatása
(összesen) a27E

közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaqyon (imÜtatása
(mindösszesen) 1 27c

5, Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban. )

6. Vezető ti sztségviselőknek nyújtott j uttatiás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezéSe Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatiások ki mutatása
(mindösszesen)

6.]- Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

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

A. yezetq ti§ztségviselőknek nyújtott
juttatas osszesen]

TORNACSARNOKOT A FALUNAK ALAPÍTVÁNY
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
Iegyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I rx-raz

szervezet neve:

7. Közhasznú jogállas megiil lapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevétel
1 30( t4al

ebből

C.. A személyi jövedelemadó meqhatarozott részérrek az
adózó rendelkezése szerinti felhásznáásaról szóló
1996. évi cxxvl. törvény atapján átutalt összeg 25i t4l

D, Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió stru]<turális alapiaiból. illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigát bevétel [B-(C+D+E+F)] 104! 1 26a

H. Összes ráfordítás (kiadas)
1 06( L 27í

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1 06(

K. Adózon eredmény 24 13t
L. A .szervezet mu nkájában közrem űködő közérdekű önkéntes
tevékenyséqet véqző személvek száma
(a közérdekú önkéntes tevékénvséoről szólő
2005. évi LXXXV!| 1. törvénynek Íneg"f etelően)

Erőf o rr ás e il átoft s ág m utató i Mutató te/.1esítése

lgen /vem
Ectv. 32. § (4) a) [(BI+B2W x !
Ectv.32. § (4) b) [K7+t122-g1 x t]
EcN. 32. § (4) C) [(l 1+l 2-AL-A2)/(H 7+H 2)>=0,25] n B

T árs ad al m i tám o g atotts ág m ut atói Mutató íe/7esííése

Ectv. 32. § (5) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=o,02] B n
ECrv. 32. § (5) b) [(J7+3211111r*H2)>=9,51 n tr
EcN. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 tő] n tr
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