
Az e_gyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasáúsági melléklete PK_141

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19v
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztüI a kérelem beküldésre kerül)

családi név
Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési telepü!és neve:

Születési ideje:

Huszár

Cirfusz

Előtag

r.*l
László

Mária

|rvragyar 

-

Iceudomolk

FFrsT,l-m-m

Elsó utónév További utónevek

szervezet neve:

Edit Alap

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE
közterület neve: Közterület jellege: b----l

n;to, |---_lE----:-l Lépcsőhaz: r---I Emelet:

Bejegyző határozatszáma: Etr ffi l.TolTFlETll|Tlg|ülffi
Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:
m-EE 6l5l3

EEEEEEEE-E-EE
Képviseló neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

EEEE-EE-EE
Pápa
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PK_141
Az egvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

. gvrr..tírli.iiú ór, áűoló j a é s kö zhasiirús á gi melléklete

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatokezerforintban)

A. Beíektetetteszközök

l. lmmateriális javak

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

C. Saját tőke

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

lll. Lekötött tartalék

lV, Tárgyéü üedmény alaptevékenységből

\t Tárgyév*rdemény vállalkozási tevékenységből

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

szervezet neve:
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l
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámotója és közhasznúsági melléklete PK_1_41

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése (Adatok ezer forintban,)

Alaptevékenység Válla|kozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Véqleoes pénzbevételek,
elszáúolÍ beÜétetet< 6+tt; 6] 6( 6] 6(

l. pénzüovileo rendezett
bevételek 6] 6( 6] 6(

ebből:

: tqgdíj, alapítótól kapott
beílzetés 6( 6( 6( 6(

- támogatások

- egyéb bevételek

ll, pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Véqleqes pénzkiadások,
elszáriolt iáford ítások
(lll+lV+V+Vl) 21 13l 21 13]

lll. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások 21 13l 21 131

lv, Ráfordítást ielentő
eszközváltozásbk

V, Ráfordítást ielentő
elszámolások'

Vl. Ráíordításként nem
érvényesíthetó kiadások

C, Tárgyévi pénzügyi eredmény
(1-1ll-Vl) 4l -71 4( -71

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

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) 4l -71 4l -71
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Az esvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

" 
gyr"""ííiített b eszáűolój a és közhasinúsági melléklete

szervezet
neve:

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2. (Adatokezerforintban,)

G. Adózott eredmény (E-F)

l. Tárgyévi eredmény (G-H)

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
Alápbol nyújtott támogatás

se szerinti felhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXV|.
törvény alapján kiutalt összeg

a köz-

H, Véoleoes pénzkiadásokbol,
elszáfioli ráíördításokból a köz-
hasznú tevékenvséq érdekében
íelmertilt pénzkiádás, ráíordítás

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.

Nyomtatva: 2015.05.26 14.52.09
Kitöltő veaió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:S.2



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Edit

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: F--.* ------_l
KöZterü|et neve: Közterület jellege: E,-------l

t--__lHőzszám: il---_l Lépcsőház: t--__l Emelet: [--_-l
1.3 Beje gyzó határozat száma: m. ffi . 

| 
610 hlZ 5 nt EIgl gl.il t EE

1.4Nyilvántartási szám: m_ffi_l6lTlTITTTl

Ajtó:

1.4 Szervezet adószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő nevel Huszár Endre László

2. Tárgyévben végzett aIapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Pol+ben is aa Alapító §kiri*b*n íoglaltak§ak megfelel6en tevéke§ykedett.
at o§u t§tt a íö,l{1ajz ás biolóEi§ t*ntárgyból kiemelked,ő v+rsenyeredményt etér6knek aE §krratás
|eit Fedig erdei iskol*. költségeah€z való hozzáiáruláss*l segítette. A versenyezt€Ié§ sikere érdekében
Ési díiötV*llf,lt át

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 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:

Nyomtatva: 20,1 5.05.26 1 4.52.09Kitöltő vezió:2.65.0 Nyomtatvány verziő:.5,2
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet |'
egyszerííjített beszámolója és közhasíirnsagi melléklete I lr-t+t

szervezet
neve:

ánt*i Máítá Edit Al

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Ad atok e ze r fo rintban, )

6. Vezető ti sztségviselőknek nyújtott i uttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

liológia é§ íöldíaiz tantáígyból elén kimagasló éíedményet elén tanulók 2( 41

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgy év

Erdei iskola természttudományos osztály tanulóinal 8:

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 2( 130

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en) 2( 13c

6.1 Iisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (összesen) (

Kitö]tő verzió:2.65.0 NyomtaWány ven;iő:S.2 Nyomtatva: 201 5.05.26 14.52.10



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

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

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevéte! 6] 6(

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőző ren d á közés e szeri nti íel hásznál ás ár ől szólő
1996. évi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] 61 6(

H. Összes ráfordítás (kiadás) 21 131

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K, Adózott eredmény 4a -71

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közér-dekú önk6ntes tevékónvséoről szóló
2oos. evi Lxxxvl lt. törvénynek Íneg-f ele!ően)

E rőfo r rás e l l átottság m utató i Mutató teljesítése

lgen /Vem

Ectv. 32, § (4) a) [(B7+B2y2 > 7.000.0oo, - Ft] ! x
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] tr E
Ectv.32. § G) c) I7+\2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] ! x

Társad al m i támog atottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q)] ! x
EctV,32. § (5) b) [(J7+J2)/(Hl+H2)>=g,51 n tr
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] ! x

E{tit Al

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzlő:5.2 Nyomtatva: 20í 5.05.26 14.52.10
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Készült 2015. május 27-én aGalántuMárta Edit Alapítvany kuratóriumi ülésén.

Jelen vannak: Husziár Endre a kuratórium elnöke
Mozgai Zsolt, Tomor Józsefné a kuratórium tagjai

Huszar Endre ismertette az alapitvény 2014. évi működésének főbb jellemzőit. Kiemelte,
hogy az alapítvány továbbra is az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően
tevékenykedett, azaz a biológia és a ftildrajz tantítrgy terén kiemelkedő eredményt elért
tanulókat támogatta, illetve hozzájáruIt a két tartárgy oktatása tárgyi és egyéb feltételeinek
javításéúloz. Így a2.000 Ft év végi jutalmat osztott ki a két tantárgy kiváló versenyzőinek,
átvállak 5.000 Ft versenynevezési díjat és 82.600 Ft-tal hozzájérult a természettudomanyi
tagozat terepgyakor|aténak költségéhez. Az alapítvány bevételei továbbra is az alapító havi
rendszerességű (5.000 Ft-os) befizetéseiből szátrmaznak. A Zámbőné Ullrich Ildikó által
elkészített egyszenisített besziámoló szerint azalapítvány saját tőkéje a2013. évi 403.000 Ft-
hoz képest 20l4-ben 333.000 Ft-ra csökkent, térgyévi eredménye a 2013. évi 40.000 Ft
helyett 20l4-ben - 71,000 Ft lett. A változás döntően annak az egyszei kiadásnak
köszönhető, amivel a terepgyakorlat finans zírozása jért.
A kuratórium tagjai a beszámolót elfogadtrák, kérdésük, javaslatuk nem volt.

k.m.f.

fJ-
kuratórium elnöke kuratórium tagja

r


