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szervezet neve:

PK-141
Az egvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

. gyr, Ó.nl"itett b es z áűoló j a és kö zhas iirúsá gi melléklete

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatokezerforintban,)

A. Beíektetetteszközök

l. lmmateriális javak

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRÁsoK (pnsszívÁr)

C, Saját tőke

lll. Lekötött tartalék

IV, rargyevi eredmény alaptevékenységből

V.Társ}éü erdemény vállalkozási tevékenységből

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

Ny.v':5.3Anyomtatványezenverziójátakibocsátókivontaahasználatból!
Nyomtawa: 2017.05.25 í4.í 3.03



PK-141
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerű]ített beszáóolój a és közhasinúsági melléklete

Egyszerűsített beszámoló eredménY-levezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység osszesen

előző év előző év
heUesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év l
helvesbítése|

tárgyév

A. Véqleoes pénzbevételek,
elszáúoií ueüetetet< 1t+t t; 6( 6( 6( 6(

l. Pénzügyileg rendezett
bevételek 6( 6( 5( 6(

ebből:

: t49dtj, alapítótól kapott
beílzetés 5( 6( 6t 6(

- támogatások

- egyéb bevételek

ll. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B. Véoleqes pénzkiadások,
elszáriolt iáfordítások
(lll+IV+V+Vl) 13l 5( 13] 5(

lll, Ráfordításként
érvényesíthető kiadások 13] 5( 13l 5(

lv. Ráíordítást ielentő
eszközváltozá§ok

V. Ráfordítást ielentő
elszámolások'

Vl. Ráíordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(1-1ll-Vl) -71 1( -77 L(

D. Nem oénzbeli realizált
eremény [ll-(lv+v)]

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) -77 1( -71 1(
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Az egvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

" 
gys"""ííiített beszáóolój a és közhasinúsági melléklete

szervezet
neve:

Egyszerűsített beszámo!Ó eredmény-leVeZetéSe 2. (Adatokezerforintban.)

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző tárgyév

F. Fizetendő társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F) -7t 10

H. JóVáhagyott osztalék

l. Tárgyévi eredmény (G-H) 1c

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo!atás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
Ala'pból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iöVedelamadó
meohatározótt részének adózó
renáelkezése szerinti íelhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXV|
törVény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevéte|

G. Véoleoes pénzbevételekből,
elszáriolí beú ételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Véoleoes pénzkiadasokbol,
elszáóolT ráíördításokból a köz-
hasznú tevékenvséq érdekében
íelmerült pénzkiádáé, ráíordítás

l. véoleoes pénzkiadásokból,
elszímo-|t ráíord ításokból a
személyi jellegű ráíordítás

- ebből: Vezető tisztségvlseloK
juttatásai

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgátattal alá vannak támasztva. U lgen m Nem

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány ezen veízióját a kibocsátó kivonta a használatbó|! Nyomtatva: 2017.03.25 1 4.1 3.o4



PK-1_41
Az egvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

e gys"..ííiített beszámolój a és kö zhasinúsá gi melléklete

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Ad atok e ze r f or i ntban. )

6. Vezető tisztségviseIőknek nyrijtott iuttatás

5.1- Cél szerinti juttatás megnevezése Elozo eV Tárgy év

Jtalmeás, nevezési d|i átvállalás teím t. kimagasló eredményél 41 4|

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Erdei iskola teímészettudományos osutály tanulóinal 8í

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) 13( 4|

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 130 41

6.1 Iisztség Előző év (I) rárgy év (2)

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás (mi ndósszesen)

Ny.v.:5.3AnyomáNányezenverzió!átakibocsátőkivontaahasználatből! Nyomtatva: 2017.05.25 1 4,1 3,04



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

szervezet alántái háártt Edit Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad ato k e ze r f o r i ntb an. )

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 6( 6(

ebbol:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
ad ózó ren d e-I k'ezés e szeri nti f el hászn ál ás ár ől szőlő
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevéte|

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alaoiaiból. illetve
a Kohézióé Atapból nyújtott támogátás

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

H. Összes ráfordítás (kiadás) 13l 5(

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -71 L(

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző szeméIvek száma
ía közéróekü önk6ntes tevékónvséoről szőló
2oos. evi Lxxxvl lt. törvénynek Íneg"f el elően)

E rőf o r r ás e l l átotts ág m u tató i Mutató teljesítése

lgen /Vem

Ectv, 32. § (4) a) KBl+B2y2 > 7.o00.o00, - Ft] tr x
ECtv.32. § (4) b) [K7+K2>-0] D tr
ECtv.32. § G) c) l1+\2-A7-A2)/(H7+H2)>-o,25] tr tr

Társadal m i tám ogatottság m u tató i Mutató tel7esitése

Ectv, 32. § (5) a) KCl+C2y(Gl+G2) >=Q,Q/] n x
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=6,51 tr x
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] tr tr

Ny.v,:5,3 A nyomtatvány ezen verzióját a kibocsátó kivonta a használatból! Nyomtatva: 2017.05.25 14.13.04



u.
Tartalmi beszámoló a

,,Galántai Márta Edit Alapítv ány''

2015. év tevékenységéről

A 2015-ös naptari évben az alapitvény bevételei az alapítő havi rendszerességű (5.000

Ft/hÓ, összesen 60.000 Ft) befizetéseiből, kamatbevételből (81 Ft) származtak.

A kiadások részben bankköltségből (1 .296 Ft), illetve az Alapítő Okiratban foglalt
célokkal kaPcsolatos kifizetésekból tevődnek össze. Az alapítvény ebben a naptári évbon hat

tanulónak adott év végi pénzlutalmat a biológia, ill. a ftildrajz tartárgy területén elért
kiemelkedő Versenyeredményéért, összesen 31.000 Ft-ot. Ezen kívül kifizetett 17.400 Ft
nevezési díjat a fentebb említett tantrárgyak versenyeire. Az összes kiadás (ezer Ft_ra

kerekítve) 50.000 Ft.

Így *alapítvány tárgyévi közhasznú eredménye 10.000 Ft.

A kuratórium egyhangú véleménye az,hogy az alapítvany céljainak megfelelően, a

takarékos gazdálkodás figyelembe vételével működik, és hozzájarult a pápai petőfi Sandor
Gimnazium nevelő-oktató munkáj ának színvonalassá tételéhez.

Pápa,2016. május 30. l
l\úJv

Huszár Endre

a kuratórium elnöke
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