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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi T

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
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b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi szeméty)
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Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatok ezer torintban.)

Előző év tlozo eV
helyesbítése

Tárgyév

Eszrcözöx (nrrívÁx)

A. Beíektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 343 306

l. készletek

ll. követelések

llI. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 343 306

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 343 306

roRRÁsor ensszívÁx)

c. Saját tőke 343 0 306

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 20 20

l l. Tőkeváltozás/eredmény 313 300

lll, Lekötött tartalék

lV. Tárqvévi eredmény alaptevékenységből
(közlíasznú tevékénysé gből) 10 -L4

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységból 10 -10

D. Tartalék

E, Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

ronRÁsox öSsZESEN 3lt3 0 306

Kitöltő vezió:2.7 6.0 Nyomtatvány verzió: í.0 NyomtaWa: 2017.05.17 11.52.43



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Kizár őlag papír alap on beküldhető beadvány
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (Adatok ezertorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előzó év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszáfr olT beüételet 1t+l t; 60 §l 60 62

l. pénzüovileo rendezett
bevételer 60 62 60 62

ebből:

- 
l1§S'tu,u, kapott befizetés 60 60 60 50

- támogatások 2 2

- egyéb bevételek

ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B.. !égle. ge.g pénzkiadások,
elszamolt raTorollasok
(lll+lV+V+Vl) 50 76 50 76

lll. Ráfordítasként
érvényesíthető kiadások 50 76 50 76

lv. Ráfordítást ielentő
eszközváltozásbk

V. Ráíordítast ielentő
elszámolások'

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

§. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(1-1ll-Vl) 10 -t4 10 -t4

D, Nem pénzben realizált
eredmériy (l1-1V-V)

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) 10 -L4 10 -t4

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F) 10 -L4 10 -L4

,Edit Ale,pítvá.ny

Kitöltő v erziő:2.7 6.0 Nyomtatvány ve rzió : í .0 Nyomtatva: 2017.05.17 11.52.43
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
.gysr.díjített beszáűolój a és közhasznúsági melléklete

2016. év

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvany

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

EgyszerűsítettbeszámolóeredménYlevezetése2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozásitevékenység I Osszesen

elóző év elöző év
helyesbíil!se

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
,rrtl

A. Központi költségvetési
támogátás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatas

C. Az Európai Unió struKurális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alariból nyújtott támogatas

D, Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meohatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti íelhaszná
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatasi bevétel

G. Véoleqes pénzbevételekből,
elszáriolíbeúételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Véoleoes pénzkiadasokból,
elszáriolT ráíördítasokból a köz-
hasznú tevékenvséq érdekében
íelmerült pénzkiádáé, ráíordítás

l. véoleoes pénzkiadásokból,
elszámo]t ráíord ításokból a
személyi jellegű ráíordítás
(kiadás)

- ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

AZ adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Nyomtatva: 2017 .05.17 11.52.43Kitöltő verzió: 2.76,0 Nyomtatvá ny verzió : í .0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

5. cél szerinti iuttatások kimutatása (Ad atok eze r ío rintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatas megnevezése Előző év Tárgy év

49 39

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti juttatas megnevezése tlozo eV Tárgy év

C.él szerinti j uttatások kimutatása
(osszesen) 49 39

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en) 49 39

6.1 Tisztség Előző év (7) Tárgy év (2)

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

A. yezető tisztséqüseIőknek nvúitott
iuttatás (mindöaszesen)

EditAlflpíívány

Kitöltó venió:2.7 6.0 Nyomtatvány verzió: 1 .0 Nyomtatva: 2017.05.17 11.52.43
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb s7,ervezet
. gyi"."ti-rÍi.tt b eszáűolgiq í, közhasiirúsá gi melléklete

2016. év

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapítasához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Élőző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 60 52

ebből:

C. A személyi jövedelemadó peghatá_rozott.részének az
áá ó)ó rerio e'l kölcsé izeri nti íel hászn álásáról szól ó
íggs. evi cxxvl. 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 [B,(C+D+E+F)]
60 62

H. Összes ráfordítás (kiadás) 50 76

l. Ebből személyi ie|legű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény 10 -L4

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenysé g et v égző 

-szem 
Élyek s?ery?

(a közérdekú önkéntes tevékenysegrol s?olo
2oos. évi Lxxxvlll. törvénynek megíelelóen)

Mutató íe'esítése
E rőf o nás e l l átotts ág m utatói

lgen Nern

EctV. 32, § Q) a) KBl+B2yZ > 7.o00.oo0, , Ft] n B
Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=o] n B
Ectv. 92. § (4) c) ül+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] n B

T ár sad aI m i tám og atottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 92. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,o2] n B
Ectv. 32. § (5) b) [(JL+J2)/(H7+H2)>=Q,51 ! E
EcN. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 1o fő] n B

Kitöltő v eniő'2.7 6.0 Nyomtatvány verzió: í .0 Nyomtatva: 2017.05.17 11.52.44
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Készült a Galántai MfutaEdit Alapítvany 20t7. május 19-i kuratóriumi üléséről.

Jelen vannak: Huszrár Endre, a kuratórium elnöke, Mo4uZsolt és Tomor Józsefrré, a

kuratórium tagiai.

A kuratórium elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elkészült az Alapítvény

,,Egyszerűsített pénzügyi besziámol6"-ja és az azon alapuló ,,Tartalmi beszámoló". Az elnök

ezeket ismertette a megielentekkel. Ismertetőjében kiemelte, hogy az Alapítvany a 2016-os

naptári évben az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezte a tevékenységét, és az év végi
jutalma odaítélésével nagymértékben tlozz.ajarult az iskolai tehetséggondozáshoz, a tanulás

tamogatásához. KÜön kiemelte, hogy az alapítő, nemzetes vitéz Gajrárs7k1o'-GalántaiMárta

rendszeres havi befizetései képezik évek őta azAlapítvány fö bevételeit, amiért köszönet illeti
azalapítőt.Az elnök megköszönte a tagok egészéves munkáját, al<tivitását.

A kuratórium tagiai mind a pénzügyi, mind a tartatmi beszímolót egy\angulag

elfogadták.

K.m.f.

Lq_
Huszár Endre, a Kuratórium elnöke

r/..o.1 9; >rr+
Mozgat Zsolt, a Kuratórium

taga

'jo..-,.V 1;--1 ,

Tomor Józsefrré, a Kuratódum

tagsa
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Tartalmi beszámoló a

,,Galántai Nlárta Edit Alapífuány''

2016. év tevékenysógórőI

A 2016-os naPuári évben az alapíNány bevételei az alapítő havi rendszerességú (5.000
FtIhŐ, Összesen 60.000 Ft) befizetéseiből, 2.000 Ft kiilsős befizetésből és kamatb evétetbőI Q4
Ft) szármaaak.Ezösszesen 62.024 Ft bevétel.

A kiadások tészben bankköltségből (1.400 Ft), illetve az ,\lapítő okiratban foglalt
célokkal kaPcsolatos kifizetésekből tevődnek össze. Az alapítvány ebben anaptáiévben hét
tanulónak adott év végi Pérujutalmat a biológi4 ill. a ftldraj z tartaryy terüetén elért
kiemelkedő versenYeredményéért, összesen 23.000 Ft-ot. Ezen kívíil kifizetett 16.200 Ft
nevezési díjat a fentebb említett tantárgyak versenyeire. Az oktaás tírgyl feltételeinek
fejlesztése érdekében 35.560 Ft értékben projektort vásárolt. Az összes kiadás 76.160 Ft.

Így *alapítvány trárgyévi köáaszrrú eredménye -14.136 Ft.
A kuratórium egYhangú véleménye az,hogy az alapítvany céljainak megfelelően, a

takarékos gazdálkodrás figyelembe vételével működik, és ltozzájarult a pápai petőfi Sándor
Gimnázium nevelő-oktató munkájrának színvonalas sá téte!éhez.

Páp+2017.május l7. l
ll\lI

^, 
t-

Huszár Endre

a kuratórium elnöke


