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Törvényszék: Tárgyév:

rdoFFl18
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

l--_-l
'ertetic§

Születési ország nevel

SzüIetési település neve:

Születési ideje: tTT,Fl8-1-EE-m

családi név Első utónév További utónevek

szervezet neve:

Farkas Sándor Egylet

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EE]EE Település: F**r-
közterület neve; Közterületielleoe: 1-1---------]

|utca I

E-. --l Lépcsőház: E-_-l Emelet: e-___l Ajtó: r--]
Bejegyző határozat száma: ffi ffi.E oFI4Frl|rlsl-gT3]lEn
Nyilvántartá§i szám:

szervezet adószáma:
m-m-[rTrr,FrrTl
EEEEEEEE_E_EE

Képviselő neve: Gyuláné

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Gsepreg EEEE-EE-EE
K itöltő verz ió : 2. 65. 0 Nyomtatvá ny v erzió :5.2 Nyomtatva: 20í5.05.20 l5.36.02
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

Sándor

Kitöltő verzió;2.65.0 Nyomtatvány verzlő:S.2 Nyomtatva : 201 5.05.20 í 5.36.02

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege 
(Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszrözör 1nrrívÁr;
A. Befektetetteszközök 0 0

l. lmmateriális javak
0 0

ll. Tárgyi eszközök 0 0

lll. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök a37 734

l. készletek 0
ll, követelések 0 0
lll. Értékpapírok 0 0

lv. pénzeszközök 837 734
c, Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK OSSZESEN 837 7u
poRRÁsox (pAsszívÁK)
D. Saját tőke 837 734

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 0 0
ll. Tókeváltozás/eredmény 796 837
lll. Lekötött tartalék

0 0
lv. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 47 -103
Vl. Tárgyévi erdemény vál lal kozásl-wéRerryséffi 0 0

E. Céltartalékok
0 0

F. Kötelezettségek
0 0

l, Hátrasorolt kötelezettségek
0 0

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek
0 0

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 0

G. passzív idóbeli elhatárolások
0 0

FORRÁSOK ÖSSZESEN 837 734

(

(



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezerforintban.)

- alapítótól kapott befizetés

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

szervezet neve:

Sándor

5. Rendkívüii bevételek

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből : vezető tisztséoviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 201 5,05.20 1 5.36.03



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

szervezet neve:

Farkas Sándor Egylet

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer íorintban,)

B. összes ráfordítás
(6+7+8+9+1o+11)

C. Adózás elótti eredmény (A-B)

D, Adózott eredmény (C-L2)

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Táiékoztató adatok

A.. Központi költségvetési
támogatás

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

Az adatok könywizsgálaüal alá vannak támaszfua. KÖnYwizsgálói záradék 
! lgen ! Nem

F. Közszolgáltatási bevétel

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:S.2 Nyomtatva: 20t5.05.20 1 5.36.03
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

1. szervezet azonosító adatai

1.1Név

Sándor Egylet

1.2 Székhely

lrányítószám, EEEE Település: Csepreg

közterület neve: Közterület jellege: r;---__-l
E---_lHázszám: Fa------l Lépcsőház: F--__l Emelet: F---_-I Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: m. EE. l6Prorm' Fl9I9l3]'En
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:
ffi-EE-lTlTl,hTTTl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviseló neve: Gyuláné

2.Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

1993 öta ku !tú rál i § tevékenységet. hagyo mányö rz ést végez. szervezün k ci gányzenés
ulánt,könlryüzenei müson,pünkösdi lovasnapot.3 napos városlesztivált a tóbba civil egyesütetel*e]

a müvelödési lrázzal,szüreti lelvonulást.megemlékezést az aradi vértanúkról,Erzsébet -napot,melyen
évbelr új sríndarabot mutatunk be,

rendezvényeket tártunk az iskolában,óvodában.idösek onhonában,sérüJt embereknek
intézményben.

idékre is gyakran kapunk meghivást,sok barát§t szereztünk.
beíogadon egy autasta 

'iatalt,akanek 
ez az egyetlen szórakozási lehetösége,jól érzi magát

össégü tt kben,versel,én ekel.
munkát is íelvállalt egyletúnk.Takariiunk,parkot gondozunk,kel!ékeket szállatunk,ielmezeket

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabáyhely: bek.

cxc.törvény a nemzeti köznevelésről CLXXXlX.tv, önkorm
3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1oo00

kultúrálas örökség védelme,megövása.hetyi kultúrális é!et élénkité§e.A !nüsorokra valö
készülésse!i§meretszerzés,képességíeilesztés,önbizalom növelése.Sérült embérek bevonasa

lehetÖség bizrositása a közösségi életre.Önkéntes munkánkkal szebbé .emberibbé tesszük
nyság i fel l épések b iztositiák a kü l önböz ö korosztályok, §érü lt em berek

és

Kitöltő ve rzió : 2.65.0 Nyomtatvány v erziő: 5.2 Nyomtatva: 20í5.05.20 í5.36.03



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

szervezet neve:

Sándor

4. Közhasznú tevékenység érdekében íelhasznált vagyon kimutatása (Ad atok ezer íorintban.)

4.t Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pénzeszköz 1 634 múködési,rendezvényi
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

lekötött tartaIél 0 tartalé}

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

tárgyi eszköI
közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznát vagyon kimÜtatiisa
(osszesen) 1 634

közhasznú tevékenvséo érdekében

'el 

has. .znált vagyon Éam Ütatása
(mlnoosszesen) 1 634

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Élőző év Tárgyév

150

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti iutattás megnevezése Előző év Tárgy év

0

cél szerinti iuttatások kimutatása(összesen)' 150

céI szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en) 150

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tár1yév (2)

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

A. Yqle!9 tisztségvise!őknek nyújtott
Junatas osszesen:

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verziő:S,2 Nyomtatva: 20í 5.05.20 15.36.03
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

Sándor

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verziő:S.2 Nyomtatva: 20í 5.05.20 í 5.36.03

7. Közhaszn ú jogállás megál lapításához szü kséges mutatók
(Adatok ezer fointban,)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétet 869 1 531

ebből:

c. A szeméIvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőzó rendákézése szerinti felhászná!ásáról szótó
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 2L8 158

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturáis alapiaiból. illetve
a Kohézióé Alapbó! nyújtott tamogátas

G. Korrigált bevéte! [B-(C+D+E+F)] 651 L373

H. Összes ráíordítás (kiadás) 828 1 634

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás
U

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 828 163l
K. Adózott eredmény

41 -103

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekíi önkéntes
tevékenvséqet véoz6 személvek száma
ía közérllekú önköntes tevékénvséorő] szó!ó
2005. évi LXXXVI| l. törvénynek Íre g-f ele!ően) 1t 30

E rőf o rrás e l l átotts ág m utató i Mutató teljesítése
lgen Nem

EcÍJ/, 32. § (4) a) KB7+B2y2 > 7.ooo,o0o, - Ft] x D
EcN.32. § (4) b) [K7+K2>=0] ! a
EcN. 32. § G) c) [(l 7+ l 2 -A7-A2)/(H 7+H 2)>=Q p§,] ! B

T ársad al m i támog atottság m utatói Mutató teljesítése

EctV, 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] a D
EctV. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 B !
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] B n

( (



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Támogatási program elnevezése:
nr ü ködés seg itése,a li elyi önko rmányzanól l ovasnap i ren dezvényre

Támogató megnevezése: [}emz eti E gyünm ü köd ési Alap. lrelyi ön kormállyzat

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés B
nemzetközi íorrás D
más gazdákodó !

Támogatás időtartama: lorq .os,zr-zors,03,2o ttvÉru 2014.01.01._2014.12,31.,HELYl ÖNKoRMÁNYzATi

Támogatási összeg: 450

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg: 390

- tárgyévben folyósított összeg:
450

Támogatás típusa: visszatérítendő f] vissza nem térítendő m
Tárgyévben fe!használt összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi 24o

Felhalmozási

összesen: 24o

Támogatás tárgyévi íelhasznáásának szöveges bemutatása:

A HELY! ONKORMANYZATTOL KAPOTT TAMOGATAST LOVASNAP! RENDEZVENYRE FORDITOTTA EGYLETÜNK.
§ NEA PÁLYÁZAToT EGYLETüNK MüKöDÉSRE HASZNÁLTA FEL: BÉRLET! DiJ,MoBlL TELEFoNDiJ.HoNLAP
MEGúJ|TÁS,IRoDASZEREK,AUToBUSZ KöLTsÉGE,RENDEzVÉruvexeru HASZNÁLT RUHÁK ,EszKózöK,NYoMTATo
,AViTÁsl KÖLTSÉGE

Az uzletl evDen vegzen ToDo teveKenysegeK es programoK Demutatasa
21 ALKALoMMAL VÉGZETT EGHYLETÜNK KULTÚRÁLIS RENDEZVÉNYT.EBBÖL 9 ALKALoMMAL HELYBEN,1z
ALKALoMMAL vlDÉKEN,
HELYBEN ruÓreoÉlurÁN,KöNNYüZENE| MüsoR,PüNKösDt LoV.ASNAP,3 NAPos VÁRosFEszTlVÁL,AFtADl
yÉRTANúK NApJA,ERZSÉBET-NAp,ADVENTI MüsoR.
t/tDÉKEN sziNDARABoK,NóTADÉLuTANoK,KöttHY[izer*et MüsoRoK,
IöTÉKoNysÁcl ReruoezVÉNyEK lsKoLÁNAK,övooÁnnx.lDösEK oTTHoN LAKöINAK,SÉnülr EMBEREKNEK.
lNKÉMrEs MuNKA vÉGzÉsE:TAKARITÁs,pARKRENDEZÉs,JELMEzEK KÉsziTÉsE,KELLÉKEK szÁLLiTÁsA,

szervezet neve:

Farkas Sándor Egylet

Kitöltő vezió:2.65.0 Nyomtatvány vezió:5.2 Nyomtatva: 201 5.05.20 í 5.36.03


