
Az egyszeres kiin5ruvitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsitett beszániolója és kÍizhasínrisagi melléklete I rn.r+r

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

2 PécsÍ Törvé k
BekÜ|dő adatai {akinek az i.igyfélkapuián keresztül

Tárgyév:

a kérelem bekii|désre kerül)

Viselt név:

Szü|etési név:

Anyja neve:

E|őtag

l---l
Családi név

Dohovics

Első utónév

Andrea

Dohovics Andrea

Kocsis lrén

Születési ország neve:

SeüIetési te|epiilés neve:

Szii|etési ideje:

Várpalota

rlr'leE-ElEl-mel

További utónevek

ar

Szervezet neve:

a;si Kurliuralis EWeslilet

szervezet székhelye:
Irányítószám EEEH Te|epÜ|és: Majs

KözterÜ|et neve: áncsics M Kozterü|et je||ege: r;--**l
arto, l-----lHázszám; F- --l Lépcsőház: l___l Eme|et:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

$zervezet adószáma:

tffiffi ElmEmtngleJ4-tffi
ffi-EE-
1lt8lt3 ito ltslt6,t7il8 -E-EE

Képviselő neve:

Képvise|ő aláírása:

Keltezés:

Majs

ényi János

EEEE-EE-EE

MAJsI XuLTuRÁLls EGYEsÜLET
7783 Majs, Táncsics u.378.
Adószám: 1 83o5678.í.o2

Szlasz, : 501 0oo64.í2000021
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúságÍ melléklete I rx-r+r

Az egyszerűsített beszámoló mér|ege
(Adatok ezer farintban.)

E|őző év E|őző év
he|yesbítése

TárEyév

ESZKÖZÖK 1nxrÍvÁr;

A' Befektetetteszközök

|. lmmateriá|is javak

ll. I argy eszKozoK

l||' BeÍektetett pénztjgy| eszkozÖk

B. Forgieszközök 33€ 291

l' Kész|etek

||. Ktvetelések

|||' Ertékpapírok

|V. PénzeszkÖzök 33S 291

ESZKÖZoK ÖsszEsrru 33S 291

FoRRÁsOK (PASSZíVAK)

C' Saját tőke 338 zó.

|' |ndu|ó tőke/jegyzett tőke

||' Tőkeváltozásleredménv 2L1

||l. LekotÖtt tarta|ék

|V' Tárgyévi eredmény a|aptevékenységbő| L21 -5:

V. Tárgyévi erdemény vá||a|kozási tevékenységbő|

D. TaÍta|ék

E. Céltarta|ékok

F' Köte|ezettségek L'
|' Hosszú |ejáratÚ köte|ezettségek

||. Rövid |ejáratú köte|ezettségek il,

F0RRÁSoK tsSZESEN 33! 29i

Szervezet neve:

I Kultumfii!s Egy*stii*

Kitö|tő verziő:.Z.7 0.a Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatvar 20L6.04.18 08.33.32



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

Szervezet neve:

si Kulturá|,is Es:re*t*|€t

Egyszerűsített beszámoló eredmény.|evezetése (Adatak ezer farintban.)

A|aptevékenység Vá|lalkozási tevékenység Osszesen

elóző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév elózo év tárgyév

A. Véo|eoes pénzbevéte|ek,
e|számoli beüéte|ek (|+||) 45t 56C 45€ 56C

|. Pénzügyi|eg rendezett
bevetelek 45( 56C 45€ 56{

ebből:

' t?gdl' a|apítitó| kapoti
neÍ|Zetes 3Í 4i 4t

. támogatások 30t 5tE 30t

'egyéb bevéte|ek 11t 11Í

||. Pénzbevéte|t nem ie|entő
bevéteIek

ts. Veq|eqes pénzktadások,
eIsiárfr oIt iáford ítáSoK
(lll+lv+v+vl) 32Í 613 329 61:

|||' Ráfordításként
érvényesíthető kiadások 32€ 61: 329 61:

|V. Ráfordítást ie|entő
eszközvá|tozásbk

V. Ráfordítást ielentő
e|számo|ások 

.

Vl' RáÍordításként nem
érvényes íthető kiadások

C. Tárqvévi
(t-ilt-vl)-

pénzÜgyi eredmény
a21 -t'i LZt _Ea

D' Nem pénzbeli rea|izá|t
eren:ény [||-(|V+V)]

E. Adózás e|őtti eredménv
(l+ll)-(lll+lV+V) L27 -53 L21 -Et

Kitöltő verzió :2'70.0 Nyomtatvány verzió :5.3 Nyomtatva: 2016.04.L8 08.33.32



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszeríísített beszámotója és közhasznúsági melléklete pK-14l

Szen ezet
neve: si l{rrlEHr*lis E$,yestile!

Egyszerűsített beszámo!ó eredmény.|evezetése 2. (Adatake.erfarintbarr.}

Alaptevékenység

tr' Fizetendő társasági adó

G. Adózott eredmény (E-F)

H' Jóváhagyott osztalék

|' Tárgyévi eredmény (G-H)

B' He|vi önkormánvzati
kö|tsé$vetési támo.gatás

C. Az Éurópai Unió struldurá|is
a|apiaibo|, í|letve a Kolréziós
A|apbó| nyújtott tánrogatás

D. NorrfiatíV támogatás

E. A szemé|yi jövede|amadó
meo hatát ozótf reszének adózó
renöeIkezése szerinti felhasz.
náíásáró| szóló ].996. évi CXXVI
törvény alapján kiUta|t összeg

F. Közszo|gáltatási bevéte|

G. Véqieoes pérrzbevéteIekből'
elszário|I beúéteIekbő| a kőz-
hasznú tevékenység bevéte|e

H. VéoIeoes oénzkiadásokbó|,
e|számo|t ráfbrd ításokb ó| a köz-
hasznÚ tevekenvséq érdekében
fe!rnerü|t oénzkiádáé. ráfordítás

|. Veq|eqes pénzkiadásokbó|,
elsz#irof t ráYord ításokLró| a
szemé|yi jel|egű ráÍordítás

AZ adatok konywizsgá|atta| a|á vannak támasztva.

Tájékoztató adatok

Kittjltő verzió:2.70'0 Nyomtatvány verzió:5'3 Nyomtatva: 2016.04.1.8 08.33.32



Az egyszeres kiinywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági me|léklete PK-141

1. szervezet azonosító adatai

1.3. Név

si KLeltUrá.lis €$yBsiilet

1..2 Székhe|y

Irányítószám. EEHE Te|epÜlés:

Közterü|et

i."|ázszám:

ánesics M KözterÜlet

t----l
jellege:

Ajtó:

utca

lszs I Lépcsőhiíz: r_--l Emelet:

1".3 Bejegyző határozat száma: EE.EE t6l-oaq6nlm9_E'EE
1-.4 hJyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

m-m- 1l1l1l3

ol5l6ll7 -E-E]IA
1'6 Képviselő neve: Tényi János

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

si t{ü ltu r*:.is Eg}Éesiilet uZfues feft.$ a|em a tele.púlés kultr.lráJi* Él*tsnek f6 rrrerg*rt! rugój*.
?s15 évi tevéhenysége &wiígt jsnrét m€st€rgmt*t|€ őa$ftBl a ku|tur'á|is és seatlgdi*l.6s fsrtllék*L ,ar!!ely*k
in.derr gerrerssió i*s m,épesop*l''rt seáÍBáÍé e|Érh,etöefu v*lÍ*lr-F&ntes sE€f,qp€t tBltd'tt be a. telep{ilás ku|tur*!i.s
tr{'sesási Életén.qft srert*ga€séfu'e!t,|.!.sEE*!*Íült a l(Lrlti}rá:tis so}<seinEsághgz ksEiisségi tisseetartss
eher*gjának m*gter*mtÉséhez"Kiilonf.él* lexs*xvÉny*iv*l llozz{i.árxlt * tai'e{issági élgt t.e**ryt*rtésél*ge.

l.6sgs$tB{té !d&.Is kr'\Es.€s |*kess.tgán*k teg:j*i ktÍz*irr prárbeseéd. és kclcsgiru.rís esyÚÍ{mlik.}dés létr*.!i*ttét.
ligrd€z.Eel végss sl&rsn *t*|epülás k*izt}sssg*rr*Ic,sEslid.srltás*r és.ln'üvel.&dését segít*itte *|6'
Es15.éb.i mufi::{íselÉ*ddüEr}(ét t.Eljesít€ttgo '*l év krie:bgnl t}i Fajt*sÍinrráE. Í:e.ad*Ísl nuEalmasan rrr€söid.alt*.
: eg}resi"ll€t '44f.üs t*ss"iq,&, !á*'&trint a 1s4tö timkár-ltes segítö r,regyméné&be* hazeáiérs|t # sEervgEet

ához"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.]. Közhasznú tevékenység megnevezése: ku]turá|is tevékenység,kulturális örökség megóvása

3.2 Kizhaszn ú tevé kenység hez kapcso|ódó közÍe|adat, jogszabá|yhe|y: 2o11. évi cLxXxlX.TV

J.ó

3.4
J.3

KozhasznÚ tevékenység cé|csoportja: Minden
Kőzhasznú tevékenységbó| részesü|ők |étszáma:

KözhasznÚ tevékenység főbb eredményei :

3800

tölt*ssn*l{ nreg{*i*|s szllrtfr hie.tosítás*" krlietlsségépítö és megtartö
ének *x&sítÉsq-

Kit{'ltő verzió:'Z'7 o.o Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatua: 2016.04.1-B 08.33.32



Az egyszeres könywitelt vezető egyób szervezet
egyszerűsített beszámolója es közhasznúsági melléklete PK-141

Szervezet
neve:

si .Kultt*fális Egyestilet

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

Alapadatok E|őző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 456 56(

ebbőt:

C. A szemé|vi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó re ndd| kézése szeri nti fe|hásználásáról szóló
1996. r4vi cxxvl' ttrvény alapján átutalt összeg 7t 9€

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból' il|etve
a Kohézióó Alapbó| nyúitott támogatás

G. Korrigált bevéte| [B.{c+D+E+F)] 378 462

H. osszes ráfordítás {kiadás) 5Z: 613

l. EbbőI személyi jellegií ráfordítás

J' Közhasznú tevékenység ráfordításai 321 tr l.:

K. Adózott eredmény L21

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű Önkéntes
tevékenvséqet véqző -személvek száma
ía közérÍlekíi önkőntes tevékénységről szóló
2oos. evi LXxXVll l. ttirrvénynek meglelelően)

161 19:

E rőfa rrás e l I átatts ág m utatói Mutató teljesítése

{gen Nem

EctV. 32' S $) a) KB1+B2)/2 > j..00Ü,0Üa, - Ftl n tr
Ectv. 32. S (4) b) {K7+K2>=01 wl

t r\l n
Ectv. 32. 5 #) c) [tI+t2-A7-A2)/(H1+t12)>=Q,B$] n x

T árs ad al m i támag atattság m utatói Mutató fe,'esíÍése

Ectv. 32. S (5) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=0,02] x u
Ectv.32. S (5) b) YJ1"+J2)/(H1+H2)>=0,51 tr n
Ectv. 32. s {5) c) KL1-+L2)/2>= 1.0 fő] x u
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