
kettős kön}ryvitelt vezető epyéb szervezet esvszerűsit
éves beszámolója és köihasznúsági meTÍéklet PK-342

2017. e\I

A szervezetet nyi|vántartó bíróság hegnevezése:

16 szolnoki

Béküldő adatai (akinék az ügyfélkapuián keresztüI a kérelém beküldésre kerül)

szervezet l Jogiszemély szervezeti €gység f6bb adatainak megielenítése
(Elch@alk6l|iólté. ese|én nasóh - nen lrhaló . me2ók)

Előtag családi név

Gön.zöIné Molnár

Első utónév

Jüdit

Továbbj utónevek

születésinév; Judit

születési orság neve:

szOletési település neveI

születési ideje: FFT']d-m-m

Nyilvántartási szám:

ldőszak terjedetme:

ffi-m Tárgyév: r,TOITn
eoészevft| IöíedékéV! ffiE-EE-m Effi-EE-ElFl

idószak kezdete id6vak-Vég€ --

3 3

Ny.v.:2.2 A nyohlatvány papír á|apon nem küldhetó be! NyolÍltatva: 2018,05.23 20,50.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet eg5lszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági me|léklet l pr_ao,

20t7. év

A szerv€z€tet nyilvántartó bíróság megnevezése:

16 Szolnoki Törv,

ldószaktérjédelme: esészévB töredékévE EFmr]-m-EE EEEE-EE-EE
idóSzak kezdeie idószak Vége

E;FTn

Válassza ki, hogya beszámoló (és közhasznúsági mellékl€t) az alábbiak kőzül melyikre vonatkozik!

b. Joqiszemély szervezeti eqy§ég (származtatott jog i személy)
8!

Rilr1 DsE

szervezet §zékhelye:

t,a"vtto..atl, 
§lo[ólP

Ha7szám:

TeIepülé§:

KöZlelületjelleqe:

E---__l Lépcsőház: f-__l Emelei: E onu

Jogi szeméIy szervezeti egység nevé:

Jogi szémély §zervezeü egység szókhe|ye:
líányítószám: !|-|!
KOzterület neve:

Ha7számj

NyilVántartásiszám:
(Jagj szerné ly sze Nezelj é?ysé g . se tébe n: "Anyasze rveze ()

Bejeqyző határozat száma:
0ór) ,zefrél, szefuezeü eqyse! e*leben.
) óar 1ze héll|é hv ilv an )ió h alárózal ,2 aha)

szervez€t l Jogi szenély sz€rvezeti égység adó§záma:

szervez9l 
' 
Jogisz€mély szervezeti eqység

kepvlselÓlénék neve:

Képviselő aláílása:

Kelt€zés:

szolnok

Település:

trE_@-rrr.r.T_[n3l4l3

m.m. E,I?T4-Tll /FI-n /M

EEEEEEm-E-EE
Gönczölné Molnár Judit

,,lRA14 "

9oLr.ro!EEEE-EE-EE

Ny.v.:2.2 A nyomtatv]ány paph alapon nem kitldheld be! Nyomtatva: 2018.05.23 20.50.52
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A kettős kön}ryvitelt vezető egyéb szervezet eg5iszerűsített
éves bószámolója és kölhasznúsági meiÍéklet PK_342

20t7. é,í
sz€rvezet / Jogi személy sz€rvszeti egység nevé:

RÁl\4 DsE

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon ném küldhető be!

Az egyszerűsített éVes beszámoló mérlege

Előző év Előz6 év
helyesbítése

Iálqyév

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

A, Beíektetetteszközök

l, lmmateriális jáVak

ll, Tálgyieszközók

lll, Belektelett pénzúgyi eszközök

B, FolQóeszközök 2 254 2 356
l. készletek

ll, követelések

lll, Éíiékp+írok

lv, pénzeszközök
2 254 2 356

c. AktíV időbe|i elhatárolások

ESZKÖZÓK ÖSSZESEN
2 254 2 356

FoRRÁsoK (PASSZIVÁK)

D, saját tőke 2 248 2 356
l. lnduló tőke/jegyzett tőke

]l. Tőkevátozás/eredmény 1,797 2 24a
lll. Lekötött tanalék

lV, Énékelési tanalék

V, TárqyéVi eíedménv alaDtevékenvséoból
Eörhasznú tevékényséqbdl) - - 451 108

Vl, Tárgyévi erd€mény Vállalkozási tevékenységb6l

E, céltaítalékok

F, Kötelezettségek

l, Hátrasoroll kOtelezeilségek

ll, Hosszú lejáratú kótelezettségek

lll, RöVid lejárail kótelezetlségek

G, passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
2 248 2 356

Nyomtatva: 2018.05.23 2o.5o,52



@mTlffibdl
|",,|P{l
lt llN

A kettős kön}witelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bÖszárnolója és kölhasznúsági meÍÍéklet PK-342

20L7. év
szervezei / Joq i szeméIy szsrvezeti egység neve:

D§a

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Alaplevékenység Vállalkoziási tevékenység

1, Énékesítés nettó árbevétele 622 662 62z 662
2 Ákt Vált saját teljesíimények

3, Egyéb bevételek 1,423 1l§5 1423 1455
ebból:

- iagdíj a2a al2
- alapíiótól kapott bef izetés

- támogaiások 611 627 611 627
ebből:adományok

4, Pénzúovi műVelétek
bevételei-'

A, osszes bevétel (1+-2+3+4) 2 o45 2 Lll 2 o45 z 1,L7

ebból lozhasznU tevékenySeq

5, Anyagjellegű ráíoídítóok L 245 L a37 L 245 1837
6, személyi jellegű ráíoldítások 349 136 349 136
ebből: ve2elő tiszlséovisélők
iUttatásai

7, ÉÍtékcsókkenési leftás

8, Egyéb íáfordítások

9, Pénzüovi míiveletek
ráiolditásái 36 36

B, Összes láíordiias
(5+6+7+8+9) 1594 2 009 1594 2 009

ebből.köZhasznú tevékenység

c, Adozás eloti eledmenv
(A-B) 451 108 45L 108

10, Adóf izetési kötelezettséq

D, TálqyéVi eredmény (c_10) 451 10a 457 10a
Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon neh küldhetai be! Nyomtatva: 2018.o5.23 20,5o,52
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A kettős könywitelt vezető esvéb szervezet esvszerűsített I

éves bászámolója és kö-Íhasznúsági meTÍéklet l 
"ro_.o,2OI7. őv

szervezet / Jogiszemély szervezéti €gy§ég neve:

DsE

Az egyszerúsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. ,'.dalók ezer fo nlban l

Tájékoztató adatok

A, Közponli költségvelési
támoqatás

ebből
- normalíV támogatás

B, Helvi önkormánvzáii
koltséÓVetési támoi]atás 611 627 611 627

ebbő]:
_ normatíV iámoqatás

C, Az EUróDaiUnió slrul,llrrális
alapialbol, illetve a Kohez os
Alaliból nyú]tott támooátas

D. A2 EUíóDai Unió l,óltséd-
vetésebdl üaov más államíól,
nemzetközi s7?íVezettóI
származó iámogatás

E, A sz€mély |óvedelemado
meqhalálozott részének a2
adózó rendelkezése szelinti ícl_
használásáról szóló 1996, éVi
cXxVl,törvény alapján áíutalt
osszeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Ny.v,:2.2 A nyomtaüáhy papír alapon nein küldhető be! Nyomtatva| 2018.05.23 2o,50,52

Könyvvizsgálói
Az adatok kónyw]zsgálattal alá Vannak lámasztva, !'nen B *".



A kettős könywit€lt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l nna_ao,

20l7.év l

1. szervezet/ Jogiszemély szervezeti egység azonosító adatai

1.1Név: szeruez€t

JS§

1,2 székhely: sz€rv€zet

EEm Telepí]lés:

Emelet f 
*_l

1,2 székhely| Jogi személy sz€rv€z€ti eqység
lrányílószám: f!ffi ra"*te.,

gazszam: [---l Lépcsőház: I emelet

1.3 Bejegyző 
' 
Jogi személlyé nyilvánító határozat s2áma: m,m.H,FI4mmrffi

1.4 Nyilvántart]ási sám: ('Arva9eNezet)

1.5 szeívezet t Jogi személy szerveieti egyséq adószáma:
m-Etr- 3l4l3

EEEEEEEE-E-EE
1,6 szerv€zet/ Jogi személy szervezeti egyseg
kepVlselo|enek neve: Gönczölné [.|olnár Judit

1.1 Néu Jogi személy §zervezeti egység

2. Tárgyévbeh végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékehyséqek bemulatása

7, óv!én 14 285 spöl(olóltk Veísel'y.,en a VáIo5l. Dleuyéi ds otslágo9
n, Legnnly.lra' a{éairá§an nlezea !.;§, ai§zásba; é§ Ú;p yás lalo-anigástlan

}n(llrk lészt. Válo§a rliikó:illlpián 4 elsö1,19ly9rést. 6lllasodlI llelyz€zésl és 8 harll;adik helyezésiénlli)k
. A nresyei diáko]'§piai Verse§yeks. 18 .]§ó'lelyezésl, 8 §á§odik lelyezé§t é§ 1' l]armadik helyezé9{

el. Az orsza§§s aö§aökon két c§ap' é.i el 1helyezást, sgy csapál2. és 
':rrc|rl 

3. ljely iuloir nlég
( a doboqón,Kaent€lkedö erednényca.k D'ákolilllpla] Dajnok len l. korcso!§nban páiDa]lol Vivó
.nrk, 5 íOs ásrcbik Up3 csapalunk a: .r§zágos dlákolllr]piáD 2. helyezésl én el, Velsényronrk *ajak

MK,l2í100 ln_en 3., kotélu§rá§::an lonnáció s2akaghan 3., kaiate sporágba. kiizd'6l.rtlr$ 3,
i ének el,

3. Közhasznú tevékenyséq€k bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabáIyhely:

3.4 Közhasznú tevékénységből ré§zesülők létsálna|
3.5 Közhaszhú tevékenység főbb eredhényeiI

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem k0ldhető bel Nyomtatva| 2018.05.23 20.50.53

közterület neve: Közierület]'e|lege:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági mellék]et l n^_ro,

szervezet / Jogisz€mély szervezeti egység nev€:

DsF

7. Közhászníi iogálás megállapításához sz0ksége§ mutatók

Előző éV (1) TáígyóV (2)

B. Éves összes bevétel 2 o45 2 LL1

ebbőli

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részenek az
adózó rendák'ezése szerinti íelhásznalásaról szóló
1996. éVi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

o. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatlás

F, Az EurdpáiUnió strukurális alapiaiból, illetvé
aKohéziós Alapból nyúitotitámogá'tás

G. Korragált bevétél [B-(c+D+E+D] 2 o45 2 LL7

H. összes ráíordítás (kiadás) 1594 2 009

l, Ebből személyi jellegű ráfoldítás 349 136

J. Közhasznú tevékehység ráfordít]ásai

K. Táígyévi eredmény 4s1 108

L. A slervezel munkáiában kozremOkodci közerdekü önkéntes
tevekenységet végző'sremélyek szama
ía közéldekű önkéntes tevékenvséoről §zóló
2005. eVl LxxxVlll. törvenyn€k Í.eq-felelően)

E Ó f o rr ás e ] l átottúg m utat Ó i Mutató teljesítése

lgen

Ectv, 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 7.00o.oo0, - Ft] B !
Eclv, 32. § (4) b) [Kl+K2>=a] tr !
Ectv. 32. § (4) c) ftlx+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=a,25] ! tr

T árs ad al m i tám o g atottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32, § (5) a) [(cl+C2)/(Gl+G2) >=o,o2] tr x
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=o,5) ! B
Ectv.32. § (5) c) I(1+L2y2>= 10 u ! x

Ny.v.l2.2 A nyomtatvány papíí alapon nem kü|dhető be! Nyomtatva: 2018,05.23 20.50,53



A kettős könvwitelt vezető esvéb szervezet epvszeűsített l

éves bószámolója és kö-ihasznúsági mŐÍéklet l ,n_.ro,

20L7. év
szerv€zet 

'Jogiszemély 
sze ezetiegység neve:

,§E

Támogatási plogíam elnevezése: sporttámogatás

Támogató megnevezése: szolnok lMegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Támogatás íoríása]

köZponti kö|tséWetés !
önkormányzati költségvetés B

!nemzetkózi folíás

má5 gazdálkodó !
Tlámoqatás idótarlama: 2017.január 01-2017. d€cémber 31.

Támogatási összeg: 627 000

- ebből a tárgyéVre jutó összeg| 374 000

- táígyéVben íelhasznát ósszeg: 374 000

- táígyévben folyósított összegj 627 000

Támogatás típusa: Vjsszaiéíílendő ! Vissza nem téíítendő 
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcimenként:

személyi

Dologi 374 000

Felhalmozási

374 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöVege§ bemutatása:

Az üzleti évben Végzétt 
'őbb 

tevékenységek és programok bemutatása

hogy egyíetol,Jb lskolal lanu@i
csak kedfiélésbö] iinak.a.é§r.. Á 20:7_éq óvh9" .,'--""rr;*,* ".^-^lr" ";-.- "ii .^ i"-.,, .:_'_:: '*--

il:il{_1].e:le;1 ,o1i€s évber .,,' egyesu l siD el" sponotox szjnra :ÓÓ to xo*r 
^.,o9,ort E§yesületiillk ez óvben is ré§?l v?lt az agkolal oTP-i4oL eozslk-'progl*"r.,-" Á -pr.iraá "p..;g 

,i"rl".
lbdáDan is sr.lnok váro§ §ri§a va§yun§ kis2éleslNe .-r alsós csapalókkal. Ko§árlaidába bekaPc;§'ód(!.nk a

:a-pro§lanrba, sakk s|]§í.c§.p§ntlkb' c§dkke|ö e létszátll, de áz eád lé.y"i "". ","i"Ji"ii ái,-!;il;i; 
-

í.:,^:.:*::9]:"^ ?]ll..!oiji!!1 *laól<ssies_9l32oknak a§poílolóink]a'., akik.óDb éVen á! !öb, sponágba.
nyújtoíak. A városi pontvs.seny ósszeiítötren zotZ, évben a dlákollt plált l, 

"*r-oiJO.-1i*rll, i'

Nyomtatva: 2018.o5.23 20.so.53
Ny,v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü|dhető be!


