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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

353 101

353 101

2 493 2 436

58 4

2 435 2 432

12

2 846 2 549

2 777 2 496

100 100
3 667 2 677

-990 -281

69 53

69 53

2 846 2 549
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

1 788 3 291 1 788 3 291

1 1

1 789 3 291 1 789 3 291

1 789 3 291 1 789 3 291

2 075 3 163 2 075 3 163

306 0 306 0

219 0 219 0

386 408 386 408

12 1 12 1
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

2 779 2 779 3 5723 572

2 779 3 572 2 779 3 572

-990 -281 -990 -281

-990 -281 -990 -281

-990 -281 -990 -281
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 1 1 7 Budapest

Karinthy F. út

2 2115

3  1 2 P K 6 1 1 4 1  2 0 0 1

0 1 0 1 0 0 0 8 4 8 6

1 8 2 4 4 9 1 3 2 4 3

Koleszár Bazil Péter

Kultúra, színház, színházi nevelés

előadóművészeti szervezetek

2008. évi XCIX. tv. 1§ 1. -ben, és a 3§ 1. és 6. bekezdésében foglaltak alapján

Kult. események iránt érdeklődő fiatalok és felnőttek

12000
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Szervezet neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

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

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

Művészeti vezető 219 0

219 0
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Szervezet neve:

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. 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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Junion Szíház Közhasznú Alapítvány

1 789 3 291

1 789 3 291

2 779 3 572

306 0

2 779 3 572

-990 -281

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.06.08 11.36.20



Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

01 Fővárosi Törvényszék

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2016.06.08 11.36.20



PK-142
PK-142-02 Szöveges beszámoló

Junion szervezet kiegészít melléklet.pdf



1 8 2 4 4 9 1 3 9 0 0 1 5 6 9 0 1

StatisZikai számjel

0 1 0 1 0 0 0 8 4 8 5

Nyilvántartási száma

J u n ion Színház Közhaszn ú Alapítvány a szervezet megnevezése

1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.11.21. a szervezácíme

2015

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálattal nem alátámasztott.

l. Áítalános rész
ll. Specifikus rász

1. melléklet - Befektetett eszköz tükör
2. melléklet - Készletek leltára
3. melléklet - Követelések leltára
4. melléklet- Értékpapír leltár
5. melléklet - P énzeszköz \eltár
6. melléklet - Saját tóke alakulása
7. melléklet - Kötelezetts égek leltára
8, melléklet - ldőbeli elhatárolások leltára
9. melléklet - Átlagoséllományi létszám alakulása
10, melléklet - Közhasznúsági tevékenység bemutatása

llw4r,,|,'
a szeryezá vezetoje

Keltezés: Budapest, 2016, máius 5,

í#ffi
(képviselője)



Kiegészítő melléklet 2015, év

l. Általános ré§z

1. A civil szervezet bemutatása

Neve: Junion Színház Közhasznú Alapítvány
kózhasmúsáqi fokozat: kőzhasmú

Székhelve, í í 17 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.11.21.

Telephelvei:

Nülvántartási száma 01-01-0008486
Adószáma: 18244913-2-43
statisztikaiszámiel: 1B244913-90a1-569-01

Alapítás időpontia: 2aO2.03.19

képviselő koleszár Bazil ?éter

cél szerinti tevékenvséqek leírása

Aszínházi kulturális élettámogatása, olyan önálló szinházi elóadások létrehozása, amely nem feliétlenül
akar új színházi stílust teremteni, de megpróbálja a prózai színhéa hagyományait egyesíteni a mozgás-
színházzal és az újszerű dramaturgiával, de mindenképpen elótérbe helyezve a Sztanyiszlavszkij-féle
színhézelméletet. Olyan sokoldalúan képzett színészek nevelése, akik fizikailag és lelkileg egyaránt
alkalmasak egy ilyen rendkívüli mesterségbeli tudást igénylő színház művelésóre,

Könweló; Boronyák Ágnes
PM reg.szám: 154aa7

2. A számviteli politika meqhatározó elemeinek bemutatása

Az egyesület a számvitelről szóló 2000, évi C. törvénynek, a 224l2a00. Kormányrendeletnek megíelelően
közhasznú egyszerűsített beszámolót készít.

Az üzleti év és mérlea fordulónapia
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári éwel. A mérleg fordulónapla az üzleti év december 31.

napja.

A könvwezetés módia
Az egyesület a számviteli törvény e|őírásainak megfelelően a kettős könywitel szabályaí szerint vezeti

könyveit.
A költségeket kzárőlag az 5, KöItségnemek számlaoszíály számláin könyveljük,

Az eszközöR besorolása
A számviteli törvény szerint a termelöeszközőket a befeKetett eszközök, illefue a fargóeszközök közé
rendeltetósü k, h asználatu k al apján kell besorol ni.

A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják a
tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb idószak alatt elhasználódnak vagy kikerülnek a
vállalkozásból.

Amennyiben az eszközők használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a
működést tartósan már nem szolgálja vagy fordíbta, akkor azok besarolásá meg kell változtatni; a
beíeKetett eszközt át kell sorolni a íorgőeszkőzök közé vagy íordíbla.

Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határoaa meg, és ennek alapján kell állományba venni a
befektetett pénzúgyi eszközök vagy a forgóeszközök között,

Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően,
legkésóbb az üzleti éV mérlegének készítésekor.



Kiegészító meltéklet 2015. év

Am m orti zációs pol itíka
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez {bruttó értékhez) viszonyított

arányát a rendeltetésszerűhasználatbavételtól, azüzembe helyezéstól kell alkalmazni
A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik az územbe helyezés napjától a kivezetés napjáig.
A 10ü ezer íorint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy elöállitási

költségét ahasználatbavételkor éÉékcsökkenési |eírásként egy összegben elszámalluk
Terven felüli amortizációt csak akkor számol el az egyesület, ha az eszköz értéke tartósan lecsökkent,
feleslegessé vált.

követelések és kötelezettséqek értékelése
Az egyesület a követeléseket könyv szerini érléken értékeii, kivéve a külföldi pénzeszközre szólő
Az egyesület a követeléseket könyv szerini értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szóló
A külföldi pénzeszkőzre szóló követélsekés kötezettségekértékelési szabályai azalábbiak:-
A valutában, devizában nyilvántartott követelések és kötelezetiségeka mérlegben a teljesítés napjára (illetve
Ha a követelés egyedei minősíiés alapján várhatóan nem térül meg és aztartós és jelentős az egyesúlet
érté kvesáést számol el.

Jelentős összegű a hiba

Ha a hiba felíárásának évében, akúlönbóző ellenőrz ések során, egy adott üzleti évet érintóen

iévenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő -

értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőzöll üzleti év
mérlegfőösszegének2o/a-át, ill. ha a mérlegfóösszeg2ó/o-a nem ha|adja megaz 1 millíó Ft-ot, akkor
az 1 millió Ft-ot.

Az egyesületnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenórzés nem történt.
Az egyesületn él az év során történt ellenórzések jelentósebb összegú eltéréseket nem állapítottak meg

ll. Specifikus rész

Jelen felezethez tartaző sorszámazott mellékletek tartalmazzák a mérleg és eredménykimutatás egyes
tételeihez tarlozó r észletező ki m utatásokat,

1, Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Környezetvédelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközőkkel, veszélyes hulladékkal nem
rendel kezik a szerv ezet.
Cé|tartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt"
Aszewezet a beszámolóban szereplő kötelezettségeit a mérlegkészítésig rendezte.
A tevékenység az alapszabályban lefeKetett céloknak megfelelően törlént és
eredményesnek értékelhető.

2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
A szervezet a beszámolási idószakban kizárőlag az alaptevékenysége körébe tartozó
tevé kenysé get folytatott.

Az üzleti évben a Szervezet támogatást nem nyújtott.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan
törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalízálására.

3, Vezetó tisáségviselők juttatásai
A Szervezet képviseletére a g,évezet elnöke jogosult. Avezető jutlatásban nem részesült
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Kiegészítő melléklet - 2015 tn ion Szín ház Közhasznú Alapítvál

Főkönyvi
hivatkozás A tétel megnevezése

Ertel(
Farint

a b

2,|

22
23
24
25
26
27
28
29

ANYAGOK (Terml ési anyagok)
ANYAGOK, FOGYOESZKÓZOK
BEF EJ EZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉgZ T ERMÉKEK
NövENDÉK-,Hlzo- És eoyÉe Álnrox
KÉSZTERMÉKEK
KERESKEDELMI ÁRUK
KÖZVETITETT SZOLGÁLTATÁSOK
BETÉTD|JAS GÖNGYÖLEGEK
KÉSZLETEKRE ADOTT ELÖLELEGEK

-Ft
-Ft
_Ft
-Ft
-Ft
-Ft
_Ft
-Ft
-Ft

-Ft
0 eFt

]Késszzll.erte]k

]Köwerrelléss,e]k ]Lellrrára

]F ólnrzzeszz]közz ö ]k< lLel|rrára

2,melléklet

3.melléklet

4,melléklet

Főkönyvi
hivatkozás A tétel megnevezése

Erték
Forint

a c

31

32
33
34
35
36
4

KÓVETELESEK ARUSZALL|TASBOL ES SZOLG.
KÓVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOZÁSSRI- SZEMBEN
KöVETELÉ§EK EGYÉB RÉSZESEDÉS| VlsZ. VÁLLALK. SZEMBEN
VÁLTOKÓVETELÉSEK
ADOTT ELÖLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM F|Z. TŐKE
EGYÉB KÖVETELÉSEK
RöT ELEaETTsÉG EK Közü L ÁrsoRolt TÉTELEK

-Ft
-Ft
-Ft
-Ft
-Ft

4 050 Ft

4
4 050 Ft

eFt

Főkönyvi
hivatkozás htéte' megnevezése Erték

Farint
a c

37
- Ebból:

- Ebból:

El-t l EKPAPIF<OK
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
saiát részvénvek. saiát üzl etrészek

-Ft
-Ft
_Ft
-Ft

0 eFt

5. oldal

5,melléklet



Kiegészítő melléklet - 2015 tnion Színház Közhasznú Alapítvál

Főkönyvi
hivatkozás Atstel megnevezése Erték

Forínt
a b c

38 PENZESZKöZöK
- Ebből: lPénáárak

2 432 o55 Ft
2 066 545 Ft
z 43zs55 ?l

2432 eF*

6.melléklet
Sa iiá rr Eő]k,e alla]kurilá.",a_

eFt
TőkeeIem Nvitás Nővekedés csőkkenés AtkönvveIés Zárás

nduló / Jegyzett tóke 100 ,l00

T őkeváltazás / Eredm énv 3 667 990 2 677
Lekötött tartalék
Ertékelési tartalék
Tárgyéw eredmény
alaptevékenység

990 281 990 281

Tárgyéü eredmény
vállal kozási tevékenvséo

2777 l- 281 l - l - l 2496

7.melléklet
Céll.rrarrralló]k,o, ]k

]H[,o." s zzrú lle ir á rra rrrúr ]kö rre]Leze t rrs épo,e]k

Főkönyvi
hivalkozás A tétel megnevezése Erték

Forint
a c

421
422
424
429

Céltartalék a várható kötelezettsógekre
C éltartal ék a jöv őb e ni kö ltsé g e kre
Árfo lyamvesztesé g alapján képzett céttartalék
Egyéb céltaÉalék

-Ft
_Ft
-Ft
-Ft

0
-Ft

aFí

]H[,á rLrra *s,orr,olLL ]kö te]Lez,e ttssó.E,e]l,(._
1-ol(onyvl

hivatkozás A tétel megnevezése tsrtel(
Forint

a b

43,|

432
433

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vál lalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkazással szemben
H átrasorolt köte l e zettséoe k eovéb aazdálka d őva l sze m be n

-Ft
-Ft
-Ft
-Ft

0 eFt

L *&lal maanarraráca

6. oldal

I Főkönyvi 
I I Erték l



Kiegészítő melléklet - 2015 tnion Színház Közhasznú Alap?tvál

hivatkozás ^ 
!E!ga attgvrlgYgégJE

Forint
a c

44
_ Ebből
_ Ebból

HOSSZU LEJARATU KOTELEZETSEGEK
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállak, szemben
Tartós köt. eovéb rész.visz.lévő vállalk. szemben

F t

-Ft
-Ft

0

_Ft
eFt

Fol(onW!
hivatkozás A tétel megnevezése Erték

Forint

1

45
- Ebból:

- Ebból:

- Ebból:

46
47

KOVETELESEK KOZUL ATSOROLT TETELEK
RöVID LEJÁRATU KöTELEZETTSÉGEK l.

szállítók
Rövid lejáráú köt, hÉelek, kölcsönök
Röv. lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben
EGYÉB RÖV|D LEJÁRATU KÖTELEaETTSÉGEK ll.
EGYÉB RöMD LEJÁRATU KöTELEZETTSÉG lll.

43 450 Ft
43 450 Ft

10 000 Ft
-Ft

53 450 Ft
6 eFt

8,melléklet
A\]krt írw ]t rdlőlb ell ii ell]hra rrálro lLás o ]k

]Fassss írw ]r d|őhellü ell]hrarrárollás o]k

FoxonyVl
hivatkozás A tétel megnevezése Erték

Farint

391
392
393
399

Bevétel ek aktív időbeli elhatárolása
Költségek,ráfordítások aktív idóbeli elhatárolása
Hal asztott ráfordítások
A köv.-íelleoü aktív időb. elhat. értékvesáése

,l1 887 Ft
-Ft
-Ft
-Ff

11 887 Ft
12 eFt

Főkönyvi
hivatkozás A tétel megnevezése Erték

Forint

481
482
483

Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív idóbeli elh.
Halasztott bevételek

Ft
-Ft
-Ft
-Ft

0 eFt

9.melléklet
Á t ]La g,o s á]LlLo rnnLárnL)v ii lLé t". zz árnnL al|a][<urllás" a

íő

Atlagos áíIományí
Iétszám Nyitás Növekedés csőkkenés Zárás

7. oldal



I. Beszámoló
§zöveges értékelése

IL Támogatások
részletezése
forráscnként

ilL cél szerinti
juttatások

ATársaság tagtrataTársaságtevékenységébenvalórészvételértdijazástnemkértek

Közlraszrrii tevékenysége során 0 e Ft, válllalkozásibevétnl,
0 eFt. vátlalkazásikíadás,3.291 eFt,közbasznú bevétel, 3.572eFt-közhasznu
kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan -28i e Ft. vagyonváltozás történt,

A szervezet a merlegfordulórrapon 2.436 e Fí, Eszközze1 rendeikezett melyből
2.4352 e Ft pénzeszköz volt.

A szeruezeí a mérleglordulónapon 53 e Ft. Kötelezettséget tarlott nyilván.

Akiadások összetétele és nagysága igenmegfontolt, ésszerú, azelőző évhez hasonlóan
törekedtek a takarékosságra és a köitségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabáIyban lefektetett céloknak megfelelően történt és

eredménye snek értékeihető,

t be nem sorolt szervezettől

tárgvévben cel szerintt iuttatást a társaság nem adotI

IV. Tagdíj



v. Költségvetési
támagatás
felhasználásának
részletezése
(tir gy éx l ó sszes r áf n díás)

Kapott juttatások
és a varyon
felhasználásának
rés1,1eter,ése
(tárgyévi osszes ráfordítás)

VII. Vezetó
Tisztségviselóknek
nyujtott juttatások

t,
77

;/rrr|r::rrr||:r,::,r.r:jz.r:a:|r/,

l Fenntartási köItséeek
L Irodaszerek (]

3 jsvéb anvasköitsés l5C
4 Kellékek 31

Szállitasr költség
6 Postaköitség

Bérlett d 4
8 ltrdetés, reklám, propagaída költségek
9 JLazási és ktküldetesi kre ínapidíi nélktil) ,7,7

10 karbaríartás
1l IntemetTelefon, intemet 101
l,,2 Jogl szot8alE[ílsoK Kol[Se8el

Számvltell-, könlr,wzsgáIatl szolgáltatasok költséget 18(-

14 Múvészett tevékenység 2 165
15 Egyéb igénybevett szolgáltaások 401
16 Egyéb szolgáltatások 4
17 Személy i j eile gíi klfuetések
l13 |,]rtékcsőkkenés 408
t9 isvéb ráiordiások_ adók 1

JSSZesen: 3 572

Kelt: Budapest,20ló. május 5 íW
L4867.i005

(képviselője)
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