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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY-kimutatása
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Vállal (ozási tevékenység

Alaptevékenység

előző év

előző év

helyesbíése

tárgyév

előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

nettó árbevétele
1. Értékesítés
2. Aktivált saját teljesítmények

értéke

3. Egyéb bevételek
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L7 95i

25 05t

- tagdíj, alapítótól kapott

befizetés
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támogatások
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adományok
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a222i
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L222i

4. Pénzügyi műVeletek bevételei
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5. Rendkívüli bevételek
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- alapítótó| kapoft befizetés
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támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
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25 07(
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23 51E

L7 952

23 51í

6. Anyagjellegű ráíord ítások
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7 81t
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7. Személyi jellegű ráfordítások
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9. Egyéb ráfordítások
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11. Rendkívüli ráfordítások

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

c. Az Európai Unió struKurális
ááolainót, íllewe a kohéziós
ÁlaEbói nVújtott támogatás
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1.4 Szervezet adószáma:
1.6 Képviselő neve:
2. Tárgyévben végzett alapcél

szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
egvalósítása 24 érre,
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

oktatás, iskolaelőkészíté

3.2 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

2o]rl-évi clxxxx.w.l3 §/l/bek.6.pont

7 éves

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3,5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámotója és közhá-sznúsági melléklete I vX-t+Z
I

szervezet neve:

rlsrözössÉc aupírvÁny
4. Közhasznú tevékenység érdekébeníelhasznált vagyon kimutatása

4.L

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

óvoda íenntartás.

10 95l

MÁK-tó! normatív támogatás
4.3

Felhaszná|ás célja

t2222 Óvodai neveIés, iskolai előkészítés

Adomány
4.2

(Adatok ezer forintban.)

Felhasználás célja

Vagyonelem értéke

SziaL%

Ktg-hez h.ozzáiár

342

Közhasznú tevékenység érdekében
íel használt vagyon ki mutatása
(összesen)

23 51€

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

23 51t

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.]_

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3

Cél szerinti iutattás megnevezése

Elozo ev

Tárgy év

Tárgyév

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)'
cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

6. Vezető

tisztségviselőknek nyúitott juttatás
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Ad ato k eze r

B. Éves összes bevétel

áá

ó;ó rc;iidá xölesé szeri nti

iÓgg. evi

f el

hásználásáró l szó ó

cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási

l

bevétel

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illewe
a Kohéziói Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)]
H. Összes rátordítás (kiadás)
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

közérdekű önkéntes
száma
tevékenvséqetvéqző
ía közéróekü önkéntes tevékénységrőlszó!ó
)oos. evi Lxxxvlll. törvénynek íneg_Íelelően)

közrem{köd6
L. A szervezet munkáiában
-személyek

E r őf or r ás

e Il

átotts ág

m

utatói

Ectv,32. § (4) b) [K7+K2>=0]
Ectv. 32, s (4) c) [(\1+I2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25]
T

árs ad aI mi tám ag atonság

m

utató i

Ectv, 32. § (5) a) [(CL+C2)/(G7+G2) >-_a,02]

Ectv.32. §

(5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=Q,51

EctV, 32, § í5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő]
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