
r'fu'* l 
" 

att*cl.A_.^^'i+^l+.'^-^+ A ^n-.Ál'_'^vl'^-^. 
--T--

H+t-H+l l A kettős könywitelt vezető egvéb szervezet r

ffi | 
"sv'"""űiiötiüüil;ü;;a üb""r'EJ""n;?ái-mettenete 

I 
lx-'o,

Törvényszék:

Beküldő adatai (akinek az ügyÍélkapuján keresztül a kérelem beküldésre keriil)

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

ElŐtag

r-_-:l
Gsaládi név

Bakos

További utónevek

Edit

Kovács

Bánkuti ren

születési ország neve:

sztlletési település neve:

Szllletési ideje: n,filil-m-m

Elsó utónév

Edir

Szervezet neve:

sMAFC Tájfutósportjáért Alapítvány

szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Sopron

Közterület neve: Kcizterrjlet jellege: l** -_l

r-_,lHázszám'. l. 
_-_-l 

Lépcsőház: t_-l t---l Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

m EB . lEl olrlolzn t EFTgfd t ffi
ffi_EE_trtotrtrFrn
EEEEEEEE-E-EE

Képviselő neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Sopron EEEE-EE-EE
Kitöltő vezió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva : 201 6.05.22 I 2.30.59



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete

Szervezet neve:

Azegyszerűsítettéves beszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxÖzÖx 1nrcrÍvÁx;

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszkÖzÖk

lll. BeÍektetett pénzügyi eszközÖk

B. ForgóeszkÖzÖk 231- 378

l. Készletek

ll' KÖvetelések

ttt. Értékpapírok

lV. PénzeszkÖzÖk 237 374
c. AktíV időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖsSzEsEN 237 378

FoRRÁsoK 1nnsszívÁr1
D. Saját tÓke 231 378

l. lnduló tőke/jegyzett tőke L

l l. Tőkeváltozás/eredmény 897 23L

lll. LekÖtött tartalék

lV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbÓl -667 146

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt l(otelezensegeK

ll. Hosszú lejáratÚ kÖtelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁSoK Összesen 237 378
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A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete

T. AIapítvány

Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredmény-kimutatása (Adatokezerforintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév e!őző év elöző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 494 494

2' Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek L4t 373 L48 373

- tagdí1' alapítótól kapott
befizetés

_ támogatások 148 373 L48 373

_ adományok

4. Pénziigyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott beÍizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) L49 867 L4S 867

ebbŐl: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások 229 673 229 673

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
iuttatásai

B. Értékcsökkenési leírás 587 4t 587 4Í

9. Egyéb ráfordítások

10. PénzÜovi műVeletek
ráfordítása]'
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

Az egyszerűsÍtett éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer Íointban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév

11. RendkívÜli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 816 721 81€ 727

eb_ből:' közhasznú tevékenység
ráfordításai

G. Adózás előtti eredmény (A-B) -667 L4C -66i 146

L2' Aditizetési kötelezettség

D' AdÓzott eredmény (c-12)
-667 14Í -66i L4G

13. Jóváhagyott osztalék

E' Tárgyévi eredmény (D-13)
.Ott / L4C -66i L46

Táiékoztató adatok

4' Központi költségvetési
tamogatas

B. Helvi cinkormánvzati
köhségvetési támo!;atás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a Kohéziós
Ala'ríból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iÖvedelamadó
meqhatározótt részének adózó
renóelkezése szerinti
felhasználásárÓl szóló 1996. évi
cXXVl.tÖrvény alapján kiutalt
osszeg

L4Í Lzt L4l L28

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok kÖnywizsgálattat alá vannak támaszfua. Könywizsgálói záradék ] tsen m Nem
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A kettős könywitelt vezető egyéb szewezet
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai

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:

1.1Név

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE TelepÜlés: Sopron

Közterület neve: KözterÜlet jellege: E;;--_l
t--tHázszám:F_-_--l LépcsŐház: ll-l Emelet r-_-l

1.3 Bejegyző határozat száma: m m E[,'Erdfl,hl6l9[il,Ep
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

m-EE-lslolrIo'FT_Tl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselö neve: Varga Jenő

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinta és közhasznÚ tevékenységek bemutatása

s;E€nEi?et t*ifutó ryort euÍryl ás egyéÚ feltáteleinek beizroefÉs*: vaserqrelen v*ló részvétB| biztcl
zési le*tetfiség biztssÍÉsa' s,FÍtoláshoz szllkség*s eszfueuöh &|szgrelések biztosÍtts*. ry'ortollk

és támogatsea a spotrtsg]Í€*|€t Éifutó szacoszrá$n be{úil a diált- és suabadidös sporttevélanység
aWyestilstÉifutó sznlrcszntlyfut belül adtiÉlr- ás sa&a{lid6s spgrtf€1íÉl€nység
gFrm€il( és diák*l* r*szére Íi;rtr|Fgr€illtrÍlffir wÚdyanndt lemgfu.
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznrisági melléklete

Szervezet neve:

7. Közhasznú jogál!ás megállapítrásához szÜkséges mutatók
(Aclatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 149 867

ebből:

c. A személyi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó renddlkézése szerinti ÍeIhásznáásáról szóló
1996. évic)o(Vl. törvény alapján átutalt összeg L4Í uzt

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az EurópaiUnió strukturális alaoiaibóI. iIletve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevéte! [B-(C+D+E+D] 73Í

H. Összes ráfordítás (kiadás) 81( 727

l. Ebből személyi jellegíi ráÍordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -667 L46

L. A szervezet munkáiában közremÍiködő közérdekÍi önkéntes
tevékenvséoet véoző 

_személvek 
száma

ía közér'tlekÜ önkéntes tevékénvséorőt szóló
2oos' evi LXXxVllt. törvénynek íneg'fete!ően)

E rőfo n ás el l átotts ág m utatÓi Mutató teljesítése

Een Nem

EcN.32.9 (4) a) I@L+82y2> LWp.W)O, - Ftl ! tr
Ectv.32. S (4) b) [K7+K2>=0] n tr
Ectv, 32. 9 (4) c) [(l 1+12-A1-A2)/(H 7+H2)>=0,25] n B

T ársad al m i támog atottság m utati i Mutató teljesítése

EcN.32.5 (s) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=0,02] tr n
Ectv,32. S (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=o,51 ! B
Ectv' 32. 9 (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] n B

FC AlapÍtvány
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