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elfogadta. A sziimviteli besz6

Bl Az Alapitvdnyi vagyon

vonatkozdsait a sz6mviteli beszd

M6rleg f6osszeg
2014. evi ad6zott eredm6ny
2014, evi ad6zott eredm6nyb6l
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C/ Az Alapitvdny c6l szerintiju nem nyrijtott a 2014.6vben.

D/ Az Alapitviny 20L4-ben 263
jovedelema do L %-6nak fe lajd n

rintot kapott a 20L3. 6vre vonatkoz6 szem6lyi

hagyott oszta16k
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n (2014. november) szUks6gess6 viilt forditdsi munki{ra 6s
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rl6ja 6s ktizhasznrisrigi mell6klete

1 F6viirosi Tii

Viselt n6v:

SzUlet6si n6v:

Anyja neve:

SzUlet6si orszdg neve:

Sziilet6si telepUl6s neve:

Sziilet6si ideje:

n6v Els6 ut6ntlv Tov6bbi ut6nevek

lona

Ilona

Ilona

rranyrt6sziim: EEEE
Koztertilet neve:

HttzszAm'.

Bejegyz6 hat6rozat szima:

Nyilv4ntartdsi sz6m:

Szervezet ad6sz6ma:

K6pvisel6 neve:

K6pvisel6 al6ir6sa:

Keltez6s:

Budapest

Budapest

t-l Emeret: [t I Ait6:

6l 0ls l8

T

a k6relem bekUld6sre keriil)

argy

BekUld6 adatai (akinek az Ugyf6lkapujdn

Kit6ft6 verzi6:2,65.0 NyomtatvAny verz16z5,2 Nyomtatva: 2015,05.28 72.25.03



Szervezet neve:

PK-1,42
A kett6s kiin

egyszeriisitett b
/itelt vezetd egy6b szervezet
ol6j a 6s kiizhasznrisiigi mell6klete

sitett 6ves besz6moll6 nn6rlege

ll. T6rgyi eszkozok

lll. Befektetett p6nzUgyi eszko4ok

lV, P6nzeszktizok

c. Aktfv id6beli elhat6roldsok

ll L Rcivid lej6rat0 kotelezetts6gek

G. Passzlv id6beli elhat6rol6sok

Kititlt6 verzi6:2.65.0 Nyomtatvany verzi6:5.2 Nyomtatva: 2015.05,28 72.25.03



elt vezet6 egy6b szervezet
6ja 6s kiizhasznfsiigi mell6klete

A kett6s kd
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1. Ert6kesft6s nett6 6rbev6tele

4. P'nzLtgyi mfiveletek bev6telei
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A kett6s kii
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beszdmol6 ered m6nry-kimutatdsa 2.

11, RendkivUli r6fordit6sok

B. Osszes r6fordit6s
(6+7+8+9+1-0+L1)

ebb6l: kozhaszn0 tev6kenys6g
r6fordit6sai

C. Ad6zds el6tti eredm6ny (A-B)

l-2. Ad6fizet6si kotelezetts6o

D. Ad6zott eredm6ny (C-12)

E. Targy6vi eredm6ny (D-13)

T6j6.koztat6 adatok

E. A ad6
meg ad6z6
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CXXVl.torv6ny alapj6n kiutalt
osszeg
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witelt vezet6 egy6b szervezet
mol6ja 6s kiizhlsznfrrsdgi mell6klete PK-L42

A kett6s kii
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7. Kijzhasznf jog6ll6s meg6llapit6s6hoz ks6ges mutat6k
(Adatok ezer forintban.)

El6z6 6v (t)

ad6z6 renddlk-ez6se szerinti felha
1996. 6vi cXXVl, t0rv6ny alapjAn i

G. Korrig6lt bev6tel [B-(c+D+E+F)]

H, Osszes r6fordit4s (kiadrns)

[. Ebb6l szem6lyi jelleg( r6fordit6s

kdz6rdekfi 6nk6ntes

Ectv. 32. 5 (4)

Ectv.32. E (4) c) Kt7+t2-A7-A2)/(H1

Ectv. 32. 5 (5) a) [(C7+C2)/(G7+C2) >

Ectv. 32. g (5) b) [(J7+J2)/(H1+H2)

Ectv. 32. 5 (s) c) [(L1+L2)/2>= 70 t6]
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l. Alta16nos kieg6szit6sek

Mrljkod6si forma: Alapitvd ny
Alakulds id6pontja: 1995. 12.01
F6 tev6kenys6gi kor: a koz 6rde

Sz6khely: 1088 Budapest, Vas

A szdmviteli oolitik6ban a szdm

Az 6tt6kcs6kken6s

Alkalmazott lelrdsi m6dszer:
vdrhat6 m aradvSny6rt6k

V drh at6 ma radv Snyd ft6 k:

Azokn6l az eszkozokn6l, m
eszkciz m Uszaki, gazdasdgi 6

Epriletek, epitm6nyek eset6n a
szdmol. 10 evig az 6pri
6rt6kcsokkenest szdmolunk el.

Minden egy6b eszkoz eset6n
10 o/o-a.

Eft6 kveszt6 s elszd mol ds a :

M egy 6ven t0li kovetelesek
osszege 6s a vdrhat6an
meghaladja a 100 eFt-ot

100 eFt-ndl kisebb osszegU
a kovetel6s nyilvSntartdsi

Rendkivtili bevetelek 6s

A rendkivtili bev6telek 6s
tev6kenys6gt5l, a rendes
v5l lal kozdsi tev6kenys6g gel nem

A rendkivuli bevetelek 6s
szdmviteli torv6nyben

A beszdmol6 kdszit6sdndl a alapelvekt6l nem t6fttink el.

mell6klet

Fi.iggetlen Ujsdg 6nya 20'14.6vi
6ves beszAmol6j6hoz

szolg616 hirm6dia t6mogatdsa

h o, ys,

Sltaldnos szabAlyai szerint jdrunk el,

elvei:

ris leirds a brutt6 6rt6k atapj6n a

vdrhat6 6lettartama megegyezik az
6val, a maradvSny6rt6k 0.

10 6ves fel(jitdsi peri6dussal
k, 6pitmenyek utdn tervszerinti

maradvdny6rt6k a bekertilesi 6rtek

, ha a kovetel6s konyv szerinti
osszqge kozotti kulonbozet

sziimolunk el.

eset6ben az rirt6kveszt6s osszege
50%-a

tdsok fuggetlenek a v6llillkozdsi
szok6soskivtil esnek, a

I nak kcizvetlen kapcsolatban.

sok min6sit6s6n6l nem t6rtiink el a



Sajdt t5ke pr6nya, lsayat

T6kefeszri lts6g i m utak5 lroesen

Elad6sodottsdg i m utatd

T6kee16sspg (sa;at tc*elMo'.tes

Likviditdsimutat6 (F

Likviditdsi gyorsrdta :

T6keardnygs jovedelm ezc5s69

Arbev6telar:dnyos jovedelm

Eszkozardqyos jovedel m ez6

ll. A m6rleghez kapcsol6d6

A befekteteft eszkozok alakulds

Terven fel rill 6rt6kcsokken6st

Ert6khelye$bit6sre nem l<erult

Ert6kvesztQst nem sz6moltunk

Hosszri lejdrat0 kotelezetts6g ek

ebb6l kovetkez6 rSvben

Ot 6vn6l hopszabb futarnidejri

Arfolyam nygres6g cim6n elszd

ArfolyamveSztesdg c[m6rr

lll. Az eredrtr6nykim utatf s

Halasztott bev6telekb6l a
szemben elsz6molt osszeg:

Kutatds, kisprleti fejlesztes

Kornyezetvqdelemmel k

Le nem zdrti hatdrid6s, opci6s osszege:

A vagyoni, p6nzrigyi helyzet 6rt6kel6se (%,):

leJ. kdt,):

er,/SiajAt t6ke)

(Ad. eredm,/Nett6 drbevr

er,/Eszk, oSszeser

1. sz6m0 ftiggel6k lartalmaz.za.

6rt6kcsokken6st nem szdmol turrk el.

(eFt):

(eFt):

tts6ge tdrsasdgunknak nincs,

it26,21

26,54

1208,zai

1208,2Ei

{t3,2E

2ir-5,42

tlj,7g

0

133

bev6tel (eFt):

t rdforditds (eFt):

alkozdssal

kepz6se:

eFt

0

0

0

0



lV. T6j6koztat6 kieg6szit6sek:

Az alkalmazotti l6tsz5m (f6):

Az 6ves b6rkolts6g (eFt):

Szem6lyi jellegU egy6b ki

Az Alapitu6ny ligyvezetje el

A beszdmol6 ossze6ll it6sd6rt

A beszdrmol6 ossze6ll itdsd6rt

Kelt: Budapest, 2015. mdjus

2

8082

3182eFt):

sont nem kapott.

s igazgat6: M6ricz llona

sz6mviteli Vezet6: Dencsi J6zsef (003128)
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