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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

A szervezetet nyilvántanó bíróság megnevezése:

pécsi Törvénvszé

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

szqrvezet / Jogi személy szeruezeti egység főbb adatainak megielenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Előtag

t--_l
családinév

óth

Elsó utónév

Péter

További utónevek

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

óth Péter

Lászlő

Születési ország neve:

Születési te!epülés neve:

Születésiideje:

Magyarország

E-],rffi_m_ffi

Neve:

@i sn&i s E.fi g§i*h#ltfi fi}ns&i

Nyilvántartásiszám: Etr_m Tárgyév: tFFI8l
ldószakterjedelme: eoész év [l töredékév! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

0 0 0 1 2 9 4

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 2019,05.10 t3.L7 .37



A kettős könywitelt_vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bészámolója és köZhasznúsági meÍléklet I pK_442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Pécsi Törvé
ldőszakterjedelme: eoész év ffi töredékév! EEEE-EE-EE EEEE-EE=EIi]

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági mel!éklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi szeméIy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m!

Tárgyév:

FFTir.l

szervezet neve:

l#-l{id,fie,E!*,xátis E*lergiahaíd*r*rrysági €s KÉí,rm;ez*txÉdelmi Atapítxány

Szervezet székhelye:
lrányítószárn EEEE
közterület neve

Hőzszám

Közterület jellege:

t---_l
tr----_l

njto: |---l

lrányítószám IIII Település:

közterület neve:

Házszám,. r---_l AJtó: [-l
ffi_E!-l0l0l0lTlrlrF]

t----_l Lépcsőhaz: r--_l Emelet:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszervezet )

Bejegyzó határozat száma:
(Jogi szeméIy szeruezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

0l0l0l1l2l9l4

m ffi .FTo[ilrl oTl /Erol old /m

EEEEEEEE-E-EE
Szervezgj./ Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolenek neve: , Rudl Józsefné

Képviselő aláírása:.
§?",,Á^

Keltezés:

Pécs EEEE-EE_EF]

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küIdhető be! Nyomtatva; 2019.05. 10 L3.L7.37



A kettős kö_nywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bószámotója és köZhasznúsági meÍÍéklet I pK_442

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

@im§is Er,€rsi*í#lw§@i á§

Az egyszerűsített éves beszámoIó mérlege (Adatok ezer íorintban.)

Élőző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözöx 1nxrívÁx;

A, Befektetetteszközök 315 513
l, lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök 87 284
l ll. Befektetett pénzügyi eszközök 228 229

B, Forgóeszközök 14 030 L7 256
l. készletek

ll, követelések Ia7a 331
lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök L2L52 16 925
c. Aktív időbeli elhatárolások 5

ESZKÖZOK ÖSSZESEN 14 350 L7 769
FoRRÁsoK 1nnsszívÁr;

D. Saját tóke L626 3292
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 300 300
l l. Tőkeváltozás/eredmény 3 861 1"325
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárqvévi eredménv alantevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) -2 535 1 667

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 12 653 t4437
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll, Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 12 653 t4 437

G, passzív időbeli elhatárolások 7t 40
FoRRÁSoK összeseHt 14 350 17 769

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.10 L3.L7.37



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági melléklet PK-442

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok e ze r for i ntban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1, Értékesítés nettó árbevétele 4624 7 835 4 624 7 835

2. Aktivált saját teljesítmények
effeke

3. Egyéb bevételek 7 808 4 098 7 808 4 098

ebből:

- tagdíj

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások 7 808 4048 7 808 4o48
ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek
hevételei 4 1 4 1

A. Összes bevétel (L+-2+3+4) L2436 LL934 L2436 LL934
ebből: közhasznú tevékenység
bevételej t2 436 L1-934 L2 436 11 934

5, Anyagjellegű ráfordítások L2a87 6 118 L2 oa7 6 118

6. Személyi jellegű ráíordítások 2 363 3 030 2363 3 030

ebből; vezető tisztségviselők
luttatásal

7. Értékcsökkenési leírás 52L 72 52L 72

8. Egyéb ráfordítások Lo48 1 048

9. Pénzügyi műveletek
ráíordításai

B. Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) L497L 10 268 L497L 10 268

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai L497L 10 268 1497L L0 268

C, Adózás előtti eredmény
(A-B) -2 535 1 666 -2 535 1 666

1_0. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -2 535 1 666 _2 535 1 666

&iol#is Erffi§i#*§Élwnffii §s l§rrryrxtett&Smii

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatvai 2019.05,10 L3.L7.37
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

201"8. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hesi§rt*i§ Effiqi*Hffifiryffi' É§

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszfua. ! lqen B Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva; 2019.05.10 L3.L7 .37

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2, (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 6L7 7oL 6L7 7oI

ebből:
- normatív támogatás

B, Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támolatás 6oo 600

ebbőI:
- normatív támogatás

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

6 546 3 251 6 546 325L

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből Üaqy más államiól,
nemzetközi szervezettől
származő támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meghatározótt részének az
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján átutalt
osszeg

45 97 45 97

F, Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

1. szervezet / Jogi személy szeruezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szenrezet

és ttmn3pa*ttrécaffii el#íEdfi§

lrányítószám:

közterület neve;

Házszám,.

EEEE Település:

Közterület jellege:

Lépcsőház: [---_l
1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

1.3 Bejegyző í Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám : ('Anyaszervezet')

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szerv__ezet l Jogi szeméIy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve:

m.EE.1610 |ilrroTl EFm / m
ffi-m- 0l0l0l1l2l9l4

EEEEEEEE-E-EE
. Rudl Józsefné

2. Tárgyévben végzett alapcéI szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

i§ fiz lÉi§ryi3€trg*t{#sr* i €il{filffit€§íttülll&em & arfui& lwH€si+ltta*#si irrt$am ty*i
urÉc |ffir rpe*ti n*l*elési @|S§#E&ű, & ryésasfues §emr&fi!tr #ry§§dfis§ pf§,sffiírr{}lfet
Bttuftk ínq &rud*s €§ ielá§ csqp§üt§il{ e fdnőttd( §z*rrT#B- öt<*ru*am ifuzó*rázm tatmarr* *
t*ibb pntj$n, g{m**rermiirdrfum @ig csd§di d§,utánw{m saenrmi@ mtáy sr*,rám a sg{i|fi*"

i:l6k a gxrer#tttn| lcix,eml jámatwrak ás d*rctf*attx|e l{i!,ztlsfufejlesz6, .:§*l#.{ Níry§fi4*ts.teut
& m tin&émtess§get, wl*jleslÉstnÉpmenilsítfi fr*gf*ríl*lffigerytgtíi*ll E§d &rcdasa|aíilint

mi @y,&ari t*rfud*stn3rújmmrrrkru &Mry*í*gfuus*l*dt*:@,ióbar*- tlqriÉn et
g3na{*moilmhmvon§rrxk*s tsf§*#ny@rHdea Orc drtolrtrmtmlrn** fuc{ca tfunxrkaPÉelsen

é§iEfidEgé§r€ lt§t*l§ *{írnlezetléddrn:i prugwrr*lúcffl": FÉilrt nryjfr! E{i|tl ffid#i ry}.

3, Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Kózhasznú tevékenység megnevezése: A természetv, kultúra feilesztése. ism. oktatása
3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

évi Llll. tv. a természet védeIméről 64.§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: családok
3.4 Közhasznú tevékenységbőI részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

neya'l§si @l§li(8z*§*üt t§ít#§"de§É§ 
=iild 

j*t*s n§P#eH}3 Hfl€§saódfu} * |dee*ssg
§ffirNilfilúB|[ €§ @ry: ,ltWK l§ffif€ffi&íffi§€ ft refB!ffiür@sí| lt*pc§*lse§
t}n*ént#awk és gyx|mn*ldmak Mtut*§i teffig

2559

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.10 L3.L7 .37
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A kettős kö_nywltelt_vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és köThasznúsági meilenet I pK_442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

{i{{t-í{&í Fxgi*n§tis E*e*6ixlrm#mr@i d§@

lrányítószám:

közterület neve;

Házszám:

EEEE Település:

Lépcsőház:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám, Inll Település:

közterület neve:

Házszám,. r-----_l Ldpcsőhaz: t---_l Emelet: t---l Ajtó: r--l
1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1,4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszeruezet')

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervczet / Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve:

m .EE .FIdl il40 l El oT-.lo]' En
M-m- 0l0l0l1l2l9l4

EEEEEEEE-E-EE
. Rudl Józsefné

Közterület jellege:

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
i§ *z. ütffi-fiú§ rerrqm*#delffii s{Mt§rTt{ifi*Mt & ar*g,i6 ns*el
kórrr3r*a*ti ffil§€§li fusí*lr{ffqfu§rm" ág§nfu{td l§ry*§§lffi§sr*$fffirfi{ffií
t.r,x m€9 ól*edáq É§ i§{dfu *soprm* fu ffin§ttek §E*ífl#fi" gcr*nr*ms ;*isa#t&at t*mcnur* *

ti}bb Fffi§áfr}, **rat&rcrmiin*fucrr @ig pq*l#,i tláu,tfum szprrveEtiífi ma$ s*rdn * saü.l&lt"
Eű,l6tca$Ér€sr§lffi köEi*.§§ftis!§el}*r*t(fudl§íf*áttda lGafrcsfuBjleszt§, "sa* lryil*tokat

ás ee tivsdrttm§geQ &f*jlesat*st népmerüsfffi p*,grarretw gellecrtrnL zoio. **#a vdtrnifit
:*ttr#*lmi Éye*Íi wtács#dpt nffimmrrrir ru @ a rfuiúMt. fullnÉn*H*Bqf*E€trí#€|íltl Í}d3pe*íi Etírüb§#lá§r n3{rjmmmir ru @ a rfuiútwt. fui,lnÉn*§Eilt€t

§ydffifi§{t§{ffi\,sítülnkbe eíÉrí€r4ÉÉs{rfi{1,1ba tks tárbert wmmrnlq tetryre*a§anrmtaF€es*r
kéTü§ t**rn3pez*trXríli pregí*fn§l{bÉ.#l.: Ftíld nápi§, gt*,lt üqáifui lTntn}-

3. Közhasznú tevékenységek bem utatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
fiz. és ment, eqészséoi

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeIadat, jogszabályhely:

t997. évi CLIV. tv. az LM.§ al

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
, íiatalok, pedaqóqusok. csoportok. csa|ádok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesü|ők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2559

ry*srs§*s§let!Tt#§ti@5as]§ít{ir.§§|í&"€gS§§é§r#Lryé§B§églryo*t@
É§B €§ xregv*l&.sífu, agpnneknlt, fi*ml*.lt€s klr*§ttdtseernláctárc*tt*rrna*nq ffitÉrtneselglek

gy*l*erfi s,lt kfifrk t*ffiá6§i |#,€ffiÉfu biat§§í#a

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.10 L3.L7 .37
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bészámolója és köZhasznúsági meíléklet l pK_442

2018. év.
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szeri nti juttatás .megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cé! szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) -

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeöen)

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Adatok ezer forintban,)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttaüís

6.]- Tisztség Előző év (I) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (LJ Tárgy év (2)

A. v ezető tisztséqviselőknek nvúitott
juttatás (mindósszesen):

HqiffiisE §s xem3nezm&dmi *iapínÉrryl"

Ny.v,:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019,05.10 L3.L7.37



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúságí melléklet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel L2436 LLg34
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rendéIkézése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXV|. töruény alapján átutalt összeg 45 97

D. Közszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogátás 6 546 325L

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 5 845 8 586

H. Összes ráfordítás (kiadás) t497t 10 268

l, Ebből személyi jellegű ráfordítás 2 363 3 03o

J. Közhasznú tevékenység ráfordíhísai L497t L0 268

K, Adózott eredmény -2 535 1 666

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véqző-személvek száma
ía közér'clekú önkőntes tevékónvséoről szólő
2oos. évi LXxxVll l. törvénynek frreg-felelően)

?5 25

E rőforrás e l l átottság mutatói Mutató íe//esííése

lgen Nern

Ectv. 32. § G) a) [(Bl+B2)/2 > 7.000.000, - Ft] x tr
ECIV.32. § (4) b) [K7+K2>=o] tr x
Ectv, 32, § é) c) [(l 1+l2 -AL-A2)/(H 7+H z)>=g,251 n x

Társad alm i tám og atotts ág m utatói Mutató teljesítése

Ectv, 32. § í5) a.) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! x
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,5] a !
Ectv. 32, § í5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] E !

firyior*lis ET*€ssist"r$|§ír:fr§&i fu lff*rryrcacnffidnn*

Ny,v.:1.3 A nyomtafuány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019,05.10 L3.L7 .37
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Zöldülő Óvodák a Dél-DunántúIon (PTKF /695/2017) sz. projekt

Támogató megnevezése: Földművelésügyi Minisztérium

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

ön kormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 2oL7 .a8.01,. - 2018.05.31.

Támogatási összeg: 6L7 25o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 265s25

- tárgyévben íelhasznált összeg: 265 925

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem téríbndő
m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 152 500

Dologi LL3 425

Felhalmozási

összesen: 265 925

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

jdleg{l kiaüífo*l§ 1_ fS bÉr * §Eté&
ki*{í*§d§ @:l*6lmzfu*|r ffi3ryltril@*, kilkHd€&, inBr@ tdefcr*

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

fegld|eae*sokw$§s* wdruni*m egldlri Ss mopo+toc EtHtl ffifu*§
§*rxl3ra" §.orxaglr €* Talrra mrqxfun"

§l{r-l{íd **gi#lis Elwg**ftaÉ|rar*ys§i e Xffiezene*lmi *lapíar§my

Ny.V.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05. 10 t3.t7.37
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év
Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve:

=*ersi§*Hffi{§r§ffii 
e Xmtyerebedmi fiiryí*&ly

Támogatási. program elnevezése: A Zóld ÓVoda program elmélyítése Baranya, Tolna és somogy megyében (PTKF t425l2018) sz. proiekt

Támogató megnevezése: Földművelésügyi Minisztérium

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

ön kormányzati költségvetés !
!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: zola.o7 .ot.-2019.05,3 1.

Támogatási összeg: 700 750

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 165 380

- tárgyévben íelhasznált összeg: 165 380

- tárgyévben íolyósított összeg: 700 750

Támogatas típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 165 380

Felhalmozási

Osszesen: 165 380

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

kiMfu*lü qr§git.il@€, §*i*l{ig& inl@ t€l€fu,fi

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

ftsrfiÉfl#si í*gld*§zfuotí wt*s* &rffi( §dífi&*" vd#fiifit €§r&?i *s mryo*tns Effití r#}*r§*d*§
Em*nyx" §em§gy €s TtÉm m*gyÉberr,

Ny.v.:1.3 A nyomtahrány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.10 L3,L7,37



A kettős könywitelt_vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves bészámolója és kö7hasznúsági meÍtenet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése ,,Sokszínű közösségi éIet Baranyában" EFOP-1.3.5-16-2O16 -0OL7 t
Támogató megnevezése: Európai Unió (ESZA) és Magyarország Kormánya

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

ön kormányzati költségvetés !
nemzetközi íorrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama; 20L7 .o4.0L. - 2020.03.31.

Támogatási összeg: 249L4226

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4708733

- tárgyévben íelhasznált összeg: 47oa733

- tárgyévben folyósított összeg: 3 250 567

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhaszná|t összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 4708733

Felhalmozási

összesen: 4708733

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Frqjs§*§t }Éldt ffi #m*tr €ll§í§§ü €tr*a|t€&€ffi Hífi €rdií§ lri§@g€*( l{ermiltd{@

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

l€§3tÖ püqFÉffir{}& rmffiwfu3resq müftdlffirmrysz*mnzfu fu mrywdea, ft|(.iafu§és fi{e§ít*§e, §
vÉ*elrna, § ry}'Éll*hryezs€gi #lrynMt jg§ítfuq fidaf,Tliífiaz *rllt*na*g, ítÉp§z€fs§§üÉ§" éroárfur.

Ny.v,:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.10 L3.t7 .37



kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

201"8. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Rryis,ná|is 
=llergi§rmffi{w*y§fui 

És €iirrypaet*é$elmi §dryitx$ny

csatolt me!lékletek

P K-4 42-0 1 Könyw izs g áIó í j ele nté s

P K-442-0 2 Szöv e g es b esz ámol ó

PK-442-03 Jegyzőköny

MeIIékIet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: n
Melléklet csatolva: !
Eredetivel rendelkeziki l
MeIIékIet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: n

Melléklet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: !

MeIIékIet csatolva: f]
Eredetivelrendelkezik: !

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: -

PK-442-04 Jelenléti iv

P K- 44 2 -0 5 M e g h ata Ima zó s

PK-442-06 Egyéb

Ny.v.:í..3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be| Nyomtatva: 2019.05. 10 L3,L7 .37


