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Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
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A szervezetet nyi lvántartó bíróság meg nevezése : Tárgyév:

1 Fővárosi
ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE_EE_EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete idószak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozikl

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
xI

szervezet neve:

ündüt{}§ Fénysugár

Szervezet székhelye:
lrányítoszám: EEEE
közterület neve:

lfélzszám:

Település:

Gát

Budapest

r-l Lépcsőház: r-l Emelet:

Közterületjellege: |u.""--_l
r-I AJtó: |-l

Jogi személy szelvezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: tII!
közterület neve:

Házszám,.

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

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében.,
Jo§i személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képvise!őjének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest,

Település:

özterület jellege
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Féqnsugár

Nyomtatva: 2019.05.23 20.37,L2

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezerforintban,)

Élőző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözoK 1nrrívÁr;
A. Befektetetteszközök 103 81

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 103 81

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 2 769 2 674

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 2769 2 674

c. Aktív időbeli elhatárolások 3

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2875 2755

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 2875 2755

l. lnduló tőke/jegyzett tóke 64 64

ll. Tőkeváltozás/eredmény 3 839 2Btl
lll, Lekötött tartalék

v. Értékelési tartalék

v. Tárqvévi eredménv alaptevékenységből
(köZhasznú tevékénységból) -Lo28 -Lzo

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenysé9ből

E, Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l, Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 875 2755
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

Seqrsug#

Nyomtatva: 2019.05.23 z0.37 .L2

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (Adatok ezerforintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 70B 365 708 365

ebből:

- tagdíj

- a|apítótól kapott beíizetés

- támogatások 361 361

ebből: adományok 68 68

4. Pénzügyi műVeletek
bevételei

A. Összes bevétel (I+-2+3+4) 708 365 708 365

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások 802 404 B02 404

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 490 80 490 80

8. Egyéb ráíordítások 414 L 444 L

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 1 736 485 L736 485

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -1 028 -L2o -LOza -Lzo

1-0. AdófizetéSi köteleZettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -Lo28 -Lzo -Lo2B -Lao
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

A|apadatok Élőző év (1) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 708 365
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
ad6ző rendél kézése sze ri nti fe lhásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutaIt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturá|is alapiaiból. illefue
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogáás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+FN 708 365

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 736 485

l, Ebból személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -to2a -L2o

L. A szervezet munkáiában közreműködó közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző -személvek száma
(a közérilekú önköntes tevékónvséoről szóló
2005. évi LXXXVIll. törvénynek meg-felelően)

Erőforrás eil átottság mutatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32, § g) a) KBL+B2)/2 > 1,000,000, - Ft] ! x
ECtV.32, § (4) b) [Kl+K2>=0] n x
ECtV, 32, § (4) c) [(l1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25] t] tr

T ár sad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató íel7esítése

EctV. 32. § (5) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=0,o2] D a
ECtv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 t] x
ECtv, 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 fő] ! a

Alapítv*r*y
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