
Az egyszeres könywitelt v_ezető egyéb_sz_erveze_t_ 
l

egyszeríisített beszá*"rlül;sközhasznúsági melléklete 
I no_rorn

KízárőIag papír alapon beküldhető beadvány

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése;

1 Fővárosi Törvén
ldőszak terjedelme: eoész év ffi toredék év ! EEEE

idősz
-EE_EE
:ak kezdete

Tárgyév:

EEEE_EE-EE
időszak vége

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

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
x
n

szervezet neve:

9UTKABABA

szervezet székhelye:
trányítószám: EEEE Település: Budapest

közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege

t-l r;-]
o;,o, l-- _ -l

lrányítószám: [!II Település:

közterület neve:

Házszám: r----l Lépcsőház: r--_l Emeleti

Közterület jellege:

r--l
ffi_E!-

Ajtó
r----_lr---l

Nyilvántartási szám:
(Jogí személy sze rvezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jooi személv szervezeti egység eseíéóen.,
io{i személiyé nyílvánító határozat száma)

szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

0|0l0|7l3|0

m m,r6Id8Id;Tl / |Tl 91 9Töl /t

-tI_F,tz

szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

v<^,,i-^l^ al6íJ4c^. '-i '"',

PETRA

Képviselő aláírása:

Keltezés:

BUDAPEsT

tr-_--l Lépcsőház: r----l Emelet:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűlhett beszá*r'iüliskiizhasinúsági mellékletu 
I no_rorn

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

UTKABABA ALAPITV.

Kitöltő verzió:2.82.0 Nyomtatvány verziól2,2 Nyomtatva: 2018.04.30 13,19.18

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

tlozo eV tlozo eV
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nxrívÁr;

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 534

l. készletek

ll. követelések

ltt, Értékpapírok

lv. pénzeszközök 534

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 534

ponnÁsorc (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke 534

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 652

l l. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött tartalék

lV. Tárovévi eredménV alaptevékenységből
(közfi asznú tevékenységből)

V, Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységbő| -118

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F, Kötelezettségek

l, Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN 534



PK-341P

Az egyszeres könywitelt vele!ő egyéb jz.ervezet
e gyszerűKtett b eszániolój a és kö zhaszirús ági melléklete

20L7. év

KizáróIag papír aiapon beküldhető beadvány

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyszerűsített beszámoló eredménYlevezetése (Adatok ezer forintban.)

alapítótól kapott befizetés

B, Véqleoes pénzkiadások,
e l szám'oliráf cjrd ítások
(lll+lV+V+Vl)

Vl. Ráfordításként nem
érVényesíthető kiadások

D. Nem pénzben realizált
eredmériy (l1-|V-V)

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lllf lV+V)

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F)
Nyomtatva: 201 8,04.30 1 3.1 9,1 9

Kitöltó verziől2.82,0 Nyomiaivány verzió:2,2



Az egy szeres kö nywitelt vezető e gyéb _sz,e rvezet
e gyszerűlitett b eszáúol ój a és kö zhasinúsá gi melléklete

2OI7. év PK-341P

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

EgyszerűsítettbeszámolóeredménYIevezetése2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségVetési
tamogatas

ebből:
- normatíV támogatás

B, Helvi önkormányzati
költségvetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alápból nyúitott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséból Vagy más államtól,
nemzetközi szervezettól
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótl részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
hásználásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján átutalt
összeg

181 193 181 193

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Véoleqes pénzbevételekből,
elszáriol[ beúételekből a köz-
hásznú tevékenység bevétele

34L 252 341 252

H. Véoleoes pénzkiadásokból,
elszárioli ráfördításokból a köz-
háéznú tevékenvséq érdekében
tetmerult pénzkiádáé, ráíord ítás

459 42 459 42

l- véoleaes pénzkiadásokból,
elszámo'lt ráTordításokból a
személyi jellegű ráíord ítás
(kiadás)

ebből : vezetó tisztségviselők
juttatásai

J. Adományok

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva,

Kitöltó verzió:2.82.0 Nyomtatv ány verzió"2,2 Nyomtaiva: 2018.04.30 13.19.19
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PK-341P
Az egyszeres könywitelt v_ezető esvéb szervezet

"gvirő.ti'úi"ttuár?á"i,it!}._er5oztrasínriságimelléklete2Ot7. év

Kízár őIag p apír ulupo" b,küldh"tő b 
"ud,áry

ffirvezeti egység azonosító adatai

2,Tárgyévben Végzett alapcél szerinti é"

1.2 Székhelyl Szervezet
lrányítószám: [!EEE
közterület neve:

Házszám,,

lrányítószám:

közterület neve:

-közterületr----_lIl

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

12 Srékh"ly: Jogi személy szervezeti esy*g

]..3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ('Anyaszervezet")

1.5szervezet/Jogiszemélyszervezetiegységadószáma:

1.6 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3,2 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportjal

3.4 Közhaszn11 tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb ","jl9nyi

Nyomtatva: 201 8.o4.30 1 3,1 9,20
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Az egyszeres könywitelt ve?e!ő egyéb sz.ervezet
e gyszerűiitett b eszámoló j a és közhasznúsági melléklete

20L7. év

KizáróIag papír alapon beküldhető beadvány

PK-341P

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Elozo eV Tárgy év

5,3 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy éV

Cél szerinti juttatások ki mutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

0 0

6.2 Tisztség Élőző év (l) íárgy év (2)

A. Vezető ti sztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen) 0 0

Szervezet t Jogi személy szervezeti egység neve:

w

K itö ltő v er ziő:2,82.0 Nyomtatvá ny v erziő l2.2 Nyomtatva: 201 8.04.30 13.19.20
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2017. év PK-341P

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (L) íárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 34L 252

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendák'ezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXV|, törvény alapján átutalt összeg 181 193

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G, Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] 160 59

H, Összes ráíordítás (kiadás) 459 42

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 459 42

K. Tárgyévi eredmény .118 2I0

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekú önkéntes
tevékenvséqet véqző személvek száma
ía közéúekú önköntes tevékénvséqről szóló
2oos. évi Lxxxvlll. törvénynek ínegíelelően)

E rőfor r ás eil átotts ág m utatói Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) KBL+B2)/2 > 7.000,000, - Ft] D x
Ectv, 32. § (4) b) [K7+K2>=o] tr !
Ectv. 32, § (4) c) l1+l2-Al-A2)/(Hl+uz)>=o,zs] n tr

T ársad al m i tám o g atottság m utató i Mutató teljesítése

Ectv, 32. § (5) a) [(Cl+c2)/(Gl+G2) >-_0,o2] x n
EctV. 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=a,51 a n
Ectv, 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 íő] n a

UTKABABA ALAP

Nyomtatva: 201 8.04.30 13.19.21Kitöltó verzió:2.82.0 Nyomtatvány verziő:2.2



PK-341P

Az egyszeres könywitelt v,elelő egyéb sz.ervezet
e gyszerűTített b eszáúolój a és közhasznúsági melléklete

20t7. év

Kizárólag papír alapon beküIdhető beadvány, M1 - Mellékletek

Szeívezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

csatolt mellékletek

P K-341P -0 1 Könyvvizsg álói j elentés

P K-341P -0 2 Sz öv e g e s be számoló

P K-341 P -03 J egyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel r ende lkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel r e ndelkezík:

Melléklet csatolva:

Er ed etivel r endelkezik:

Melléklet csatolva:

E r ed e tiv eI r e n delke zik :

MeIIékIet csatoIva:

E r e d etiv el r en d e lke zik :

Melléklet csatolva:

Er e detiv el r endelkezik:

n!
E
E
ts
E

B
E
!
D

!!

PK-341P-04 Jelenléti ív

PK-34 1P -05 Me ghatalmazós

PK-341P-06 Egyéb

Kitöltő verzió:2,82.0 Nyomtatvány verziől2,2 Nyomtatva: 201 8.04.30 13,19.21


