
Az egy szeres kii nywitelt v ezető e gygb -S7,ervez et
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141

Törvényszék:

Beküldő adatai

01 Fővárosi Törvényszék

Előtag További utónevek

Viselt név:

Születési név:

Anyja neve:

Családi név

LENDVAI

Első rttónév

elvrÁs

LENDVAI AMAS

TUSA p'RzsÉsEr

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

MAGYARORSZAG

SZEGED

tllt[slf -m-m
Szervezet neve:

rvlAG YAE HAI'J G 5Z E HE 5Z K"E PZ E 5 E RT ALq,p I T1,/AhJ Y

szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEF TelepÜlés: BUDAPEST

KÖzterÜlet neve:

Házszám:

VÖRÖsMARTY KöZterÜ|et jelIege: tr;----l
t-lE----l Lépcsőház: [----l Emelet: Fl A1tó

Bejegyző határozat száma: fp m m-9r.TaTli[nFTTl'[fJ
Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:

EIir[I,, f6lBTsTiI--

EEEETTEEE_E-EI1

Képviselő neve: LENDVA| TAMÁs

Képvisel<í aláírása:

EEEE-EIT_EE

Kitöltó verzió: 2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1 .5



PK-141
Az egy szere s kö nyvvitelt ve1e!ő e gy éb.sz.erve zet

egyszórűKteü beszámolója és közhasinúsági melléklete

M'{6Y /tR Í'lAF,ls 5zE RE sz PZESERT ALAFITVANY

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatokezerforíntban.)

Előző év I rárgyév

EszxÖzor 1nxrívÁr;

A. BeÍektetetteszkÖzök

ll l. Befektetett pénzÜgyi eszközök

B. ForgÓeszközÖk

ttt. Értékpapírok

lV. PénzeszkÖzök

ESZKÓZoK oSSZESEN

FoRRASoK 1nnsszÍvnr;

C. Saját tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötott tartalék

VjeayéVrerdemény vál lalkozási tevékenységből

F. Kötelezettségek

l. HosszÚ le1áratú kÖtelezettségek

ll. RöVid lejáratÚ kötelezettségek

ronRÁsot< ÖSSZESEN

Kitöltő verzió: 2'60.0 Nyomtatvány verzió : 1 .5



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasinúsági melléklete PK-141

Szervezet neve:

hlAGYÍ{R HANG5Z FlZESERT ALABTTVAhJY

Egyszerűsített beszámoló eredmény_levezetése (Ad atok ezer fori ntb an.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (l+ll) 4t 37 4E 3i

l' PénzÜovileo rendezett
bevételeÉ' 4t 3i 4t 3t

ebből:

- tagdi]' alapÍtÓtÓl kapott
befi7etés

támogatások

- adományok

egyéb bevételek 4E 3i 4t 31

ll' Penzbevételt nem ieIentcí
beVételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámoIt ráÍordítások
(lll+lV+V+Vl) 9t T2 9t L1

Ill. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások 9t L1' 9t L1

lV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást ielentő
elszámolások'

Vl' Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárqvévi
(r-ilr-vi)-

pénzügyi eredmény
-46 2! -4Í 2a

D' Nem pénzbeli realizált
eremeny ill-(lV+V)l

E. AdÓzás előtti eredmény
(l+ll)-(il t+tv+v) -46 2! -4e 2!

Kitöltő verzió: 2. 60.0 Nyomtatvá ny verzi ó: 1 .5
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Az eíyszeres kö-nywi1elt vezető egyéb Szervezet
egyszerűsített beszárnolója és kiizhasíirúsági melléklete PK-141

Szervezel
neve: MÁGY&R Hr'\NGsZE RT ALPTtrlTV

Egyszerűsített beszámoló ered mény-levezetése 2. (Adato k eze r fo rintban. )
AIaptevékenység Vállalkozási tevékenység

előzŐ év
helyesbítése

F. Fizetendő társasági adó

G. Adózott ereclmény (E-tr)

H. Jóváhagyott osztalék

l. Tárgyévi eredmény (G-H)

Tájékoztató adatok

A' Kozponti költségveLési
tamoqatas

B. Helyi önkormánvzati
kÖltségvetési támo-gatás

C. Az Európai Unió strr-rktr-rrális
alapjaibÓl' ílletve a Kohéziós
Alapbol nyújtott támogatás

D. NormatíV tárnogatás

meghatározótf részének adózó
rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló ]_996. evi cxxvl.
tÖrvény alapján kiUtalt öSszeg

F. KÖzszolgáltatási bevétel

G Végleges penzbevételekből,
elSzámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Vegleges pénzkiadasokból'
elslámolt ráÍordításokból a köz-
hasznú tevékenyséo érdekében
ÍelmerÜlt pénzkiádáé, ráíordítás

l.. Vé9leges penzkiadásokból,
elSzamolt rálordításokból a
személyi jellegű ráfordítás

- eoDol: vezeto I
jUttatásai

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen

Kitöltő verzió:2.60'0 Nyomtatvány verzió:1.5



Az eíYszeres könyYvitelt vezető egyéb szervezetegyszerűsített beszárnolója és közhasZírilágj -"lléklete PK-141

].. szervezet azonosító adatai

]-'1 NéV

1.2 Székhely

!,i!,qe YÁR Haruosze nÉsit<Épz

]..4 Nyilvántartási szám:

]_.4 szervezet adószáma:

vÖnÖsunRrv

lrányítószám: EEEE TelepÜlés:

KÖzterÜlet neVe:

Hazszam: l^_ 

-T

l35 l Lépcsőház: t---l Emelet: 'r-l
L.3 Bejegyző határozat száma: m ffi 'FTí|o|olanlbFTTl lffi

ffir[-=l,,luTu|EEI
EEEEEEEE-E_EE

1_'6 Képviselő neve:

KÖzterület jellege:

Ajtó:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenyseg"x-b";ut.tá*
: Atapitvárry 2s13"Év!:en e*z Á
kcjzhasznú tevéltenység leqk!*rnlkeclohb térrrak6re a szakrltal"ir*pio* 

"'ztnrronalátrak 
erue[es,e,

3' Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2Közhasznútevékenységhezkapcsolódókozfeladat,jogszabályhe|y:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesÜlők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység Íőbb eredményei:

Kítöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.5



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűisített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-I4I

Szervezet
neve:

MA.6YAR HANGSZERESZKEPTESERT ALAPITV&NIY

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B' Éves összes bevétel 4E 3t

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adÓzó rendák'ezése szerinti Íelhásználásáról szólÓ
]_996. évi cXXVl' törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F' Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió6 Alapból nyújtott támogatás

G' Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 4t 3i

H. Összes ráfordítás (kiadás) 9t L2

l' Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -46 ?1

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
(a közéráekiÍ önkőntes tevékónységről szÓlÓ
2005' éVi LXXXVlll. törvénynek megÍelelően)

E rőfor rás e l I átottság m utatÓ j MutatÓ teljesítése

lgen /vem

Ectv. 32. S (4) a) KBL+82)/2 > 1.)OU.OOU, - t-tl tr tr
Ectv.32. S (4) b) [K1+K2>=O] n B
Ectv. 32. S (4) c) Ü1+t2-At -A2)/(Ht-+H2)>=0,251 ! a

Társad al m i támog atottság m utatÓ i MutatÓ te|esitése

Ectv. 32. S (s) a) [(c1+c2)/(G1+G2) >=0,02] tr B
Ectv. 32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1-+H2)>=s,51 n ts
ECtv. 32' s (5) C) [(L1+L2)/2>= 1-0 fő] n x

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

Kitöltő verziÓ:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.5


