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Tárgyév:

r,]-];T4-1
Tötwényszék:

eekuldőáaatai ("*i"ut * tigrytcit<apuián keresztül a kérelem beküldésre kerül}
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet __ _

uryr"""nríüáúÉámotój a és közhálznúsági rnelléklete

L4

családi név Továúbi utónevekElőtag

r--l
Első utónév

FerencnéViselt név;

születési rrév:

Anyia neve:

§zületési orslág, neve:

§zületési település nevg:

§zületési ideje:

Badics

askó
I

lMagyarország t

__i
I

IKeszthplv

§zervezet székhelye;
lrányitószám E§EE
közterület neve:

KóZterület iellege:

n E. _r
r-**-lHázszám: [12--_l Lépcsőház: r-_--l Emelet: Aitó:

Bejegyző haüirozat szárna:

Nyilvántartási szám:

§zervezet adószá,rna:

ffi ffi EFE§Il,r]/FI_o1_ol-fli fr
mtr- 3l § l4l3

EEEffiEEE-E-ffi

Képviselő neve:

Képviselő aláírása;

Keltezés:
Turlszülol Egygsülsto

8617 Balatonmárlaíürdó, Keszeg u. í1
Adószám: 1878468&1-14
Bank: 66S0045-11013642EffiE-nE-EE

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtai,rrány verzió:S,Z r\blonrtatva: 2o15,o§.t4 12.3§.52
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A kettős könyrryitelt vezető egyéb szen/ezet i

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete i PK-l42

Támogatási pío§ram elnevezése:

Támogató megnevezése: !§lffiíMt§óa*kíííeqÉffi

Támggatás forrása:

kózponti kóltségveté§ n
önkormányzatíköltségvetés m
nemzetközi forrás n
m:ís gazdálkodó I

T;í,rnogatás időtartama: 81,4*.1gz{aíffiffi

Támogatási ósszeg: i 264 836

- ebből a tárgyévre juló ó§§zeg: § 264 836

- tárgyévben felhasznát összeg: ! 264 836

- targyévben íolyósított összeg:
3 264 a36

Támogatás típusa: visszatérítendő m vis§za nem térítendő il
Tárgyévben íelhasznált ósszeg részleiezése jogcímenként

Személyi

DoloEi i 2§4 836

trelhalmozási

összesen: § 264 a36

Támogatás tárgyévi felhasználásának szövege§ bemutatása:

tsl.*-{l§6l€l§ rfrffiaí} ü§l€ *r€irmler#i 3 & §Ht* ca6§lrefuc:l@ *iffr§ twffiI
önlmrr*áffirgari *ragelÉs" §}§p§*í yi§Ée§fi e*Ési }t#it!lgi* gía§{§L§}.

Az ü?leti évb€n végzBtt tö&ts tevekény§é§ek é§ progíamol( oemutaürsa
& *ÉEhffi"fiilká{§ m$lá*ls t.

§zeívezet neve:

Turisztikai

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány vetzió:S.Z Nyomtaila: 2015.05.14 12,3§.53
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A kettős könvwitelt vezető egyéb §zeryezet l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete l PK-142

Táínogatási píogram elnevezése:

fám§gató megnevezé§€: @Olgrerm*t3e*e

Támogatás forrása:

köZpünti kóltségvetés

ö nkorrnányzati költségveiés
!
m

nemzetközi íorrás il
más gazdálkodó I

Támogatás időtartarna: t á!í

Támogatási összeg: l 5oo ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 50$ o0o

- táí§yévben felhasznált össeeg: 2 5oo ooo

- tárgyévlren folyósított összeg:
2 5üo ooü

Támogatás típusa: visszatérítendó n vissza nem térítendő m

Tárgyévben íellrasznált összeg ré§zlet§zése jogcímelrként

Személyi

Dologi 2 5oo §oo

Fellralmozási

összesen: 2 §oo oo§

Támogaüís tiírgyévi felhasenálásának szöveges bemutatása:

Én€lg*fu, máYY§r €l§E&noiH a &n€flt*l.d
rnry§r&q alzt d@dt&G

Nyomtatva: 2015.05, 14 t2.35.§j

Llr^
B:laltri rl 1.1riaíúrü ü- ífr lato,t:i€íe§ziíl í

Tur!szüka! [ gy*s;: | *to

8S47 Balatgnmáriafürdó, K*sz*ü u. 12,

Ad§*aém: 1$í846§4-i-]4
Eank: síi"*ili:,ll-j i i,i i{iÁí

Kitóltő verzió:2.§5.0 Nyomtatvány verzió:s.Z
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& l o kettős könwvítelt vezető eevéb szaryeze* l

ffi$Hl i "gyrr*rűsítetibes"á*oüi 
é; kiÉüfri".ir?ái*-tiéklete i er<-raz

ü_ffil l

Tárnogaési program elnevezése:

Támogató megnevezése: rdffiffil&id{b$§ lffi§ §r*§ryí}*ryzffi

Támogatás forrása:

központi költségvstés n
önkolmályzatíköftségvetés m
nenrzetközi forrás n
más gazdálkodó n

Támogatás időtartama: I§i{ffii&2Nn5{§.§

Támogatási ősszeg: t2 9§2 779

- ebbőt a tárgyéwe jutó össze§:

- tárgyévben felhasznitlt összeg: 12 9o1 572

- tárgyévben folyósított ij§§zeg:
t2 9o1 §72

Támogatás típu§a: üsszatérítendő m vissza nem térítend6 il
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dr:logi [:! 9o1 5?2

Fellralmozási

összesen; 12 9o1 572

Támogatás tárgyévi íelhasznátásának szöveges bemutatása:

§leffiq § ffiEF-zt-§.fr{lg-Éffi ir*§ pfi&H rnagldűffi§*a í§f,|ffiM Yi§§a#H# *§§*t íMlffi
d*z*z#si §e6&ií§qi8 trr§ffi .*.

Az uzleü 8v§en vegz€§ r( Db téveKény§egéK é§ progíamox §emufaülsa
LáM ffirrtE§@i rE€*|§dsü t_

§zervezet neve:

Turisetikai

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:s.2

("l.-,-ttc \
--T:üT**Tiifií,frf;j$fl 

Ti::
'*' "Áff,íi:.,,lltllr,;a

nnlla !"

§y§mtatva: 2o15,o5. 14 12.35.§§



A kettős könywitelt vezető egyéb szeryezet i

egyszerűsített beszámolója és közháiznúságí meltéklete I eX-r+Z

§zervezet neve:

Kitöltó veÉió:2.§5.0 Nyomtatvány verziÓ:s-2 Nyomtatva: 2015.05.14 12,35.§3

Turisztikai

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése: @&,rxtitm*lr*tx

Támogatás forrása:

központi kóltségvetés n
önkorrnánlz,atiköltségvetés m

nemzetközi íorrás n
más gazdákodó I

Támogatás itlőtartarna] *v

Támogatási ósszeg: i oo§ ooo

- ebböl a tárgyévíe jutó összeg: t oo$ oBü

- tárgyévben felhasznált összeg: t §oo ooo

- tárgyévlren folyósított összeg:
s Boo ooo

Támogatás típu§a: visszatérítendő Ü vissza nem tórítendő m

Tárgyévben íelhaszniilt, összeg részletezése iogeímetrként

Személyi

Dologi 6 ooo ooo

Felhalmozási

ossz*sen: 6 ooo ooo

Támogatás tár§yévi felhasználásának szöveges bemutatása:

@ d§§ü}al*írscffifl * * le§tÉqdc Hk*g rnüw ttrttcgffi.
[ É*nry*t&m' etr d§uá§ra|ás firtgilüí*ít& *Etélso§l*c#l

ny§égek é§ prosramoK hemutalasa

@nir,



l

lt

#tre
ffitg§l

W
A kettős könwvitelt vezető eqvéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúságí melléklete l PK-l42

§zérvezet neve:

Támogatasí píogram elne.lezése :

Fffi"r-ar-r*r_am,*ag* szfur* É}éas,t

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi kóltségveté§ m

önkormá}ryáatí költségvetés il
nemzetközi foríás I
miis gazdálkodó n

Támogatás időtar-tama: §íás§ü|.-trí§.§§3ú

Támogatási ősszeg: 4 524 604

- ebből a tárgyéwe jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg: t 344 33o

- tárgyévlren íolyósított ij§szeg:

Támogatá§ típusai ü§szatérítendö il Vis§za nem térítendó m
Tárgyévben íalhasrnált összeg részlttezése jogcírnenk6nt

Személyi u 59o a§o

§oltlgi 7§3 §3$

Felhalmozási

összesen: 3 344 33o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

**xw*rM tta*§E|lx§ Eg!ffi*lá §ftHÉEá§§ páfiri*í€
§.g*tn lsli:i,r*uráíaüreQÉBrerrt6#fa €§Eló3*e§est&fB pdrqá{§*€rffi§illl€ft§e &saa|cn* mryideífuesy§r§i:ri(
Émqmáct

;§# t{§tlw§{i*ryÉ §r€*lsde L

Nyomtalva: 2015,05. 14 12,35.53



A kettős könywitelt vezető egréb szerrrezetegyszerűsített beszámotója és kozháíinúú§í meltéklete

Támogatási program elnevezése:

Tárnogatás forrása:

!
ffi

n
ü

- ebből a tárgyévre jutó ö§szeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévlren íolyósított összeg:

visszatérítendö Ü vissza nem térítendő

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímerrként

Támogaüís üirgyévi felhasznáásanak izaveges uámuiat,*§

*nagar&ral ez +*sz&natÉs mggÉí:Sí*t *=iáX.g#*

§zervezet neve:

Kitöltő YerliÓ:2,6§.0 NyomtatYány verziÓ:§.2 Nyomtatva: 2015.05. 14 12.35.53



A kettős könvrrvitelt vezető egyéb szetvezet

"gy"""rűrit"tt 
uóirÉmolój a és közhá-sznúsági melléklete

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verziól5.2

§uígl*rimaliaíű,dőh:hilroáú,

Eq47 B,,u,,ro|Mi 
EgyesÜsto

frí'#frli1íáXíbX§il -'"
|lnlk: 6crOOt.li-iidlá6€

E
n

Támogatás forrása:

n
n

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

üsszatérítendó [ vissza nem téíítendó m

iárgyévten lelhasznáh összeg részletezése jogcímenként

@asznáásának szöveges bemutatá§a:

g nal!.ecto tog|dl!oE!d!* aEel§lrrülíiw tlrE-Eia EtarBEB r.-
t"&x ásre, protelrmerrornsmanre és sealanai m+qilal66Íea ntEnÚÍÚ(

Nyomtalva: 2015,05.14 12.35.53
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A kettős könywitelt vezető eg5réb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I ex-raz

§zervezet neve:

Nyümtatva: 2015.05, 14 12"35,53

g d rtohl& übdö,Balaton keresrtú r
"-'*-- 

rurnztikai F:gyesüiete
--"Tll'§, 

'§'i!:-§{:ffi-'-

Támogatási píogram elnevezése;
BDBF-eí-§c-12-sí2ffi sz*nú pállÉz*r

Tám§gató megnevezÉse: Uwrtegti ftjl+e*i {iffi

Támogatás forrása:

központi kőltségvetés m

önkorrnányzatiköltségvetés n
nemzetközi forfás n
más gazdákodó r-1U

Támogatás időtartarna: ffil*.§§.*ig6lí{}aa§

Támogatási összeg: 49 98o 329

- ebből a tárgyévíe jutó ósszeg:

- tárgyévben felhasznált összeg: ,662 o14

- tárgyévlren folyósított összeg:
} 334 540

Támogatás típusa: visszatérítendó n vissza nem térítendö m
Tárgyévben íelhasznát összeg részletezése jogcímenként

Szernélyi
1 38? 66s

Dologi
B 273 345

Fellralmozási

összesen; D 661 o14

Tárnogaüís árgyévi f*lhasználásának szöveges bemutatása:
íB* f€jl_§*F jfrte ux,izmuffi€*rE$É!€ffi Fr*z*r'§t m+gruxúsffim
srirn*i{ls FFPi pf,$gíamfi*-§§j$trcnaexrdrr}xü< szwree€se* l€*gr}diÉs§" tsrtra=twgrg* {íryd€zry€fi}§etrl *át
ngarlan relúiíEisa.

Az uzletl évben végzett fó&b tévéké
-*§{í lí{izhfi§znúsá§ri m€{ládet 1.

Kitöltő verzió:2.ss.0 Nyürrtatvány verzió:s.2
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szen/ezet i

egyszerűsített beszámolója és közháTznúságí melléklete I ln-t+Z

§zervezet neve:

Turisztikai

Támogatási program elnerlezése:
§lrl{ 1§fflsffi3§páyázd

Támogató megnevezése: itl.H

Támogatás forrá§a:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés ü
nemzetközi íorrás n
más gazdálkodó il

Tárnogatás időtaftama: r§!$2ar14

Támogatási ósszeg: 4 999 73o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 4il7 §4§

- tárgyévben felhasznált összeg: { 699 ooo

- tárgyévben íolyósított összeg:
4 4il7 645

-Iámogatás típu§a: vi§szatéíítendó il vissza nem térítendő fr
Tárgyévben íelhas:nált összeg részletezése jogcímenként

§zemélyi

Dologi
4 437 645

Fellralmoz;ísi

összesen: {4l7 645

Támogatás tárgyévi felhasznáásának szöveges bemutatása:

aáry§§316te*l*& §E*sal**.i *kteq@§*l*, Hyi e #§§lröírqa§ffi Mtffic_*r&qr*ó perewt *yer*l*
§affB EFT _e." ,Tt€il&§il s§ro{' *ieÍ§&a $d8d!fi&ry§*t §ilEig#, tiE§q} §firerré§.*ir.id*-z&} |MÍtmnmle 4§#l EFlr-óe
§b§e* €*€#td( és ti§s€íH( 44:* EFT=§L i @1Ée*r d§Báündá§affi€söfi&rl.

Az úzleti évben végzétt toarb tév€keny§Égek es progíamok §emufalasa
LM iéelwí§is*§§ ilr€{|,Édd€fi L

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verziő:s.Z

t,^!,^ n
tsslatonmáílaíü roo aa | íEa{desb} r

lUrlráilol Egye,*,ülets
8647 Balatonrnárlaíürdő, Keszeg u. 12.

Addazám: 187M684-,| -1 4
Bank 6$'t{l0ü45-11013642

Nyomtawa: 2015,05.14 12.35-53
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámotója és közhitznúsági melléklete I rX-r+Z

Szervezet neve:

íiirdő_Balatonkeresztúr Turiszti kai

hlyomtatva: 2015.05.14 12.35.53

**uu,no*a,,"b, 
jLkbu*ru**au,

Turlsáikai EgyesületE

aoqz grüú*iriatiiró xmzeo u,12,

eonr,, ae,U{j'S11 1 01 3642

7. Közhasznú jogállás megállapításához szü kséges mutatók
{Ad ata k eze r íOrintb an,)

Alapadatok Előző év (1} Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 9 952 2279j

c. A személyi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendélk-ezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. ávi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgátatá§i bevétel

E. Normatív támogaüís

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott t-ámogja'tás

G, Korrigált bevétel [B-{C+D+E+R] 9 95, 2279.9

H, Összes ráíordíás (kiadás) LL477 226t1
l, Ebb6l személyi iellegű ráfordílás 1 629 4349

J, Közhaszntl tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -!52i Lu
L. A szervezet munkáiában közremüködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véoző -személvek száma
{a kózérüekÉ ónkántes tevékónvséoről szótó
2005. évi LXXXl/lll. törvénynek megTelelően}

E rő{a r r ás e l l átattság n utatói Mutató leíJ€sííése
lgen

'vemEctv. 32. § {4} a) t137+B2|2 > 7.aaa.aoű, - Fü x n
Ectv.32. § (4) b) [Kl+KZ>-a} n m
Ecfy. 32. § í4) cJ {01+I2-A7-A2}íHL+H2)>4,25i n x

Társad atmi tánrcgaíolfság m utatói Mutató íel7esífése

Ectv. 32, § í5.i a) ffCj.+C2y{G7+G2) >=o,a4 n B
EcN. 32. § 15) ö] {{Jt+j2lsllrr*H2}>=g,51 ü m
ECiV. 32. § í5] c,) [(L7+L2)/2>= 1o tő} n m

Kitöltő varzió:2.65,0 Nyomtatvány verzió:S.2



A kettős könyvrritelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszánrolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

§zervez€t neve:

Turisetikai Egyesülei

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás cé§a

a saját töke tr€ caókk8nl
4,2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás céíia

4.3 Felhasznát vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasznáíás célia

közhasznú tevékenv§éo érd€kében
felha§znált vagyon kimútatása
{ö§§zé§én)

l(özhasznú tevékenvséo érdekében
felhaszniilt vagyon ÉimÍtatrisa
{mindösszesen}

5- Cél szerinti jutattások kimutatása

4, Köuh*§znú tevékenység érdekében felhasenált vagyon kimutatá§a {Adat§k ezer farinrban,}

§. Véiető tisztségviselőknek nyúitott iuttaás

5.1 cél szerinti juüatii§ megnevezáse Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti iuta*ás megnevezése Előző év Targy év

Cél §z€íinti iuttaások kimutatása
{ó§sze§en}

Cél szerinti iuttaások kamutatá$a
(mindösszesen)

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év {1) Tárgy év (2}

A. Vezető tisztségviselőknek nyúitott
iuttatá§ összesen:

Kitöltő verzió:2-65.0 Nyomtatvány verzió:§.2

8ilatonmá,u rk[r"
s647oafi;fíl,l,',,Íiffi'@

dírTffi iii,$ffl,''-

Nyomtatvá: 2015.05.t4 12.3§.53



A kettős könyrruítelt vezető egyéb §zenrezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutakása

3. Közha§znú tevékenys§gek bemutatása (tevékenységenként)

t.l Név

Tr§i§§t€i €§rygsil€*

1.2 Székhely

lrányítószám, mEE
-|-elepülés:

közterület neve: Közterület jellege: [",."-"*.]

r-_-lHÉnszám:hr---l*--l Lépcsőház: 
Í _* -l Emelet] Í_-l

1.3 Beiegyzó határtrzat száma: EE" FE .FIqEEfuI l,EFFIi 'ft\

1.4 Nyilvá,ntartási szám:

1,4 Szervezet adószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: György
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3.1 Közha"§znú tevékenység megnevezése: munka
3.2 K§zhaszttú tevékenységhez kapcsölódó köáeladat, jogszabályhely:

3,3

3,4
3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Kózhasznú tevékenységból részesüldk
Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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szarvezét néve:

Turisztikai

Az egy§z€r{i§ít€tt éves beszámoló eí€dmény-kimutatása 2. (Adatak ezer íarlntban.)
Alaptevét{eny§eg Válalkozási tevékenység (}§§zesen

*lőz6 év etőZő év
téye§br€se

lárgyétl előzö év elözó év
heWsbíIése

tárgyév előző é|/ előző év
helyesbílése

tárgyév

11. Rendkívüli ráíorditások

B. Összes ráítlrdítás
(6+7+8+9+1o+11) 11 32í ?2 6L7 15ü tl 47! 226.L7

ebból: közhasznú tevékeny§ég
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény {A-B) -1 5s! t§€ 2t: 2! -L521 1ai4

:12. Adófizeté§i kötelez*ttsé§

D. Adózott eredmény (C-12)
-1 5§! í.59 2E 2! -Ls2,1 18l

]"3, Jóváhagyott osztalék

E. Targyévi eredmény (D-13)
_1 §§§ 15s 2, 2! _1 527 18l

Tájékoztfió adatok

A., Központi költségvetési
táínogatá§ 56i L3772 562 t377i

B. Helvi ónkorntánvzati
költséóvetési támoilatás a so( a soc 8 50ú a sot

C. Az Európai Unió strukturális
alariaiból. ílleve a l(ohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A szenlélvi iövedeíatnadó
meohatározótf részének adózó
renóelkezése szerinti
íelhasználásától szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
osszeg

F, Közszolgáltatási bevétel

Az adatok kőnywizsgáattal alá v{innak táma^sztva.
Könynrizsgálói záradék ] lgen m Nem

Kitöltő verzió:2,65.§ Nyomta§áhy verzió: §.2
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A kettős könywitglt vezető egyéb §zervezetegyszerűsített beszámotója és kázh§Éznú#8i;fr€tléklete PK-142

Az egyszeríisített éves beszámotá JredmÉny-ki rn utatása

4" Pénzügyi műveletek bevételei

- alapítótól kapott befizetés

A. összes bevétel (1+2+3+4+5i

7. Személyi jellegű ráíordítások

Nyomtatva: 2015.0§.t4 ].2,3§,§2

**or,,k!'h*Bahtonkeresztúr
Tufi§diM Egyesülete

8§4l Balatonnárlalürdó, Kmzeg u. 12.

Adr5szám 1 8784684-1 -1 4
(:' " eíifiO0.íFllü13642

Kitóltő verzió:z.§§.o Nyomtatvány v§ízió:5,2



A kettős könwvitelt vezető eqvéb szervezet i

egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete l rn-r+Z

szervezet nevg:

Turisztikai Egyesúlet

Kitöltő verzi ó: 2.65.0 t{yomtahrány verzió : 5.2
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AzegyszerűsítettÉvesbeszámolómérlege 
{Adatokezerfarintban.}

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EsZKözöK 1axrívÁx;
A. Beíektetetteszközók 80 23 876

l. lmmateíiáis javak

ll. Tárgyi eszliözök 8í 23 876

lll, Beíektetett pénzügyi eszközök

B, Forgóeszközők 35 8 24:l

l. ké§zleíek

ll, kóvetelések 25

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök al 8 21.8

c. Aktív időbeli elhatárolások

eszxözöx összrseru 115 32LLs
FoRRÁSoK (PASSZIVAK)

D. Saiát tőke -1 3?9 -11$5

l. lnduló tőkeljegylett töke

ll, Tőkeváttozás/eredmény L48 -1379

lll, Lekőiött ta*alék

tv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységlről -1 555 159

Vl. Tároyévi erdemény viillalk0zá§l tevékeny§Egbó 21, 25

E. céltartalék§k

F. Kótelezettségek 994 33 284

ll, Ho§§zú lejaratú kötelezett§égek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek 9s4 33 284

G. Passzív id6beli elhatárolások 5o0 3§

FCIRRÁSoK Összrsrru 115 32 119

Nyoíntatva: 2015.CI5.14 12.3§.52


