
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|
éves bészámotója és kö7hasznúsági meÍléklet I pK_442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1, Fővárosi Tö

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

szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Előtag

r-_l
családi név

Lázár

Lázár

Fodor Etelka

Születési ország neve:

Születési település neve:

szü!etésiideje: tlT,I6ln_ffi_m

Első utónév További utónevek

Neve:

§ dai §§ t]vészttáz, Alap §wány
a

Nyilvántanásiszám: m-ffi Tárgyév: |TToFFl
ldőszakterjedelme: eoész év ffi töredék év! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

1 0 3 4 1

Ny.v.:1.3 A nyomtafuány papír alapon nem küldhető be! Nyomtafu a: 20t9.05.22 16.33.34
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bószámolója és kö7hasznúsági meÍléklet I pK_442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi Tórvénvszé

ldőszak terjedelme: eoész év ffi töredék év f]

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

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
E
!

Tárgyév:

EoF1-8l
EEEE_EE_EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége

szervezet neve:

,jai h{í,+é;:lta: Alatriitvány

Szervezet székhelye:
lrányítószám, EEEE
közterület neve:

Házszám:

Brassó Közterületjellege: r---_-l
r=l Ajtó: l--l

Jogi személy szervezeti egység neve:

a

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám, !nn! Település:

közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege: 
|-l

[-l n;to: [---_l
Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m-ffi 1l0l3l4l1

mEE /EE

-E-EE
9zervez.eJ./ Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolenek neve: György

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

iá.H"i, *lo,].T",;1l,
,.^*ill]őiriioó,uozso,.o.'oooo,

EEEE-EE-EE

6 0 4 4 0 z|lIz 0 0 7

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 2oL9.o5.22 16.33.34

r---l Lépcsőhiáz: t--l Emelet:



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bószámotója és köZhasznúsági meÍléklet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

rlai fvtliivÉszház

Azegyszerűsítettéves beszámolómérlege (Adatokezerforintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszrcözör 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 5M L29L
l. készletek

ll, követelések 113 544

lll. Értékpapírok

lv, pénzeszközök 43L 747

c. Aktív időbeli elhatárolások

eszrözör összEsEtl 5M 1,29L

FoRRÁSOK (PASSZIVÁK)

D. Saját tőke 460 L207
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 300 300

l l. Tőkeváltozás/eredmény 259 160

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v, Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) -99 747

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások 84 84

roRRÁsor összEsEN 54 L29L
Ny.v.:1.3 A nyomtafuány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L9.05.22 16.33.34
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bószámolója és kö7hasznúsági meÍléklet PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbMse

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

]-, Értékesítés nettó árbevétele 1 664 2575 1 664 2575
2. Aktivált saját teljesítmények
erteke

3. Egyéb bevételek 925 82L 925 82L
ebből:

- tagdlj

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 900 800 900 800

ebból: adományok 100 100

4. Pénzüovi műveletek
bevételei"'

A. Összes bevétel (l+-2+3+4) 2 589 3 396 2 589 3 396

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

a

5. Anyagjellegű ráford ítások 2688 2632 2 688 2632
6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
Juttatasai

7, Értékcsökkenési leírás 1,6 16

8. Egyéb ráfordítások L L

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8i9) 2 688 2649 2 688 2649

ebből:_ közhasznú tevékenység
ráfordításai 2 688 2649 2 688 2649

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -oo 747 -99 747

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -99 747 _qq 747

da[ hdtivÉszttáz Afal:ítuány

Nyomtatva: 2OL9.05.22 16,33.34

,,P.ltgl::il§§,.,Hffy
"||íJ,XH, 

i"u"{'

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Banksz,sz,i201



A
.+fFl,>,E!LJt!
ffitiífi
hndb dl
l,,,,rl8§l
,Jr|N\i

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves bÖszámolója és köZhasznúsági mefltklet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

dal Al

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezeríorintban.)

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatá,s

ebből:
- normatív támogatás

B. Helviönkormánvzati
költsé§vetési támogatás 900 700 900 700

ebből:
_ normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújton Émogatás

D, Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből Üagy más áltamÍól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás a

E. A személvi iövedelemadó
meghatározótf részének az
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törvény alapján átutalt
ossZe9

24 2L 24 2L

F, Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálői záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! ' Nyomtatva: 20].9.05.22 L6.33.34

BUDAI MŰVÉ§ZHÁZ ALAPÍWÁNY
,l ,l 12 Budapost, Brassó t]t 91,

Adószám: 18261 767-,|-43
Banksz.sz.:,l 20/1 265"001 54790-001 00007



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bészámolója és kö7hasznúsági meÍléklet PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

at A§apítuán,y

1-.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve

Házszám:

EEEE Település: Budapest

Brassó I Xözterület jellege:

ffi Emelet: 1--l Ajtó:ll

út

91

lrányítószám, !!m Település:

közterület neve:

Ajtó:

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám : ('Anyaszeruezet")
EE .EE . FI-oI4]dO]a /E ol o|r] / il

EE-ffi-t]lolTFFTTl
]..5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: r|la||zl|0]|r||z -E-EE
1.6 Szervczet / Jogi személy szervezeti egység
KepVlseloJeneK neve: Lázár György .

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

d,apB§tBI,! ox3Ían lskota ffi{Iködteis§g, ahotr a miivÉszerl ágak nrajci tllinclegyike képvls,BlvE vatlo ahol ,*,

ik ne*r foizÉrÉíag *§y í4jrff tnfivÉszelI voRalg,í} ítapn*k *kratást trranenr betef#rlíÉtl§k a társ*rüvésg,grek
§§r-r,a& cktatásáha és renciezvénlt*ifterr együ§, §zerepe,t:§,Bk, A }rangseeres, iIIetve érrekel tantlló
LrlÉk szolgáltaüa a tán*oí iarr*:,í,É ,zeneí kisérgtét És {<Éznr§v*s haltrg*tó sa.§át ,el}cÉpzeüései táthatók *
izvÉn§ ri§szlete*ber:, kell,É,í{eíhe*r, A tapa§ítalat fizo hü§y a tár§ffi§§,Észétsk syakrám :menl értík nreg
ást- Az ,ls§(ol*b,á§ egynrásért dnigoznak a *r§rrásleft, a másik &rűlífuaefi ágak*r i§ ft},*gI§§leril( t*§

§et*trtti is ,nregtanuí,!ák eez*I. §Slulr}< tgvábbá Botí+e Valária és dn §s,án§, Li{sató gnrtré.[térref< *l*g§rzÉs*,
§vükf*}doígo:ásÉnak *Iös*g§rése, híszen a Megyar Rádi& víIágtrírii §yer*rekkÉrulsánakate;lít$
gyai az At*píwá*ty szélt|lelyéül slo}gál$ h$a építetöi és ,takúí tg}t§k #lunk,e *l*{i§,ar een*i :m,űlt

3. Közhasznú tevé kenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3.]. Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: iskolás és felnőtt
3.4 Közhasznú tevékenységből részesüIők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

tüts{:atr 32 íö vBit rrlszt aktívan az ata;rítvárry kütörrfé$e oklatásain. 21 kii}öníéfe renrlezvétrlr kert"itt
Ebolryül§tá§ra $rallgverse!"lygk, szfrrí É,s í§}.rlÉre§erie§etö e!öádá§Ok stb.}. Ezgke}l jellemzó*tt helyi, illetue
budai régió lakosal vÉttek ré§Zt.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 1112
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A kettő_s könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

I

éves bószámolója és köZhasznúsági meÍltHet I pK_442

201_8. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

0 0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

5,3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

0 0

céI szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) ' 0 0

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) 0 0

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
(Ad atok eze r fo ri ntban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

0 0

6.2 Tisztség Előző év (I) Tárgy év (2)

0 0

A. vezető tisztséqviselőknek nvúitott
juttatás (mindÖsszesen) : 0 0

F*l iivÉszház Atrapitvárry

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20L9.05.22 16.33.34

BUDff MűVÉ§zHnz at qpíWÁNy
1112 Budapo§t, Brassó tjt 91.

Adószám : 182617 67 -1 -43
Bank§z.sz.:1 201 1 26s-001 51790-001 00007
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A kettős kö_nywitelt_ vezető egy65 szervezet egyszerűsített 
l

éves bészámolója és köZhasznúsági meilenet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok eze r f o ri ntb an.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétet 2 589 3 396
ebből:

C..A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
aclozo rendelkezése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény atapján átutalt összeg 24 2L

D. Közszolgáltatási bevétel

E, Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevéte! [B-(C+D+E+F)] 2 565 3 375

H. Összes ráíordítás (kiadás) 2 688 2649
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 688 2649
K. Adózott eredmény -99 747

L. A.szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző -személvek száma
(a közé r-tl ekü tln kóntes tevékénvséq r ől szőló
2005. évi LXXXVIll. törvénynek meg-felelően)

E rőfo r rás el l átottság m utatói Mutató te'esífése

lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000,000, - Ft] x !
Ecu,32, § (4) b) [K7+K2>=0] a !'
Ectv. 32. § @) c) [(l 1+l 2-AL-A2)/(H 1_+ H 2)>=0, 25] ! tr

T ársad al mi támog atottság m utató i Mutaíó teljesítése

Ectv.32. § (5) a) [§l+C2)/(Gt+G2) >=0,02] n x
EctV. 32. § (5) b) KJL+J2y(H1_+H2)>=Q,§] x !
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] tr x

Nyomtatva: 20L9.05.22 16.33.34

ÉUsA| $íűVÉsZHÁu AIAP|WÁNY
1112 Budapsst, Bressó tit 91,

Adószám: 1E26fr6?,1,43

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel

Banksr,sz.:1 201
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A kettő_s könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

l

éves bószámolója és kö"zhasznúsági meileklet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

fulűvéslház Átapizuány,

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

központi költségvetés l
önkormányzatiköltségvetés m

nemzetközi forrás !
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 20].8,0 1.0 ].. 20L8,L2.3L

Támogatási összeg: 700 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 700 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 700 000

- tárgyévben folyósított összeg: 700 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímeqként:

Személyi 0

Dologi 700 000

Felhalmozási 0

összesen: 700 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

- Ft-o[ mfikötlÉsi tiinrogatáskÉtlt kagrtrtk, aZ össz8get a szerzöd*is szerint nrarariékta[anul ka
rüz,e*ri szÉtttlá§tr*. 4&í}"SSt}"- ,F[-Bt kóEntüve[ödÉs,i rá*rgatáskÉnt kapüJ§k, ,anrit a szerz§d§s §zE$,Et,ffiárádát{ía§anill
lr,asenálurrk. Ót program§t való§ft§tttlnk nr,*g, rcü:tük tiársnr cp*ra*Iöaclást zo,1tE,*ra[dsár*tte§, aperal, ázi
agárrénekesek közretrtültódésÉve["

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

§z efi vát]alt progranrokorr kívü§ tötr]tr] rgrr(iBzvéntrr tartonunko kózttik isnrerefierj*gztö elűadást {pl" "]u
g*níógus, nrécl[asa*nr,É|yisÉ§ járt,nÉ§unk}, könyvtlanr$tátót {Faragö Annaxraría}, úp*ranas:íköuetí e§öaciá§t
Máría}, óvodások szálrrÉra zerret f,ejtr§szlö taglalkozás-§Bf§z&l§t" és tanáraín}c, szok$sos íÉlávzárö künüHrtíelt

zerx/eztti§k :íran gíelvéreleket-

., ". *ntntÁNY
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír aliapon nem küldhető be! 2019.o5.2216.33.34Jutlt"}§íiii;iL?'.#.§Í
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