
A ktttős könywitelt vezető egyéb §uervezet egysuerűsített
óves beszámolója ós közhasunúsági melléklet

201_8. óv

PK-442

A szervezetet nyilvántartó bíróság megn Tárgyév:

06 Szegedi Törvényszók zlo 1 8

ldőszak terjedelm*: eelász év ffi töredék év

időszak kezdet§ időszak v6ge

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

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység {származtatott jogi szemóly}

§zervezet neve:

z 0 ]. 8 0 L G 3- z 0 1 ou 1 ? 3 1

Makd és Krlrnyéke Müv€szeti Alapitvány

Szervgzet szókheIye

lrányílószám: Telepűlés:
Makó

közterület neve

Házszám:
óZ.

Lépcsőltáz;

Kálvin Közterület jellege:
utca

Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

§ 9 0

Jogi személy suerveueti egység székhelye:
Teleptiléslrányítószánt

közterület neve:

Hárszám: Lépcsőház:

Nyilvántartási szám:
(3ogi sremó/y szervezeti egysóg eseídben: " Anyaszervezet")

Bejegyző határozat seáma:
(..?r.:gí seemé/y s zervezeti egység 8seíóben]
Jagi személlyé nyilvánító határozat száma}

§zervezet / Jogi szemály szervezeti egység adószáma: rIs|+ b 0 b 0 E

Csikotáné Erdei Ele*nóra

Közterület jellege

Emelet: Ajtó

Szervezet /
képviselőjé

Jogi személy szerveueti egység
nek neve:

\

Képviselő aláírása;

Ke lt*z6s

Szeged

j:;

|]

,.v 
s] a

0 6 0 L 0 0 0 0 lt 0 1

0 b p k 6 s 1 6 9 ]. 9 9 7 3 3

0 5 0 62 ü ],

Ny,v":1.3 A nyomtetvány papír alap*n nem küldhetö be! Nyümtetva: 3019.05.]"4 1ü,49.17
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A kettős könywitelt veuető egyób §zerveztt egyszerűsített
éves bószámglója ós kíáhasznúsági rgrefigklet

2S18" év

FK-442

§zerveEet í Jogi szetxóly szerv*zeti egység neve:

*s Hörnyéke

Au egysz*rű§ítstt óves besaámcló mórlege
|ÁdnroA e ze r f o r i rltban, )

*tőző év §lőző óv
helyesbítése

Tárgydv

;§ZKÖZüK (AKTÍVÁK}

A, BeísktetBtteszkőzök

l. lmmateriáIis javak

lt. Tárgyi eszközök

lll, Befektet*tt pénzügyi eszközök

B, Fotgóeszközök s7 74

ll. KöVöt*ló§ek

lll, Értékpapírok

|V, Penzeszközök 67 74

C. AkaíV időbe}i elhatárolások

rszxözöt< ós§ZE§§N 67 74

FoRRÁ§ilK (pAS$ZÍVÁK}

D. §aját tőke -63 7&

l, lnduló tőkeljegyzett tőke 100 xOü

l l. Tőkeváltozásleredmény z72
lll, Lekötött tartalék

lV, Iltókelási ta*;iiék

V. Tárfivévi eredmórtv a|antevekenvseübü!
(ko2hasznu tevekónysógbő!) -435 l"37

Vl, Tárgyévi crd*mény vállalk*rási tevd ker,:ységből

E. céltartalék0k

§. Kötel§Z*tl§dgek 13ü

l, Hátrasotolt kötelezgttsduek

li. Hosszú lejáratú köteleaeltségek

ltl. R*v}d lejáratú kőtelezBtt§és€k 3"§ü

G, Fasszívidőbelielhatárclás*k

FöRRA§OK ösSZ§§l;li §7 í é§.

L

Ny.v,:3-.3 Á nyomtatvány papír alapon neíg1 kültlhgtő be! SIyorrrtatva: 203-§,§§.14 3.0,4§"17

l, K*szletek

-1rrJ
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A kettős kÖ3ywite}t vezető egr§b §ffsrv*x§t c§y§uerűsített
éves bószámolója 6s ktiiihasznúsági meít$klet

2018- év

pK-442

Slerveeet l Jogi szoméIy szervezeti egység neve:

K§rny$kg § §vászgti A§wp,Éxrárry

}
1

Az egyszerűsített éves beszámoló eredményklmutatása
{Atlatok ezer forintban.)

Alaptevékenysfr Vállalkozási tsvékenysé§ összesen

előző óv *lőző év
hejy*sbiiese

tllórd dv elóző év
helye,sbííé.se

tá{gyév ttOZ{} ev előző óv
h*lye.sbítésc

aársyÉV

J". Értékesíté§ n§ttó árbevéte.l*

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3, Egyéb bevátelek

" .ből

4 1§8 3 954 4 1§8 3 954

- tagdíj

- alapítótól kapCItt befizstó§

- támogatások 4 r.8s 3 9§4 4188 3 954
ebből; adományok

4, Pénzüovi müveletek
bevételei""

A, Összes bevétel {1+-2+3+4) 4 188 3 954 4 3.88 3 954

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 4 188 3 954 4 t88 3 954

5. Anyagjell*gű ráford ítások 1 s60 ]- 63"], 1 s§0 1^ 61l"

6. §zemélyi jellegű ráfordítások 2§0 2§0

eblről:vez*tő ti§ztsógVi§€lők

kkenési leírás Ll,í 1l7
8^ §gyób ráfordítások s §86 2 20s t §8§ e 20§

9_ .Pénzügyi miiveletek
raloltilía5al

B. Összes ráforrjítás
(5+6+7+glg; 4 s33 3 83.7 4 633 3 817

gbből: kőzhasznú tev$k*rrység
ráfordításai 4 623 3 81? 4 s23 3 8L7

C. Adózás elótli etedmóny
(A-B) -435 137 _jl3§ ]"37

]-0. Adófizetési köt*lez*ttség

D^ Tárgyévi eredm*ny (C-]"ü) _43§ 442!Jí -43§ L37

§ly.v":3",3 A nyoffitatrrány papír alapcn nem ki.:lldh*t$ be! Nyorntetvá: 20:.9,S5.1"4 :.0"49.3,7

8tárglyóv
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A kettős könyvyitelt vezető *gyób §z§rveuet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági mellóklet

?{}I"B" Sv

pK-442 .,t

Slervezel í J*gi személy szervezeti egysóg neve:

és Kei'l"ny$ke M§v$szeü

Alaptevékenység tevékenység

Az egyszerűsített éves besrámoló,eredménykimutatásx 2. (At} ata k e z* r fa r i ntb an. )

összesen

előző év elóző év
helyesbílóse

tárgyév előró ev
h e/yesbiíd,se

tárglyév elúző év eltiző év
fiÉ/ye§r}ífó§e

tárgyáv

A. Központi költségvetési
tamOgatas

ebből:
- normatív táffiogatá§

B. Helyiönkormányzati
költsógvetósi támosatás

ebből:
- normatív tám0gatás

C. Az Európai Unió strukturális
alaniaiból. íllelve a kohéziós
Alapból nyúljtott tárttclgatás

D. Az Európai Unio költség-
vetéséből vaqy más áilamtól,
ne mzetközi sl'ervezettő l

származó támogatá§

E. A szernélyi jövedelentadó
meOhatározott íészének az
ad6zó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1"§96. ávi
CXXVl,tőrVény alapján átutalt
ü§§Zsg

6B s§ 68

F, Közsztllgáltatási bevétel

G, Adományok

69

Könyvvizsgá|ói záradék
Az adatok kőttywizsgálat{al alá vannak támasziva. ü lgen m Nem

Ny,v.:3""3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyümtatva: 30].9,0§,1"4 1"0.49.3-7

Tájékoztató adatok



A kett6s kö5ryvlitelt vezető tgyób §zerv*uct egyszerűsít*tt
óvcs beszámntöj* ós közhasznúsági meiTóklet

2üI"8. év

pK-442

1,1" Név: §zerveeet ^ .:-

3..2 §zákhely: Saervezet
lrányítószám: Települós:

kőztsrűlet neve:

Házszán::
32 Lópcsőhae: ímelet: Ajtó

1,1 Név: Jogi személy szervezeti egysóg

3""2 §zékhely: Jogi személy szerveeetiegység
lrányítószám Telepulós

közterűlet neve: KöZterül*t jellege:

Házszám Lópcsőherz §melet: Ajtó:

3..3 Beiegyző í Jogi srem6llyé nyilvánító határazat száma:

3..4 Nyilvánt§rtá§i §íám l ('Anyaszervezet"}

3.,5 Szervezet l J§gi seemély seerveaeti egysÉg adósráma:

frIgl*_lijllilrl

3..6 $zervezet l Jogi szemóty szerveaeti egys6g
Kepvlsels|eneK neve: Erdei Eleonóra

§ 0 Makó

Kálvin utca

0 1 § 9

0 6 0 1 0 ü {l 0 B 0 1

]" si|a||0 0 6 0

alapv*§ a nr§vdsaeti is§tslá§en kü löt-t ös l§ki§itg§§l a seo,ciáI ise§
ftrilvéseeti k§pz§*b** vall$ r*sav$te!énpk ráx*ryat6s4 ks§&*rt*K l§|.J}í*§aBtt pr**grl*t"t*k

:§tr*s5*tása"

3. Közhasznú tevékeny§égek bemutatása {t*vékenységenként)

3.1 Közhasznú t*vákenység megnevezése: művészeti iskola és tan*lóinak
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közí§ladat, jogszabályhely

3,3 Közhasznú tevékenysóg cólcsoportj*:

3-4 Köaha*xnú tevákenységből rászesiilők létszámal
3,5 Közhasznú tevék*nység íőbb eredményei:

4s§

Ny.v.:3..3 A nyfrfyltet\rány papír alapan n*m kuldhgt$ bel Nyonntatva: 20].9,§5"]"4 1,0,4§.].7

3.. §zervezet í Jogi szemóly szervezeti *gység azonosító *datai

i9L9].FlE

-E-nE

nTnTlll;lll

2. Tárgyévben végzett al*pcél szerinti ós közhasznú tevókenys6gek bemutatása



A kettős könywitelt vezető egyób §uerveu*t e§y§íerűsített
óves besxámolój* és közhasznúsági mclléklet

201"3. év

pK_442

§zerveletl Jogi szemóly szervexeti egys6g neve:

,§s K§rrly§k*

§,1, Cól sz*rinti juttatás nregncveaÉse Előző év Tátgyóv

Makói len§iskole tanulóínak t*ríté§i díj tíim§§§tá§a 2 §8§ 2 20§

§^e Cél sz*rinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jiltattás megn*vezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimulatása
{összesen} 2 585 3 2§6

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen) 2 585 22§6

5. Cól szerinti jutattások kimutatása
(A{latok ezer íorintban -)

S- Vezető ti§ut§égvi§előknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (].) Tárgyév (2}

Ti§at§é§ Előző év (1) Tárgy év (2)

A vezető tisztséoviselőknek nvúitatt
iuttatá§ {mindósszesen} :

Ny"v.:1.3 A nyorntatvány papír alapon nern küldhető be! Nyomtatva: ?03"§.05,]"4 10.4S"1^7



A kettős könyrrvitclt vezető egyÉb §uerrlezet tgyszerűsítgtt
áves bmzámotója ós közhnsznúsági mtllókltt

2{}I"8. év

pK_442

§zervszet l Jogi személy szervezeti egysóg neve:

§§vÉszeti Alap§wány

7" Közhasznú jogállás megállapításálroz seükséges mutatók (Ad;iío& e zer ía r i ntb an. )

Aiapadatük Előző év {3.} Tálgyóv {2)

g" Éves összes bevét*I 4 3"8§ 3 9§4

ebből

C. A személyi iövedelenradó meghatározoft részének
adózó renddlkbzése szerinti felhásználásáról szóló
3"995. évi CXXVI, törvény alapján átutalt összeg

az
6§ ö9

D. Közszolgá|tatási bevótgl

E. Normatív támogatás

F. Az Etlrópai Unió strukturális alapiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatá§

G, Korrigált bevétel [B-{C+D+E+F)] 4 t2§ 3 885

H, Összes ráfordítás {kiadás} 4 s?3 3 8:"7

l. Ebből személyi jellegíi ráíordítás 2§0

J. Közhasanú tevékenysóg ráfordításai 4 623 3 §17

K. Adózott eredrrróny -43§ 137

L, A szervezet munkáiában közremííködő küzórd§kű ö§kónte§
tevékenvséget véuző személvek száma
{a közéráekíi önk§ntes tevékénységről szóló
200§. évi LXXXVlll. törvénynek megfelelően)

E rőfa r r ás elíiiaüffság n]{Jfaíój íttutató l§íJ§§írd§e

lgen

EcN, 32. § {4) a} {{Bl+B2}/2 > j.,0a0.0ü0, - Ft] ffi
Ectv. 3?-. § (4J b} [Kj+Kz>=ü} il
Ectv. 32^ § í+] c] Klj-+t2-Aj.-A2)l(H1"+H2)>=0,25J

Társadajmi tánogaíotfsá g m utató i Mulaló r§r#sííó§s

§cn/. 32, § {5J ái I{CI+C2J{Gí*G2] >=ü,O2J

EC|V,32" § í5) bJ {§I*J2)/(HI+H2J>=0,5J

§cly. 32. § ísJ r) ffL3"+!-2}/2>- j"0 fó}

Ny.v.;3",3 A nyo§:ta{vány papír alapon nenn kiildhető be! l*ynmtatva: 203.9"ü5.1"4. 10,49.17
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A kettős köpywítglt vezető egyób §uerrreffet egysuerűsített
6ves bószárnolója és kiiiih**znúsági mgíl6klgt

2$1"8. áv

pK-44?

§gerv*zet í J*gi személy szervereti egység nev*:

§s K§rny$lt*,§§ fi.tÉ§z€t§

Támogatási progrem elneveeóse: Új nnagyar *rűve k ősb§mutetójára f úvósaenekarra!

Támogató megnevezése Nsmzeti K{,lltúráli§ Alap

Tám*gatás forrása:

közpanti költsógv*tós l§l
lél

ön korn:ányzati költsé3vetés

nemzetközi forrás

Tám*gatás időtartama:

Támogatási ősszsg §O§ 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg 900 0s0

- tár§yáVbeil felhasznált összeg: 900 000

gsil 000

Tám*gatás típusa: visszatérítendő vissza nem térít*ndő

Tárgyévben feIhasznált össeeg részletezése jogcímenkónt:

Személyi

Dalogi 9§0 000

Feihalmozási

össnesen:

Tárnogatás tárEyávi f el használásának szöveg es bern utatása:

rende"zyérl§ sa*rueaésén,é§ f*lrneriitrt
c§ii" * tá*:mgatás"

Aa üeleti évben uógaett íőbb tevékenysógek ós programak hemutatásn

más gazdálkodó

2ü17,09.s}"-2018.1?.31"

90s §00

ll

LJ

Ny.v.:3..3 A ilyomt§tvány pxpír alap*n nem küldhető be! NYüíntetv*: 203.§,ü§.x4 1*.49.17

- tárgyóvben folyósított ósszeg:

xr,*gn**td,ee*tt xe l$a$yár



A kettős kÖnywit*lt vezető egyÉb §zervexe{ §sy§f,§rűsített
Svts beszámolója ós köuhasznús*gí rncllóklet

?0l"8. év

FK_443

Szervezet l JoEi személy szervezeti egység neve:

A Kiiz6p Kelel-Eilíópai Fűvószenei §uöv§t§ó§ ma§yáföí§uási, makói koníerenciáján hensvsr§eny Iendez6$ére

Támogató megnevezése Nemzeti Kulturális Alap

közpanti költségvetés ffi

ön kormányzati költségvetó§

nemzetközi iorrás

más gazdáikodó

2ü18"s6.CI]".-2019,05,31,

Támogatási összeg: 60* 00s

- ebből a tárgyévre jutó összeg 6s0 0s0

- tárgyévben íelhasznált összeg 6CI0 CI00

, tárgyóvben íolyósitott ősszeg: 60§ 000

Támogatás típusa vissza neni térílendővisszatérítendő

Tárgyévben felhasenált összeg részletezóse jogcímenként:

§zemélyi

Dologi §00 000

Felhalmozási

60s 000

Támo gatás tárgyévi fel használásának szöve ges bem*tatása:

§Bt§.,&tt § § §et§ § 1?-§S §#ieö§ m*pvx!ó suló F*vósa*n ekani kenütfi
§áltlnEatást"r*llr}*rdsd§t*a ltaprsnl§dd szál§ás-, t-}t§.- ds rttar§r.*tirrg knttsÉ,g*§i [r!íiz*t$sÉr* §*rr§iitntt*lr a

Az üzleti óvben végzett íőbb tev6kenységek és programok bemutatásg

Támogatás forrása:

Tám*gatás id§tartarna:

össlesen

Ny.v.:3-.3 A nyoífitetvány papír alapon nem küldhető be! hlyomletva; 301§.O§.14 1ü.49.17

Tám*gatási prsgram elnevezás*:

nU



A kettős kÖlry"ultelt vezető egyáb §uerlreuet §gy§z§rűsített
gvts b *számolój a és kiiihasznús*gi rneítóktet

Z0l"8. év

PK-44?

Szerveeet l Jcgi szemé|y szerrrereti egység neve:

K§rny.étt* §frvészeti

Támogatási pro§ram elnevezós* : Magán Alapfokú Miivészeti lskgla és zenemüvésreti§zakképző lskola Makó

Támogató m*gnevezése Fúvóseen*kari koncert Nóptánccsopofr erdótyi utazására

Támryatás farrása:

központi költ§éüvetés

ö n kornrányzati költ§ó§veté§

nemzetköri forrás

Tám*gatás id6tartama:

Támogatási össz*g 1 800 000

- ebből a tárgyévre jut* összeg 1 80ü üO§

- tárgy$vben felhasznált össaeg: 1 800 000

- tárgyévben folyósíl*tt ősszeg: 3. 80§ 000

Tám*gatás típusa visseatérítendő vissza neíil téríl*ndő

Tárgyévben fsllrasznált ósszeg résgletezése jogcímenk§nt:

Személyi

Dologi ].800 §00

Felhalmozási

össlesen

Tániogatás tárgyévi fel használásának szöveges bem utatása;

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek ós pragram*k hemutatása

a áeneisko!,a, nr§v§saxtl c§,spó§íia,t i{ornnr}nrr
?*§§.ils, 1É-?1_irl

^-- .'-,;! * §§*k&tl l**gn,*nrl*aa§f vBlá6 k*ní*r*n*láll lS6:tek §el. a§18,ns"§.?-§s-i§i
§íeFe§]*í{*§(" ,{.{ Isk*§itt6§ kap§t§ ti{**,*gatÉst *Egi3 pr,ogranrok **öi**sr[tcix§re *§ íT§*fi§e *rV*Z§s*r* ísr$ftü§*j§t.

más gazdálkodó

2ül§"CI1.02-3018,13,31".

3" §O§ 0ú0

Ny,v.:3.,3 A nyorfit§tvány p*pír alapcn nem küldhető bel N}r0mtetva; 2ü1*,s§.14 1s.49.17

ü



A kcttős könywitelt vsuttő egyéb §uervez§t tgysz*rű*ített
óves besz*molója ás köuhasunúsági mellÉklet

2ill$. év

pK_442

§zervezet í Jogi személy szervezeti *gysóg neve:

csat0lt mellákletek

PK-.í42-0í,Könvlvizs.qrílói jtIe ntés

P§-442-íJ2 §ziiyc.:ües b eszáltltlló

I} K - 44 2 - ü :1 .} e gy z,ő kön _vv

P K-442-{}4 .} r-l en! éli ív

P§-442-íJ5 X4e 11llat.al ma zús

PK-442-06 §}tjvéb

Ny.v-:3".3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

,&{e lleli/er c§Oa.r/y.? j

Ei,erjetjv*í rentlel&ezi Ji:
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