
Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűiített beszámolója és közhasznúsági melléklete l px_++r

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhaszntlsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
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b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy}
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Szervézet székhelye:
lrányíószám, EEEE Palotás

közteíület neve:
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Szabadság Közterületjellege: l---_-l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
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Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetében: "Anyaszeruezef)

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

Szervezet l Jogi személy szewezeti egység adósáma:

Szervez,ej.l Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve]

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Palotás 2019.05.04"
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időszak kezdete
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete l no_oo,

2018. év
Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

alotás és Vidéke Sportlrorgász Egyesrrtet

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatokezerforíntban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁx;

A. Befektetetteszközök 8 496 7 930

l. lmmateriális javak 8 496 7 930
ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B, Forgóeszközök 4t78 5 849

l. készletek 2 539 2 539

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök
1 639 3 310

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN L2674 L3779

rcRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

c. saját tőke L2674 t3779
l, lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény L4064 L2674
lll, Lekötött tartalék

lv. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(közlÍaszn ú tevékehyse g ből) -1 390 1 105

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll, Rövid lejáratú kötelezettségek

ponnÁsor öSSZESEN L2674 L3779
Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 201 9,05.04 14.23.08
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PI/.-44I

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A, Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (l+l l) 35 163 425L6 35 163 425L6

l, pénzüovileo rendezett
bevételeIí 35 163 425L6 35 163 42 516

ebból:

- tagdíj L3487 t4238 L3 487 L4238
- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások

ebből:adományok

- egyéb bevételek 2L676 28278 2L676 28278
ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Véoleqes pénzkiadások,
e lszám'o lúáírjrd ítások
(lll+IV+V+Vl) 36 553 4L4L7 36 553 41,4L7

lll. RáfordítáSként
érvényesíthető kiadások 35 987 40 845 35 987 40 845

lv. Ráfordítást ielentő
eszközváltozásbk

V. Ráíordítást ielentő
elszámolások' 566 566 566 566

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

t,í_Sg'n'' 
pénzügyi eredmény

-824 L67L -824 L67L

D. Nem pénzben realizált
eredmény (l1-|V-V) -566 -566 -566 -566

E, Adózás elótti eredmény
(l+ll)_0ll+lV+V) -1390 1 105 -1 390 1 105

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F) -1 390 1 105 _1 390 1 105

alotás és Vidéke Sportlrolgász Egyesr_tlet

Ny.v.:{.3 A nyomtatvány papír alapon nom küldhetó bel Nyomtatva1 20í 9.05.04 14.23.09



Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szeryezet
egyszerűsített beszámolója és közhasinúsági melléklete PK-44L

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Egyszerúsítettbeszámolóeredmény|evezetése2. (Adatokezeríorintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tfugyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárwév

Tájékoztató adatok

A, Központi költségvetési
tamogatás

ebból:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo'gatas

ebből:
- normatív támogatás

C, Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, Íllewe a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatas

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből Üagy más államíól,
nemzetközi s2ervezettől
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meohatározott részének az
addzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXV|.törvény alapján átutalt
osszeg

168 109 168 109

F, Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

34 995 424o7 34 995 42 4o7

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráíordításokból a köz-
hasznú tevékenvséo érdekében
felmerült pénzkiádáé, ráíordítas

227L7 27 332 227L7 27 332

l. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráford ításokból a

&i![bu§' 
je l le g ű ráío rd ítás Ll"676 11 533 Ll676 11 533

-. ebből: vezető tisztségviSelők
Juttatasai

J. Adományok

alotás és Vidéke 5ponhorgász Egyesutet

Könywizsgálói
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. n lgen m Nem

Ny.v.:l.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bet Nyomtatva: 201 9.05.04 1 4.23,1 0
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűiített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-4/I

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállas megál lapítástíüoz szü kség es m utatók (Adatok e ze r fori ntb an.)

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 35 163 425L6

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
adőző rendá k'ezése szeri nti f e l hásznátásáról szó]ó
1996. évi CXXVI. törvény alapián átutalt összeg 168 109

D, Közszolgáltatása bevéteI

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális a|apiaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogCtás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 34 995 424o7

H. Összes ráfordíás (kiadás) 36 553 4t4L1,

!. Ebből személyi jellegű ráfordítás 11 676 11 533

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 227L7 27 332

K. Adózott eredmény _1 390 1 105

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közérőekü önk6ntes tevékónvséoről szóló
2oos. cvi LXxxVI l l. törvényn ek Íneg-íel e l ően)

E rőfo rrás e l l átottság m utató i Mutató teljesítese

lgen Nem

Ectv. 32. § (l) a) KBL+B2)/2 > 7.a00.000, - Ft] E n
EcN.32, § (4) b) [K7+K2>=0] I B
Ectv. 32. § (4) c) l1+l2-A7-A2)/(H7+H2)>=Qp§] a I

Tarsadal m i tám o g atottság m utató i Mutató teljesítéSe

Ectv. 32. § (5) a) [(CL+C2)/(G7+G2) >=Q,Q2] n x
Eclv.32, § (5) b) KJ7+J2y(H7+H2)>=0,51 B n
ECtv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] n B

af otás és Vidéke Sporthorgász Egyesúiet

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó b€l Nyomtatva : 20í 9,05.04 1 4,23.1 1
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