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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámotója és közhasiilúsági melléktete I pK_441,

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvé

szervezet / Jogi személy szervezeti egység íőbb adatainak megjelenítése
(Elektronkus kitölíés esetén másott - nem hható - mezók.)

}

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

Előtag

Viselt név:

születési név:

Anyja neve:

Szü|etési ország neve:

Születési település neve:

Születésiideje:

László

IMagyarország

lózd T

lilrlsTs-l_Etr-E§

családinév Első utónév További utónevek

Neve:

Bolgoeök }lorgá*r EE]íé§ül gtÉ

Nyilvántartási szám:

ldőszak terjedelme:

Etr-m- Tárgyév: la oFFl
eoész év ffi töredék év! E,qry§;pH"-EE EEEF-H?;EE

0 0 0 0 1 6 7

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetö bet Nyomtatva: 201 9.05.26 1 1.58.,t5
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb sz.ervezet l

egysrerííjített beszáűolója és közhasiirrisagi melléklete l no_oo,

2018. év

Tárgyév:A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budaoest Körnvéki T
ldőszakterjedelme: eoész év ffi töredékév! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszakvége

Válassza ki, hogy a beszámotó (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi szeméty)
m
!

szervezet neve:

egyesüzemi Dolgoz6,k Egyesülete

Szervezet széklielye:
lrányítószám: EEEE Szigetcsép

Közterü|et neve:

Hazszám:

Dunasor
Közterület jellege:

r-_-l

lrányítószám: lnnn Település:

közterület neve:

Házszám:

Közterület jellege:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egységesetében: "eiyaszeruezer'1

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

Szervezet l Jogi szeméIy szervezeti egység adószáma:

[p m rfrFFl gTl/El gI8Tr/En

EEEEEEEE-E-EE
Szervezet í Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: László

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szigetcsép EEffi-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 20í9.05.25 í t.58,í6



dfh
ffiffi
HN

Az egyszer_es körrywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámotója és közhasiirúsági melléklete l n^_oo,

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

egyesüz*mi Dol gcz$k }largász Egye§úl*tÉ

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Ad atok eze r f oi ntb an.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözöx 1nrrívÁx;

A. Befektetetteszközök 6 926 6 581
l. lmmateriális javak

ll. Targyi eszközök 6 926 6 581
lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 3 811 6 386
l. készletek }
ll. követelések 24/,9 2 651
lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök
1 362 3 735

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN L0737 L2967
FoRRÁsoK 1ensszívÁr;

C. Saját tőke L0737 t2967
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 10 006 to737
ll, Tőkeváltozás/eredmény 73L 2230
lll. Lekötött tartalék

lv. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(közlíasznú tevékenységből)

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

FoRRÁsoK összeseru Lo 737 L2967
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomiatva: 20í9.05.26 íí.58.í6
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-44I

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Dolgozók,Hcrgása Egyesülete

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíése

tárgyév előzö év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év elöző év
helyesbíése

tárgyév

A. Végleoes pénzbevételek,
elszáíroii beüétetet< 1l+t t; 4 956 6 511 4 956 6 511

l. pénzüovileo rendezett
bevételeTí 4 956 6 511 4 956 6 511

ebből:

- tagdíj 3 579 3 755 3 579 3 755

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 981 1 000 981 11000
ebból:adományok

- egyéb bevételek 396 1 756 396 t 756

ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Véqleoes pénzkiadások,
elszárn'o lúáf drd ítások
(|ll+lV+V+Vl) 4225 428L 4225 4z&L

lll, Ráfordításként
érvényesíthető kiadások 3 856 3674 3 856 3 674

lv. Ráfordítást ielentő
eszközváltozásbk

V. Ráfordítást ielentő
elszámolások' 369 607 369 607

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

8r, ['iíg'u"' 
pénzügyi eredmény

1 100 2837 1 100 2837

D, Nem pénzben realizált
eredmériy (l1-|V-V) -369 -607 -369 -607

E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) 73L 2230 73L 223o

F. Fizetendó társasági adó 0 0 0 0

G. Tárgyévi eredmény (E-F) 73L 223o 73L 223o

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20l9.05.26 í í.58.í6
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Az e$Vszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasínúsági melléklete PK-44I

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok eze r íori ntb an.)

Alapadatok Előző év (],) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 4 956 6 511
ebből:

C._A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adozo íenclelkezése szerinti íelhásználiásáról szótó
1996. évi cxxv!. törvény alapján átutali Ó§izeg

D. KözszolgáItatási bevétel

E. Normatív támogatás

F._Az Európai Unió strukturális aIapiaiból, itlewe
a Kohézió§ Alapból nyújtotttámógátá§--' "'-

G. Korrigált bevéte! [B-(G+D+E+F)] 4 956 6 511
H. Összes ráíordíhís (kiadás) 4225 4zil
l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 73l 223o
L. A §zervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevekenységet véqző személvek száma
(a közérdekú önkéntes tevékénvséoről szőlő
2005. évi LXXXVI| l. törvénynek Íneg-f elelőenl

E rőf o r rás e il átotts ág m utató i Mutató teljesítése

Igen Nem
Ectv. 32. § (l) a) KBl+B2y2 > 7.00o,00a, - Ft] B n
EcN,32. § (4) b) [K7+K2>=0] tr !
E ctv. 32, § (l) c) I 1 + l 2 -A 1 -A2) / (H 7+ H 2)>=0, 2 5] I a

T árs ad al m i tám og atoft s ág m u tatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (s) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q] n E
Ectv,32. § (5) b) ftJl+J2)/(H7+H2)>=Q,51 ! x
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] l E

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papir alapon nem küldhetó bel Nyomtatvar 20l9.05.26 1 1.58.í6


