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kettős könvwitelt vezető egyéb szervezet egyszefiísített|
éves bószámolója és köZhasznúsági melléklet l pw_llz

2018. év

A szeruezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

szervezet t Jogi szeméIy szervezeti egység főbb adatainak megielenítése

(Eiektronikus kitöftés esétén másalt, nem írható, mezők.)

18

Beküldő adatai (akinekaz ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Viselt név:

születési név:

Anyia neve:

Előtag családi név

I{orwáth

Horváth

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje: lT1,161ol_E§-ffi

Elsó utónév További utónevek

Neve:

H€§yct §der*sis tiul§plest Egyesüler

Nyilvántartási szám:

tdószak teriedelme:

ffi-ffi Tárgyév: E o FIgl
eoész év [| töredék év f| EW_-_S_"-ffi ry;ryi-ffi

0 0 0 0 0 0 3

Ny.v,:1,3 A nyomtatvány papír atapon nem küldhetö be! NyoíírtatYa: 201 9.05.29 1 6.36.07
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsített l
éves beszámolója és köZhasznúsági meÍÍéklet l ,nuo,

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

B SzombatheM Törvén
ldószakteriedetme: eoész év fi| töredékév! lr[OliE-EE-m EEffi-M-EE

idószak kezdete időszak vége -_.
Válassza ki, hogY a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alráűLiak t tl"ul m.lyit É rrorrxtozikt

a. szeruezet

b. Jogi személy szervezeta egység {származtatofi jogi személy)
xl

szervezet neve:

Megyei Sclerosis Multiplex EEyesülÉt

Szombathely
Település:

Település:

Emelet:

lrányítószám: EEEE
közterület neve:

Házszám,.
|".*-1

nito: 1-1
Közterúlet jellege:r]

m-EE-l0l0l0T0l0TOF-l

m,mOrsldF]/[frlOId/M

ffiEEEEE-E-ffi

m

Horváth Magdolna

\§.t6t§L

Eil-,FlE-EE-ffi

Vas Megyei Salcrosis Multipler
Egyesület

9700 §zonbatltel;l, §331m{1 u. 26.
Ad**4n: l5ü92353-1-18

OTP Bark F.t. :ll7 47 Il5-?)?] "7 1 5
Szombathely

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: !II!
közterület neve:

Házszám:

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szeruezeti egység esetéóen..''Anyaszeruezet )

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szeruezeti egység eseíében;
Jogi személlyé nyilvánító hátárőzat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

F_.zgrv=_el.el{JogiszemélyszervezetiegységKepvlselo|eneK neve:

Képvise|ő aliáírása:

KeItezés:

Ny,v.:í,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019,05.29 1 6.36.08
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

ltl*gy*i §clercsis Multiplex Egye§ü let

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözör (nxrívÁx)

A. Befektetetteszközök 72 11

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 72 t!
lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 2466 2759
l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 2 4E6 2759
c. Aktív időbeli elhatárolások

ES'ZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 538 277o

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D, Saját tőke 24oo 243a
l. lnduló tőkeiiegyzett tőke 768 768

ll. Tőkevátozás/eredmény 16l§ 1 632

ll|. Lekötött tartalék

tV. Értét<etési tartalék

V.T
-13 38

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F, Kötelezettségek -24 -26

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek -24 -26

G. passzív időbeli elhatárolások 162 358
FORRASOK OSSZESEN 2 538 277o

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2019.05,29 1 6.36.08
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l n*_*,
201B. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Megyei süler$§i§ Multiplex Egysület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Válalkozasi tevékenység összesen

eőző év előző év
he}yesbítése

tárgyév előző év eIőző év
helyesbíése

tárgyév előző év előző év
helyesbíése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

!. {ktivát saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 596 790 596 790

ebből:

- tagdíj 78 66 78 66

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások 518 724 518 724

ebből:adományok

4- Pénzűovi műveletek
beVételei"'

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 596 790 596 790

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 247 4o8 247 408

5. Anyagjellegú ráíordítások 30 145 30 145

6. Személyi iellegű ráfordítások 4L 7a 41 7o

ebből; vezető tisztségviselők
luttatáSal

7. Értékcsökkenési leírás 69 6o 69 60

8. Egyéb ráíordítások 451 477 451 477

9. Pénzúovi műveletek
ráfoídításái 18 18

B. Összes ráíordítas
(5+6+7+8+9) 609 752 609 752

ebből; közhasznú tevékenység
ráfordításai 196 357 196 357

C, Adózás előtti eredmény
(A-B) -13 38 -13 38

10, Adóíizetési kötelezéttség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -13 38 -13 38

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! ltlyomtatva: 2019,05.29 1 6.36.09
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

iiegy*i sfler€§i§ Multiplex E§ypsülEt

Könywizsgálói ziáradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í9.05.29 1 6.36.09

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatakezerforintban.)

Alaptevékenység Válalkozasi tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárwév előző év eíőző év
helyesbíése

tárgyév

Táiékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 27L 400 27L 400

ebből:
- normatív támogatas

B. Helvi önkormánuzati
költségvetési támo'gatas 150 15o 15{t 150

ebből:
- normatív támogatas

C. Az Európaí Unió strukturáis
alapiaiból, íllewe a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből Üaqy mas álamiót,
nemzetközi s?-ervezettől
származó támogatás

E, A személvi iövedelemadó
meqhatározótt részének az
addzó rendeIkezése szerinti íel-
hasznáásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törvény alapján átutalt
osszeg

247 339 247 339

F, Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok
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A kettős könyrnritelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves bószámolója és kíihasznúsági meTléklet l ,^_*,
2018. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

M*g:rei §,ÉlBí§§i,s Multipl#{ EgyÉ§ül€t

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok ezer foi ntban.)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 596 790

ebből:

G. A személyi iövedelemadó meqhatározott részének az
ad óz ó re n d á liezé s e s ze ri nti f e l h-asz n ál ás ár ől szólő
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg z47 339

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív tárnogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illewe
a Kohézió§ AlapbóI nyr|itott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 349 45L

H. Összes ráíordítás (kiadás) 609 752

l. Ebből személyi jellegű ráíordítás 47 7o

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 196 357

K. Adózott eredmény _13 38

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkóntes
tevékenvséoet véqző személvek száma
ía közér-rlekú önk6ntes tevékénvséoről szóló
2oos. cvi Lxxxvl !t. törvénynek Éreg-f elelően)

E rőforrás ell átottság m utatói Mutató íe/l'esitése

lgen Nem

Ectv, 32. § (4) a) KBI+B2)/2 > 7.oao,oa}, - Fí] ! x
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>-o] x tr
Ectv. 32, § (4) c) K\1+\2-A7-A2Y(H7+H2)>=Q,Z§] D a

T ár s ad al m i tám o g atottság m utató i Mutató fe/lesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=a,o2] x D
Ectv. 32. § (5) ö) {(J7+J2!(H7+H2)>=g,5] D E
Ectv, 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 70 fő] D E

Ny.v.:1.3 A nyomlatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtalva: 201 9.05.29 í 6.36.09


