
kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
éves beszámolója és közhasznúsági n

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szom

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

as Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület
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A kettős könwvitelt vezető egvéb szervezet egvszerűsített i

éves bászámolója és kö"ihasznúsági meÍiklet i n^_ro,
2019. év

A §zervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szom
ldőszakterjedelme: eoész év [| töredék év ! EEffi-EE_EE EEEE_EE_EE

idószak kezdete időszak vége

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

b- Jogi szemé|y szervezeti egység (szármaáatott jogi személy)
m
D

szcrvezet neve:

as Megyei Sclerosis Multiplex EgyesüIet
Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEa
közterület neve: Közterület jellege:

r--__l AjtóHétzszám: F. --l Lépcsóház: [----l Emelet:

Jogi szeméIy szervez€ti egység neve:

Jogi személy szeruezeti egység székhelye:
lrányíószám: nIIn
l<özterület neve:

Házszám:

Nyilvántartá§i szám:

ügyszám:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószámal

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szombathely
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szeryezgjl Jogi személy szervezeti egysfu
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A kettős könvrrvitelt vezető egvéb szervezet egvszerűsített i

éves bészámolója és kö-ihasznúsági meiÍéklet i n^_=o,

2019. év
Szeruezet l Jogi személy sz€rvezeti egység neve:

Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege 
{Adatokezeítorintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁrc;

A, Befektetetteszközök Il u
l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök Ll L2
lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B" Forgóeszközök 275g 2&3
l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 275s 2&3
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÓZÖK ÓSSZESEN z77o 2475
FoRRÁsoK pesszívÁx;

D. saját tőke 24§ 24z5
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 768 768
ll. Tókeváltozás/eredmény 1 632 !67t
lll, Lekötött tartalék

lv. Éítékelési tartalék

v. Tárqvévi eredménv alaotevékenvséoMl
(köZhasznú tevékénységből) 38 -L4

Vl, Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezefiségek -26 -26
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek -26 -26
G. passzív idóbeli elhatárolások 358 76

FORRÁSOK ÖSSZESEN 277o 247s
Kitöltő venió:2.96.0 Nyomtafuány verzió:í.2 Nyomtatva: 2g20.02.25 12.1 S.12



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves bószámolója és köZhasznúsági mefltklet i n^_ro,

2019. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

as Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer tointban.)

Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbíÉse

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév e6ző év előző év
helyesbitése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 790 863 790 863
2. Aktivált saját teljesítmények
enéKe

3. Eqyéb bevéte]ek

ebből:

- tagd-tj 66 56 66 56
- alapítótól kapott befizetés

- támogatasok 724 8o7 724 807
ebből: adományok

4. Pénzüovi műveletek
bevételei-'

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 790 863 790 863
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 4o8 8trl 408 863

5. Anyagjellegű ráíordítasok t45 138 145 138
6. Személyi jellegű ráfordítások 70 oo 70 99
ebből: ve.zető tisztségviselők
luttatasal

7. Értékcsökkenési leírás 60 LLL 60 tL1,
8. Egyéb ráfordítások 477 5o5 477 505
9. Pénzüovi műveletek
ráfordításá 24 24

B, Összes ráíordítás
(5+6+7+8+9) 752 877 752 a77

ePből; közhasznú tevékenység
ráfordítasai 357 4t6 357 416

C. Adózas előfii eredmény
{A-B) 38 -t4 3É -L4

10, Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 38 -L4 3€ -t4
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l n^_ro,

2019. év

Szervezet l Jogi szeméty szeruezeti egység neve:

as Megyei Sclerosis MultipIex Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatokezeríorintban,)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év ebző év
helyesbítése

tárgyév előző év el6ző év
helyesbítése

érgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
Émogalas 400 2l7 400 2l7

ebből:
- normatív támogatás

B, Helvi önkormányzati
költségvetési tamo'gatas 150 2ü} 150 20o

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatas

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

E. A személvi iövedelemadó
meqhatározótt részének az
addzó rendelkezése szerinti íeF
használásáról szóló 1996. éü
CXXV|.törvény alapján átutalt
osszeg

339 390 339 390

F. Közszolgátatási bevétel

G, Adományok

Könlrwizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. I lgen m Nem
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves bészámolója és köZhasznúsági meiliklet l n^_uo,

2019. év
Szervezet í Jogi személy szervezeti egység neve:

as Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület

7. Közhaszntl j ogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer fo i ntban.)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevétel 79o 863
ebből:

G, A személyi iövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendtll kézése szerinti feI hásznáás át ől szólő
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 339 390

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió stíukturáis alapiaiból. illeüe
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+R] l§1 qI3

H. Összes ráíordítás (kiadás) 752 877

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 7o 99

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 357 4t6
K. Adózott eredmény 38 -L4

L. A szervezet munkáiában közremíIködő közérdekű ónkéntes
tevékenvséoet véozó -személvek száma
ía közér-tlekü önkéntes tevékónvséoről szóló
2005. évi Lxxxvlll. törvénynek hrefrele!ően)

Erőfarrás ellátottság mutatói Mutató te//'esítése

Igen Nem

Echt. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 7.0a0,0a1, - Ft] n B
ECN. 32. § (4) b) [K7+K2>4] tr !
EcIv. 32. § (4) c) K|7+\2-A7-A2)/(H7+H2)>=Q,|§] t] B

T ársad alm i tám agatottság m utatói Mutató teíesííése

Ecív, 32. § (5) a) [(C7+C2)/(G1+G4 >=a,a?] x D
ECtv,32. § (5) b) [(J7+J2)/(H7+H2)>=0,51 D B
EcN, 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 1o tő] D E
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