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Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közüt melyikre 
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a. szervezet

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

szervezet neve:

szervezet székhelye:
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közterület neve:

Házszám,.
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(Jogí szeméty szervezeti egység esetében:''Anyaszervezet'')

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés;
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Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Közterület jellege:
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kettős könywiteltvezetQ egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója é9 \öihasznúsági *elTéklute

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.).r--.-:,-.-,-
I l argyevElőző év Előző év

helyesbítése

EszKözöK 1nrrívÁr;
A. BeTeKtetetteszkÓzök

191 1]"6
l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök
191 116

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B, Forgóeszközök 4L6L 7 425
l. készletek

ll. követelések

ttt. Értékpapírok

lv. pénzeszközök
4L6L 7 425

c. Aktív időbeli elhatárolások
4

ESZKÖZÖK OSSZESEN 4352 7 545
FoRRÁSoK (PASSZíVÁK)

sajat toKe 4352 7 545
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 1 100 1 100

5 013 3 253
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredménV alaptevékenvséoből
(közhasznú tevékényséqből) -L76L 3 L92

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási i"uék"ny.égbó
E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hátrasorolt kötelezettséqek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rovid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
4352 7 545

KitöItő verzió: 2.88.0 Nyomtafuány verzió:1.3 Nyomtatva: 201 9.03.03 1 0,1 5.16
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PK-442P

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági melléklete

2018. év

Kizárólag papír aiapon beküldhető beadvány

qy*s Wlgy&ey#zTá{*4
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység nevel

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménYkimutatása 2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység l ur''u'oo.rr',"uuo"nu.

tárgyev eiőzó év eíőző év
helyesbítése

tárgyéV elóző év
ie/yesbiíése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi koltségvetéSi
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támo-gatás

ebből:
- nornratív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alaoiaiból, íllewe a kohéziós
Alapból nyúlton támogatás

D. Az Euróoai Unió költséq-
vetéséböl üaqv más államiól,
nemzetközi s7ervezettól
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meqhatarozott reszének az
adőzó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
öSSZeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

AZ adatok könywizsgálattal alá vannak

Könyvvizsgáló i záradék

támaSZtVa.

Nyomtatva: 2019.03.03 10,15.16
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-442P2018. év
Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú .iogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer íorintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 406 5 530

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXV!. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgá!tatási bevétel

E, Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigált bevétel [B_(c+D+E+F)] 406 5 530

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 L67 2 338

!. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -L761- 3 L92

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet veoző személvek száma
ía közérilekú önkántes tevékénvséoről szóló
2oos. evi LXXXV|ll. tö rvényn ek ín e§'felelően)

E rőfo r r ás e l l átotts ág m utatói
^l,lt2tá 

faliacítÁca

lgen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.oo0,00a, - Ft] B !
Ectv. 32, § (4) b) [Kl+K2>=Ol B n
Ectv, 32. § (4) C) Kl1+l2-Al-A2)/(Hl+uz1>=o,251 L_l tr

T árs ad aI m i tám og atotts ág m utatói Mutató teljesítése

ECtV. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] n x
EC|V, 32, § (5) b) KJl+J2)/(H1_+H2)>=g,51 tr a
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 íő] t] tr

r@
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet tgy_szerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági melléklete

201_8. év PK-442P

Kizárólag papír alapon beküldhető beadvány, M]. - Mellékletek

csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

P K-442P -0 1 Kónywízsg ólóí j el e ntés

P K-1 42 P -0 2 Szöv eg es beszómoló

P K - 1!i2P -0 3 J e g;, ző kö nyv

n!
D!
n
D

!
n
D!
m
m

PK-|142P-0!1 ]elenléti ív

P K-1112P -05 Meghatalmazás

PK.-,!12!'-a6 Eglléb

Kitöltő verzió:2.88.0 NyomtaWány verzió: 1.3 Nyomtatva: 2019.03.03 10.15.16

N{ellékIet cs.itolva:

E r e detív e l r ende lke z ik

Melléklet csatolv0:

Ere detiveI re ndelkezik:

MeIIékIet csatolva:

E r e d et iv el r e nde lke zí k:

Melléklet csatolva:

E r e d etív e I r e nde lke z ik :

MeIléklet csatolva:

Er edetív eI rendelkezik:

Mellék[et csotolvcr:

Er eCetiv el r endelkezik:



Magyar Belgyógy áslTársaság
PENZUGYI BESZAMOLO

2018.I2.3I-én

A társaság r.agyona OTF tsankban 20i8. december 31-án:

elszámolási betétszámlán ( 1 2.28.)
1ekiitött betétszámlán
házipéiiziárbair

i clb C]ANOi.j ién,vlrrásoló( 2004.el,)
1 db szőni,,e_q (201,tr.er,)

szofi,vare
WEB renciszer teiepítése (20 1 0,ér,)
Szárnlázó program (20 1 7,év)
CAI\ION Scanner nyomtató (2tt l7.el;
LENOVO PC szám._eép (2017.ór,)

Ber,éte!ek:

- Tagdíjirk
Lek.betét katnatir
47.Nagygl.iíl ésre kaptltt iisszeg
trr- agygy.Líl ósre re g. clíj, rószr.. díj

4.285.983._
3.000,000,-

138.370,-

Összesen: 7.424.353.-

A Társaság működésének anyagi feltételei még biztosítottak.

Tárgyi eszközeink és szellemí termékeink:

brutiti ért.
l .)(j ajtli i _

l-)L {\J]

Á í)/lí\!l.\,\/t /t-

350,000,-
l2.53ó,-

nettó ért.

0
39.525.-

0
t)

7j§3ír- 0
170.5:{ó,- 16.7 46.-

1.4)3.0()(),-

3 02._

4 ()()0.000._

77.000,-

összes bevétel: 5.530.302.-



Kiadások:

65.58l,-
480.000,-
600.000.-
480.000.-
228.600.-

83.303,_

50.000,-
l7 q]] -

50.800,-
74.693,-

192.287,-

2.338.197.-

Posta költség
Munkaclíjak
Aclmi n i s ztr. n runkad íj
Könl.v,elés
Infbrm.renclsz. Üzemelt.
Bankköltség
MOTESZ tagdíj
Egyéb költségek (grav..,taxi)

Ttrd, Korif .mirT ősítóse
ériékcscikkenós
adott ttirtrogatások
(Dr Leclo Nóra. TDK Kont.)

összes kiatlás:

Eredménv 2018. december 31-én: 3.192.105,- Ft

A Társaság vezet(j tiaztsé,gviselői támogatásban, juttatásban 20l 8. évlrerr sern részesúltek.

Budapest, 2a|9. március 2,
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Szaiay Ferelrc
pénztáros

Készítette: Pintérné Kocsis Gabrrella
könyvelő lr il^
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