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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1
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Földiák András
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

195 903 177 205

1 158 579

139 745 121 626

55 000 55 000

239 921 187 504

0 0

7 961 3 380

138 390 138 678

93 570 45 446

0 99 500

435 824 464 209

303 151 397 833

0 0

312 110 303 151

0 0

0 0

-8 959 94 682

0 0

0 0

117 013 51 151

0 0

0 0

117 013 51 151

15 660 15 225

435 824 464 209

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 21.48.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

36 641 38 789 36 641 38 789

109 617 223 469 109 617 223 469

9 083 8 806 9 083 8 806

100 000 207 609 100 000 207 609

3 626 13 306 3 626 13 306

149 884 275 564 149 884 275 564

0 0

41 420 59 451 41 420 59 451

77 026 81 017 77 026 81 017

25 825 27 518 25 825 27 518

13 978 11 210 13 978 11 210

24 916 27 877 24 916 27 877

85 4 85 4

157 425 179 559 157 425 179 559

0 0 0 0

-7 541 96 005 -7 541 96 005

1 418 1 323 1 418 1 323

-8 959 94 682 -8 959 94 682

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 21.48.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

183 000 183 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 21.48.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0

0 0

0 0

25 825 27 518

25 825 27 518

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 21.48.30



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

149 884 275 564

149 884 275 564

157 425 179 559

77 026 81 017

0 0

-8 959 94 682

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 21.48.30



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

2018.04.01-2019.03.31

110 000

99 500

99 500

0

0

0

0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 21.48.30



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.16 21.48.30



PK-442
PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

SZEF Könyvvizsgálói jelentés 2018.pdf



*szLlrres rONyvvIZSGAL6 cEH" Kft.

Szakszerv ezetek Egytittmiikiid6si F6ruma

Fiiggetlen Kiinyvvizs96k6i Jelent6s

a2018. iizleti 6vr6l

2019. m6rcius



FUGGETLEN K6NYVVIZSGALoI JELENTES

ASzakszervezetek Egyiittmtikiid6si F6ruma V6lasztmf nyrinak

V6lem6ny

Elvdgeztiik a Szakszervezetek Egyiittmiikiiddsi F6ruma (,,a Szakszervezet') 2018. dvi egyszeriisitett eves

besz6mol6j6nak kdnywizsg6latht, amely egyszeriisitett 6ves besz6mol6 a2018. december 31-i fordul6naprakesziter-

mdrlegb6l-melyben azeszkdzlkes for6sok egyez\ vegcisszege 464.209E Ft,azadozott (targydvi) eredm6ny 94.682

E Ft (nyeresdg), -, 6s az rrgyarrczen idoponttal vegzodl iizleti dvre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a

sz6mviteli politika jelent6s elemeinek cisszefoglal6s6t istartalmaz6 kiegdszit6 melldkletb6l 6ll.

Vdlemdnyiink szerint a melldkelt egyszenisitett dves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s kdpet ad aszakszervezet 2018.

december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s pdnztigyi helyzetdrll, valamint az ezen id6ponttal vegz6d6 iizleti dwe vonatkoz6
jtivedelmi helyzetdr6l a Magyarorsz6gon hat6lyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6nnyel 6,s a 41912016.

(XII.28.) I(onn6nyrendelettel cisszhangban.

A v6lem6ny alapja

I(dnywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsgdlati Standardokkal cisszhangban 6s a krinywizsgdlatra
vonatkoz6 Magyarorsz6gon hat6lyos - tcirvdnyek ds egy6b jogszabdlyok alapjan hajtottuk vegre.Ezen standardok

drtelmeben fenn6ll6 felel6ssdgiink bovebb leirdsdt jelentdsUnk ,l korytwizsgal1 egyszertis[tett eves beszdmold

kdnyvv izs gdl at dert v a 16 fel el 6 s s d ge" szakasza tartabnazza.

Ftiggetlenek vagyunk a Szakszervezett6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszab6lyokban ds a Magyar
I(0nywizsg6l6i Kamara ,, A kcinywizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szab6lyair6l es a fegyelmi elj6rdsr6l sz6l6

szabiiyzatd'-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete

6ltal kiadott ,,Ktinlnrvizsgiil6k Etikai I(6dexe"-ben (az IESBA l(6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfeleliink az

vgyanezer' norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai eloiriisoknak is.

Meggyozoddsiink, hogy az 6ltal:ul;rl< megszerzet kcinywizsg6lati bizonyitdk elegend6 6s megfeleki alapot nyfjt
vdlemdnytinkhdz.

A vezet6s l6s az irinyitSssal megbizott szemflyekl felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszSmol66rt

A vezetds felelos az egyszeriisitett dves besz6nrol6nak a szdrnviteli tcirvdnnyel ds a 41912016. (XIL28.)
Korm6nyrendelettel cisszhangban tdrtdn6 es a val6s ben.rutat6s kcivetelmdnydnek megfelel6 elk6szit6s6drt,

vaf amint az olyan bels6 kontrollert, amelyet a vezetds sziil<s6gesnel< tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az ak6r

csal6sb6l, ak6r hibdb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llitrist6l mentes egyszertisitett dves beszdmol6 elk6szitese.

Az egyszertisitett eves besz6mol6 elk6szitdse sor6n a vezetds felel6s azerl,hogy felm6rje a Szakszervezetnek a

tevdkenys6g folytatls|ra val6 k6pessdgdt ds az adott helyzetnek megfelel6en kdzzelegye a tev6kenysdg

foly'tat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a tevekenys6g folytatds6nak elv6n alapul6

szdmvitel egyszertisitett 6ves besz6mol6ban val6 alkalmaz6s66rt, azt az esetet kiveve, ha a vezetdsnek

szdnddkdban iill megsziintetni a Szakszervezelel vagy besziintetni a tev6kenyseget, vagy amikor ezen kiWl nem

6ll el6tte m6s redlis lehet6sdg.

Az irdnyitdssal megbizott szemdlyek felelosek a szakszervezet pdnztigyi besz6mol6si folyamat6nak
feliigyeletddrt.

A ktinyvvizsgS16 egyszeriisftett 6ves beszdmo16 l<tinyvvizsg6lat66.rtval6 felel6ss6ge

A [<6nyvvizsgalat sordn cdlunk kell6 bizonyossAgot szerezni arr6l, hogy az egyszenisitett dves besz6mol6 eg6sze

nem tafialmaz al<itr csal6sb6l, ak6r hib6b6l eled6 lenyeges hibds 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a



v6lemdnyiinket tartalmaz6 friggetlen kdnyvvizsgdl6i jelentdst bocsdssunk ki. A kello bizonyoss6g rnagas fokir
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy aMagyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal cisszhangban elvdgzett

kcinyvvizsg6lat mindig feltitrja az egydbkdnll6lez6lenyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6stilnek, ha dsszerii lehet az a v6rakoz6s, hogy ezek cinmagukban vagy

egyUttesen befoly6solhatjitk a felhaszndl6k adott egyszeriisitett 6ves besz6rnol6 alapjdn meghozott gazdasdgi

dcintdseit.

A Magyar Nemzeti I(cinywizsg6lati Standardok szerinti kcinyvvizsg6l at egesze sordn szakmai megitelest

alkalmazunk ds szalcrnai szkepticizrnust tartunl< fenn.

Tov6bbd:

. Azonositjul< es fehndrjtik az egyszeri\sitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, akhr hib6b6l eredo ldnyeges

hib6s 6llit6sainak a kocklzatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezen kockdzatok kezelds6re alkalmas

kdnyvvizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 kcinyvvizsg6lati bizonyitdkot szerziink a

vdlem6nyiink megalapoziishhoz. A csal6sb6l eredo ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak akockhzata
nagyobb, mint a hibAb6l eredod, mivel a csal6s mag6ban foglalhat cisszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nddkos

kihagy6s okat, tdves nyilatkozatokat, v agy a b e ls o kontro ll feliilir6s6t.

o Megismerj0k a kcinyvvizsg6lat szempontjdb6l relev6ns bels6 kontrollt annak drdekeben, hogy olyan
kdnyvvizsg6lati elj6r6sokat Iervezzink meg, amelyek az adott kciriilmdnyek kcizritt megfelel6ek, de nem

azerl, hogy a Szakszervezet belso kontrollj6nal< hatdkonys6giira vonatkoz6an v6lemdnyt nyilv6nitsunk.

o Eftdkeljiik a vezet6s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelelosdg6t ds a vezells 6ltal t<6szitett

sz6mviteli becs I esek 6s kapcsol6d 6 klzzdtdtelek 6sszenis6gdt.

o Kcivetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s ldszdrol a tevdl<enysdg folytat6sdnak elv6n

alapul6 sz6mvitel alkalmazhsa, valarnint a megszerzelt l<iinyvvizsg6lati bizonyltdk alapj6n an6l, hogy
fenn6ll-e lenyeges bizonytalans6g olyan eserndnyelckel vagy feltetelekl<el l<apcsolatban, amelyel< jelentos

l(dtsdget vethetnel< fel a Szal<szervezet tevekenys6g folytatas6ra val6 kdpessdgdt illetoen. Amennyiben azt

a kdvetkeztetdst vonjul< le, hogy ldnyeges bizonytalansdg all fenn, ftiggetlen kcinyvvizsg6l6i
jelentdsiinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszelrisitett 6ves besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6
kdzzdtdlelekre, vagy ha akdzzdtetelek e telcintetben nem megfelel6ek, minositeniink kell vdlemdnyiinket.
I(tivetkeztet6seink a fliggetlen kcinyvvizsg6l6i jelentdsiink d6tumriig megszerzetl kdnyvvizsgdlati
bizonyitdkon alapulnak. Jrjv6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt, hogy a

Szakszervezet nem tudja a tev6kenysdgdt folytatn

. Ert6keljtk az egyszeriisitett dves besz6mol6 6tfog6 prezefiillisdt. feldpitdsdt ds tarlalm6t, bele6ftve a

kiegdszit6 melldkletben tett kdzzdteteleket, valamint 6rtdkeljiik azt is, hogy az egyszeriisitett 6ves

besziimol6ban teljestl-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esemdnyek val6s bemutat6sa.

Aztritnyitdssal megbfzott szemdlyek tudom6s6ra hozzok - egydb k6rddsek mellett - a kcinywizsg6lattervezert
hat6kdr6t ds iitemezdsdt, a kcinywizsg6lat jelent6s neg|llapilinait, beleerlve a Szakszervezet 6ltal alkalmazott

bels6 kontrollnak a l<cinywizsg6latunl< sor6n altalunk azonositott jelent6s hi6nyossrigait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 20 I 9. ndrcius I 4

1095 Budapest, Mester u. 8. IL/A. l.
MKVK tags6gi sz6m: 000869
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