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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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 2 1 3 Budapest

Puli sétány
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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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. 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

55 68 55 68

55 55 55 55

55 68 55 68

48 39 48 39

48 39 48 39

7 29 7 29

0 0 0 0

7 29 7 29
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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. Tárgyévi 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-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

55 68

55 68

48 39
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület 2ot7 . évi egyszerűsített beszá moló

KlEGÉszíTő MELLÉKLET

l. Szervezet bemutatás

Az Esély Labor Foglalkoztatási Célú EgyesÜletet a területileg illetékes Fővárosi Bíróság Cégbírósága

L999. január27-én a Pk.60524l1998/13 cégjegyzékszámon közhasznú besorolású szervezetkéntvette

nyilvántartásba.

Az Esély Labor Egyesület önálló közhasznú jogi személy, működési területe: Közép-Magyarországi

Régió. Az EgyesÜlet székhelye: L213 Budapest, Puli sétány 1., telephellyel, ill. fiókteleppel nem

rendelkezik. Adószáma : !826338t-4-43.

Az egyesüIet céljai
. a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő csoportok esélyeinek növelése, kiemelt

figyelemmel a nők, fogyatékossággal élők, romák, idősebbek, pályakezdők, tartósan
m u nka nél kÜliek és hajléktala nok m unkavá llalási esélyeinek javítására

. a munkanélkÜliség megelőzése, a munkanélkÜliek foglalkoztathatóságának javítása,

. a diszkrimináció megelőzése, csökkentése a 2003. XXV. törvény 8 5 által felsorolt
tulajdonságok teki ntetében,

o hátrányoshelyzetcsoportoktársadalmiesélyegyenlőségénekelősegítése
. a célok érdekében tevékenykedő szervezetek és szakemberek összefogásának segítése,

szakmai támogatása, kapacitásfejlesztése, szakmai és szolgáltatási érdekeik képviselete
. a szervezetek közi kommunikáció elő segítése, tapasztalatok, jó gyakorlatok átadás.

Szociális tevékenység
o hátrányoshelyzetcsoportoktársadalmiesélyegyenlőségénekelősegítése,
o munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elő segítése

és a kapcsolódó szolgáltatások,
. nonprofit szervezetek számára biztosít - csak nonprofit szervezetek által igénybe vehető

szo lgá ltatáso kat

Egyéb tevékenység
. az EgyesÜlet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fÜggetlen

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt
. a célok érdekében antidiszkriminációs tevékenységek folytatása
. a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek és csoportok számára

szolgáltatások nyújtása
o munkaközvetítés
. képzéseklebonyolítása,kutatásokmegvalósítása

Az Egyesület szervei
Közgyűlés

Elnökség

Felügyel Bizottság

Az Egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás elvének
tiszteletben tartásával működnek.



Esély Labor Foglalkoztatási Célú Egyesület 2o!7 . évi egyszerűsített beszá moló

Az Egyesület szervezete

Az egyesÜlet elnöke: Kulinyi Márton

Alelnök: PálTíbor
Titkár: Székely Éva

Az EgyesÜlet könyvvezetése a számvitelről szó|ó 2000. évi C. törvény és a 224l2000.(Xll.19.)
Kormányrendelet szerinti kettős könywitel keretében történik.

Az EgyesÜlet Egyszerűsített Éves Beszámolót készít a számviteli törvény 9.5-a alapján. Mérlegét a
számviteli törvény 1' számú mellékletében meghatározott ,,A" változat szerint - figye|embe véve a 4.

számú mellékletet -, valamint az eredmény-kimutatását a 2' számú melléklet alapján összköltség-

eljárással ,,A" válIozat szerint készíti. A mérlegtételeket a számviteli törvény alapján értékeli, attól
eltérő értékelést nem alkalmaz, a könyvvezetésében minden adatot magyar forintban, a

beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki.

Az EgyesÜlet2oI7 ' Üzleti év tekintetében könywizsgálatra nem kotelezett.

A beszámolót készítette: Székely Éva mérlegképes könyvelő, Regisztrációs szám: I2Io43

Az Egyesület képviseletében az Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Kulinyi

Márton elnök (önálló képviselet), lakcíme: 1213 Budapest, Puli sétány 1.

ll. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az Egyesület a tárgyévi beszámoló fordulónapján nem rendelkezik immateriális és tárgyi eszköz
állománnyal valamint befektetett pénzügyi eszközökkel, így ezek értéke nulla forint.

Az EgyesÜlet a tárgy évben sem immateriális javakat, sem tárgyi eszközöket nem szerzett be.

Az EgyesÜlet az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az

eszközöket előreláthatóan használni fogják'

Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján lineáris értékcsökkenéssel torténik évente.

Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak egy összegben,
azonnal leírásra kerülnek, a 200 ezer Ft alattieszközök két éV alatt.

A tárgy évi értékcsökkenési leírás értéke O Ft.

Az Egyesület befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik.

A forgóeszközök mérleg fordulónapi értéke 150 ezer Ft, amely a pénzeszközök - pénztárak 43 ezer Ft,

és a bankszámlák 107 ezer Ft- értékéből adódik.

Az EgyesÜlet a mérleg fordulónapon nem rendelkezett készletekkel, vevői és egyéb követelésekke|.
Aktív időbeli elhatárolás nem volt 2017 évben.



Esély Labor Foglalkoztatási Célú EgyesÜlet 20t7 . évi egyszerűsített beszá moló

Az EgyesÜlet saját tőke összege a tárgyévi beszámoló fordulónapján 150 ezer Ft, amely az

eredménytartalék 121 ezer Ft-os összegéből és a tárgyévi 29 ezer Ft-os adózott eredményből áll.

Az EgyesÜlet a 2oL7 . Üzleti évben nem rendelkezik tőketartalékkal, lekötött tartalékot nem képzett, és

értékelési tartaléka nem keletkezett.

Az Egyesület céltartalékot nem képzett a tárgyévben.

A rövid lejáratú kötelezettsége a mérlegkészítés időszakában nem volt.

Az Egyesület a mérleg fordulónapon nem rendelkezett passzív időbeli elhatárolással.

A mérleg főösszeg egyezően 150 ezer forint.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Az Egyesí.llet vállalkozási tevékenységet nem folytatott, ezért árbevétele nem keletkezett, a tárgyévben

55 ezer Ft tagdíj befizetésbő| és 13 ezer Ft bankkártya díj visszatérítésből származő egyéb bevételt

realizált.

A tárgy évi anyagjellegű és szolgáltatási ráfordításainak összege 39 ezer Ft, amely az alábbi tételekből

tevődik össze:

. E8yéb igénybe vett szolgáltatások (honlap fenntartás díja) 26 ezer Ft,

o Bankköltségek 13 ezer Ft,

Az Egyesület tárgy évben nem foglalkoztatott főállású munkavállalókat, személyi jellegű ráfordítása
nem keletkezett.

Az EgyesÜlet tagdíj befizetés címén 55 ezer Ft-ot realizált.

A 20].7-es évi beszá molójának közzétételét elektronikusan teljesíti.

A környezetre káros tevékenységet az EgyesÜlet nem végzett és környezetvédelmi beruházás

megvalósítására nem került sor.

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatói

Előző év tárgyév
79,2% LOO,O%

roo,o% roo,o%
1,0 1,0
5,8 % 1,9,3 %"

t,:;:,,! a :i
t,-

. ''i,rr, t"J,' l . '.:.!j i,i
i

EgyesÜlet elnöke

L' forgóeszközök aránya
2. tőkeerősség
3. tőkemultiplikátor
4. saját tőke növekedési mértéke

Budapest, 2018. április
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