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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezetegyszerűsített b eszámol ój a és t<tixríÉznrisregi ilelléklete PK-T42

Szervezet neve:

Magyar lrodalmi Szerző! Jogvédő és Jogkezelő Egyesület
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PK-I42A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet
és közhaáznúsági melléklete

R'"gy.'"rűsítettévesbeszámolóeredmény-kimutatása2. ( Adatok ez e r f ort ntban. )

állalkozási tevékenység

11. RendkíVÜli ráf ordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+1O+11)

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

L2' AdőÍizeÍési köte lezettsé g

D. Adózott eredmény (C-1"2)

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-1-3)

A' Központi költségvetési
támogatás

B' Helvi önkormányzati
költségvetési támogatás

c. Az Európai Unió strukturális
áapáinot ílletve a Kohéziósalapialbol' llleTVe a 

^oÍlezlLÁlár'bói nyújtott tám ogatás

D. NormatíV támogatás

É" n szemetyi jövecielamadó
il'.,j íáüroióti iészének adózó
renóelkezése szerinti
i"iüá.iláÉéro] szÓló 1996' éVi
öxxút.toiveny alapján kiutalt
összeg

F. Közszol gáltatási bevétel

nz adátok konywizsgálattal alá vannak támasztva
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PK-I42A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

" 
gy'"""]ti'íöiiú;'ámolój a és kö zh aéznú sá gi m elléklete

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.1.

Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezese

Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3 relhasznált vaovonelem megnevezése

Közhasznú tevékenység eroeKe
Íelhasznált Vagyon kimutatasa
(összesen)

xE'rlá.z.u ie"ere"ység érdekében
Íelhasznált Vagyo]l kimutatasa
(mindösszesen;

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált Vagyon kimutatása (Adatok ezer Íorintban' )

5. CéI szerinti .iutattások kimutatása

Cél szerinti'iuttatás megnevezése Elozo ev TárgyévÉ1

5.2
.ilt 

.'"'inti juttatás megnevezése Flozo ev Tárgy év

tr2 óél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselóknek nyújtott juttatás

Előző év (L)

Tárqy év (2)

vez.tő ti.zcégviselőknek nyújtott
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"vomtatvány 
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója

vezető egyéb szervezet
és ktiZhasznúsági melléklete
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2' Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
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Szervezet adószáma:
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KÖzhasznú
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A kettős könywitelt vezetí egvéb szervezet
e gys z e rű sít ett b esz ám o l ój a és t d"t'íí 

"-"nía!i il eII éklete PK-142

Szervezet neve:

lrodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő

7. Közhasznú jo9állás megállapításához szÜkséges mutatók
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-
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(Adatak eze r farintban.)
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