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2. feladat – Szövegszerkesztési feladat 
 
Feladat: 

a) Készítse el az alábbi mintának megfelelően szövegszerkesztő programmal a Denevérbau Kft. 
2011. évi adózott eredmény felhasználásáról készített határozatot, melyet taggyűlési jegyző-
könyvbe rögzítettek. 

5  

 
b) A cégjegyzékszámot és a statisztikai számjelet élőfejbe rögzítse! 

1  

 
a) Mentse el munkáját a dokumentumok könyvtárba! 

A fájl neve: eredmény_felosztási_határozat_vizsgázó_neve. A vizsgázó nevéhez a saját nevét 
írja! 
Utána a kész Word állományból készítsen pdf állományt! Ha erre a feladatra nem rendelkezik 
külön programmal, akkor a mentés másként paranccsal dolgozzon! (a fájl típusánál válassza ki 
a pdf állományt) 

1  

 

Összesen: 7  

 
 
 
Cg. 01-06-027321 Statisztikai számjel: 28139638-7112-212-01 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 

mely készült 2012. április 10-én a Denevérbau Kft. (1038 Budapest, Szőlő u. 11.) taggyűlésén. 
 
Jelen vannak:  

Papp Zoltán tulajdonos 
Kiss István tulajdonos 
Kiss Terézia könyvelő, jegyzőkönyvvezető 
 

Napirendi pontok a következők: 
• a 2011. éves eredmény megállapítása, elfogadása 

 
A 2011. évi beszámoló főbb adatai: 

mérleg szerinti eredmény 2 166 E Ft 
mérlegfőösszeg 12 191 E Ft 
saját tőke 500 E Ft 
jóváhagyott osztalék:  

ez évi adózott eredményből 2 775 E Ft 
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korábbi évek eredménytartalékából 1 200 E Ft 
 

A betéti társaság tulajdonosai a fenti napirendi pontot megvitatták és az alábbi határozatot hozták, 
majd a Hat 01/2012. sz. határozatot bevezették a határozatok könyvébe. 
 
Taggyűlési határozat: Hat 01/2012. sz. 
 

1. A társaság tulajdonosai a 2011. évi beszámolót elfogadták. A társaság 2011. évi társasági 
adójának (368 E Ft) bevallása után a fennmaradó összegből részben osztalékfizetési kötele-
zettséget állapítottak meg, ez a 2011-es évi eredményből 2 775 E Ft, előző évek eredménytar-
talékából 1 200 E Ft, összesen 3 975 E Ft. Ezek után a mérleg szerinti eredmény 2 166 E Ft. 
A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az osztalék kifizetése a jövőben sem veszélyezte-
ti a vállalkozás működő- és fizetőképességét. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

……………………………….……   ……………….……………………… 
Papp Zoltán      Kiss István 
 
 
 
…………………………………… 
Kiss Terézia 
 
 


