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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
vállalkozásban

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Előző év
Előző év

helyesbítése Tárgyév

II. Tárgyi eszközök

(Adatok ezer forintban.)

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

III. Befektetett pénzügyi eszközök

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
álló vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

IV. Pénzeszközök

Előző év
Előző év

helyesbítése Tárgyév

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

(Adatok ezer forintban.)

III. Értékpapírok

3. Egyéb részesedés

6. Értékpapírok értékelési különbözete

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

Előző év
Előző év

helyesbítése Tárgyév

III. Tőketartalék

(Adatok ezer forintban.)

E. Céltartalékok

3. Egyéb céltartalék

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
évő vállalkozásokkal szemben

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Számv.tv. szerinti mérleg "A" változat

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Előző év
Előző év

helyesbítése Tárgyév

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

(Adatok ezer forintban.)

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Számv.tv. szerinti mérleg "B" változat

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3. Vagyoni értékű jogok

4. Szellemi termékek

5. Üzleti vagy cégérték

6. Immateriális javakra adott előlegek

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások

6. Beruházásokra adott előlegek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

5. Egyéb tartós részesedés

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
vállalkozásban

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Előző év
Előző év

helyesbítése Tárgyév

II. Tárgyi eszközök

(Adatok ezer forintban.)

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

III. Befektetett pénzügyi eszközök

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló
vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Számv.tv. szerinti mérleg "B" változat

B. Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

4. Késztermékek

5. Áruk

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

5. Váltókövetelések

6. Egyéb követelések

7. Követelések értékelési különbözete

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Jelentős tulajdoni részesedés

4. Saját részvények, saját üzletrészek

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

IV. Pénzeszközök

Előző év
Előző év

helyesbítése Tárgyév

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

(Adatok ezer forintban.)

III. Értékpapírok

3. Egyéb részesedés

6. Értékpapírok értékelési különbözete

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben

1. Pénztár, csekkek

2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Számv.tv. szerinti mérleg "B" változat

Előző év
Előző év

helyesbítése Tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Vevőktől kapott előlegek

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5. Váltótartozások

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
lévő vállalkozásokkal szemben

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

E. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

F. Forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B+C-D-E)

G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek
levonása után (A+F)

H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozásokkal szemben

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

PK-643
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Számv.tv. szerinti mérleg "B" változat

Előző év
Előző év

helyesbítése Tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

II. Hátrasorolt kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

I. Céltartalékok

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

3. Egyéb céltartalék

J. Saját tőke

I. Jegyzett tőke

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Adózott eredmény

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója

és közhasznúsági melléklete

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése tárgyév

Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

előző év előző év
helyesbítése tárgyév előző év előző év

helyesbítése tárgyév

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

05. Anyagköltség

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

(Adatok ezer forintban.)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

ebből: visszaírt értékvesztés

III. Egyéb bevételek

ebből: tagdíj

ebből: alapítótól kapott befizetés

ebből: kapott támogatás



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója

és közhasznúsági melléklete

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

VI. Értékcsökkenési leírás

előző év    előző év
helyesbítése tárgyév

Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

előző év előző év
helyesbítése tárgyév előző év előző év

helyesbítése tárgyév

VII. Egyéb ráfordítások

ebből: értékvesztés

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó bevételek, árfolyamnyereségek

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

(Adatok ezer forintban.)

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

ebből: értékelési különbözet

10. Bérköltség

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

12. Bérjárulékok

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója

és közhasznúsági melléklete

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

előző év    előző év
helyesbítése tárgyév

Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

előző év előző év
helyesbítése tárgyév előző év előző év

helyesbítése tárgyév

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek
értékvesztése

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

ebből: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-X)

(Adatok ezer forintban.)

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója

és közhasznúsági melléklete

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése tárgyév

Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással)

előző év előző év
helyesbítése tárgyév előző év előző év

helyesbítése tárgyév

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

04. Eladott áruk beszerzési értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

(Adatok ezer forintban.)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

ebből: visszaírt értékvesztés

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)

V. Egyéb bevételek

ebből: tagdíj

ebből: alapítótól kapott befizetés

ebből: kapott támogatás



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója

és közhasznúsági melléklete

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése tárgyév

Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással)

előző év előző év
helyesbítése tárgyév előző év előző év

helyesbítése tárgyév

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

09. Kapott (járó) osztalék és részesedés

11. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó bevételek, árfolyamnyereségek

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

(Adatok ezer forintban.)

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

ebből: értékelési különbözet

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)

14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

VI. Egyéb ráfordítások

ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója

és közhasznúsági melléklete

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése tárgyév

Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással)

előző év előző év
helyesbítése tárgyév előző év előző év

helyesbítése tárgyév

17. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek
értékvesztése

ebből: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17+18)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)

C. Adózás előtti eredmény (+A+B)

IX. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+C-IX)

(Adatok ezer forintban.)

18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év
helyesbítése tárgyév

Eredménykimutatás (tájékoztató adatok)

előző év előző év
helyesbítése tárgyév előző év előző év

helyesbítése tárgyév

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 költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből: normatív támogatás

ebből: normatív támogatás

G. Adományok

H. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv. szerinti éves beszámolója

és közhasznúsági melléklete

2020. év



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-643

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
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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)

5.4   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.5   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Előző év Tárgyév

6.2   Tisztség Előző év Tárgy év

6.1   Tisztség

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

6.3   Tisztség Előző év Tárgy év

6.4   Tisztség Előző év Tárgy év

6.5   Tisztség Előző év Tárgy év

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év



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

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-643
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet Számv. tv.
szerinti éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

2020. év

PK-643-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-643-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-643-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-643-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló


