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Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Ad atok eze r ío ri ntban. )

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A, Befektetetteszközök 7 364 7 364 13 538

1.1mmateriális javak

ll. Tárgl eszközök 7 364 7 364 í.3 538

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 7 o82 52L7 1 763

l. készletek 2 539 2 539

l|. KöVetelések

ttt. Értékpapírok

lv, pénzeszközök 4 54íl 2678 1.763

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14ffi 1258t 15 301

ronnÁsorc (pAsszívÁK)

C. Saját tóke L44ÉJ6 12sat 15 301

l. Induló tőke/jegrzett tőke

ll, Tőkeváltozás/eredmény 15 64s 13778 L7 2L7

lll. Lekötött tartalék

lv. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(közlÍasznú tevékdnységből) -Lt97 -t L97 -1 916

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E, céltarta|ékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

ronRÁsor össZEsEN L44ÉJ6 12 581 15 301



Az egyszeres könywitelt v9ze!ő egygb szervezet
egyszerűTített beszáúolója és közhasznúsági melléklete PK-641

2020. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:
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Egyszerűsített beszámoló eredménYlevezetése (Adatok ezer faintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

taígyév elóző év előző év
helyesbitése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tilgyév

A. Véqleqes pénzbevételek,
elszáfrroií beüetelek 1t+lt; 42L3o 41 005 42Lso 41 005

l. Pénzügyileg rendezett
bevételek 42L3o 41 005 42L3o 41 005

ebből;

- tagdíj a4L26 t3722 L4E6 L3722

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások

ebből:adományok

- egyéb bevételek 28oo4 27 283 2a 004 27 283

ll. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B. Véqleqes pénzkiadások,
elszárnolúáícird ítások
(lll+lV+V+Vl) 43327 4292L 43327 42gzl

lll, Ráfordításként
érvényesíthető kiadasok 4276L 41,92o 42761- 4t92o

lV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások 566 1 001 566 1 001

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

Vl. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadasok

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(1-1ll-Vl) -631 -915 -631 -915

D. Nem oénzben realizát
eredmériy (l1-|V-V) -566 -1 001 -566 -1001

E. Adózás előtti eredmény
(|+ll)-(lll+lV+V) -1 197 -1 916 -LL97 -1916

F. Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F) -t L97 _1 916 -LL97 -1 916
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szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület
Egyszerúsítettbeszámolóeredménylevezetése2. (Adatokezerforintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előz6 év előző év
helyesbftése

tárgyév eJőző év előző év
he|yesbítése

targyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

ebből:
- normatív támogatas

B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támoQatás

ebből:
- normatíV támogatás

C. Az Európai Unió strukturáis
alaoiaiból. ílletve a kohéziós
Alatiból nyriitott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséból üaqy más államíól,
nemzetköz i s"z'e rvezettől
származő támogatás

E.A
meohatározott részének az
adó'zó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
cXXVl.törvény alapján átutalt
összeg

o L7a 0 17o

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Veqleqes penzDevetelekool,
elszáriolíbeúételekból a köz- '

hasznú tevékenység bevétele 42L3o 41,92o 42L3o 4L92o

H, Véqleqes pénzkiadásokból,
elszárüolí ráfördításokból a köz-
hasznú tevékenvséo érdekében
íelmerült pénzkiádáé, ráíord ítás 27 3tL 25 916 27 sll 25 916

L4o2o L4706 L4o2o L4706

- ebből: Vezető tlsztségviselők
juttatásai

J. Adományok

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywizsgá|attal alá Vannak támasztva. ! lgen m Nem
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l. veqleqes penzklaoasokool,
elszímo'lt ráford ításokból a
személyi iellegű ráford ítás
(kiadás)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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7. Közhasznú jogálás megállapíásához szükséges mutatók (Ad ato k e ze r íori ntban.)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétet 42 L3a 41 005
ebból:

C.. A személyi jövedelemadó meghatározott részének azaoozo.rendelkezése szerinti íelhasznáásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt ttisieg 0 L7o

D. Közszol gáltatási bevéte|

E. Normatív támogatás

5,AiEi,'.Tfr ,i,jliá,iiltfi3ilii$fr [?§o',iltetve

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 42L3o 40 835
H. Összes ráíordíás (kiadás) 43327 4292l
l. Ebból személyi jellegű ráfordítás L402o L4706
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 27 3I7 25 916
K. Adózott eredmény -r.L97 _1 916

!. A.szervezet munkáiában közreműködó közérdekű önkéntestevekenységet véqző személvek száma
Ití8:ÉlíiY.!,iüTli.",'s,i,!:,i,fl :",iil,""'rr""',!,"á"ií

E rőfo r rás e l l átottság m utató i Mutató teljesíése

lgen Nem
Ectv. 32. § @) a) KB7+B2y2 > 7.oo0.o00, - Ft] tr D
Ectv.32. § (4) b) [Kl+x2;41 n E
Ectv.32. § @) c) I1+|2-A7-A2)/(H7+H2)>=Q,|§] B D

Társad al m i tám og atoftság m u tató i Mutató te'esííése
Ectv. 32. § (5) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=0,o2] t] B
Ectv. 32. § (5) b) KJl+J2y(Hl+H2)>=g,51 B n
Ectv, 32" § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] n a
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