
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-25 08:46:44. Érkeztetési szám: EB00516325

01 Fővárosi Törvényszék

Karolina Egyesület

0 1 0 2 0 0 0 5 5 7 0 2 0 2 0

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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .07



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:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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 2 0

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

Karolina Egyesület

1 1 1 3 Budapest

Karolina út

37 B fszt 5.

    

0 1 0 2 0 0 0 5 5 7 0

0 1 0 0 P k 6 1 6 8 1  1 9 9 3

1 8 0 5 5 6 9 6 1 4 3

Szabó Zsolt István

Budapest, 2 0 2 1 0 5 1 2

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .07



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Karolina Egyesület

23 500 27 472

23 500 27 472

1 752 2 051

496

1 752 1 555

300 65

25 552 29 588

3 350 25 021

3 246 3 350

104 21 671

22 005

22 005

197 4 567

25 552 29 588

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. 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

Karolina Egyesület

23 23

4 038 26 151 4 038 26 151

246 269 246 269

3 792 3 609 3 792 3 609

648 2 080 648 2 080

4 038 26 174 4 038 26 174

4 038 26 174 4 038 26 174

2 712 2 956 2 712 2 956

1 080 47 1 080 47

142 1 500 142 1 500

3 934 4 503 3 934 4 503

3 934 4 503 3 934 4 503

104 21 671 104 21 671

104 21 671 104 21 671

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

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 költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

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

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Karolina Egyesület

219 265 219 265

1 320 100 1 320 100

179 302 179 302

648 6 038 648 6 038

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



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-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Karolina Egyesület

1 1 1 3 Budapest

Karolina út

37 B fszt 5.

    

0 1 0 0 P k 6 1 6 8 1  1 9 9 3

0 1 0 2 0 0 0 5 5 7 0

1 8 0 5 5 6 9 6 1 4 3

Szabó Zsolt István

Közösségi rendezvények szervezése

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása,

A helyi önkormányzatok és szerveik […] feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121 § a.) pontja

Az egyesület tagjai és a kápolna hívei

120

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



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-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Karolina Egyesület

1 1 1 3 Budapest

Karolina út

37 B fszt 5.

    

0 1 0 0 P k 6 1 6 8 1  1 9 9 3

0 1 0 2 0 0 0 5 5 7 0

1 8 0 5 5 6 9 6 1 4 3

Szabó Zsolt István

Ifjúsági tábor szervezése

Sport, ifjúsági ügyek,

Ötv. 13. § (1) bek. 15. pontja és a 23. § (5) bek. 17. pontja

A Boldogasszony cserkészcsapat tagjai

90

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



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)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Karolina Egyesület

Magyar Rákellenes Liga 60

Dévai Szent Ferenc Alapítvány 60

120

120

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



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. 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

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Karolina Egyesület

4 038 26 174

179 302

3 859 25 872

3 934 4 503

1 080 47

3 934 4 503

104 21 671

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Karolina Egyesület

2020. évi működési költség

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

2020.01.01-2020.12.31.

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Karolina Egyesület

Működés NEAN-KP-1-2020/3

Bethlen Gábor Alapkezelő

2020.04.01.–2021.09.30.

64 800

64 800

64 800

64 800

64 800

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Karolina Egyesület

Működés NEA-NO-20-EG

Bethlen Gábor Alapkezelő

2020.04.01.–2021.09.30.

200 000

9 067

9 067

200 000

9 067

9 067

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .25  09 .01 .08



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

 

a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 
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I. Általános rész 
 

 

 

1. A Szervezet főbb adatai 
 

 

neve:  Karolina Egyesület  

 

címe:  1113 Budapest, Karolina út 37/B.  

 

KSH száma:  18055696-9499-529-01 

 

adószáma:  18055696-1-43 

 

nyilvántartási száma: 01-02-0005570 Fővárosi Törvényszék 

 

közhasznú jogállás: közhasznú 

 

képviseletre jogosult: Szabó Zsolt István 

 

 

 

 

2. A Szervezet tevékenységi köre 
 

 

Az Egyesület 1993.12.14-én alakult.  

 

Cél szerinti tevékenysége: az egyesület a Bp. XI. ker. Karolina úti Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Lelkészséghez kötődő és önként csatlakozó családokat fogja össze abból a célból, hogy 

gyakorlatban segítse az egyetemes keresztény értékekre épülő életforma kialakítását, óvodás és 

iskolás gyerekek, közép- és főiskoláskorú fiatalok ilyen szellemű nevelését. 

 

 

Vállalkozási tevékenységet tárgyévben nem folytatott. 

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenysége: 

– Kulturális tevékenység körében közösségi rendezvények szervezése: Karolinás Piknik, 

farsangi bál 

– Fiatalok testi és lelki javát szolgáló közösségi tevékenységek támogatása, szervezése: 

cserkésztábor 
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3. Számviteli politika célja, számviteli alapelvek érvényesülése: 
 

 

– Beszámoló formája: kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

 egyszerűsített éves beszámolója 

– Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel 

– Mérlegkészítés napja: március 31. 

 

A Szervezet számviteli politikájának fő célja, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 

(a továbbiakban: Szvt.) és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló 

készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló a 479/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet által meghatározott előírások alkalmazását szabályozza a megbízható és valós kép 

kialakítása érdekében. 

 

 

 

 

 

4. Közhasznú jogálláshoz szükséges mutatók 
 

 

Megfelelő erőforrás rendelkezésre állása: igen nem 

1. A két év átlagos bevétele meghaladja az 1 millió forintot X 
 

2. A két év egybeszámított adózott (tárgyévi) eredménye nem negatív X 
 

3. 
A személyi jellegű ráfordítások a vezető tisztségviselők juttatásainak 
figyelembe vétele nélkül eléri az összes ráfordítás egynegyedét  

X 

    
Megfelelő társadalmi támogatottság: 

  

1. 
Az szja 1%-ának a szervezet részére kiutalt összege eléri a 
közhasznúsági mellékletben szereplő korrigált összes bevétel 2 %-át  

 X 

2. 
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, 
ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában 

X   

3. 
A közhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év átlagában) 
legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti 

  X 
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II. Specifikus rész  
 

 

1. Általános előírások, kiegészítések 
 

 

a.) Alkalmazott értékelési eljárások: 
 

 

– a Szervezet befektetett eszközeiről folyamatos mennyiségi és értéki nyilvántartást vezetett év 

közben, az értékcsökkenési leírást az eszközök várható élettartama alapján meghatározott 

kulccsal számolta el, értékvesztés, értékhelyesbítés elszámolására nem került sor, év végi 

leltározás e körben nem volt. A Szervezet a 100 eFt egyedi bekerülési érték alatti tárgyi 

eszközöket használatba vételükkor értékcsökkenési leírásként számolja el; 

 

– a követelések, kötelezettségek az eredeti számlázott, elfogadott értéken kerültek kimutatásra; 

 

– a készletekről folyamatos mennyiségi és értéki nyilvántartást nem vezet a Szervezet, az év 

végi érték leltározással került meghatározásra; 

 

– a házi pénztár záró állománya a pénznemenként leltározott készpénz értékét tükrözi a 

pénztárjelentés értékével egyezően; 

 

– a Szervezet bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént; 

 

– az időbeli elhatárolások alátámasztását tételes lista képezi; 

 

– a Szervezet nem alkalmazta a valós értéken történt értékelést. 

 

 

 

b.) A számviteli eljárásban bekövetkező változások 
 

A Szervezetnek nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy 

jelölni: 

 

 a tételátrendezések, 

 ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt jelentősebb összegű hiba, 

 az alkalmazott értékelési eljárások változtatása, 

 össze nem hasonlítható adat, 

 kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek. 
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2. Tételes előírások, kiegészítések: 
 

 

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 
 

 A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának, kulcsainak módosítására tárgyévben nem volt 

szükség. 

 Követelések között a járványhelyzet miatt meg nem valósult táborszervezési költség szerepel, 

valamint az NKM Energia Zrt-vel szemben fennálló túlfizetés. 

 Év végén értékvesztés elszámolására nem került sor. 

 A vezető tisztségviselők részére tárgyévben nem történt előleg és kölcsön folyósítás. 

 A pénzeszközök egyeztetése leltározással megtörtént. 

 A saját tőke szerkezete a tárgyévben nem változott. 

 Tárgyévben nem történt céltartalékképzés. 

 A Szervezet a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő 

átszámításánál a MNB árfolyamát veszi alapul. 

 Zálogjoggal és egyéb jogokkal biztosított kötelezettségekkel, 5 évnél hosszabb futamidejű 

kötelezettségekkel, illetőleg egyéb hosszúlejáratú kötelezettségekkel Szervezetünk nem 

rendelkezik. 

 A rövid lejáratú kötelezettségek között fordulónapon nem tart nyilván értéket. 

 Tárgyévben nincs olyan tétel, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb, mint a kapott összeg. 

 Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal a Szervezet nem 

rendelkezik. 

 Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsor a 2021-ben befolyt Miniszterelnöki támogatás 

összegét tartalmazza, mely a 2020. évi működési költségek fedezetére került felhasználásra.  

A passzív időbeli elhatárolások az új székhely felújítására felhasznált adományok összegét 

(3.958 eFt), az SZJA 1% felajánlások összegét (385 eFt), a 2020-ban befolyt NEA pályázati 

bevétel fel nem használt összegét (187 eFt), a 2020. IV. negyedévi könyvelési díjat és az 

elhatárolt közüzemi költségek összegét tartalmazza.  

 

 

 

2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 

 

Bevételek: 

 

Az Egyesület bevételei tárgyévben alapvetően tagdíjból, adományokból, a cserkésztáborra 

befizetett hozzájárulásból, pályázati támogatásokból valamint ingatlanértékestésből származnak. 

 

 2020-ban a 2019-ban megvásárolt SarokPont felújítása megkezdődött, erre a célra 3.958 

eFt magánszemélyektől származó támogatás érkezett. 

 Pályázati támogatásból 365 eFt folyt be: a 265 eFt NEA működési támogatásból 78 eFt 

került 2020-ban felhasználásra, a 100 eFt Önkormányzati támogatás pedig teljes 

egészében felhasználásra került a SarokPont villanyszerelési költségeire. 

 SZJA 1% felajánlásból 302 eFt bevétel folyt be. 

 Az Egyesület székhelyének értékesítéséből 22.000 eFt bevétel származott, ami teljes 

egészében az új székhely megvásárlására kapott kölcsön visszafizetésére lett fordítva. 

 



 6 

 

 

Ráfordítások: 

 

2020-ban a járványhelyzet miatt a tervezett programok nagy része elmaradt, megrendezésre csak 

a farsangi bál, a Karolinás Piknik és a cserkésztábor került. 

 

Az egyesület tárgyévi költségei a rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokat és a működési 

költségeket, valamint a SarokPont felújításával kapcsolatos költségeket tartalmazza. 

 

Az egyéb ráfordítások között lett elszámolva a régi székhely könyv szerinti értéke, 1.500 eFt. 

 

Tárgyévi bevételei és ráfordításai a közhasznú tevékenység érdekében merültek fel.  

 

 

3. Mérlegen kívüli tételek: 
 

A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges 

pénzügyi kötelezettségekkel nem rendelkezik a Szervezet. 

 

 

 

 

III. Tájékoztató rész 
 

 

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő 

volt. 

 

2. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló aláírására 

képviselő jogosult. 

 

3. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját Csordás 

Gáborné (regisztrációs szám: 132843) mérlegképes könyvelő állította össze. 

 

4.”A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 

 

 

 

 

Budapest, 2021. május 12. 

 

 

 

 

  .............................................. 

  elnök 

 

 


