
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:
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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:

PK-742

2021. 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)

02 Pécsi Törvényszék 2 0 2 1

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

PÉCSI PSZORIÁZISBETEGEK EGYESÜLETE

7 6 3 3 Pécs

Dr. Veress Endre utca

6.

    

0 2 0 2 0 0 0 3 4 7 1

0 2 0 0 P k 6 0 0 8 0  2 0 1 4

1 8 6 2 3 4 9 3 1 0 2

Karmanóczki Imréné

Pécs 2 0 2 2 0 5 2 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .51 .23



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PÉCSI PSZORIÁZISBETEGEK EGYESÜLETE

Adatok ezer forintban
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0 0
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0 0
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0 0

0 0

0 0

231 476

0 0
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0 0

124 231

0 0

0 0

107 350

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

231 581

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .51 .24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

PÉCSI PSZORIÁZISBETEGEK EGYESÜLETE

Adatok ezer forintban

0 30 0 30

740 1 070 740 1 070

45 48 45 48

0 0 0 0

588 800 588 800

0 0 0 0

740 1 100 740 1 100

440 415 440 415

91 174 91 174

0 0 0 0

102 105 102 105

0 56 0 56

0 0 0 0

633 750 633 750

107 350 107 350

0 0 0 0

107 350 107 350
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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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PÉCSI PSZORIÁZISBETEGEK EGYESÜLETE

Adatok ezer forintban

390 645 390 645

116 155 116 155
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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-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PÉCSI PSZORIÁZISBETEGEK EGYESÜLETE

Adatok ezer forintban

740 1 100

116 155

624 945

633 750

91 174

107 350
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

PÉCSI PSZORIÁZISBETEGEK EGYESÜLETE

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .31  20 .51 .24



Pécsi Pszoriázisbetegek Egyesülete
7633  Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

                                         K I E G É S Z Í T Ő    M E L L É K L E T
                                         a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz



I.      ÁLTALÁNOS  RÉSZ

1, Szervezet elnevezése: Pécsi Pszoriázisbetegek Egyesülete

2, Szervezet típusa:          Egyesület

3, Szervezet nyilvántartási száma: 02-02-0003471

4, Szervezet adószáma: 18623493-1-02

5, Szervezet székhelye: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.

6, Létesítő okirat kelte:       2014. október  15.

7, Bejegyzés időpontja:    2014. november 7.

8, Bejegyző határozat száma: 0200/Pk.60080/2014

9, Cél szerinti tevékenysége:          Egészségügyi tevékenység

10, A szervezet képviselője: Karmanóczky Imréné elnök

11, Közhasznúsági fokozat: Nem közhasznú

12,  A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős
  személy:
                                   - Ferenczi Szilvia                   
                                     149389 reg.szám

                                              7626  Pécs, Farkas I. u. 5. 

  
     

   

   



II.      A  VÁLLALKOZÁS  SZÁMVITELI  POLITIKÁJA

1,      A számviteli  politika  célja:

A kettős könyvvezetés alapján a Társaság pénzügyi - vagyoni - és jövedelmezőségi helyzetéről
egy valós megbízható kép kialakítása a törvény előírásainak betartásával.

2,      Alkalmazott  értékelési  eljárások:

Immateriális javak értékelése
Az immateriális javak nyilvántartásba vétele beszerzéskor tényleges beszerzési áron történik.
A bekerülési érték tartalmazza mindazokat a ráfordításokat, amelyek az eszköz megszerzése
érdekében felmerültek.
Az  immateriális  javakat  nettó  értéken  értékeljük.  A  nettó  értéket  a  mérlegben  még
kiegészítheti a külön soron kimutatott értékhelyesbítés. 
A  társaság  az  immateriális  javakról  csak  értékbeni  nyilvántartást  vezet.  Leltározása  a
könyvekben, az analitikus nyilvántartásokban lévő értékek egyeztetésével.

Tárgyi eszközök értékelése
A számviteli  törvény a  múltbeli  adatokon  alapuló  értékelést  alkalmazza,  azaz  a  jelenlegi
árbevételhez a múltbeli bekerülési értéket rendeli hozzá.  Az aktualizált múltbeli bekerülési
érték a szóban forgó tárgyi eszközök bruttó értékének és az elszámolt terv szerinti,  illetve
terven felüli  értékcsökkenésének a különbségéből  adódik.  A tárgyi eszközök bruttó  értéke
vásárlás  esetén  a  tényleges  beszerzési  ár,  saját  előállítás  esetén  az  előállítás  tényleges
közvetlen költsége, apport esetén a létesítő okiratban feltüntetett érték.
A  beruházások,  felújítások  aktualizált  bekerülési  értéke  alatt  az  esetleges  terven  felüli
értékcsökkenéssel  csökkentett,  és  visszaírásokkal  növelt  bekerülési  értéket  kell  érteni.  A
beruházásokra adott előlegeket a ténylegesen fizetett összegben kell kimutatni.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelése
A  befektetett  pénzügyi  eszközök  más  vállalkozásban,  tartósan  (1  éven  túl)  lekötött,
hitelviszonyt  vagy tulajdonviszonyt  megtestesítő  eszközök,  amelyek elsődleges célja tartós
jövedelemszerzés,  vagy  irányítás  és  ellenőrzés  (befolyásolás).  Egyedi  minősítés  alapján
kerülnek az eszközök a befektetések, illetve a forgóeszközök közé. 
A vállalkozás minden esetben a tartósból a forgóeszközök közé sorolja át az eszközöket, ha a
befektetés futamideje (határideje) a tárgyévet követő évben lejár. 2021-ben a vállalkozásnak
nem volt befektetett pénzügyi eszköze.
A  társaság  a  befektetett  pénzügyi  eszközök  bekerülési  értékét  egyedileg  minősíti,  és  a
mérlegben átlagáron szerepelteti.
A befektetett pénzügyi eszközök esetén a társaság értékvesztést számol el, ha a piaci érték
tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alatt marad. Ha a befektetett pénzügyi eszközök
mérlegkészítéskor  ismert  piaci  értéke  jelentősen  és  tartósan  magasabb  a  könyv  szerinti
értéknél, akkor a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenti.

Készletek értékelése
A vállalkozás a vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron, a saját termelésű készleteket
tényleges közvetlen önköltségen tartja nyilván.
A beszerzési  ár  az  a ráfordítás,  amely az  adott  készlet  megszerzése  érdekében a raktárba
történő beszállításig felmerült és a készlethez egyedileg hozzárendelhető. A beszerzési ár az
engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a szállítási költségeket, a bizományi
díjat,  a  beszerzéshez  kapcsolódó  támogatásokat  (juttatásokat),  adókat,  vámköltségeket,
hatósági díjakat, illetékeket foglalja magába, a levonható általános forgalmi adó kivételével.



A  társaság  készletét  beszerzési  áron  tartja  nyilván.  A  mérlegben  szereplő  érték
meghatározásánál figyelembe van véve az értékvesztés, és annak visszaírása.

Követelések értékelése
Olyan  jogszerűen  követelhető  összegek,  amelyek  rendezése  később  történik.  Jogszerű  a
követelés, mert az egyik fél teljesített, a másik azt elismerte, vagy jogszabályon alapul.
Vevőkövetelések  az  áruszállításból,  szolgáltatás  teljesítéséből  származó  általános  forgalmi
adót  is  tartalmazó,  a  vevő által  elismert  követelések.  A vevő,  az  adós  egyedi  minősítése
alapján a fordulónapon fennálló és a mérlegkészítésig be nem folyt követelésnél értékvesztést
kell  elszámolni,  a  mérlegkészítés  időpontjában  rendelkezésre  álló  információk  alapján  a
várható veszteség jellegű különbözetre, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős
összegű.  Az  adósonként  együttesen  kisösszegű  követelésekre  a  nyilvántartási  érték
százalékában  van  meghatározva  az  értékvesztés.  Ha  a  vevő  (adós)  minősítése  alapján  a
követelés várható megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét,
a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenti a vállalkozás.

Értékpapírok értékelése
A forgóeszközök   között  kimutatott  értékpapírok  forgatási  célú,  rövid  távú  befektetések,
amelyek elsődleges célja árfolyamnyereség és/vagy kamatbevétel realizálása.
Az  értékpapírok  nyilvántartásba  vétele  az  értük  megfizetett  beszerzési  ár.  A  kamatozó
értékpapír bekerülési értéke nem tartalmazza a vételárban lévő kamat összegét.
A  hitelviszonyt  megtestesítő,  rövid  lejáratú  értékpapír  beszerzési  értéken  értékelhető
mindaddig, amíg a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor megfizeti. Ha a névérték megtérülése
bizonytalan, akkor értékvesztés elszámolására kerül sor.
Az  értékpapírok  esetén  a  társaság  értékvesztést  számol  el,  ha  a  piaci  érték  tartósan  és
jelentősen a könyv szerinti  érték alatt  marad. Ha az értékpapírok mérlegkészítéskor ismert
piaci  értéke  jelentősen  és  tartósan  magasabb a könyv szerinti  értéknél,  akkor  a  korábban
elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenti. 
A vállalkozás 2021-ben nem rendelkezett értékpapírokkal.

Pénzeszközök értékelése
Pénzeszközök a tartósan le nem kötött, különféle pénznemben megjelenő fizetési eszközként
felhasználható  eszközök.  A  pénzeszközök  állományba  vétele  a  jogszerűen  követelhető
összegben történik.  A forintban nyilvántartott  pénzeszközök esetén a befolyt forintértéken,
devizás pénzeszközök esetén hitelintézeti vételi vagy eladási árfolyamon.
Bankbetétek és csekkek esetén a mérlegben szereplő értékének meghatározásánál figyelembe
van véve az értékvesztés, és annak visszaírása.
Az  elszámolási  betét  könyvekben  kimutatott  záró  állománya  a  december  31.napi  banki
kivonattal egyező. A pénztár záró egyenlege megegyezik a tényleges pénzkészlettel.

Aktív időbeli elhatárolások
Kiadások aktív időbeli elhatárolása: a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadás, amely
költségként, ráfordításként (ideértve a halasztott ráfordításokat is)csak a mérleg fordulónapja
utáni időszakra számolható el.
Bevételek aktív időbeli  elhatárolása: olyan bevétel,  amely csak a mérleg fordulónapja után
esedékes, de a mérleggel lezárt időszakot illeti meg.

Saját tőke
A saját tőkét vagy a tulajdonosok bocsátották a vállalkozás rendelkezésére, vagy az adózott
eredményből  hagyták  a  vállalkozásnál.  A  saját  tőke  része  a  piaci  értékelésből  származó
értékhelyesbítés is.



A lekötött  tartalék  a  tőketartalékból,  eredménytartalékból  lekötött  összegeket  és  a  kapott
pótbefizetések összegét foglalja magában. Képzése a megbízható és valós összkép,  a jobb
tájékoztatás, valamint az osztalékfizetési korlátok bemutatása érdekében történik. A tőke- és
eredménytartalék  nem  szabad  összegeinek  az  elkülönítése,  a  lekötött  tőke  felhasználási
lehetőségeinek korlátozása céljából.
Az  értékelési  tartalék  a  piaci  értékelés  alapján  meghatározott  értékhelyesbítéssel  azonos
összegű saját forrás. 

Céltartalékok
A társaság az  adózás  előtti  eredmény terhére céltartalékot  képezhet.  A képzett  céltartalék
fedezetet teremt a következő év(ek)ben várhatóan jelentkező kötelezettségekre, költségekre és
ráfordításokra. A vállalkozás 2021-ben ezzel a lehetőséggel nem élt. 

Kötelezettségek értékelése
A kötelezettségek azok a szállítási szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben
kifejezett  elismert  tartozások,  amelyek a szállító,  a vállalkozó,  a szolgáltató,  a hitelező,  a
kölcsönt  nyújtó  által  már  teljesített,  a  vállalkozó  által  elfogadott,  elismert  szállításhoz,
szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.
A  forint  kötelezettségek  értékelése  a  törlesztésekkel  és  elengedett  kötelezettségekkel
csökkentett könyv szerinti értéken történik. 
Ha  a  mérlegfordulónapon  meglévő  külföldi  pénzértékre  szóló  eszközöknek  és  a  külföldi
pénzértékre szóló kötelezettségek mérlegfordulónapi árfolyamon számított értéke jelentősen
nem  tér  el  a  könyv  szerinti  értéktől,  akkor  a  devizában  visszafizetendő  kötelezettségek
értékelése könyv szerinti értéken történik. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és a külföldi
pénzértékre  szóló  kötelezettségek  mérlegfordulónapi  értékelése  során  az  összevont
árfolyamkülönbözet  akkor  minősül  jelentősnek,  ha  annak  összege  meghaladja  a  külföldi
pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek együttes könyv szerinti értékének 5 százalékát.

Passzív időbeli elhatárolások
Bevételek  passzív  időbeli  elhatárolása:  a  mérleg  fordulónapja  előtt  befolyt  olyan  bevétel,
amely a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezi.
Költségek passzív időbeli elhatárolása: A mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költség,
amely csak azt követően lesz pénzkiadás.

3,      A Társaság  amortizációs  politikája:

Tárgyi eszközöknél a társasági adóról szóló törvény 1. sz. mellékletében meghatározott leírási 
kulcsokat alkalmazzuk, a számviteli törvény előírásainak betartásával.
A terv szerinti értékcsökkenési leírás évente kerül elszámolásra. A beszerzett tárgyi  eszközök
leírását a használatbavétel, üzembehelyezés napjával kezdjük és  a  kiselejtezés, az értékesítés
napjáig, illetve a teljes érték leírásáig folytatjuk.
A terven  felüli értékcsökkenési leírást a számviteli törvényben, illetve a társasági adótörvény-
ben foglalt előírásoknak megfelelően számoljuk el.

4,      Az  eredménykimutatás és a  mérleg  választott  formája:

         A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója.

         



III. SPECIÁLIS  RÉSZ

1,      A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

         a,  Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása     (eFt)

Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték

Immateriális javak
Bruttó érték 0 0 0 0
Értékcsökkenés 0 0 0 0
Nettó érték 0 0

Ingatlanok
Bruttó érték 0 0 0 0
Értékcsökkenés 0 0 0 0
Nettó érték 0 0

Műszaki berendezések, gépek, járművek
Bruttó érték 0 0 0 0
Értékcsökkenés 0 0 0 0
Nettó érték 0 0

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Bruttó érték 126 210 0 336
Értékcsökkenés 126 105 0 231
Nettó érték 0 105

         b, Értékcsökkenés alakulása   (eFt)

Terv szerinti értékcsökkenés 105
Lineáris leírás  105
Egyéb 0

Egyösszegben elszámolható értékcsökkenés 0
Terven felüli értékcsökkenés 0
Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0
Elszámolt értékcsökkenési leírás összesen 105



2,      Társasági adó megállapítása:

          2021. évi adózás előtti eredmény                0 eFt
          Adózás előtti eredményt csökkentő tételek                0 eFt
          Adózás előtti eredményt növelő tételek                            0 eFt  
        -----------------------------------------------------------------------------------------
          Társasági adó alapja                                                                   0 eFt

          Társasági adó alapja (nyereségminimum)                                  0 eFt

          Társasági adó                                                                              0 eFt
  
          Az egyesület 2021-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

    
3,      A bevételek alakulása (eFt)

Az egyesület alaptevékenységéből származó bevételei:

Tagdíj   48
Támogatások 800
Egyéb bevételek                       252 
Összesen:           1100

4,      Személyi jellegű kifizetések alakulása (eFt)

Bérköltség 0
Alkalmazottak bérköltség 0
Tagok részére kifizetett bérköltség 0
Megbízási díj 0

Bérjárulékok 0
Személyi jellegű egyéb kifizetések 174
Személyi jellegű ráfordítások összesen 174

2021. év átlagos statisztikai létszáma:    0 fő
A vállalkozásnál sem igazgatóság, sem felügyelőbizottság nem működik.
Az üzleti év során jutalom és prémium kifizetésére nem került sor.
Az egyesület vezető tisztségviselői térítés nélkül végzik feladatukat.

     5, Anyagjellegű kifizetések alakulása (eFt)

         Anyagköltség 25
         Igénybe vett szolgáltatások értéke 379
         Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0
         Eladott áruk beszerzési értéke 0
         Egyéb szolgáltatások értéke 11
         Anyagjellegű ráfordítások összesen 415

         Pécs,  2022. május 25.


