
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

01 Fővárosi Törvényszék

Kőváry Orsolya

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

0 1 0 2 0 0 1 5 1 2 7 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.32



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-542

2019. 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 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

1 1 4 7 Budapest

Telepes utca

68 fszt. 2.

    

0 1 0 2 0 0 1 5 1 2 7

0 1 0 0 P k 6 0 1 9 7  2 0 1 3

1 8 5 0 6 5 1 8 1 4 2

Honyek-Bartha Szilvia Zsuzsanna

Budapest 2 0 2 0 0 8 2 6

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.32



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

1 287 1 485

29

1 287 1 456

1 287 1 485

570 583

214 569

356 14

96 48

96 48

621 854

1 287 1 485

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.32



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

897 1 243 897 1 243

800 1 049 800 1 049

8 10 8 10

452 500 452 500

12 12

3 2 3 2

1 700 2 294 1 700 2 294

1 700 2 294 1 700 2 294

834 1 698 834 1 698

499 572 499 572

11 10 11 10

1 344 2 280 1 344 2 280

1 344 2 280 1 344 2 280

356 14 356 14

356 14 356 14
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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

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

430 200 430 200

151 149 151 149

12 12

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.32



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-542

2019. év

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

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

1 1 4 7 Budapest

Telepes utca

68 fszt. 2.

    

0 1 0 0 P k 6 0 1 9 7  2 0 1 3

0 1 0 2 0 0 1 5 1 2 7

1 8 5 0 6 5 1 8 1 4 2

Honyek-Bartha Szilvia Zsuzsanna

az épített környezet alakítása és védelme

1997. évi LXXVIII. tv. az épített

környezet alakításáról és védelméről 1.§ a), g), h); 6.§ (1); 2.§ 31.; 7.§

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló lakossága

350
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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-542

2019. év

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

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

1 1 4 7 Budapest

Telepes utca

68 fszt. 2.

    

0 1 0 0 P k 6 0 1 9 7  2 0 1 3

0 1 0 2 0 0 1 5 1 2 7

1 8 5 0 6 5 1 8 1 4 2

Honyek-Bartha Szilvia Zsuzsanna

helyi környezet- és természetvédelem

2011. évi CLXXXIX. tv.

Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 1.; 11.

zuglói köznevelési intézmények tanulói

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.33



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

0 0

0 0

0 0

elnök 0 0

elnökség tagjai 0 0

0 0

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.33



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

1 700 2 294

151 149

1 549 2 145

1 344 2 280

499 572

1 344 2 280

356 14

51

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.33



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

Civil Pályázat 2019.

Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata

2019. év

200 000

200 000

200 000

200 000

24 654

175 346

200 000

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.33



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

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

ZUG Közösségi Kertekért Egyesület

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.08.29 09.54.33



ZUG Közösségi Kertekért Egyesület 
1147 Budapest, Telepes utca 68/A. 

 

 

 

Adószám: 18506518-1-42 

Nyilvántartási szám: 01-02-0015127 

KSH-szám: 18506518-9499-529-01 

 

 

 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 
2019. évi 

 

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített éves beszámolójához 

 

 

 

 

 
Budapest, 2020.08.26. 

__________________________ 

 

 

 

 
Készült a FORINT-Soft Kft.  

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával



Kiegészítő melléklet ZUG Közösségi Kertekért Egyesület 

Készítette: REKONTÓ Kft., Budapest 2 

 

Általános rész 
 

 

A ZUG Közösségi Kertekért Egyesület tevékenységét 2013. évben kezdte meg.  

 

A civil szervezet egyesületként működik, tagjainak száma 14 fő, és közhasznú jogállással 

rendelkezik. 

 

A civil szervezet alaptevékenységeket végzi: 

- zuglói közösségi kertek létesítésének civil kezdeményezése, szervezése,  

- a közösségi kertek működtetése által közvetlenül hozzájárul Zuglóban újfajta zöldfelületek 

létesüléséhez és működéséhez, és ezáltal a kerület, különösen a lakótelepi zöldfelületek 

fejlődéséhez,  

- hozzájárul a zöldfelületeknek a lakosság számára nyújtott szolgáltatásainak bővüléséhez, a 

közterületen való kikapcsolódási, szórakozási, szabadidő-eltöltési lehetőségek bővüléséhez, 

illetve települési környezet minőségének és mindezek által a lakosság életminőségének 

javításához, 

- a közösségi kertek szervezése során előadások és szabadtéri programok szervezésével, 

elektronikus közösségi oldal, honlap és levelezőcsoport létrehozásával és működtetésével, 

továbbá helyi és külső szervezésű rendezvényen való megjelenéssel az Egyesület hozzájárul 

a lakosság részvételéhez a környezet alakításában, illetve a lakosság és Zugló 

Önkormányzata közötti kapcsolattartáshoz, 

- a közösségi kertek népszerűsítésén keresztül – ami magában foglalja más környezetvédelmi 

témák, mint például az ökológiai gazdálkodás, komposztálás népszerűsítését is – az 

Egyesület elősegíti a környezettudatos szemléletformálást, és részt vesz a helyi 

környezetvédelemben. 

 

Székhelye: 1147 Budapest, Telepes utca 68/A. fszt.2. 

Internetes honlapja: https://tasz.hu/ 

 

A beszámoló elfogadására jogosult szerv a Közgyűlés, azt aláírásával Honyek-Bartha Szilvia, a 

civil szervezet ügyvezető szervének (Elnökség) elnöke hitelesíti. 

 

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. 

A külső szolgáltató neve: Rekontó Kft, elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 27. 

Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy neve: Láng Noémi. Regisztrációs száma: 

MKVK 007390. 

 

A civil szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező. 

  

A mérlegkészítés pénzneme Ft.  

REKONTÓ KFT 

A mérlegkészítés időpontja 2020.03.31. 
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Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) a 

Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra 

hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján 

határoztuk meg. 

 

 

Számviteli politika 
 

 

A civil szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 

alapelveit, a 479/2016 (XII.28.) Kormányrendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv (Civil tv.) és 

a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásait. Ez biztosítja azt, hogy a civil szervezet 

beszámolója reálisan mutatja a szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet 

alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. 

 

Mérlegét a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete, eredménykimutatását ugyanezen 

jogszabály 4. sz. melléklet szerint készíti. Közhasznúsági melléklete a 350/2011. (XII.30.) 

Kormányrendelet melléklete szerinti adattartalommal készíti. Mindezekhez az Országos Bírósági 

Hivatal által rendszeresített PK-542 számú űrlapot használja. 

 

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 

számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 

össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 

törvény előírásai szerint vezesse. 

 

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre 

álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A támogatások felhasználásának elkülönítését 

gyűjtőszámos rendszer vezetésével végzi. 

 

A szervezet nem rendelkezik befektetett eszközökkel, sem a forinttól eltérő devizában lévő 

eszközökkel vagy forrásokkal, így a Számviteli Politikában szereplő értékelési eljárások bemutatása 

nem releváns. 

 

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 

 

Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A 

munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a 

bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre 

gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 

 

A civil szervezet tevékenységének jellemzői alapján határozza meg a kivételes nagyságú, illetve 

előfordulású tételeket: 

 

Kivételes nagyságú bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő bevétel, amely 

eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevétel 30 százalékát. 
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Kivételes nagyságú költség vagy ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő 

költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes 

értékének 30 százalékát. 

 

Kivételes előfordulású bevétel minden olyan bevétel, illetve költség vagy ráfordítás, amely nincs 

szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban a szervezet alaptevékenységével, rendszeres 

tevékenységén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. 

 

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 

üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét 

növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 

ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg 

az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 

 

A civil szervezet kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Kizárólag alaptevékenységet folytat, 

kizárólag úgy vállal kötelezettségeket, hogy az ne veszélyeztesse az alapcél szerinti tevékenysége 

ellátását és működésének fenntartását. A mérlegkészítésig a tevékenység folytatásának ellentmondó 

tényező vagy körülmény nem áll fenn. 

 

Tájékoztató rész 
 

Munkavállalók létszámadatai 

 

Állománycsoport Fizikai Szellemi 

Átlagos statisztikai létszám (fő) 0 0 

 

A szervezet munkáját 2019-ben 74 fő önkéntes segítette, akik összesen 579 munkaórát teljesítettek. 

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

 

A társaság a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság részére sem előleget, sem kölcsönt 

nem folyósított. 

 

A szervezetnek nincs öt évnél hosszabb futamidejű, sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított 

kötelezettsége. 

 

A passzív időbeli elhatárolások között a tárgyévben befolyt, a következő időszakra szóló parcella 

használati díjakat mutatja ki. 

 

Jövőbeni fizetési kötelezettségek, melyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzet 

értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, nincsenek. 

 

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 

 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások a tárgy évben nem 
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voltak. 

 

A bevételek és a költségek között elszámolásra került az önkéntesek által végzett munkaórák 

350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti értéke (539 ezer Ft). 

 

 

Mutatószámok 
 

Vagyoni helyzet mutatószámai 

 

A forgóeszközök aránya előző évben 100,00% volt, tárgyévben 100,00%. 

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 44,29% volt, tárgyévben 

39,26%.  

 

Az eladósodottság aránya tárgyévben 3,23%, előző évben 7,46% volt.  

 

A nettó eladósodottság tárgyévben 0,03%, előző évben 0,17% volt.  

 

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 1437 ezer Ft, előző évben 1191 ezer 

Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 246,48%, előző évben 208,95% volt.  

 

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 8,23%, előző évben 16,84% volt.  

 

Pénzügyi helyzet mutatószámai 

 

A likviditási ráta értéke tárgyévben 30,94, előző évben 13,41 volt.  

 

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 30,94, míg előző évben 13,41 volt.  

A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult. 

 

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 30,33, előző évben 13,41 volt.  

 

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,65, előző évben 1,79. A fenti mutatók alapján 

elmondható, hogy a civil szervezet likviditása jó. 

 

























































A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KŐVÁRY ORSOLYA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.08.29. 09.49.58


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: kovaryo@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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