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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsít
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2021,. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezésel

T

Beküldó neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

i lmre György

Kitöltő verziő:3.12,0 NyomtaWány verziő:1.1 Nyomtatva : 2022.03,1 2 07,52.34

l.i

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Megyei Természetbarát Szövetség

Nyilvántartásiszám: m_plZ
ldószak terjedelme: eoész év ffi töredék év !

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Tárgyév: lrFl-rl-f
EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

időszak kezdete időszak vége

íorint

KÜlföldidevizanemalkalmazásaeseténabeszámolókészítésekorérvényesMNBárfolyam-l
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsíteft l

éves beszámolója és köihasznúsági melléklet I pK_742

2O2I. év

Tárgyév:A szervezetet nyilvántartó bíróságiregnevezése:

1-0 Eqri T
ldőszakterjedelme: eoészév ffi töredékév! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

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

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység {származtatott jogi személy)
x
!

szervezet neve:

Megyei Természetbarát Szövetség
Szervezet székhelye:
Irányítószám EEEE Felsőtárkány
közterület neve: Közterület jellege: r-_-_l,f----_lHázszám: l.o----l Lépcsőház: r-----l Emelet: t---l Ajtó

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: !!!! Település:

közterület neve:

Házszám,. t------l Lépcsóház: r----l Emelet:

Közterületjellege: 
t----l

|--l Ajtó: [----l

Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m_ffi- 0l0l0l1l3l4l8

Erofolo"l/ffi.F]ol ololEl_g]i lTl 9l9Tt ]

EEEEEEEE-E-EE
F1erv ezet_I_ Jog i szem ély szervezeti egység
KépVlseloJeneK neve: Somogyi lmre György

Képviseló aláírása:

Keltezés:

Fütesabony EEEE-EE-EE
Kitöltő verzió : 3. 1 2,0 Nyomtatv ány v erzió : 1 .'| Nyomtatva : 2022,03.1 2 07,52,34
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

2021,. év
Szervezet / Jogi személy szervezetlegység neve:

s Megyei Természetbarát Szövetség

AzegyszerűsítettévesbeszámolómérIege Adatokezerforintban

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözoK 1exrívÁr1

A. Beíektetetteszközök 36 0

l. lmmateriális javak

ll. Tárgyi eszközök 36 0

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B, Forgóeszközök 7 654 7 9L4
l. készletek M5
ll. követelések 300

lll, Értékpapírok

lv. pénzeszközök 7 2o9 7 6L4
c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 690 7 9L4

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 7 54o 7 800

l. lnduló tőke/jegyzett tőke L34o L34o
l l. Tőkeváltozás/eredmény 6 431 6 200
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaptevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) -23L 26o

Vl, Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E, Céltartalékok

F. Kötelezettségek 150 150

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek ,

150 150

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 690 7 950

Kitöltő verzió : 3. 1 2.0 Nyomtatvány v en'ió:'|.1 Nyomtatva : 2022,03.1 2 07 .52.35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet e§yszerűsített l

éves bészámolója és köZhasznúsági meÍttnet I pK_742

202I. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Heves Megyei Természetbarát Szövetség

Azegyszerúsítettéves beszámolóeredménykimutatása Adatokezerforintban

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

t. Értékesítés nettó árbevétele 742 2o1, L42 20L

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek 465 767 465 767

ebből:

- tagdíj 34 42 34 42

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások 350 725 350 725

ebből: adományok 0 0

4, Pénzügyi műveletek
bevételei

A. Összes bevétel (L+-2+3+4) 607 968 607 968

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 607 607

5. Anyagjellegű ráford ítások 8L2 708 8L2 708

6, Személyi jellegű ráfordítások 7 7

ebből; vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 19 19

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 838 708 838 708

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 838 838

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) -23L 260 -23L 260

10. Adófizetési köteIezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-1-0) -23L 260 -23t 260

Nyomtatva : 2022.03.1 2 07 .52.35Kitö ltő v erzi ő ;3,'l 2.0 Nyo m tatvá ny v erzi ő : 1 . 1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

202t. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Megyei Természetbarát Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. Adatokezerforintban

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas 725 725

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo!atás 50 50

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Euróoai Unió strukturális
alapiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vaqy más államtól,
n emzetközi s?'ervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meohatározótt részének az
add'zó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törvény alapján átutalt
ossZeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Kitöltő verzió ; 3. 1 2.0 Nyomtatvány v erziől.1,1 Nyomtatva : 2022.03,1 2 07 .52,35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet ep|yszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

2O21. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Heves Megyei Természetbarát Szövetség
1.2 Székhely
lrányítószám,.

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám,.

EEEE Település:

Emelet: t-----_l

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám,. f------l Lépcsőház: t---__l Emelet: t------l
1.3 ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

AjtÓ:

Flolol0] /El9l9I8]

m_m-Eol0lTl3Fr8-]
EEEEEEEE-E-EE

somogyi lmre György

1.1 Jogi személy szervezeti egység

L.6 Szeíuezet / Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolenek neve:

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
gondoskodik a nregyélren a ternrészetjárás szakmai íeltételeirrek koordinálásáról. továüblrá a

tílravezetóinek toválrbképzéséröl és szaknrai irányításáról, A KOV|D-19 járvárrya szeryezett
egy részét nenr tene lehetÖvé, da a nrit lehetett rlregtartonuk. ordnrnrel tapasztaltuk, hogy a

ellenére a túrista Útiaink íelértékelödtek és rrrind töl)b elrrlJer sporíol a jelzett túrauwonatainkon.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3,2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfe l adat, j ogszabályhely : 2004.évi. l.tv.

3.3 Közhaqznú tevékenység célcsoportja: és természetkedvelők.
3,4 Közhaszn ú tevékenysé g bő l részesü l ó k l étszám a:

3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:
}tségünk és tagegyesuleteink által szervezen túrákon, versenyeken és relrdezvényeken eEyre
vesenek részt.eK reszt.

Kitö ltő ve rz ió : 3.'t 2,0 Nyomta tv ány v erzió : 1 .1 Nyomtatva : 2022.03.1 2 07 .52.35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_742

202I. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti égység neve:

5. Cél szerinti jutafiások kimutatása Adatok ezer forintban

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

MTSZ2020 52 rendezvénytámogatás 300

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

MT SZ 2O2Ll 4336 m ű ködési tám ogatás L25

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

NEAG-KP-í _202114-000567 támogatás 300

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 725

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeóen) 725

6.1 Tisztség Előző év (1) rárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (l) rárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (m indösszesen) :

Heves Megyei Természetbarát Szövetség

Kitöltő vezió:3. í 2.0 Nyomtatvány verzió:.1.1 Nyomtatva : 2022,03,1 2 07,52.35
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsített i

éves beszámolója és közhasznúsági meliéklet I pK_742

202I. év
Szervezet / Jogi személy szervezetiegység neve:

Megyei Természetbarát Szövetség

-7 . Közhasznú jogál lás megál lapításához szü kséges m utatók Adatok ezer forintban

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 607 968

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rendákézése szerinti felhásználásáról szóló
1996. évi CXXV|. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 607 968

H. Összes ráfordítás (kiadás) 838 708

l, Ebből személyi jellegű ráíordítás 7

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 838

K. Adózott eredmény -231- 260

L. A szervezet munkáiában közremúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséq et végző'személvek száma
{hközérőekű önköntes tevékénvséo ről szőló
2oos. évl LXxXVl l l. törvénynek Íneg'f etel ően)

2L

E rőfo rrás el l átottság m utató i Mutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. § (l) a) KB7+B2y2 > 7,000.ooo, - Ft] tr B
Ectv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] x !
Ectv. 32, § G) c) [(l1+l2-Al-A2)/(H7+uz1>=g,25] n x

T ársad aI m i támo g atotíság m u tató i Mutató íe/l'esííése

Ectv. 32. §,(5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! x
Ectv. 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 x !
EctV. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 tő] x !

Ki tö ltő v e rzi ő :3.'l 2.0 Nyo m tatvá ny v e rzi ó : 1 .'| Nyomtatva : 2022.03.12 07.52.35


