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kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített|
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2020. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2O2L.g5.27 O8,42,tO
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Beküldő neve (Ügyíélkapu vagy Cégkapu)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

'ass Miklós Egyesület

Nyilvántartásiszám: m-trtr Tárgyév: tfrrrT]ol
Időszakterjede|me: eoész év ffi töredék év! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2O2O. év

Tárgyév:A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Fővárosi T,

ldőszak terjedelme: eoész év ffi töredék év ! EEEE _ EE _ EE EEEE _ EE - EE
időszak kezdete időszak vége

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

a, szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
xI

'ass Maklós Egyesület

Település: Budapest

-l 

Lépcsőház: l--l Emelet:

Közterület jellege

t----l
r"" l

AJtó: |----l

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám IIII Település:

Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselójének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE

Közterületjellege: t--_T
t----l Ajtó: |-----_l

m
ffi 1611T0|-sTon/Floloa

EEEEEEEE-E-EE

Értotnttcg Ábr.,r:fr iffiin
§ryesülei

Kitöltó verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

&_dószám: l 8 l 04989- 1-4 t

szervezet neve:

Szervezet székhelye:
lrányítószem EEEE
közterület neve:

Hálzszám:

közterület neve:

Házszám: t-----l Lépcsőház: |-l Emelet:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

Alaptevékenység Vá|lalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1, Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált Saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 3 003 2 237 3 003 2237
ebből:

- tagdíj 62 54 62 54

- alapítótól kapott befizetéS

- támogatások 690 2 183 690 2 783

ebből: adományok 690 100 690 100

4. Pénzüovi műveletek
bevételei"-

A. Összes bevétel (7+-2+3+4) 3 003 2237 3 003 2 237

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 3 003 2 237 3 003 2237

5. Anyagjellegű ráíordítások 2 388 1 666 2 388 1 666

6. Személyi jellegű ráíordítások 263 27 263 27

ebből : vezető tisztséoviselők
juttatásai

7. Ertékcsökkenési leírás 58 0 58 0

B. Egyéb ráfordítások 84 340 84 340

9. Pénzüovi műveletek
ráfordításái 55 58 55 58

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 2848 2ogL 2848 2 09L

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai 2848 209L 2848 2 o91,

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 155 t46 155 t46

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 155 t46 155 146

ass Miklós Egyesület

Nyomtatva: 2O2L.05.27 08,42.10Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió: ]..3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2O20. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKozöK (AKTívÁK)

A. Beíektetetteszközök 0 0

l. lmmateriális javak

Il. Tárgyi eszközök 0 0

lll, Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1 599 2 642
l. készletek

ll. követelések

lll. Éftékpapírok

lv. pénzeszközök 1 599 2 642

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 599 2 642

ronnÁsox (pAsszívÁK)

D. Saját tőke t 24L L387
I. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozás/eredmény 1 086 L24L
lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékénységből) 155 L46

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettsé9ek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív időbeli elhatárolások 358 L255
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 599 2 642

ass Miklós Egyesület

Kitöltő verzió:3.5,0 Nyomtatvány verzió:L,3 Nyomtatva: 202L.o5,27 08,42.L0
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_642

2O2O. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Vass Mik!ós Egyesület
1.2 Székhely
lrányítószám,.

közterület neve:
EEEE

Házszám,.

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám |---l Lépcsőház: t--__-l Emelet: |-I
1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

1,5 Szervezet í Jogi személy szervezeta egyseg adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

FF]-o |-o] 
/ EE @EFm / E ol o|ó]

m-EE-rrdolrI5-1ol_8l
EEEEEEEE-E-EE

Tibor

1.1 Jogi személy szervezeti egység

2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
a folyamato§ 1.olt a Isgíonlosabh. Ielefon§n és e-mailban.

A tevékenységúnket és a prograrniai§kat az év elején és az engedélyezen ídöszákban tudtuk
:eljesíteni. Cirkusz látogatást. szabadréri prsgramokát és vidéki táborozást szerveztünk,

év végén 14 rászoruló cgaládnak tudtunk tanós él9lmí§zer c§omágot személyesen áadni.

3. Közhasznú tevékenysé9ek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11.évi CLXXX|V tV. a

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Sérült
3.4 Közhasznú tevékenységból részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység fóbb eredményei:

azo

ékenységünk során elsösorbán á gondszottak minél szélesebb kórú altivizálása volt a
kívül hangsúlyt helyeztúnk a családsegítö és szociális programok megvalósítására is.

de
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Kitöltő verzió:3,5.0 Nyomtatvány verzió:L,3 Nyomtatva: 2021-0í27 08.42,t0
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. 
4datakezerforintban,)

A aptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év elóző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tamogatas

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támogatás 950 47o 950 47o

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Euróoai Unió költséo-
vetéséből Üagy mas államiól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

E. A személvi iövedelemadó
meghatározótí részének az
adózó rendelkezése szerintl fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törVény alapján átutalt
oSSZeg

L24 96 L24 96

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok 690 100 690 100

ass Mik!ós Egyesület

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

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió: 1.3 Nyomtatva: 2021,05,27 o8.42.L0
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2020. év
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

ass Miklós Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad atok eze r f o r i ntb an,)

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 3 003 2237
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt ósszeg L24 96

D. Közszol gáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel IB-(c+D+E+F)] 2 879 2 L4L

H, Összes ráfordítás (kiadás) 2848 2 ogL

l. Ebből személyi iellegű ráfordítás 263 27

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2848 2 091

K. Adózott eredmény 155 L46

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekú önkéntes
tevékenvséo et v égző személvek száma
(a közéráekú önkdntes tevékénvséoről szóló
2oos. evi LXxXVlll. törvénynek fireg'felelően)

15 15

E rőfo r r ás e l l átotts ág m utatói Mutató teljesíése

lgen /Vern

Ectv. 32. § (4) a) KBL+B2)/2 > 1-.000.000, - Ft] x D
EctV, 32. § (4) b) [K7+K2>=0] tr tr
Ectv. 32, § (4) c) [(I1+l2-Al-A2)/(H7+H2)>=6,251 ! tr

T ársadal mi támog atottság m utatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(CL+C2)/(G1-+G2) >-a,02] x !
Ectv, 32. § (5) b) [(Jl+J2)/(H1-+H2)>=g,51 a tr
Ectv. 32, § (5) c) [(L1-+L2)/2>= 1-0 fő] x l

Nyo mtatva : 2o2l.o5.27 o8.42.L0Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió: 1.3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

202O. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Szociális önkormányzati támogatás

Támogató megnevezése: Budapest Főváros ll.ker. Önkormányzat

Támogatás forrása:

köZponti költségvetés l
ön kormányzati költségvetés m

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2o2o.ol.oa-zozo,t2,3L

Támogatási összeg: 350 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 350 000

- tárgyévben íelhasznált összeg: 51 600

- tárgyévben folyósított összeg: 350 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 51 600

Felhalmozási 0

összesen: 51 600

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

szeruezünk sgy ílápo§ bérelt bu§zos egy tónénelmi emlék helyre 35_d5 í6 részére.
ez elmarádt és a íel nem használt ö§szeg€l vis§zautalluk.

2020-as évben csak Pgy szábadtÉri progra*tot §ikerült meEvalósítani kis létszámmal,

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

kitúzött cél$t(al a jiirvány helyze_t mían c§ek részben §ikerült
náarunkra elmfirédt az ártek óta tárezeit Ópusztaszeri egyriápos bu§zos }Űrándulás,

szerelnénk meE valósítani. További nagy tétszámú progíamokát már nem tudtunk szewezn't,
tóber 10én úgy ítéltük meg, hsgy elmehetünk megtekinteni áZ OLDT|MER sHow-t.
eseményre nágy család 10 íöve! vállalkozott.

ass Miklós Egyesület

Nyomtatva: 2o2L,05,27 08,42, ].0
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Kitöltó verzió:3.5,0 Nyomtatvány verzió:1.3



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

202O. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás

Támogató megnevezése: NEA-E-19-0245

Támogatás forrása:

központi költségvetés E
ön kormányzati költségvetés !

!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2o]-9,o1,.01,-2020. 05.3 1

Támogatási összeg: 700 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 358 252

- tárgyévben feIhasznált összeg: 358 252

- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 358 252

Felhalmozási 0

összesen: 358 252

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

el endeEhetetl en ül fel m erü l ó m ükódési költségei nk:
kónlrueló. honlap szerkesztő díjazása. banki kóltségeh internet múkódteté§e. p,ostá és irodaszer.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

e}§ősorbán a gondozolták korú alcivizálá§e volt a de ezen
mgsúlyt helyeztünk a családsegít6 és szseiális písgramok megva!ósítására is,
közös rendezvényeket. lervezett prBgrámskÉt átraÉb.án hírlevél. teleíon. személyes b,eszélgetések keretében

kialákítaBi,

'ass Miklós Egyesület

Nyomtatva: 2027,05.27 08.42.10

r/

Kitöltó verzió:3,5.0 Nyomtatvány verzió: ].,3
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_642

2O2O. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Társadalmi támogatás

Támogató megnevezése: Budapest Főváros ll.ker. Önkormányzat

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés B

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2o2o,oL,o1-2o2o.t2,3t

Támogatási összeg: 540 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 540 000

tárgyévben felhasznált összeg: 4ta 73o

- tárgyévben folyósított összeg: 540 000

Támogatás típusa: visszatérítendő t] vlssza nem térítendő
frl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 4I8 73o

Felhalmozási 0

összesen: 4ta 73o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

progranrok és íizikai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

nem sejteilük, hogy milyen 8-ra vá§ároItunk 15 db
a Fövárosi Na§ycirkuszba. szerencsénk vült, §len a kor!átozásokil a köVetkezö héren Vezenét( Ee.

szokásos usz§dabérlel Programunkil aZ éV e}ejé.öl el kellen hataszlanilnk. ezén csak júliilsban tudtunk 3 dt)
bérleret vásárolni.

tok kerelében táloganilk meg a budakeszi. sióíoki és íövárosi vadasparkol A tatai Öreg nvon
A Margirsz;seten BR!NGÓ hinrózrunk. A színház és koncen lárogarások ernlaradtak.

ass Miklós Egyesület

Kitöltő verzió:3.5.0 NyomtaNány verzió: 1.3 Nyomtatva: 202L,05,27 08.42.].0
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I p.o_642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Múködési támogatás

Támogató megnevezése: ruen-rp-zo-ö-V-oo52

Támogatás forrása:

központi költségvetés m
önkormányzati költsé gvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2o2o.o4.oL-2021. 09.30

Támogatási összeg: 1 450 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 493 373

- tárgyévben felhasznált összeg: 493 373

- tárgyévben folyósított összeg: ]. 450 0o0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 0

Dologi 493 373

Felhalmozási 0

összesen: 493 373

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

tevékenységünk során elsösorban a goBdozonák körü aktivizátása volt a célunk. €le ezen kívül
ngsúlyt helyeztünk a családsegítö és szociális pro§rámok nregvalósírására is.
köZös rendezvényeket, teryezen prográn]ol(at általában hírlevél, le]elon" személyes beszélgetések keretében

kialakítani.

évhen elende9hetett enül lelmerül ö m üködési költs{lei n k:
kön}ruelö, honlap szerkesztö rlíjazása, banki költségek, inlernel müködleiései p§sta és irodaszer.

öszére §Zakmai programként egy kb.3o íös családi táborozást lerveztünk lelje§ etlátással, kulturáis -íei!esztö
. A 2&2O öszre tervezen progranrunkat a iárvány helyzer nriata nem Tildtuk megvalósítani-

el maradl §Zakmai ráborozást idén 2021-1ren szeretnén k megval ó§ítan i,
pr§grannok szerrrezéseknél és lebonyolításánál igÉnybe Vesszük az ónkénteset< munkájár.

ass Miklós EgyesüIet

. .(J
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: ÉrR-euul

Támogató megnevezése: ETAXl264l2o2o

Támogatás forrása:

köZponti költsé9vetés !
ön kormányzati költségvetés !

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó m

Támogatás időtartama: 2020

Támogatási összeg: 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000

- tárgyévben folyósított összeg: 500 o00

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jo9címenként:

Szemé|yi 0

Dologi 500 000

Felhalmozási 0

összesen: 500 000

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

támogatást minden évben egy közös íordítjuk.
táborban íatálkozunk a vidéken éf ó egyesületi ta{rokkaí,
egyűttlétet felhasználiuk pihenésre. kikápc§oIódásra és á sérült gyermekeinkhez kapcsolódÓ problémák

,g b esz él ésére, Továb bá a környék n evez etesség ei n ek m egleki ntésére.

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

idei tábor Gánlon Vott 2ü20.09,30-10.s4,ig, 14 íö 6 cs.atád, A a szab,adtéri pro§rarnokon
betartonuk a járványü gyi el öírásokat.

á Gántí bányamúzeumot és kül§zíní báuxit bányát, FPlmentünk a üsókaköi várba. Elmentünk
a Majki apátságot visszaíelé h,eíénürNk az oroszlányi bányamúzeumbá. in utaztunk bányavasúnal,

programokat úEy szerveztülq hogy sokáí legyünk a §zábadbar,. A 
'iátalot( 

órültek. tiogy a kényszerü ofihonlét után
a sorstársaikkal,

irtöjárás az évsza}<nak mesíetelö volt nem zavarta a szabádtéri programjaínkat. LJtolsó este tábon§z volt.

'ass Miklós EgyesüIet
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