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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fóvárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Nándori Éva
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Szeruezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

ÓbuOa Kenguru Szabadidő Se.

Nyilvántartási szám: Tárgyév:

töredék év
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

O1 Fővárosi Törvényszék
ldószak terjedelme: egész év töredék év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet} az alábbiak közül melyikre vonatkozikl

a. §zervezet

b. Jogi személy szervezeti e9ysé9 (származtatott|ogi személy}
m
tr

Nyomtatva: 2021,04.06 17,07,45

2 o 2 0

o 1, o 1 3 L

szervezet neve:

da Kenguru Szabadidő Se.
Szeívezet székhelye:
lrányítószám: Település; Budapest
közterület neve:

Házszám:

Mécsvirá9 KöZterület jellege:
utca

zlí.ool4 Lépcsőház: Emelet; Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jog! személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: Település;

közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

ügyszám

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószfuna: EEEEEEEE_E-EE
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselöjének neve:

Képviselő aláírása:

Nándori Éva

X)a(u c!. L
Keltezés:

Budapest

1 o 3 7

o 1, 1 7trEE
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Óbuda Kenguru Szabadidó Se.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok ezer fari ntb an.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

eszxözöx (axrívÁr)

A. Befektetetteszközök

l. lmmateriáis javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 95 262

l, készletek 95 262

ll. követelések

lll, Értékpapírok

lv. pénzeszközök

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 95 262
poRnÁsor (pAsszívÁK)

D. Saját tőke 58 262

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

ll. Tókeváltozás/eredmény 21, 58

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvséoből
(köZhasznú tevékónységből) 37 zo4

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E, Céltartalékok

F, Kötelezettségek 37

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. RöVid lejáratú kötelezettségek 37

G, passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 95 262

Nyomtatval 2021,04.06 17.07.46Kitöltő vezió:2,96.0 Nyomtatvány vezió:l.í
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Szervezet l Jogi személyszervezeti egység neve:

Kitöltó verzió:2,96.0 Nyomta§ány verzió:l,í
Nyomtatva: 202í.04,06 {7 .07.46
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óbuda Kenguru §zabadidő se.

mutatásaeredménykibeszámolóévesAz egyszerűsített (Adatok ezer

összesenvállalkozasi tevékenységAlaptevékenység
tárgyévelőző év

helyesbíése
előző évtárgyévelőző év

he'yesbííése
előző évtárwévelőz6 év

helwsbítése
előző év

1, Értékesítés nettó árbevétele

saját teljesítmények2. Aktivált
értéke

1 1631,
1 1631 9693. Egyéb bevételek

ebből: 5891589t,L62tagdíj

- alapítótólkapott befizetés
47o80747o807támogatások

ebből: adományok

4. Pénzügyiműveletek
bevételei

t 163111 969A. Összes bevétel(1+-2+3+4)

1 1631 969
1 1631 969tevékenységebból; közhasznú

bevételei
7632o47632o45. Anyagjellegű ráfordítások
195L1951 0586, Személyijellegű ráfordítások
166893

156893tisztségviselőkebből:vezető
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás
,-670

16708. Egyéb ráíordítások

9. Pénzügyiműveletek
ráfordításai

9591,93z9591 932B. Összes ráordítas
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú
ráfordításai

tevékenység

204
2o437Ó. Roozás előtti eredmény

(A-B)

10. Adóíizetési kötelezettség
2043720437D, Tárgyévieredmény(c_10)
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szervezet Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített évesbeszámo!ó eredménykimutatása 2. (Ad atok ezer foi ntb an.)

összesentevékenységAlaptevékenység

előző év
helyesbítése

tárgyévtárgyév előző évelőző év
helyesbítése

tárgyév előző évelőző év előző év
helyesbítése

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogátás

ebból:
- normatív támogatás

165150165150
B. Helviönkormányzati
költsé§vetési támo-gatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió süuhurális
alaoiaiból. ílleNe a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költsés-
vetéséből úaqv más államtól
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

AE,
az

CXXVl.törvény
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Óbuda Kenguru Szabadidő Se.

Katöttő verzió : 2.96.0 Nyomtatván y v erziól 1 .1 Nyomtatva: 202í.04.06 17.07 .47

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. Nemlgen mn
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1. Szervezet l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az e$yesületiinlq a korábbalr trreq;kezdett úton ha]ad tovább. é9 kizárólag a szabadidö spon lerületét! íéiti
kl tevéket]yséíJét rÉszbelr prevenclós íeitesztö iellegget" Kor§sopon terén a gyerek koro§ztáiytó] a íiatal
íelllöttek k§ro§ztályán kBre§rttil egé§Zglr ae idös íé§ZtvÉvöki$. Eíllrek lllegíelelöen állitiuk ös§ze a
pro_qraliliainkat. hogy nli§d€lrki nregtalália a korának. edzenségélrek, céljaitrak lrreElíelelö pro§lrarnot.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 szervezet

Óbuda Kenguru Szabadidő Se.
1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: AjtÓ:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

EEEE Település

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

nnm Település

Közterület jellege

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

13 Ügyszáml

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1._6 SzeT4e;et l Jogi személy szervezeti egység
Kepvlselo|eneK neve: Nándori Éva

/|Zlol0|-dl

-EE
o t 1, 0 4 5 7

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ,szabadidősport, eqészséqmeqőrzés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3 éves kortól az idős korig
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhaszntl tevékenység főbb eredményei:

3oo

A $yerekek szálrrára az iskolali és egyéb okoklról íekadó stressz olrlása, a növekedésböl eredö gerilrc
probléttták nreqelözése, az is.öselrlr korc§§pon szánrára ae egészségesebb életvitel nregalapolá§a. az
§sBtl eg e§Bn táppénz ben tö ltötr id ö t erövidaté§§.

Nyomtatva: 202í.04,06 17.07,47Kitöltő verzió : 2,96.0 Nyomtatvány verzió:1,1
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattas megnevezése Élőző év Tárgy év

cél szerinti iuttaüísok kimutatása
(összesen) '

céI szerinti iutüatások kimutatása
(mindösszeöen)

5. Cél szerinti jutattások kimutaása
(Adatok e zer foilntb an.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6,1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

egyesületielnök 1 058 195

6,2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

A. l vezető tisztséoviselőknek nvtlitott

I 
iuttatras (mind6sszesen): 1 058 195

Óbuda Kenguru Szabadidő Se.

Kitöltő verzió: 2.96.0 Nyomtatvány verzió ; í . 1 Nyomtatva; 2021.04.06 17.07.47

óél.,.'o,t.-

,.!:,,:,,,:','; i"s.'r+* .

. I ''1i A' ., ,.'{ "r§0,

[}l u 6/ U1,,j!"17
,I



PK-642
A kettős könywitelt veze_tő_ ggyéb szewezet ,$Ji?9Tűsített

éves bószámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatak ezer íointban.)

Tárgyév (2)Előző év (l)Alapadatok

1 1631B. Éves ös§zes bevétel

ebből
az

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturáli_s alapjaiból, illetve
a Kohézióé Alapból nyúitott tarnogaBs

1 1631 969
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

9591 932H. Összes ráíordítás (kiadás)
1951l. Ebből személyi iellegű ráfordítás

J, Közhasznú tevékenység ráfordításai
2o437K. Adózott eredmény

t2
önkéntes

Mutató teliesítése
E rőf a n ás e t l átoftság mutató i

Nemlgen

EcN. 32. § (4) a) [(B7+B2)/2 > 7.000.N0, , Ft]

BEctv. 32, § (4) b) [Kl+K2>=0]

nEctv, 32, § (4) c) [(l1+t2-A7-A2)/(Hl+H2)>=Q,|$]

Mutató tell'esííése
T ársad al m i tám o g atotts ág m utatói

BDEctv, 32. § (5) a) [(cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q)]

EcN.32. § (5) b) KJL+J2)/(HL+H2)>=6,51

Ectv. 32. § (5) c] [(L7+L2)/2>= 70 fő]

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Kenguru Szabadidő Se.

Kitöltő verzió: 2.96.0 Nyomtatvány verzió:í.l Nyomtatva: 2021.04.a6 17 .07 .48
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Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Óbuda Kenguru Szabadidő Se.

csAToLT luellÉxlprsx
(Melléklet típusonként csak 7 dokumentum csatohaa

1. Megjelenítésre kerüló mellékletek

PK-M2-01 Könywizsgálóí jelentés Melléklet csatolva:

Er edettv el r endelkezik :
n
n
m
m

!
n

PK_M2_02 §zöveges beszámoló Melléklet csatolya:

Er e detiv el r end elke zik :

PK-M2-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel r endelkezik :

2. MegjeIenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642_04 Meghatalmazás
jogosultság ígazolása, amennyibe.n nem a szeryezet saiát Céakanuián
vagy nem a bejegyzettképvtséIő ügyféIkapuján keresitijl kerll ' "
e nrcr] e szte sr e a beszómo l ó

Melléklet csatolva:

Er e d etiv e l r end elkezik :

Kitöltő verzió: 2.96.0 Nyomtatvá ny verzió : í . í Nyomtatva: 2021.04.06 17.07.48
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