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A kettős könywitelt vezető egyéb sreruezet egyszedísített
éves beszámolója és közhasznúúgi melléklet

Zí}ZL Év

pK-742

A szervezetst nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve {ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Nándori Éva

Kitirltö verzió:3.7.0 Nyomtatvány verziő:1.7 Nyomtatva : 2022.g5.30 2&57. í 6

Szervezet í Jogi személy szeruezeti egység ncve:

Kenguru Szabadídő §e.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves besrámolója és közhasznúságí melléklet PK-742

2a2t. év

A szcrvezetet nyilvántartó bírósfu megnevezése:

tdőszak terjedelme: eeész év fr} töredék év I

Tárgyév:

2 o 2 1

Vrilassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az

a- szervezét

b. Jogi saepéy saéfyel§ti €ty*s $zá*g*aetatott iog* sz+§,ély}

melyikre vonad<ozik!

E

stervczct nevc:

§zenxrzet snréiöafye
lrányító§zám: Település:

közteíület neve:

Házszám:

Köáerület jellege:

Lépcsőház: EmeIet: Ajtó;

Jogi személy szervezeti egység neve;

Jogi szernéfoi §z€rrrGi.gti c§y9€9 $zékhcrye:
lrányíüsám: Telepütés:

közterület neve:

Hétzszám:.

Köáerüet iellege:

Lépcsőház: Emelet; Ajtó:

Nyitvántar6si szárn:

ügy§E&ír: -,í6TTIüóI ffi . rT o FT 3T sil /írT 0 Fa

Szeryezet l Jogi szemáyszervezeti egy§ég adószárna: -E-nE
Szerwezet l Jogi személy szervezeti egység
képüselőjénef, neve: Nándori Éva

Kópviselő aláírása:

l(eltozés;

Bud§ps§t

u.

1 o 3 í

0 1
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. óv

PIí-742

Slervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

§zabadid o Se.

Az egyszerúsített éves beszámoló mérlege Adatak ezer íorintban

Előző ét Élőző év
helyesbítése

Tárgyév

És?KÖzÖK (AKTÍVÁK)

A, Befektetetteszközök

l, lmmateriáis javak

ll. Tárgyieszközti,k

{t{. €c#ektetett pétmigyi €§rt(t utik

B. Forgóeszközök 262 4a9

l, készletek

ll. követelé§ek

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszkózök 262 lt89

C. Aktív id6beli elhatarolások

ESZKÖZÖK Ö§SZESEN 262 489

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke z§2 89
l, tnduló tőkeliegrzett tőke

$. Tők€y#tozás/eredrnény 5a ftz
lll" Lekötött tartalék

lv. Értékelé§i tartalék

v. Tárovévi eredménv alaotevékenvségből
(kdZhasznú tevékénysé gből) 2B4 2z7

Vl. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E, Céltartalékok

F- Kti,telezet6égek

r. Hátrasoxít ktiteíezettségek

ll. Hosszú lejáratú köte|ezetségek

lll. Rövid lejáratú kótelezettségek

G, passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZE§EN 262 489

Kitültó verzió:3.7.0 Nyombtvány vezió:1.1 Nymntatva: 2022.05.30 23.57 .1'I
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A kettős könywitelt vezető eryéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

líl21,, áv

PK-742

§tervezet 
' 
Jogi szeméty §zervezeti egység neve:

Azegyszerűsítettévesbeszámolóeredménykimutatása Adatokezerfwintban

Alaptevékenység Válalkozási tevékenység összesen

előző év elóző év
helyesbítése

tárgyév előző év elóző év
hetyesbíése

tárgyév eőző év előző év
hetyesbítése

tárgyév

1. Értékesí,tés nettó árbevétele

2. Aktivát saját teljesítmények
értéke

3" Egyéb bevételek 11,63 9€5 í,163 s§
ebből:

- tagdíj 589 477 589 477

- alapítotó| kapott befizetés

- támogata§ok 47a 47o 470 47o

ebbő: adományok

4. Pénzügyiműveletek
bevételei

A, Összes bevétel (l+-2+3+4) 116{l 965 1 163 965

ebból: közhasznú tevékenység
bevételei 1 163 965 1 163 965

5. Anyagjellegú ráíordítások 763 738 7frl 738

6. §zemélyi jellegű rá{ordítások 195 195

ebffi l : vezetó tisztsé§viselők
iuttatásai 166 166

7, Értékcsökkenési leíras

8. Egyéb ráíordítasok t 1

9. Pénzüoviműveletek
ráíordításá

B, Összes ráfordítas
(5+§+7+g+9} 959 73a 959 738

ebból:. közhasznú tavékenység
ráíordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 2o4 ?27 2g4 2?7

t0. AdófiZeté§i köte{ezettség

D. Tárgyévi eredmény (c-10) 2M 227 2a4 u7
Katöltó verzió:3.7.0 Nyomtatvány veráő:1.1 Nyomtatva: 2022.05.30 23.57.17
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021- ev

pK-742

§zervezet l neve:

Az egyazerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. Adatakezertoíintbill

ósszesenAlaptevékenyseg Válalkozasi tevékenység

tfugyév előző év eóző év
helyesbíése

tárgyévelőző év eóző év
her}zesöííése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

Táiékoztató adatok

300 300
köhségveté§A. Központi

tamogatas

ebből:
- normatív támogatás

150
B. Helvi önkormánwati
költsé§vetési támogatás 15o

ebből:
- nofrrratív tríínogatá§

C, Az Euróoai Unió strukturáis
alaoiaíból. ílletve a kohéziós
AladMl nyultott tamogatás

D. Az Eurónai Unió költséo-
vetéséból üaqy más államíól,
nemzetközi síervezettő
szarmazó támogatás

F. Közszolgátatási bevétel

G. Adományok

Könywizsgálói záradék

Az adatok könywizsgáattal alá vannak támasztva. Nemn lgen m

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió;í.{ Nyomtatva: 2022.05.30 23.57.í 8
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb §zervezet eryszerűsített
éves beszámolója és közhasznrúsági melléklet

2021. ev
PK-742

t. szervszet l Jogi személy szefvezeti egység azono§ftó adatai

2. Tárgyévben végzefi alapcél szerinti és kti*hasznr1 tevékenységek bemutdása
a

a a résutvevök íiztltaí és nreHtális et|é§z§égét a prggra§riainkl€l ígrllltananí.

3, Közhaeznú tevékenységek bemutatása (tevékenyséqienként)

Budape§t
I

l
Közterület jellege:Mécsvirá9

t.3 ügysaá*r;

La Nyifuántartási szárn:

1.5 Szervezet l Jogi szernély szervezeta egység adószáma:

]

L o 7

1.1 szervez€t

L6 szervézet / Jogi szemÉly szetvezeti esység
Kepvl§elo|eneK neve:

Telepúlés:EEffi

EmelBt: Ajtó:

Ajtó:

l,.1 Jogi slemély szervezeti egy§ég

Telepúlés:

Közteíület jel|ege;

Házszám;

Házszárn: Lépcsóház: Emelet:

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

1.2 Székhely
lrányítószárn:

közterület neve:

3.2 Kt}zhasznú tevékenységhez kapcsotódó közíeladat, jogszabáyhely:

3.1, Közhasznú tevékenység rnegnevezése:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportia:

3,4 Köahaszntl tevékenysé§b6l íé§zesiilök létsráínn:
3.5 Közhaszntl tevékenység f6bb eredményeil

Kitö#§ ir9f.ió:3,7.0 l*yo*t*atrr&ry wri§l4-t ilyorntl*a: 2ge2§538 23§7.13

Kenguru Szabadidő §e.
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A kettös könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

202t. év

PK-742

SzÉfvezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Elozo ev Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezé§e Előző év Targy év

5-3 CéJ szerinti iutaüas .rnegnevezése Aaző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen}

cá szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en)

5. Cól szerintí iutattások kimutatása Adatok ezer íorintban

§. Yeaető t&sztségviseltíkttt* nytifrott iutta**s

6.1 1isztség Elóző év (1) Tárgyév (2)

vezető 166 0

6.2 Tisztség Előzó év (1) Tárgy év (2)

A. vezető tisztséoviselőknek nvúitott
iuttatás (mindósszesen): 166 0

.1 ltyorntatn ; 20t2,8{r.3CI 23.tr" í8

Kenguru Szabadidő Se.



A kettős könywitelt vezető 
"gvéb 

szervezet egyszerűsített
éves bészámotója és kö7hasznúúgi meiÍtiklet

202L év
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve:

Z Közhasznú jogálás megállapítrásához szükségo§ mutatók Adatak ezer wntban

Alapadatok Előző év (1} Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 1_!§i:l s

C, A személyi jövedelemadó meqhatározott részének az
adózó rendelkézése szerinti fel hásznáJi{sáról szól ó
1996. évi cxxv!. törvény alapián átutalt összeg

D. Köaszolgáltatá§i bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. itletve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevéteí [B(c+D+E+F}l 1 153 965

H. O§szes ráfordítás (kiadás) 959 738

l. Ebből személyi jellegű ráforűtás 195

J. l{özhasznri Pva<efiyeeq ráor#liaai
K. Adózotterednény zg4 227

L. közérdekű önkéntes

l L2 t2

E r őf a rrás el átotság m úatő Mutató teljesítese

lgen Nem

Ectv.32. § (4} a) I{Bl+Bzy2 > 1,00o,0aa, - Ft] B n
EeN.32- § (4} b) [K7*K2>E0] E n
Ecív. 32. § (4) c) {(l7+l24X-A2)/(H7+H2)>=o,25] E

rársdabü tarnagaíú§g luulaűi M*á.tótelj§sí!é#

Eclv. 32, § {5) a) [(cl+c2}/(Gl+G2) >=0.o2] n m
Ectv, 32. § í5) b) [(J7+J2)KH7+H2)>=0,51 t] B
EcN. 32. § í5] c] [{Ll+L2)/2>= 10 fő] B t]

Kitöltő verzió:3.7,0 Nyomtatvány verzió: í. í Nyomtatva : 2a22.05.30 23,§7 .19
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A kettő_s kö_nywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bósámolója és kíáhasznúsági meÍléklet

2a21- áry

PK-742

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Kenguru Szabadidő Se.

csAToLT Meu-Éxtetex
(Metléklet íípusonként csak 7 dokumentum csatolhata)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-742-01 Könyvüzsgátóí ielutés Mell€klet csatofua:

Er e d etivel rend elkezik :
n
ü

ffi
m

n
n

PK-742.02 §zöveges besaírnoló MellékIet csatolya:

Er e d etiv el r endelkezik :

PK-742-03 Kiegészítő melléklet MeIIékIet csatalva:

Er e detiv el r en d elkezik:

2. Megjelenítésre nem kerüló mellé*letek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosulsóg ígazolóso, amennyibe.n nem Q szervezet saiát Céqkopuián
vagy nem a.bejeqtzen"képvisélő Ugy|élkapujánkeresitüI keíUI ' "

e l ote rJ e s7 tesr e o beszo mo lo

Melléklet csatolva:

Er ed etiv eI r endelkeztk:
D
n

Kitöltó verzió:3.7.0 Nyomtafuány verzió:í.í Nyomtatva: 2022.05.30 23.57.í 9


