
Alaptevékenység (eFt) Vállalkozási tevékenység (eFt) Összesen (eFt)

1. Értékesítés nettó árbevétele 1 354                  -                                     1 354             

ebből a Programok részvételi díja 1 354                  -                                     
Jelzésfestés (Péiföldszentkereszt pályázat, MTSZ 

ellenőrzés), Zarándoktábor vezető képzés, Sopron

ebből a programok működéséből származó , működési alap forrása -                          -                                     

2. Aktivált saját teljesítmények értéke -                          -                                     -                    

3. Egyéb bevételek összesen (a+b+c) 230                     -                                     230                

a. tagdíj, alapítótól kapott befizetés 110                     -                                     -20% (2019-hez képest)

ebből rendes tagi tagdíjak 50                                   

ebből pártoló tagdíjak 60                                   

b. támogatások 100                     -                                     

ebből rendes tagi hozzájárulások 20                                   a különböző Alapok támogatásai (P70, Zarándökkör)

ebből pártoló tagi hozzájárulások a különböző Alapok támogatásai

c. adományok 20                       -                                     a különböző Alapok adományai (Sopron)

4. Pénzügyi műveletek bevételei -                          -                                     -                    

5. Rendkívüli bevételek összesen (a+b+c) 300                     -                                     300                

a. alapítótól/tagoktól kapott befizetés -                                     pl.: tagi kölcsön

b. támogatások 300                     -                                     

ebből fejlesztési támogatás 100                                 
honlap, kommunikációs csatornák 

támogatása/finanszírozása

ebből működési támogatás 200                                 
kommunikációs rendszerek üzemeltetése, 

titkársági/vezetői tevékenység munkája

c. egyéb rendkívüli bevétel -                                     

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 1 884              -                                1 884          

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások összesen (a+b) 320                     -                                     320                

a. működési költségek 170                     -                                     
beszerzés (irodaszer, számlatömb, nyugtatömb, egyéb 

nyomtatványok, egyéb eszközök=Jelzséfestés)

b. utazási hozzájárulások, költségtérítések 150                     -                                     Jezésfestés elszámolás (10%!)

7. Személyi jellegű ráfordítások összesen (a+b+c+d+e) 1 414                  -                                     1 414             

a. vezető tisztségviselők juttatásai 200                     -                                     
kommunikációs rendszerek üzemeltetése, 

titkársági/vezetői tevékenység munkája

b. székhelyhasználat, egyéb bérleti díjak 100                     -                                     

c. Szövetségi és egyéb tagdíjak, előfizetések 12                       -                                     MTSZ tagdíj

d. működéshez kapcsolódó egyéb személyi jellegű ráfordítások 952                     -                                     
honlap fejlesztési díja, kommunikációs tevékenység 

(zoom), Zarándoktábor vezető képzés előadói

e. működéshez kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások 150                     -                                     könyvelés díja (90e könyvelés, 60e beszámoló)

8. Értékcsökkenési leírás -                          -                                     -                    

9. Egyéb ráfordítások -                          -                                     -                    

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 50                       50                  bankszámlavezetés, egyéb banki kötségek

11. Rendkívüli ráfordítások összesen (a+b) 50                       -                                     50                  

a. Céltartalék 50                       -                                     

b. Jótékonysági alap -                          -                                     

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 1 834              -                                1 834          

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai -                          -                                     -                    

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 50                   -                                50              

12. Adófizetési kötelezettség -                          -                                     

D. Adózott eredmény (C-12) 50                   -                                50              

13. Jóváhagyott osztalék -                          -                                     

E. Tárgyévi eredmény (D-13) 50                   -                                50              

Tájékoztató adatok -                          -                                     -                    

F. Közszolgáltatási bevétel

D. Normatív támogatás

2020-as évben az adott eredménysoron lévő tételek, 

megjegyzések

EREDMÉNYTERV - 2020

A. Központi költségvetési támogatás

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás

E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg


