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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:
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Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

KSHÁZ! GÁBOR

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

íloNAL poLlcE AssoclATloN MAGyAn szercló ZALA MEGyEl ecypsülete

7 7 LNyilvántartási szám:

ldőszak terjedelme:

m-M Tárgyév: rrTffilil
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Az egvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet I

"gvá"6"??iöiTür';á"íóroii 
e"t oit 

"rZániági 
metléklete l n^_uo,

2O2O. év

Id6szak terjedetme: eoész év ffi töredék év f] EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE
---i-oO-szax t<eáete időszak vége

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

ffimoló(ésközhasznúságimelléklet)azalábbiakközülmelyikrevonatkozik!
a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti e9ysé9 (származtatott jogi személy)
x
!

szervezet neve:

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKC|Ó ZALA MEGYE! EGYESÜLETE

lrányítószám,. EEEE tr----l
axo: |---l

közterület neve:

Házszám,.

.ToNl
Közterület jellege:

r--lF--_l Lépcsőház: r---l Emelet:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: !!!! r--l

Ajtó: |----1
közterület neve:

Hélzszám: r----l Lépcsőház: t--l Emelet:
ll

KöZterület jellege:

r---l
Nyilvántartási szám:

ügyszám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

m
I 
olrTo |-ól /ffi . FlTl ol41 oTl /lT] 9l9I2]

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: oÁeon

Képviselő aláírása:

Keltezés:

ZALAEGERSZEG EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:
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Az egyszeres könywitelt rezető egygb ,sz€rvezet

egyszerűTített beszámolój a és közhasiirúsági melléklete PK-641

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKC!Ó ZALA MEGYEI EGYESÜLETE

Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (Adatok ezer íorintban.)

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

A. Véqleqes pénzbevételek,
elszáóoií beüételek (l+l l) 1 363 L284 ' 1363 L284

l. Pénzügyileg rendezett
bevételek 1 363 L284 1 363 L2a4

ebből:

- tagdíj tL25 Lt24 t-L25 1-L24

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 238 160 238 160

ebből: adományok

- egyéb bevételek

ll. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B. Véqleqes pénzkiadások,
el szánío líráf cird ítások
(lll+lV+V+Vl) L273 911 L273 911

lll. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások t273 911 1,273 911

lV. Ráíordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást ielentő
elszámolások'

Vl, Ráíordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(1-1ll-Vl) 90 373 90 373

D. Nem oénzben realizált
eredmériy (l1-1V-V)

E, Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V) 90 373 90 373

F, Fizetendő társasági adó

G. Tárgyévi eredmény (E-F) 90 373 90 373

Kitöltő vezió:3.3,0 Nyomtatvány verzió: 1.3 Nyomtatva : 2021.05.27 07.05. í 6
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hz egvszeres könrrwitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerű3ített beszámolója és közhasiirnsagi melléklete l px_o+r

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

ATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ZALA MEGYEI EGYESÜLETE

Az egyszerűsített beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁr;

A. Befektetetteszközök

l. Immateriális javak

ll. Tárgyi eszközök

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 788 1 161

l. készletek

ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 788 1 161

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 788 1 161

poRnÁsor (pnsszívÁr)

C. Saját tőke 788 1 161

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 698 788

l l. Tőkeváltozás/eredmény

lll. Lekötött tartalék

lv. Tárovévi eredménv alaptevékenvséoből
(közlÍasznú tevékenységből) 90 373

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek

l. Hosszú lejáratú kötelezettségek

ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

PORRÁSOr ÓSSZESEN 788 1 161

Kitöttó verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió: í.3 Nyomtatva : 2021.05.27 07.05,í 6



Az esvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet

" 
gyii""íÍJii"tt u 

"rrámotój 
a és közhasiilúsá gi melléklete

szervezet l Jogi személy szervezeti

TloNAL pol.lcE AssoclATloN MAGyAR szEKclÓ ZALA MEGYEI EGYESÜLETE

egyszerUsítettbeszámolóeredménYlevezetése2. (Adatokezerforintban,)

C. Az Európai Unió strukturális
alaoiaiból, ílletve a kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

áijdröióhda kerése szeri nti fel -
használásáról szóló ]-996. évi
CXXV|.törvény alapján átutalt

ieimerútt pénzkiádáé, ráíordítás

személyi jellegű ráíordítás
(kiadás)

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támaszwa,

Nyomtatva; 202'1,05.27 07,05.1 6
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Az egyszeres könywitelt vezető egyéb_sz_erveze_t_ 
l

egyszerűi"ített beszáúolója és közhasinúsági melléklete l px_e+r

2O2O. év

1. szervezet t Jogi szeméty szervezeti e9ysé9 azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznr1 tevékenységek bemutatása

COVID{g világjá.rvány mian nehéz irelyeetbe került Csácsi hegyi,
;aládi nappal egybe kötöm horgász ver§eny versenydíia 8 e Fl volt,

20 e Ft-al.

1.1 szervezet

lNTERNATIoNAL pol-lcE AsSoclATloN MAGvAR szEKclÓ zata MEGYE! EGYESÜLETE

1.2 Székhely
lrányítószám:

közterület neve:

Házszám:

1.2 székhely
lrányítószám:

közterület neve:

EEEE Település:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neVe:

Lépcsőház: Emelet: r-_-l

Iolrlo|d]/ffififfim/E9I9[4
m-ffi-FFlliTTl-l

EEEEEEEE-E-EE
GÁBoR

Házszám: r-__l Lépcsőház: r-__l Emelet: r--l
1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

t.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

mm Település:

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportiar

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió: 1 .3 Nyomtatva: 2021,05.27 07 .05,17



Az egvszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
. gyr^"íírÍi.tt b eszániol ó j a és kö zhasznúsági melléklete

Szervezet l Jogi személy szervezeti

INTERNATIoNAL pol.lcE ASSoclATloN MAGyAR szEKcló ZALA MEGYE| EGYESÜLETE

7. Közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók (Ad ato k e ze r f o ri ntban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevétel 1 363 t284

ebből:

C. A személvi iövedelemadó meghatár_qzott_részének az
;áó26,diidá köliléé óióri nti tet trásznal ásáról szól ó
iÖgo_eúi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg

138 160

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapj4iból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogatás

G. Korrigátt bevétel [B,(C+D+E+F)]
L225 1.L24

H, Összes ráfordítás (kiadás) L273 911

l. Ebből személyi jellegű rátordítás 108

J. Közhasznrl tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény 90 373

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekú önkéntes

X1*";ll:tgtXf t"'"§i3Ut'iüií§n'íüirro,o
2oos. evi Lxxxvlll, törvénynek megfelelóen)

E rőf o rr ás e l l átotts ág m utató i Mutatő teljesítése

lgen Nem

Ecrv. g2. § (4) a) KB7+B2y2 > 7.000.000, - Ft] a !
Ectv. 32. § (4) b) [K7+K2>=0] B n
EcN. g2. § (4) c) l7+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] D B

Társad al m i támogatottság m utatói Mutató teliesítése

Ectv. 92, § (5) a) [(C7+C2)/(G7+G2) >=Q,Q|] x !
Ectv.32. § (5) b) [(J7+J2)/(Hl+H2)>=g,51 ! B
Ectv. 32. § (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 fő] ! B

Kitöltó verzió:3.3.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2021.05.27 07.05. 1 7
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Az egyszeres könywitelt vezető egyib szerveze_t_ 

|

egyszerű3hett beszáűolója és közhasinrisagi melléklete l n^_uo,

2020. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

|NTERNATIoNAL PoLlcE AssocIATtoN MAGYAR szercclÓ ZALA MEGYEI EGYESÜLETE

csAToLT ueltÉxteter
(Melléklet típusonként csak 7 dokumentum csatolható)

1. Megielenítésre kerülő me!lékletek

PK-641-01 Könywizsgálói jelentés

PK-641-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Er e d etiv eI r end elke zik :

Melléklet csatolva:

Er e detiv eI r end elke zik :

!!
m
m

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-641-03 Meghatalmazás

íoqosultsáq iqazolása, amennyibe.n nem o szervezet saját Cégkapujón
v a|gy n.e m á. b'ej e gy z e u.k é pv i s é l ő U g y f é l k a p u j ó n ke r e s z tü l k e r ü l
előíerjesztésre a beszómoló

MeIIékIet csatolva:

Er e detiv eI r endelkezik :

!!

Kitöltő vezió:3.3.0 Nyomtatvány verzió: í.3 Nyomtatva: 2021.05.27 07,05.17


