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szÁMvITELI BEszÁuorÓ

Az IPA

2021,. évben gazdálkodásárőI a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerúsítettéves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
1.045 e Ft mely egyező a saját tőke összegével.
A részletes kimutatás jelentésünk melléklete mely á11 a mérlegből és az egyszeres
könywitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójanak eredmény
levezetésébő1.

2. AZELSZÁMOLT

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Tárgyévben azBgyesület összes bevétele 288 e Ft volt.
177 e Ft bevétel rcalizáIődott az 1, % Sz,Ja felajanlásbőI, mely 17

e

Ft-l több a 2020. évi

bevételrrél.
A befizetett tagdíj 111 e Ft volt mivel 2020. évben 650 e Ft tagdíjbefizetése megtörtént.
2021. december 31.-i havi tag létszám 117 íővolt.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSaL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
-i
-,,/

EIőző évhez képest az Egyesület vagyona11,6 e Ft-l csökkent.
Ennek ok4 hogy a világátvány miatt bevezetett korlátozások feloldása miatt egyes
betervezett programjaink végrehajtásra kerültek, bfu a világsátvény miatt az év első
felében tervezett programjaink elmaradtak.

4. cÉrszrnINTI IuTTATÁsoK KIMuTArÁsa

Az Egyesilet

202'l,. évben is a Covid 19 miatt nehéz helyzetbe
állatsimogatő részére20 e Ft támogatást nyújtott.

került za|aegerszegí

5. AZ EL9Z^MOLT nÁronoÍrÁsor AtAKULÁsa
Tárgyévben azEgyesület 404 e Ft ráfordításként érvényesíthető kiadást számolt el.
A Balaton kerülő kerékpár túra 60 e F! míg a Murai kerékpár illetve vízitútaszetvezési
költségeire 20 e Ft került kifizetésre.
AZTE Sport Lövészklub által megszetvezett 1ő verseny költsége 55 e Ft volt.
43 e Ft értékbentörtént kifizetés a horgászverseny/ illetve a 1ő verseny helyezettjeinek
díjazásfua.
115 e Ft volt a 54 db Baráti Köri kártyák, illetve 118 db IPA igazolvány előállítási költsége.
25 e Ft értékbenvásároltunk műanyag evőeszkőzöket a családi nap lebonyoLításéú,oz.
23 e Ft értékűdekorációs alapanyagbeszerzés történt az Adventi kézmúveskedéshez.

22 e Ft-t fordítotfunk a Hevesi Sándor

Szhtház főpróbáinak

szírűázjegy v ásár|ást a.
20 e FtJ támogattuk az Állatsimogatót.
21 e Ft bank költség és posta költség került elszámolásra.

6. A xÖzuaszNÚ

BESZÁMOLÓ

TEvEKENysÉcnőr szó:r;ó

növro

látogatására

TARTALMI

EgYesÜletiink önálló honlappal (www.ipazala.hu) rendelkezik Itt minden olyan
kÖzérdekű informáciőt közzé tethink, ami az IPA Magyar Szekciótól, illetve más ip4
szervezetektől érkezett.

Tagságunk a honlapon kereszíil, valamint e-mailben kap értesítéstprogramjainkról, de
ezen kereszttil is kapcsolatba tudnak lépni az elrrökség bármely tagával. Eves
munkatervÜnket e-mailben minden tagunk kellő időben megkapta véleményezésre,
javaslattételre.
Sajnos a Covid helyzet egyesülettink tervezett programjait is

felülírt4 í8y u202].-es évre
tervezett Programok nagy részétnem tudtuk megrendezni. Amint a korlátozások
enYhítésre kerÜltek, igyekezttink pótolni az elmaradt programoka! akár úgy is, hogy a
terv ezettől eltérő módon szetv ezttik azokat.
Tervezett Programjaink közül végüt sikerült megvalósítani két kerékpáro s tllrát. így
kerékPáros tagjaink most is megkerülték a Balaton| valamint tűtáztaka Mura mentén.
IÓ1 sikerÜlt lÖvész versenyt rendeztiink, melyet a nagy sikerre való tekintettel
rendszeresen meg fogunk rendezni a jövőben is. Ev végénimmár a hagyományosnak
mondható adventi kézmúveskészülődést is sikerült megrendeznünk a családos tágjaink
és gyermekeik részére.

A

szírtházi évad űjra indulását követően ismét biztosítotfunk tagjaink részéte

kedvezményes belépőket a házi íőpr őbák előadásaira.
Két éves kénYszerúszünet utan jól sikerült IPA bált rendeztiink, amely már nagyon
hiányzott a tagságnak.

Nem tervezett Programként a Covid szabáIyok enyhítésekor, de a meghatározott
szabálYok betartásával családi piknikkel összekötött

horgászversenyt tartottunk.
ÍŐkaPitánYság által nyáron me8szervezett napközis tábor lebonyolításában a
szigorítások betartásával az elmúlt évben is közreműködtiink.
A nehéz helYzetbe kerÜlt zalaegerczegi Állatsimogatót egy oda szetvezettcsaládi pro'ram
keretében szintén támogatfuk 20 e Ft-al.

A

A

2022. február 25-én megtartott közgyűlés
elfogadta.

a

2021,.

évi közhasznűsági

Zalaegerczeg 2022. május 24.

kisházi Gábor
elnök

beszámolót

ti

EJl-gll
,ínal-:É

Az egyszeres könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

t_N

202I. év

,dF§>,

@mn
55bdl

I

I

pK_74t
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FeIadási igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük, hogy az Ön által feltöltött dokumentumot a NlSZ biztonságos kézbesítési
szol gáltatás rendszere befogadta.
Azigazolást a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül megtekintheti a lárhelyén, vagy
lementheti számítógépének egy tetszőleges könyvtárába. A 30 nap elteltévet a dokumentum
automatikusan törlőd k.
Amennyiben rendelkezik Tartós tárral, az igazo|ást oda is áthelyezheti.
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Befogadás időpontja
2022.05,24. 22:O2:26
Feladó: KlsHÁzl

GÁBoR

Címzett: Országos Bírósági Hivatal (OBHGEPt)
Dokumentum főbb adatai
D o k u m e n t u m é r ke zteté s i s z ám a: 7 LO2547 L52O22O52422O2519 884
Dokumentum típusa: OBHG EPa_PK-7 4L
Elküldött íájl neve: OBHGEPl_PK_741,_tNTERNATloNAL_poLlcE_AssoclATtoN_MAGyA

R_szEKcl ó_ZALA_M EGvE l_EGyEsü LETE_46o8

4o7 gg7 227 _1653422489088.

Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában):
029dbb93eb7510cO5a73dlf 992da29d4d057112982a4atbe32989166eecl3a8c
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

kr

üdvözlettel:
NlSZ Biztonságos KézbesítésiSzolgáltatás

Magyarországről hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: e.kozig @ 1918. hu
Honlap
A feladási igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített igazolás, amely a hagyományos postai szolgáltatásban

hasznát Íeladóvevényhez hasonlóan azligazolja, hogy a Szolgáltató a biztonságos kézbesítésiszolgáltatas ritján feladott küldeményt
kézbesítésrebefogadta, A feladasi igazolast a Feladó számáraa Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-íájl XML_állományában találja.
Ez egy automatikusan küldött üzenet, kériük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

Letöltési igazolás

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett áWette.
I

g

azo ás
l

ki ál

l

ításán ak

i

dő po n

tja: 2O22.05.24. 22:O2:3t

Letöltés időpontja: 2022.05.24. 22:o2:3L
Feladó:

KlsHÁzl GÁBoR

CÍmzett: országos BÍrósági Hivatal (oBHGEP|)
Dokumentum főbb adatai
D o k u m e n t u m é r ke z teté s i s z á m a: 7 tO2547 L52O22O52422O2519 8 84
Dokumentu m típusa: OBHG EP!_PK-7 4L
Elküldött fájl neve: OBHGEPI_PKJ41_1NTERNATIONALPOL|CEJssOCIATIoN_MAGvA

R_szEKcl Ó_znln_M EGvE l_EGyEsü LETE_46o8

4o7 gg7 227 _L653422489088.
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Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában):
029d bb93eb7510cO5a73d 1í9 92da29d4dü57 LL2982a4aíbe32989166eecl3a8c
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

üdvözletettel:
NlSZ Biztonságos KézbesítésiSzolgáltatás

Magyarországről hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 55O ]-858
E-mail: eko4ig @ ]-818.. hu
H_onl+p

A letÖltési igazolfu a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban hasznáit
tértivevénynek megÍelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a címzett a küldeményt átvette. A letö]tési
igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

A dokumentumra került időpecsétet az igazo|áshoz kapcsolódó PDF-íájl XML-állományában
Ez egy automatikusan kúldöft üzenet. kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

találja.

ALÁÍRÁSSAL LATTA EL:

O RS ZÁGOS B ÍR ÓSÁG l H \VATAL

oRszÁGos BiRósÁGt HIVATAL
lNFoRMATIKAl ÉselrrrRotllrUS üGylNTÉzÉsl
FÓOSZTÁLY

onszÁcos ruytlvÁrurnRrÁsl lRoDA
1055 Budapest, szalay utca 16.
tel,: 06 1 354 4295 e-mail: civilinfo@obh,birosag.hu

Tisztelt KlsHÁzl GÁBoR!

Az országos Bírósági Hivatal részére- 7LO2547L5ZO22O52422O25L9a84

2022.05.24 22:04=33 időpontban

-

érkeztetésiszámon,

civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése céljából

elektronikus küldeményt terjesztett eló.

Az orszá9os Bírósági Hivatal - a civil szervezetek bírósá9i nyilvántartásáról

és az ezzel összefüggő

eljárási szabályokról szólő 2011. évi CLXXXl. törvény 39, §-ának (3) bekezdése, valamint az
egyesülési jo9ról,

a

közhasznú jogállásról, valamint

a civil

szervezetek működéséről és

szóló 2011. évi cLXXV. törvény 30, § (1)-(3) bekezdése alapján igazolja, hogy a(z)

támogatásáról

lnternational Police Association Magyar Szekció Zala Megyei EgyesÜlete elnevezésú
szervezet (nyilvántartási száma: 20-02-00OO771) 2O2L. évre vonatkozó beszámolójának
közzététel re

tö

rténó megkü ldési kötelezettségét teljesítette.

A beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékébenközzétételre kerül.
(elérhetősé9e: https://bi rosaq. hu/civi l-szervezetek-nevieqVzeke)

Budapest, 2022. május 25,
Országos Bírósá9i Hivatal
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Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

szervezet neve:
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Szervezet székhelye:
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9zervezeJ.I Jogi személy szervezeti egység
kepvlselolenek neve:

/m

.

FIdör4.I on

/

EFJT|a

EEEEEEEE-E-EE

KlsHAzlGABoR

Képvlselő aláírása:
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Jogi személy szervezeti egység neve:

TloNAL PoLlcE AsSoclATloN MAGYAR szEKc!Ó ZALA MEGYE| EGYESÜLETE

Az egyszerűsített beszámoló mérlege
Előző év

EszKözöK

A.

(Adatok ezer forintban,)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

(AKTívÁK]

Befektetetteszközök
l. lmmateriális javak
ll, Tárgyi eszközök
l l

B.

l. Befektetett pénzügyi eszközök

Forgóeszközök

1 161

1 045

1 161

1 045

1 161

1 045

1 161

1 045

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

788

1 161

Tőkeváltozás/eredmény

373

-116

1 161

1 045

l, készletek
ll. követelések

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FoRRÁsoK (PASSZÍVÁK)

C.

Saját tőke

l

l,

lll. Lekötött tartalék
lv. Tárqvévi eredménv alaotevékenvséoből
(köz'líaszn ú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

D,
E.
F.

Tartalék
céltartalékok
Kötelezettségek
l. Hosszú lejáratú kötelezettségek
ll. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kitöltő verzió

:3.

í 3.0 Nyomtatvány verzió

:

í .0

Nyomtatva: 2022.05.24
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Jogi személy szervezeti egység neve:

NTERNAT|ONAL POL|CE ASSOCIAT|ON MAGYAR SZEKC!Ó ZALA MEGYE! EGYESÜLETE
Egyszerűsített beszámoló
Alaptevékenység
előző év

A, Véqleqes pénzbevételek,
elszáffioií oeüétetex 1t+tt;

eredménylevezetése (Adatok ezer íorintban.)
összesen

Vállalkozási tevékenység

előző év
tárgyéV
helyesbítése

előző év

előző év
tárgyév
helyesbítése

előző év

előző év tárgyév
helyesbítése

L284

288

1,284

288

L284

288

L2a4

z88

LL24

LLl-

LL24

LLL

160

t77

160

L77

(lll+IV+V+V|)

911

404

911

404

lll, Ráfordításként
érvényesíthetőkiadások

911

404

911

404

373

-116

373

-116

373

-116

373

-116

373

-116

373

-116

l. pénzüovileo rendezett

bevételeíi
ebból:
-

tagdú

-

alapítótól kapott befizetés

-

támogatások
ebből:adományok

- egyéb bevételek

ll. pénzbevételt nem ielentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszáfiolúáíórdítások

lv. Ráfordítást ielentő
eszközváltozás'ok
V. RáfordítáSt ielentő

elszámolások'

Vl. Ráíordításkéntnem

érvényesíthetőkiadások
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(1-1ll-Vl)

D. Nem pénzben realizált
eredmériy (l1-|V-V)
E. Adózás előtti eredmény
(l+ll)-(lll+lV+V)

F. Fizetendő társasági adó
G. Tárgyévi eredmény (E-F)

Kitöltó verzió:3.1 3.0 Nyomtatvány venió: 1.0
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Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

ATIoNAL PoLtcE AssoclATloN MAGYAR szEKctÓ 7.ALA MEGYE! EGYESÜLETE

Egyszerűsítettbeszámolóeredménylevezetése2. (Adatokezerforintban,)
Alaptevékenysé9
előző év

összesen

Vállalkozási tevékenység

előző év
tárgyév
helyesbítése

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

el6ző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás
ebból:
- normatív támogatás
B. Helvi önkormánvzati
költségvetési támo'gatás
ebből:

- normatÍV

támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapiaiból. íllefue a kohéziós
Alapíból nyújtott támogatás
D. Az EuróDai Unió költséovetéséből üaqy más államiól,
nemzetközi s:'ervezettől
származó támogatás

E, A személvi iövedelemadó
meohatározótt részénekaz
addzó rendelkezése szerinti íelhasználásáról szóló ].996, évi
CXXVI.törvény alapján átutalt

oSszeg

F. Közszolgáltatási

160

L77

16o

L77

108

22

108

22

bevétel

G. VeglegeS penzbevetelekból,
elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele
H. Véoleoes oénzkiadásokból.
kö2-

elszárioli ráfördításokból a

hasznú tevékenvséoérdekében
íelmerült pénzkiádáé, ráíord ítás
l. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráíord ítás

(l(lactás)

ebbó,l: Vezetó tisztségviSelők
luttatásal

-.

J. Adományok

Könywizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal
Kitöltő verzió:

3,1

alá vannak támasztva.
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PK-74l

2O21. év

1. Szervezet /

Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 szervezet

TIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ ZALA MEGYEI EGYESÜLETE
1.2

Székhely

EEEE
neve:

lrányítószám:
közterület

Település:

Házszám:

Emelet:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám:_

IIm

Település:

közterület neve:

Házszám:

f----_-l

Lépcsőház:

L3 Ügyszám:

r-----l

Emelet:

r-----l

1.4 Nyilvántartási szám:
1.5 Szervezet
l..6_9.z_e_r,v__9?9t

Jogi személy szervezeti egység adószáma:
/ Jogi személy szervezeti egység

0l0l0lolzlzlr

-E-EE

/

KepvlseloJeneK neve:

GABoR

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

, Murai vizitúra szeruezffilt.
LÖvészklub.b,an'megrendezésre került t§verseny megrenáezése 55 e Ft voll, ver§enytlíjakra 4il e Ft

lt

íelhasználá§rt-

c€vlD.ls

világj'fuvány miatt 2o e Ft-al támog-anuk a nehéz helyzatbe kerün csá§si hesy| Álla6imogatót.
}levesi Sántlor Színtráz topóráira 22 é Fténtrnen vásároltuni szinh#jeg}er

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,

jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió

:3.1 3.0

Nyomtatvá ny verzió:

í.0

Nyomtatva : 2022.05,24

21 .58.1 6
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Szervezet
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PK-741,

2021, év
Jogi személy szervezeti egység neve:

NTERNATIONAL POL|CE ASSOC|ATION MAGYAR SZEKC|Ó ZALA MEGYE| EGYESÜLETE
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Tárgyév (2)

Előző év (7)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

L284

z88

160

t77

Ltz4

tLL

911

404

108

2z

373

-116

ebből:

meqhatározott részénekaz

c. A személvi iövedelemadó

adőző rendá k'ezése szeri nti f el hásználásáról szóló
1996. évi cxxvl. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

bevétel

E. Normatív támogatás
F, Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illewe
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
t.

Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

közremúködő közérdekű önkéntes
L. A szervezet munkáiában
-személvek
száma
tevékenvséqetvéqző
ía közéröekú önkéntes tevékénvséqről szóló
2oos. evi Lxxxvlll. törvénynek íned'felelően)
E rőfo r r ás e l l átotts ág m utató

Ectv. 32, § (4) a) KBl+B2y2

Ectv.32. § (4)

>

7.000.000,

-

Ft]

b) [K7+K2>=0]

Ectv.32. § (4) c) I7+\2-A7-A2)/(H7+H2)>=Q/§]
T

ársad al m i tám og atottság m utatói

Ectv.32, §

(5) a)

Ectv,32. §

(5) b) [(JL+J2)/(H7+H2)>--0,5]

[(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

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

Kitöltő verzió:3.

1

3.

0 Nyomtatvány verzió

:

1
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Szervezet

202L. év
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Jogi személy szervezeti egység neve:

INTERNAT|oNAL PoLlcE AssoclATloN MAGYAR szEKclÓ ZALA MEGYE| EGYESÜLETE
csAToLT lrleu-Éxursx
(MelléKet típusonkéntcsak 7 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-741-01 Könywizsgálói

jelentés

Melléklet csatolva:
Er

PK-7 4L-02 Szöveges

b

e

d etiv

eI r end elke

zik:

Er edetiv eI r endelkezik

l

B

MeIIékIet csatolva:

eszámoló

n

:

m

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

MeIIékIet csatolva:

PK-741-03 Meghatalmazás

'

ioaosultsáa iaazolása. amennviben nem a szervezet saiát céqkapuián
"
nemá.b'elegyzetÍ.képvisélő ügyfélkapujón keresitül ker"ul
e l o ter] eszte sre a oesza m o l o

'vőy

Kitöltő vezió:3.1 3.0 Nyomtatvány verzió: 1.0
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