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kettős könywitelt vezető egl-éb szert,ezet

éves bószámolója és közhasznúsági n

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Szeqedi Törvényszék

Kitóltő verziól3,14.0 Nyomtatvány verzió; 1.1 Nyo mtatva: 2O2Z,O5,Z4 ].3.52.18

Beküldő neve (Ügyfélkapr"l vagy Cégkapu)

Szúcsné Hegedűs Zsuzsanna

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

lvldéki Aero Club 1-930

Nyilvántartási szám: FFli, E-ffi Tárgyév:

ldőszakterjedelme: eoészév ffi törerlékév! El".EtT-I.tT_t.iT EFEIT-tTlr_FIT
iclőszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készitésekor érvényes MNB árfolYam



A kettős könyvvitelt vezető egl éb szer\ ÉzrI .g\ szeríísített
éves bészámolója és közhasznu:d9i lnt: !,_ klet

2O2t. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Sz i Törvénvszék
ldőszak terjedelme: eoész év ffi toreciék év 

_ ] ErErE-l. F

szervezet neve:

Szervezet székhelye:
lrányítószám F-rFr Település:

közterület neve:

Házszám.

Téglás
Leocsoház: Emelel:151 

|

, ,7[i
_aT

időszak kezclet=

Algyő
Kózterlilet jellege r;-----1,f--_--l

:

Ajtó

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznrlsági melléklet) az alábbiak közül

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Délvidéki Aero Club 1930

Jogi személy szervezeti egység rreve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Település:Irányítószám [!n[

közterület neve:

Házszám:

Nyilvántartási szám:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egysé9
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása: l

Keltezés:

Szeged

Közterület jellege:

Ajtó

to G'_to tr_|-rt 
-tr -I-[l-

t. iELó iq /[rt* [. ri9 F r[-/|iPls [o'

Ir][s Io Iz||o][+ [s |0| -E-iEFl

Balázs Gábor
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t / Jogi személy szervezeti egység neve:

Délvicléki Aero Club 1930

EszKözöK 1nrcrívit<;

ll|, Befektetett pénzügyi eszközök

3 _ Fot,góeszközök

, .,-l.;li;sek

lll. Ertékpapírok

. 2=-zeszkozök

a :_-:l. :cbeI elhatarolások

=s_- 
: __,1 ]Ss-FSEN

r^;=:33< ]ASSZíVAK)

, i: a- ::<e

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

ll. Tőkevá|tozás/e redm ény

:-...c:ott tarlalék

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

PK-742

Ad atok e z ? r í: r,,, :,-: :,

A kettős könyl.vitelt vezető egyéb szervezet egyszerÍÍsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

202I.

Élőző év
helyesbítése

A, Befektetetteszközök

ll. Tárgyi eszközök

1a5 74o

|,", É,tekelesi tartalék

\ , Targ, evi eredmeny alaptevékenysegbol
t közhasznú tevékenységből)

Vl. Tárgyévi erednrény vállalkozási tevékenységből

E, Céltartalekok

F, KöleIezettsegek

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. passzív idóbeli elhatárolások

FORRASOK OSSZESEN

K itö ltő ve rz i ó : 3. ].4. 0 Nyomtatvány v e r zió :1.'J, Nyomtatva: 2022.05.24 ].3.52.18
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

2021,. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Délvidéki Aero Club 1-930

AzefyszerűsítettévesbeszámolóeredménYkimutatáSa ..:z:-;=:=,,o,;nttan 
_\

Alaptevékenység vallal(oz;: j -,: -

e!(lző év elóző év
helyesbítése

tárgyév =lóző 
él,

1, Értékesítés nettó árbevétele 4798 2L78J 1 363

2 Aktivált sa]át teljesítmények
értéke

3. Egyeb bevételek ]- 361 L787

ebbő| I

- tagdíj Jo, 765
-:a ,-

, alapítótól kapon beíizetés

tárlogatások 974 908 974

ebből: adonlányok

4. Pénzügyi nrűveletek
bevetelei L7 464 9 B07 L7 464 9 3a;

A. Osszes bevétel (L+,2+3+4) 23 623 L3 77z 1 363 I 522 24 986 1

ebbol közhasznlt levekenvseq '

bevetelet 23 623 L3 77z 23 623 L3 77z

5. Anyaglellegű ráforditások ]_3 755 Lo 784 763 1 ]-91| 14 518 11 975

6. Személyi jellegű ráfordítások 30 ].3 2 z 32 15

ebbőll vezető tisztsé.qvlselők
]LlttatáSai

0 0 0 0 0 0

7. Ertékcsökkenési lelrás 1 335 1 154] 74 L27l 1 409 L 281-

B, Egyél_r ráfordítások 1-96 z19 1]. 24 207 243

9. Pénzugyi műveletek
ráfordításai 3 853 z 674 zl4 296 4 067 z97o

B. Összes ráíordiiás
(5+6+7+B+9) 1-9 ].69 L4844 ]. 064 ]- 640 20 z33 L6 4a4

ebból közhasznú tevékenység
ráforditásai 1"9 1-69 L4844 19 1_69 L4 844

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 4 454 -L 072 299 -]-]-8 4753 _1 190

]_0, Aclóíizetési kötelezettség 0 0 0 0 0

D. Targyévi erednlény (C-10) 4 454 -L o72 299 -1].8 4753 -1 ]-90

Kitöltő verzió:3.]-4.0 NyomtaWány verzió:1,1- Nyo mtatva: 2ozz.o5,?4 ]-3,52. 18
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A kettős ktinyr,vitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági meÍléklet

2021. év

PK--:]

/ Jogi személy szervezeti egység

vidéki Aero Club 1930

Az egyszerúsített éves beszámo!ó eredménykimutatása 2,

^-_---- _Vállalkozási tevékenység

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
tánroqatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo!atás

ebből:
- normatív támogatás

C, Az Európai Unio strukturalts
aIar, aihol ílletve a (ohezios
Álapho1 r1, iiltott támoqatás

D. Az Ei,rcpa L.r ó koltséq-
. et=:Ét-. . r,]. n,as aIlaniol,
^ z r',zz'.l,..c z sze rr,,ezettól
S]],---a:a :an ro9atás

= - S-a-;|, l:,,,edelemadó
-^_-^-^l:.. .:.='-_-l. r!. --ZeneK aZ

:-_:_ -=^ l:.,ezése szerinti íel-: j_ -- :s--: szr_,lÓ 1996, évi

' 
,, __ -, 

= 
- , alapjan atLltalt

- - a_ ]n.ails] i]evetel

Kö nyvvizsgálói záradék
Az adatok kón;,vvizsgálatta| alá vannak támasztva. ! lgen m Nem

Kitöltő ve rzió:3,14.0 Nyomtatvány verzió: 1,1 Nyo mtatva: 2022,05.24 ].3.52. ].8



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

]..]. Szervezet

Délvidéki Aero Club 1-930

1.2 Székhely
lrányitószám:

közterúlet neve:

Hazszám: t*r-----l Lépcsől'áz:

1_.1 Jogi személy szervezeti egység

KozterLllet je||ege:

1,2 Székhely
lrányitószám:

közterület

áázszám-.

n eve: közterLllet

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám:

]..5 Szervezet / Jogi személy

]..5 Szervezet / Jogi személy
képvisélőjének neve:

szervezeti egység

szervezeti egység

Ajtó:

EEffi/EE.EffiEEI/Effi
t=. t.--rE- EtqFr-rn-

aclószáma: trp lo airF Fl. -E- *EE
Balázs Gábor

nnnr

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

egy+stitr+r Fd m,VékÉr}yságe !,0?1-hBn, iS a [é§i \rBrsHt]ry- *.s pe.alrudi<lős slr+rríel,rákÉny§ég \,D[r.

F,ürtB,!,ól!r,k, tlenTZBtköZ.í. 1,1Ell]ZElí é§ úerü[eíi Versenb,ekÉí]l Vetlek,réser. Kec sz,aho,sz,tálytltTk §lBgff i§
:ndez,efi verselry*kett m*!}iÉk,F(ö,Zűl j_ n.*rrrzetkú,ri v*,r,$eny vell. Té$ifrii,}lt. szátrrÉra elnréleti ,és gyaltorl.*ti

oiylafirou** bíEt$,§íí§§ilka léEi spnruakkal m,ru,dn,6 r}lÉsísrner§(et|i*s. az í,slltÉíetf,Btújírá§* avizsgákraval
k+szrités és vies§ázás Ieiletóságél.
rqyotrrányalt)kho.z lriverr irrgyerres t"lepe Ésse!, vataltt'tnt vr_rsenyzesi §eherösé_r; }}izto§.itásával továtJt}
|}rta&uk a lön}eg§pOnok lldp§Ierr-isítese," az áilalános es körépiskülai koro5ztály egészsÉiles életnlo{ira

teiÉil1 íolylfinft {*vtikenr,osé11(lnket. Se$ttűíilik á fí!aqyar t|t+íerá!l Repi,!löFí. E§_y*sillete. valatriint .t

a§J.,af T,.lftatékosok Slovetsege tlriinkáját-

A kettős kÖnywitelt vezető egyéb szervezet egvszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

3.1- Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, sport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: .évi l. tv. 16§

2004.évi l.tv. 49.§.(c),(e),(i), (k), bekezdések;2O1L, évi CLXXXlX.tv, 13.§ (1) bekezclés 1"5

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 1-3-].00 év

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
gyestlteiúll$t tr rrgntretFcől ejtű*rnryös 1lers.Ell}.r, 1 \íitü,r,lálófeptil§ RaN,ly K$,pá Ver§efiyí. t iíitisásí éB 1
![ír,ö,tt táJ]§rí rF_sl,d,BzÉ[t, 1 lö ,a Vito,rlálcrelr,ü§ó Víláglminolnságcn 5, lr,ely,ezést átt eI.

97

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Kitöltő verziÓ:3.14.0 Nyomtatvány verziÓ:1.1 Nyomtatva: 2022.05.24 13.52. 18

l. F-F t, Település:
\



A kettős könyw,itelt vezető egyéb szervezet eg,ysz_erűsített
éves bészámolója és közhasznúsági melléklet

702L év

PK-742

/ Jogi személy szervezeti egység neve:

Délvidéki Aero Club 1930

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6, \'ezeto tisztségviselóknek nyújtott juttatás

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1,1

Adatak ez?| 'a, ,,.::,

Nyomtatva: 202?,05,2.4 1,3.52. 18

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti iuttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5,3 Cel szerinti jr-rtattás nregnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cel szerinti juttatások kimutatása
(mindosszesen)

)Z:SeC Előző év (L) Tárgyév (2)

0 0

:]:Se0 Előző év (1) Tárgy év (2)

\./ ezeto tisztségviselőknek nyújtott
j uttatás (mindösszesen) : 0 0



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

202I. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

DéIvidéki Aero Club 1-930

7. Közhas znú jogállás meg állapításához szükséges mutatók

]_ 033

20 233

5z

Adatok ezer forintban

1-3 772

lo J:J

15

L4 8M

-1 ].90

Alapaclatok Előzó ev (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 24 986 L5 294

ebből.

C. A személyi jövedelemadó rneghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
]_996, évi CXXV|, tórvény alapján átutalt összeg 330

D. Közszolgáltatási bevétel 23 623

E, Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strttkturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

l, Ebből személyi jellegű ráforditás

J. Közhasznú tevékenysé9 ráfordításai ]-9 ].69

K. Adózott ereclnrény 4 753

L. A szervezet munkájában közreműköcló közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXV|ll. törvénynek megfelelően)

E róf o r r ás e//átottsáq nl utató i Mutató íeres/tése

lgen |,,len,t

EC|V. 32, § G) a) [(Bl+B2)/2 > 1ao].0o0, - Ft] a n
Ectv. 32. § (4) b) [KL+K2>=O] a D
EC\V 32. § @) c) [(l1+l2-Al-A2)/(Hl+uz1>-g,25] n x

T ar s ad al m i tamogatottsá g m Lltató i Mutató fe|esitése

Ectv, 32, § (s) a) KCl+C2)/(Gl+G2) >=Q,g21 B !
Ectv. 32. § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=Q,5] B n
Ectv, 32 § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] n a

Nyo mtatva: 2OZ?.05,Z4 13.52.18Kitöltó verzió : 3.]_4.0 Nyomtatvány ve rzió : 1. 1

234



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-7 42

t / Jogi személy szervezeti egység neve:

Délvidéki Aero Club t930

csAToLT uettÉxlstrx
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csat7lható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-7 4Z-0 l Könywizsgálói j elentés

PK-7 42-02 Szöveges beszámoló

Nlelléklet csclolyo: n
Eretletit,el r ertdelkezik: !
MetLéklet c.sctolyrr., !
Eretletivel rendelkezik: n
Xletléklet c.srrtolt,n: B
F,rerletivel ranrlelkezilt: B

P t(-7]2-() J Kiegészitő rrrelleklet

2. 1,1egjelenítésre nem kerülő ntellékletek

PK-7J2-0_1 _Vle ghataimaz ás

.':gssulrsig igazolósa, amennyíbe.n nem a .szervezet sa.jút Cégkapu.lűl
I o9_\, nem a. bejegyze tt _ké p.v i sel ő U g y fé lka p uj ó n k e r e szt ü l l<e r ü l
€.a:e rJ esztes r e a be sza mo [o

[4 e l Ié kLe t ._§í] l.]l vo j

E r edetiv e L r e ndelliezik :

Kitöltő verzió:3. ]"4.0 Nyomtatvány verzió: 1_.1 Nyomtawa: 2o22.o5,24 13.52. ].8
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