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kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezel egvszeriisitettl

6ves bisziimolt6ja 6s kiiihaszrrusdgi nrel"i6klet I oo_uo,

2020. 6v

A szervezelet nyilventart6 bir6seg megnevez6se:

1 F6varosi Tairvdnvsz€k

Bekiild6 neve (UM6lkapu vagy Cegkapu)

Szab6 Ferenc

Kitiilt6 verzi6i3.3.0 Nyomtatvany verzi6:1.1 Nyomtatva: 2021.01.26 08.17.18

Szervezet / Jogi szem5ly szervezeti egys6g neve:

Abafl-Abaujban EGTC

Nyilvrntartdsi szam: m-m- rarovav' [![ffi
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A ke116s kiin\,\'\ itelt veze(ti egydb szer"\r'ezet egyszeriisitett I
6ves bisz6mol6ja is kiiThasznrisdgi mellEklet I px-aqz

2020.6v

a szeruezetel hyitvantarro blr osig megnevez6sp:

O1 F5varosi Tcirv6nysz6k
rd6szakterje.,e,nre: esesz6vE 6,edek6'l EE-qE-.@-EE E@-HF,-EE

Valassza ki, hogy a beszAmol6 (6s kitzhaszndsagi hel16klet) az al6bbiak k6z0l melyikre vonatkozi kl

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (szarnraztatolt j ogi szem6ly)
B
n

Aba(j-Aba[jban EGTc
Szedezet szekhelye:

rrenyrr6szam: 
EIIEE

r _ l A r
E;--___l

16: F_l7 
---]|L6pcs0ha: 

l=__l 
Fmcrer:

logi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egyseg
rranyit6eam: 

f![]!
Kdzlerirletjellese: 

f----J

f--__l Ax6:

@-Etr 3

Etr.l 6FFl 31 8Tl /l,FIIT,il

EEEEE@E-E_EE
Szab6 Ferenc -.ir ai4]3rl /.'

Nyilvantartasiszam:

szervezet /  Jogi  szem6ly

szervezet  /  Jooi  szemelv
kepviselo jene(  neve:

.EEEE-EIE_EIE
Kitdlto verzld:3.3.0 Nyomtatv6hy verzid:1.r ,26 04,1?.la
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A kett6s ktinylryitelt vezelS esvdb szervezet esvszeriisitett I

6ves bisziimolija 6s kiil"hasznrisdgi nr"ii€klur I oo_uo,
2020 .6v

Szervezet / logi szem6ly szervezeti e9ys69 neve:

Abarii-Aba(jban EGTC

Az egyszerasitett 6ves beszSmol6 m6rlege

Eld2ii 6v TdrOy6v

ESZKOZOK (AKTiVAK)

A. Befektetetteszkdzdk

ll. Tarcyi eszk6z6k

lll. Befektetett p6nzriqyi eszkitzbk

B. Forg6eszkbzok 420 266

nr. Eft6kpapirok

420 266

C. AKIV id'ibeli elhatdrolesok 5

ESZK6ZOK OSSZESEN 425 266

FoRRASoK (PAsszfvAK)

l. Indul6 t6ke/jeqyzet t6ke

ll. T0kevSltozAs/eredm6ny 465 425
lll. Lekdtdfi tartal€k

N. En6ketest rarratek

V. Ta.ovivi eredm6nv alaotevekenvseobdl
( l . o - z h a s z n u t e v e k 6 n y s d q b o l ) ' -159

vl. Te.qy6vi eredmeny v.illalIoziis, reve^enysegbdl

F. K6telezetts€gek

l. Hatrasorolt kdtelezettsegek

ll. HosszU lei6rat'l kirtelezeas6gek

lll. Rdvid lejtuati kotelezettsegek

G. Passziv id6beli elhatarolasok

FORRASOK OSSZESEN 425 266

Kitij116 verzi6:3.3.0 Nyomtattuy verzi6r1.1 Nyomtatva: 2021,01.26 08.17,13



A kett6s ktinwvitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves bisz5mokiia 6s ktizhasznris5gi mell6klet PK-642

2020.6v

Szervezet, Joqi szem6ly szeryezeti egyseg neve:

Aba(j-Aba(jban EGTc

Az egyszer(sitett 6ves beszamol6 eredm€nykimutatasa

Vallalkozasi ievekenys69

1, Ed6ke5it6s net6 arbev6tele

2. Aldivalt sajat leljesitmenyek

3. Egy6b bev6telek 375 375 375

ebb6l l

' tasdl j 375 375

alapii6t6l kapott bef l?et6s

4.  Pen20gyi  mtveletek
1 7"

A. dsszes bevetel (1+-2+3+4) 375 376 375 376

ebb6l: k0zhasznLl tev6kenys6q
375 376 375

5. AnyasjeLlegij raiof ditesok ar4 535 aL4 535

6. Szem6iyi jellegrl reford'tasok

eblr6! vezelo t szls6gv se 6k

7.  Enekcso( lenes leL as

8 .

9j P6lzrjgyi m (velete k
I I

B. osszes refordiles
(5+6+7+8+9) 815 535 815 535

ebb6l: kazhasznI tevekenvseq
raf.r.lllasal 815 535 415 535

c. Ad6zas eldtti eredm6ny
(A-8) -440 -159 -440 -159

10. Ad6fizetes koteLezeftseg 0 0 0 0

D. T6fqy6vi eredm6ny (c-10) -440 -159 -MO -159

Kildll6 verzi6r3.3.0 Nyomtatvany verzi6:1.1 Nvomtatua: 2021.01.26 08.17.18
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A kett6s kiinwvitelt vezet6 eevdb szenezel eevszeriisiteu I

6ves beszimol6ja 6s ktiThaszruis,igi meil'eklet I no_uo,
2020.6v

Szervezet / Jogiszem€ly szervezeti egyseg heve:

Abauj-Abar.ijban EGTC

Az egyszergsitett 6ves beszamol6 eredm6nykimutatasa 2. (adatak e2et bn^Dan.)
Alaptev€kenyseg V6llalkozdsi lev6kenysdg 6sszesen

Tej6koztat6 adatok

A. Kdzoonti kdlts6ovetesi

ebb6l:- normatfu Hmogatas

B. Helvi dnkormanyzali
kolts60vet€si tarnoOatas

ebb6l:- norma(v dmogatas

C. Az Eur6pai LJni6 struktur6lis
alapiaibdl. illeNe a Koh62i6s
Alap'b6l nyuttott tamogaras

D. Az Eur6Dai Uni6 kdlts6o-
vet6s6b5t Vaov m6s albml6l.
nemzetkdzi s:'ervezen6l
szarmaz6 temogatds

E. A szemdlvi idvedelemad6
meqhahrozbtf resz6nek az
adiz6 rendelkez6se szerinti fel-
hasznaast6l sz6l6 1996. 6vi
CXXV|.tdrvdny alapjan atutalt
osszeg

F. Kozszolqf tatasi bev6tel

G. Adomanyok

Kdnwvizsgal6izArad€k
Az adatok konywizsq6lattal ale vannak tamaszwa. ffi rs"n I n"n

KitttltS verzi6:3.3.0 Nyomtatvdny verzi6:1,1 Nyomtalvai 2021.01.26 08.17.18



A ke116s kiinv$ ilelt \ ezetai eevdb szervezet eqyszeriisitett I
dves beszdnroloia ds kiiThasznrisSgi mel-l6klet I pr-oo,

2020.6v

1. Szervezel / Jogi szem6ly szervezeri egys6g zonoslt6 adatai

Aba(j-Abafjban EGTc
1.2 sz€khely

SEEE rerepir6s:

Emelet: 
f:

lutca
--J 

4t6:

1.1Jog i  szem6ly  szervezet i  egys6g

xazszrim: FI repcs6r,dz. f---_l emetet: f---l

1,4 Nyilviahhrt{si szem:

1,5 Szeruezet / Jogi szem6ly

1,6 szervezet / Joai s:eh6lv
k€pvisel6j6hek neae:

k t 6 t 5 t 0 t 3 t ahEFE'mFHolslsllrlzloEnl
EE-@-FTTTTTT'I

EEEEEEEE-E-OE

2. Targy6vbeh vegzett alapc€l szerinti 6s kdzhasznf tevekenysegek bemutatasa

saiDos a 2020,;v ne* pozilivu.rk6nt vonult be a r'lig|orlg|r€ranlr€, e.rekelle.6.e mi
Dozitlvusroi k'hd?ni lreldle. ,a.z -;v elejdf meqJelsrr- COVIO 19 vildgjeru{ny. r|]dtalevoleg rAr:&rnra
b6lyeger ner.csa,< a ciral szeruezetek riiikijddsdre, na.enr a p.olit C.dekettsegn gazdas.igi s@.rek
nakdd6s6re is, A vi ligliif/r$y . eh -;z helyzer e d dllitolG nemcsak e.stpsr|1}su|esu.ka! bls?en
neflzerko2i 6s orszdgN re.dezv6nyek afa.ltak el, Ieftekm€!,ltlwa ill- ts?.dva, A tsopontsllas €giai
lewa az ehhez kaFcaol6d6.ehezs6lekel lqy haLirozral! h.gy ebbe! a 6vben nem tania meg a szerve!€r,
aszokSsos t€[ai'kris- id.n€nelnri re.deuv-rnyeir. ar ellyel a helyi lako€stg ktleib€n hltd€i ir(lllr!r6t" a
nar€szerer dB e mellelt a heryi lakosslig sz6rakozAset is blztosilia.

3. Kiizhaszn! tev€kenys6gek bemutatasa (tev€kenys€genk6nt)

3.1 t<ajzhaszbn tev6kenys6q megnevezese:

3.2 Kitzhaszhn tev6kehys6ghez kapcsol6d6

^4,s.n,nem sorolt eqveb kdzdss6qi, tdrsadalmi tev.

kdzleladat, iogszabAlyhely: 2011.€vi CLXXV.trv

3.5 Kdzhaszn'i

tew6!cnys69 c6lcsoporlja: Onkortr,anvz.hatar nrenti 6s trrli szeru.

tev6kenysegb6l r€szesiil6k l6tszama:

iev6kenys69 f6bb eredm6nyei:
100

ienlatik|]s k!ltaralis
osileniik ne9 a civil

reDdezv6nyek e l t r raradasdnat  er l
6s dnkorrrenyzala karberr .  A ' i rdr  me9levo
a ne 'y i  i r io . [ rac ibkao2

3 n€mz€rrdtzi egyiittm ii kiid
Pan^ereinkkel napi kapcsolaror

h i tdhr i  ve ,z i6 :3 .3 .0  Nyohta tvahy  verz i6 :1 ,1 Nyomtatva: 2021.01.26 08.17,18
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A kett6s kainylrr' itelt vezet6 eev€b szervezet esvszerrisitett I

6ves bisz6rnol6ja ds kii7ha'z rr risigi 
"reliiktct I n^_oo,

2020. iv
1. Sz€rve2et /Jogiszem6ly szerve2eti egys69 a:onostr6 adarJi

Abatij-Abariiban EGTC
1-2 Sz€khely
lranylroszim: EEEE rerepiir*:

1,1 Jogi szem€ly szervezetiegyseg

Emeret f---__l

1.2 Sz6khely

Hazeem: T----l repcsonaz: f--__l Emerer: f 
_-l

1.3 Uqyszam:

1.4 Nyilviintartasi szam:

1.5 Szervezet I Jogiszem6ly szervezeti egys6g

1:6 Szeru-e;et /Jogiszem€ly szervezeti egys6q
KepvrseroieneK neve:

mleiq /E-fiill;l! lel?El /EFId6l
FI!_EE-FTTTTTTI

E]EIEEEEEE_E_EE

2. Ta.gy€vben v€gzett alapc6l szerinti 6s kozhasznu tevikenys6qek hetr!tai6sa

nek megtelel6er e fetk€sznl& 6s a twe,z6s 6ve vott. hisze. rdblt ad6.k voI arra, hogy renr6Dyeink
rran:3,{itvetez6 6veklr€|) |rreg rsftlrrrl$abb rehat,krs rErde2r'€nyek vards!thass.ak trre9. adre reft,

. neilerzrEsek terillel!* e Uii6s forrisok et€.6sgnek rireofdolas.ahoz. teruezes€lrez rdbb id dt tLrdtrlnk
Erdsfteni tudtrk e|l€dleikd2r F€ynnmakitd6se'hk€r nre! ev6 Fanhefe'f kker, j6vat tdbb
6t cse.€ltark ebber e idoszaklra& a elmnlt 6rhez k6pest, A ko.lNru.ikecidt nagyba. segiis*e

elekt.onikrs sszr{tzaik hasz.6lara, amslre& hogy a szenrattes Je ent€( !enr voh nre9.

3. K6zhaszn6 tev6kenys6gek bemubtasa Gev6kenys€senk6nt)

3.1 Kitzhaszn! tevdkenys6q meqheve26se:

3.2 Kitzh6znri tev6kenys€ghez kapcsol6d6

Mh.nem soro l  e !yab Lozo,spq i ,  rd rsadr ln r  r !v .

kitzf eladat, jogszabdlyhely:

tev6kenys6g c€lcsoportja: Onkormenvz.hatar henti 6s tUti szerv.
tev€kenys6gb6l 16szesiil6k letszama:
tev€kenys6g f6bb eredm6nyei:

mnkddO szeruez etek tek: n rerdb en,

100

Kiliilt6 verzi6:3.3.0 Nyomtatv6ny verzi6:X,1 Nyomtatve:  2021,01,26 08, . t7 ,13



A kett6s l{i inv\.vi1el( \ ezet6 eqy6b szervezet egyszerfisiaett I
dves bisz.irrrol6ia es k ii-z hasznrisdgi melltklet I pr-oo,

2020.6v

1. szeruezet / Jogi szem6ly szervezeti osys€s azoilosir6 adatd

ba(j-Aba0jban EGTC
1,2 Sz6khely

EEEt?]
Fra?s,am: 

[2 
-_ l  

Lep'sohd, l

1.2 Sz6khely

razszam f 
'l 

reocsi5naz: f emetet: FI

1.4 Nyilvantanasi szam:

1.5 Szeruezet / Jogi szeh€ly szervezeri egyseg

1,6 szervezet / Jogi szeh6ly szervezeii egys6g
kepvisel6j6nek neve:

6 l s l 0 l 3 rlzloEE
@-@-

EEEFEEEE-E-EE

1.1Jog i  szem6ly  szcrvczc l i  egyseg

2. Targy6vben v6qzett alapc€lszerinti 6s kdzhaszn!i revekenysegek bemutatasa

3. Kijzhaszhn tev6kenys6gek bemutat6sa (tevcrkehysEgenkent)

3.1 Kiizhasznn tev6kehysCq megnevezesel

3 .2  K6zhasznU tev6kenys6ghez kapcso l6d6

Tim.lakos 6hszerv.kd20s,teleD itnfenntart6 tev.

lozf eladat, jogszabalyhely: 2011.6vi CLXXXIX.tv

iev6kenys6s c6lcsoporrja: onkornranvz.hatar menti 6s t'ili szetu

tev6kenys6sb6l r6szesill6k l6tszamal
tev€kenys6g f  6bb erednl6nyei :

100

, k|l!n.lilis hagyond.yokar 6s az 6rrdkeket , Cs6tkenen
eteressel ullyA., de a ievekenysellankkel hoz u|l!:nk a rafsadahi itn:evdkenyseg 6s a kitzO i

e. araklr{nihoz a t6.sd0 iejtaid6se dr.!ekalren.

Kitiilr6 ve12i6:3-3.0 Nyohtatvahy verzi6:1,1 Nyomtatva: 2021,01.26 08.17.18
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A kett6s kainywitelt vezetd eqvcb szerveze( egvszeriisitetr

6ves besziimokija 6s kiiTha.,znrisdgi meii'eklet ] on_u,,
2020. dv

Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys6q neve:

7, Ktizhaszn( joqallas megfllapltasahoz szukseges mutat6k

Alapadatok El626 6v (1) Targyev (2)

B. Eves iisszes bev6lel 375 376

ebbSli

C. A szem€lyi iitveclelemad6 meohatdrozott r6szenek az
ad6zd rendalkez6se szerinli f elh-aszndl6sar6l sz6l6
1996. €vi CXXVI. tttrv6ny alapjdh atutalt Ossz€g

D. Ktizszolgeltatrisi bev6tel

E. Normatfv trimogatds

F. Az Eur6paiUni6 strukturalis alaoiaibdl. illerve
a Koh6zi6a Alapb6l nynjtott temos;t{s

G. Korrigelt bevdtel [B-(C+D+E+R] 375 376

H. osszes rdiorditts (kiadds) 815 535

L Ebb6l szem 6lyi jelleg0 raforditAs

J. KozhasznU tev6kenys€g rdtordtt4sai 415 535

K. Adrtzott eredm6ny -440 -159

L, A szervezet munkri6ban kitzrem0kitdo kitzerdekU 6nkentes
rev6kenvseqet v6qz6 szem6lvek szama(a kd2erileki onkdntes tev€kAnvs6orSl s26l6
2005. evi LXxxVltl. tiirv€nynek ;nes:lelet6en)

Er6lor4s elAto6eg m utat6 i

Ecrv. 32. 5 @) a) [(81+82)/2 > l.ooa.ooo, , Ft] n tr
Ectv. 32. E (4) b) [K1+K2>=0] n a
Ectv. 32. 5 (4) c) ftt1+t2-A1-A2)/(H1+H2)>=o,251 n E

Tersadat i amogatotEag mutaii

Ecft. 32. E (5) a) [(c1+c2y(G1+G2) >=o,a2l n E
Ectv. 32.5 (s) b) KJ1+J2y(H1+H2)>=o,sl B n
Ectv. 32. 5 (5) c) [(11+12)/2>= 10 f6] n tr

Abauj-Abaujban EGTC

Kitiilt6 verzi6:3.3.0 NyohtatvAny vef zi6:1.1 Nyomtatva: 2021,01,26 08,17.18




