3. számú melléklet a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelethez
A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének előírt tagolása az
egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetné

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
I.
Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1 +-2)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1 – E/1 – E/4)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1 – F/1 – F/4)
H Nem pénzben realizált eredmény (+-1 +-2)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II – E/2 –
E/3)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2 – F/2 –
F/3)
I. Adózás előtti eredmény (B/1 – F/1) +- H/2
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/3+E/3)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
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Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1.
Bérköltség
ebből - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2.
Személyi jellegű egyé kifizetések
3.
Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
ebből az e rendelet 16.§(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és
továbbutalt, illetve átadott támogatás
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