
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

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

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

"Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia" Kollégium
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

"Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia" Kollégium

Adatok ezer forintban

73 200

73 200

73 200

-6 737 -6 720

-5 450 -6 736

-1 287 16

6 810 6 920

6 810 6 920

73 200
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

"Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia" Kollégium

Adatok ezer forintban

70 935 87 262 70 935 87 262

47 754 64 247 47 754 64 247

70 935 87 262 70 935 87 262

1 721 1 761 1 721 1 761

70 501 85 485 70 501 85 485

72 222 87 246 72 222 87 246

-1 287 16 -1 287 16

-1 287 16 -1 287 16
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

"Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia" Kollégium

Adatok ezer forintban

23 180 23 014 23 180 23 014

23 180 23 014 23 180 23 014
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

"Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia" Kollégium

Adatok ezer forintban

70 935 87 262

23 180 23 014

47 755 64 248

72 222 87 246

70 501 85 485

-1 287 16
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

"Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia" Kollégium
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Kiegészítő melléklet 

1. Általános összefoglalás 

A kiegészítő melléklet a „Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia” Kollégium köznevelési 
intézmény 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszak gazdasági 
tevékenységéről készült. 

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 
többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az érvényben levő 
adótörvények szolgáltak. 

„Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia” Kollégium 
Az Intézmény hivatalos neve: „Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia” Kollégium 
Az Intézmény típusa: kollégium – Alapítványi fenntartású kollégium 
Alapító neve, székhelye: „A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért” Alapítvány 
          8086 Felcsút, Fő utca 176. 
Fenntartó neve, székhelye: „A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért” Alapítvány 
    8086 Felcsút, Fő utca 176. 
 
OM azonosító: 200794 
Székhely:  8086 Felcsút, Fő út 176. 
Alapfeladata:  kollégiumi ellátás 
 
Szakfeladata: 

 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás 
 552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely szolgáltatás 
 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
 562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése 
 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 

Az Intézmény adószáma: 18019412-1-07 

Az intézmény képviseletére jogosult: Kiss Zoltán 

Az Intézménynek használati joga van a Kollégium épülete felett. Az intézmény ingó vagyona 
fölött a Fenntartó önállóan jogosult rendelkezni. 
 
Az Intézmény gazdálkodása: A Kollégium részben önálló gazdálkodású szervezet. A 
gazdasági, pénzügyi feladatokat, továbbá a munkáltatói jogkörrel összefüggő adminisztrációs 
teendőket a Fenntartó látja el. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat a saját tulajdonú 
eszközök felett, továbbá a költségvetés keretein belüli bérgazdálkodást, az Intézmény 
igazgatója gyakorolja, a Fenntartó felügyeletével. Az Intézmény dolgozói feletti munkáltatói 
jogkört az Intézmény igazgatója gyakorolja. 
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2. A beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés 

A könyvvezetés módja, beszámoló formája 

Az Intézmény könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget, 
„A” típusú mérleget és „A” (összköltség) típusú eredmény kimutatást készít.  

A „Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia” Kollégium 2021-es év gazdálkodásáról éves 
beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően. Az 
egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. 

A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok 
számjeleit és megnevezését a számlatükörben foglalta össze az Intézmény. A számlatükör és a 
szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy az Intézmény a könyveit a számviteli törvény 
előírásai szerint vezesse. 

Az Intézmény a felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 
5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső 
információk rendelkezésre álljanak. Az Intézmény a 6-7. számlaosztályokat nem használja. 

Üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó 
árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb 
bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű 
ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének 
különbözeteként állapítja meg. 

A pénzügyi műveletek bevételei és pénzügyi műveletek ráfordításai között az Intézmény a 
számviteli törvény előírásai szerinti tételeket (árfolyam differenciákat, kamatokat, 
kamatjellegű tételeket) mutatja ki. 

Az Intézmény összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére nem kötelezett. 

Könyvvezetés pénzneme: az Intézmény a könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős 
könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 

Üzleti év  

A beszámoló a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakot öleli fel.  

A mérleg fordulónapja 2021.12.31 

Mérlegkészítés időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott 
időpontja a tárgyévet követő május 31. 
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A beszámoló készítésért felelős 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy 
mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 
(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős szervezet, illetve személy 
neve és regisztrálási száma: Hamar Attila Albertné, regisztrációs száma: 168729 

Könyvvizsgálat: 

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló nem 
ellenőrizte. 

Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, 
ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített 
beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 millió forintot meghaladja. Ebben 
az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, 
hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. A megbízható és valós 
képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző 
üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások 
kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A 
hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő 
mellékletében kell bemutatni. 

Lényeges hibák értelmezése 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha 
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott 
saját tőke legalább 20%-kal változik. 

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 

Az Intézmény minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az 
eszközök forrásának állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot állít ki. A 
szabályszerűen kiállított bizonylatok adatait pedig a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíti. A 
nyilvántartások és bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetősége biztosított. 

Jelen kiegészítő melléklet a számviteli törvény 16.§ (5) bekezdése szerint azokat az 
információkat tartalmazza, amelyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A 
fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg. 

Számviteli alapelvek 

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Számviteli törvényben meghatározott 
alapelvek érvényesülnek.  
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3. Az eszközök és források értékelése 

Immateriális javak, tárgyi eszközök 

Az Intézmény nem rendelkezik Befektetett eszközökkel, ezeket az eszközöket a fenntartó 
biztosítja az Intézmény részére. 

Készletek 

Az Intézmény nem rendelkezik készletekkel. 

Követelések 

Az Intézménynek 2021.-es üzleti évben nem voltak követelései. 

Értékpapírok 

Az Intézmény nem rendelkezik értékpapírokkal. 

Forgóeszközök 

A forgóeszközök állománya 200 ezer Ft, amely 100%-ban a Pénzeszközök egyenlege: 

Megnevezés Összeg 
Pénztár számla 154.280 Ft
Bankbetét 45.278 Ft

Összesen: 199.558 Ft

Aktív időbeli elhatárolások 

Év végi záró egyenlege:    0 ezer Ft 

A mérlegben szereplő források értékelése 

Saját tőke 

Az Intézmény saját tőkéje:   -6.720 ezer Ft 

Jegyzett tőke 

Záró értéke a mérleg fordulónapján 0 ezer Ft. 

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a vállalkozásnál: 0 ezer Ft 

Tőketartalék 

Értéke évzáráskor 0 ezer Ft. 

Eredménytartalék 

Az előző évek eredményeinek halmozott egyenlege: -6.736 ezer Ft 
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Lekötött tartalék 

Értéke évzáráskor:   0 ezer Ft 

Értékelési tartalék 

Értéke évzáráskor 0 ezer Ft 

Adózott eredmény:   16 eFt (nyereség) 

Céltartalékok:   0 eFt 

Nincs az Intézménynek garanciális és egyéb, jogszabály által előírt kötelezettsége, ezért a 
várható kötelezettségekre céltartalékot nem képzett. 

Kötelezettségek 

A hosszú lejáratú kötelezettségek 

Év végi záró állomány:   0 ezer Ft 

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége a vállalkozásnak nincs.  

A rövid lejáratú kötelezettségek 

Év végi záró állománya a mérlegben:  6.920 ezer Ft. 

Megnevezés Összeg 
Személyi jövedelemadó 785 000 Ft
Jövedelem elszámolási számla 4 369 505 Ft
Fel nem vett munkabér 148 577 Ft
TB elszámolási kötelezettség (járulékok) 1.617 000 Ft
Letiltások 79 880 Ft
Összesen: 6.920.082 Ft 

Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolás:   0 ezer Ft 

4. Az eredmény kimutatásban szereplő értékek bemutatása 

Az Intézmény "A" típusú, összköltség szemléletű eredmény kimutatást készít, a felmerült 
költségeit költség nemenként számolja el. 

Az Intézmény kizárólag normatív támogatásból és fenntartói támogatásból gazdálkodik. 
Bevételek bemutatása (adatok eFt-ban): 

 Tevékenység  2020  2021 

Alapítótól kapott támogatás 47 754 64 247 
Központi költségvetéstől kapott normatív támogatás 23.180 23.014 
 Összesen 70.937 87.261 
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Költségek, ráfordítások          eFt 
 

  2020 2021 

igénybevett szolgáltatások (52) 1.526 1.526

egyéb szolgáltatások (53) 195 236

személyi jellegű ráfordítások 
(54-55-56) 

70.501  85.485 

Összesen 72.222 87.247

A létszám- és bérgazdálkodás főbb adatai 

A vállalkozás bérköltségként 61 481 ezer Ft-ot fizetett ki a tárgyidőszakban.  

Az átlagos állományi létszám a 2021. évben 9 fő volt. 

A dolgozók bérezési formája: havi  

A tárgyévi személyi jellegű egyéb kifizetések nem voltak. 

5. Tájékoztató adatok 

Az Intézménynek 2021-ben társasági adó és iparűzési adó fizetési kötelezettségei nem 
keletkeztek. 

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, 
környezetre káros anyagok nincsenek. Az Intézmény tulajdonában, környezetvédelmi 
garanciális kötelezettsége sincs. 

 
Felcsút, 2022. május 27.  


