A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
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2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Szervezet székhelye:
1 1 3 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Tátra
15/b.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

I.

1.

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 2

0 0 0 6 0 6 9

/P k .6 0 9 5 6

1 8 0 6 7 1 0 9

/ 1 9 9 4

1

Dr. Kapronczay Stefánia

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

2 0 2 1

0 5

0

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

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

Irányítószám:

2

1 9
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

56

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

56

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

186 105

192 400

335

2 643

2 154

1 840

183 616

187 917

2 204

7 463

188 309

199 919

76 468

131 462

76 075

76 468

393

54 994

9 480

329

9 480

329

102 361

68 128

188 309

199 919

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

2 675

1 320

2 675

1 320

238 720

277 645

238 720

277 645

234 978

275 254

234 978

275 254

35 582

49 759

35 582

49 759

1 956

3 819

1 956

3 819

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

243 351

282 784

243 351

282 784

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

243 351

282 784

243 351

282 784

67 277

58 885

67 277

58 885

168 477

164 932

168 477

164 932

11 129

12 812

11 129

12 812

7. Értékcsökkenési leírás

1 589

1 301

1 589

1 301

8. Egyéb ráfordítások

5 198

1 178

5 198

1 178

417

1 494

417

1 494

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

242 958

227 790

242 958

227 790

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

242 958

227 790

242 958

227 790

393

54 994

393

54 994

393

54 994

393

54 994

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

3 302

6 204

3 302

6 204

19 683

23 644

19 683

23 644

35 582

49 759

35 582

49 759

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 3 6

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Tátra

15/b.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

I.

1.

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Ügyszám:

Ajtó:
0 1 0 0

1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ P k .6 0 9 5 6
0 2

/1 9 9 4

0 0 0 6 0 6 9

1 8 0 6 7 1 0 9

1

4 1

Dr. Kapronczay Stefánia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Alaptörvény I-IV., VI-IX., XV.,

XXIII. cikk alapvető jogok védelme, esélyegyenlőség elősegítése
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű csoportok támogatása
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

9770000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Szabad-díj
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

500
Előző év

Peres illeték megfizetése
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
250
Tárgy év
90

Előző év

Más civil szervezet támogatása

90
Tárgy év

0

200

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

590

540

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

590

540

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
elnökség

6.2 Tisztség

72
Előző év (1)

ügyvezetők
A.

Tárgyév (2)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

0
Tárgy év (2)

11 057

12 812

11 129

12 812
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

243 351

282 784

19 683

23 644

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

223 668

259 140

H. Összes ráfordítás (kiadás)

242 958

227 790

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

168 477

164 932

242 958

227 790

393

54 994

50

59

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: OR2018-45155 - Intézményi támogatás 2019-2020
Támogató megnevezése:

Open Society Fundations
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-01-01 - 2020-12-31

Támogatási összeg:

122 807 815

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

62 823 350

- tárgyévben felhasznált összeg: 63 953 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

63 953 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

44 416 608

Dologi

18 554 530

Felhalmozási

981 862

Összesen:

63 953 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: OR2020-70511 - Rendkívüli intézményi támogatás 2020-20021
Támogató megnevezése:

Open Society Foundations
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-06-1 - 2021-06-1

Támogatási összeg:

28 144 590

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

17 357 065

- tárgyévben felhasznált összeg: 17 529 329
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

28 144 590
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

8 479 148

Dologi

9 040 947

Felhalmozási

9 234

Összesen:

17 529 329
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése:

OR2019-60962 - Strenghtening organizational capacities for social base building and fundraising from local sources

Támogató megnevezése:

Open Society Foundations
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-10-01 - 2021-09-30

Támogatási összeg:

21 205 800

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

11 324 549

- tárgyévben felhasznált összeg: 11 324 549
- tárgyévben folyósított összeg:

11 026 750

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

6 625 160

Dologi

4 699 389

Felhalmozási

0

Összesen:

11 324 549
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: Media Defence - Defending media freedom in Hungary - a complex approach
Támogató megnevezése:

Media Legal Defence Initiative (MLDI)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-12-01 - 2021-11-30

Támogatási összeg:

9 013 623

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

694 490

- tárgyévben felhasznált összeg: 628 280
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

502 352

Dologi

125 928

Felhalmozási

0

Összesen:

628 280
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: Digital Freedom Fund - 002/2019
Támogató megnevezése:

Digital Freedom Fund
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-07-04 - 2021-12-31

Támogatási összeg:

1 490 582

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 002 796

- tárgyévben felhasznált összeg: 994 903
- tárgyévben folyósított összeg:

627 126

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

762 746

Dologi

232 157

Felhalmozási

0

Összesen:

994 903
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése:

Europe for Citizens Programme - 2018-1390/001-001 Citizens for Europe European Democracy Network

Támogató megnevezése:

Citizens for Europe
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-02-14 - 2020-05-09

Támogatási összeg:

6 520 610

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 271 467

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 266 008
- tárgyévben folyósított összeg:

2 134 629

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

842 466

Dologi

423 542

Felhalmozási

0

Összesen:

1 266 008
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: MLDI - 19-127 professional legal protection for journalists against novel threats for media freedom
Támogató megnevezése:

Media Legal Defence Initiative (MLDI)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-12-01 - 2020-11-30

Támogatási összeg:

9 737 783

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

8 524 327

- tárgyévben felhasznált összeg: 8 445 727
- tárgyévben folyósított összeg:

7 999 281

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

6 026 893

Dologi

2 418 834

Felhalmozási

0

Összesen:

8 445 727
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése:

Evaluation, monitoring and motivation of voter mobilization campaigns by civil society organizations EU REC-AG - 2020-2021

Támogató megnevezése:

European Commision
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-01-06 - 2022-02-05

Támogatási összeg:

6 246 722

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 223 151

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 223 151
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 469 151

Dologi

754 000

Felhalmozási

0

Összesen:

2 223 151
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: IFEX
Támogató megnevezése:

IFEX Network Building Grant
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-06-01 - 2021-05-31

Támogatási összeg:

4 581 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 548 761

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 548 761
- tárgyévben folyósított összeg:

4 581 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 548 761

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

1 548 761
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: Bertha Fellowship Programme
Támogató megnevezése:

Bertha Foundation
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018-09-01 - 2020-08-31

Támogatási összeg:

27 144 439

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

9 159 844

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 176 046
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

9 176 046
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

8 085 951

Dologi

1 073 893

Felhalmozási
Összesen:

9 159 844
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: Sigrid Rausing Trust - Intézményi támogatás 2019-2021
Támogató megnevezése:

Sigrid Rausing Trust
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019-01-01 - 2021-12-31

Támogatási összeg:

168 849 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

58 222 550

- tárgyévben felhasznált összeg: 58 222 548
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

50 767 460

Dologi

7 455 088

Felhalmozási

0

Összesen:

58 222 548
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: MAGNET KAP 2020 - 18/KAP/2020
Támogató megnevezése:

Magnet Bank Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-01-01 - 2020-12-31

Támogatási összeg:

1 007 885

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 007 885

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 007 885
- tárgyévben folyósított összeg:

1 007 885

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 007 885

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

1 007 885
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: "Protecting the Right to Protest"
Támogató megnevezése:

Wellspring - INCLO
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018-11-01 - 2020-10-31

Támogatási összeg:

44 312 312

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

20 433 346

- tárgyévben felhasznált összeg: 20 433 346
- tárgyévben folyósított összeg:

0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

17 533 094

Dologi

2 900 252

Felhalmozási

0

Összesen:

20 433 346
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: Framing Campaign
Támogató megnevezése:

Civil Liberties Union for Europe
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-06-01 - 2021-03-31

Támogatási összeg:

1 740 850

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

740 028

- tárgyévben felhasznált összeg: 696 340
- tárgyévben folyósított összeg:

1 740 850

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

696 340

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

696 340
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: Bertha Justice Fellowship Program
Támogató megnevezése:

Bertha Foundation
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-09-01 - 2022-08-31

Támogatási összeg:

29 046 165

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 448 348

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 448 348
- tárgyévben folyósított összeg:

14 056 674

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 448 348

Dologi

0

Felhalmozási

0

Összesen:

3 448 348
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.52

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: 2018-1-3079: Reclaim our Civil Space! - From local to European
Támogató megnevezése:

EEA and Norway Grants Fund
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020-08-01 - 2023-07-31

Támogatási összeg:

27 594 156

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 980 501

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 973 001
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 285 235

Dologi

353 149

Felhalmozási

334 617

Összesen:

3 973 001
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.53

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Támogatási program elnevezése: "Protecting the Right to Protest
Támogató megnevezése:

Wellspring - (INCLO)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2021-01-01 - 2022-12-31

Támogatási összeg:

23 124 218

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

15 309

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 548
- tárgyévben folyósított összeg:

10 490 720

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

4 548

Felhalmozási

0

Összesen:

4 548
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.53

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Kitöltő verzió:3.5.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.05.28 17.54.53

Társaság a Szabadságjogokért
1136 Budapest, Tátra utca 15. b
Adószám: 18067109-1-41
Nyilvántartási szám: 01-02-0006069
KSH-szám: 18067109-8899-529-01

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2020. évi
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves
beszámolójához

Budapest, 2021.05.19.

Készült a FORINT-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Kiegészítő melléklet

Társaság a Szabadságjogokért

Általános rész
A Társaság a Szabadságjogokért tevékenységét 1994. évben kezdte meg.
A civil szervezet egyesületként működik, tagjainak száma 26 fő, és közhasznú jogállással rendelkezik.
A civil szervezet alaptevékenysége:
 ingyenes jogi tanácsadást nyújt az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett polgárok számára a programok
által lefedett ügyekben (TASZ Jogsegélyszolgálat)
 stratégiailag fontos ügyekben ingyenes jogi képviseletet biztosít
 kezdeményezi jogszabályok megalkotását, módosítását, a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatását
 felhívja a figyelmet az emberi jogi szempontok érvényesítésére a jogszabályok szakmai előkészítése során
 jogtudatosító képzéseket tart egyes, a tevékenységéhez kapcsolódó témákban
 tájékoztató kiadványokat és videókat készít
 rendszeresen tájékoztatja a sajtót álláspontjáról
 vitafórumokat, konferenciákat rendez
 beszámol tevékenységéről honlapján, blogjában, a közösségi médiában (Facebook, Twitter, Tumblr), és
hírlevelén keresztül
e tevékenységek során számos hazai és külföldi emberi jogi szervezettel, intézménnyel működik együtt.
Székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 15/b. I/1.
Internetes honlapja: https://tasz.hu/
A beszámoló elfogadására jogosult szerv a Közgyűlés, azt aláírásával dr. Kapronczay Stefánia ügyvezető igazgató
hitelesíti.
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató
neve: Rekontó Kft, elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. utca 27.
Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy neve: Láng Noémi. Regisztrációs száma: MKVK 007390.
A civil szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező, de a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Vaszkóné Szolga Zsuzsanna (2045 Törökbálint, Flóra utca
14.), nyilvántartási száma: MKVK 001398.
A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálatáért könyvvizsgálati díjat számított fel, melynek összegéről a
könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére a civil szervezet tájékoztatást ad. A
könyvvizsgáló számára kizárólag a könyvvizsgálatért történt díjfizetés.
A mérlegkészítés pénzneme Ft.
REKONTÓ KFT
A mérlegkészítés időpontja 2021.03.20.
Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5)
bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A
fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika
A civil szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit, a 479/2016
(XII.28.) Kormányrendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv (Civil tv.) és a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásait. Ez biztosítja azt,
hogy a civil szervezet beszámolója reálisan mutatja a szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai
helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.
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Mérlegét a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 3. sz. melléklete, eredménykimutatását ugyanezen jogszabály 4. sz.
melléklet szerint készíti. Közhasznúsági melléklete a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet melléklete szerinti
adattartalommal készíti. Mindezekhez az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített PK-642 számú űrlapot
használja.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és
részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges
számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.
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. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta
meg. A támogatások felhasználásának elkülönítését gyűjtőszámos rendszer vezetésével végzi.
A szervezet a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.
Értékcsökkenési leírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor a szervezet az eszközök elhasználódási ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési
értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.
A támogatásból finanszírozott befektetett eszközök esetén a támogatásból származó bevétellel összhangban kerül az
eszköz értéke elszámolásra a költségek közé.
Ezekben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Nem jelentős maradványérték:
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos
élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.
Ha a szervezet szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő
értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának
időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be,
akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a
kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen
magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális
jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy
megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve
használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető.
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a
beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a
mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem
használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a
beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján
meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése
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esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
A szervezet az immateriális javakról és tárgyi eszközökről mennyiségben és értékben analitikát vezet, a főkönyvvel való
egyeztetés a mérleg fordulónapjával történik.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.
Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb
személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két
vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli
elhatárolás számlát alkalmaz.
A civil szervezet tevékenységének jellemzői alapján határozza meg a kivételes nagyságú, illetve előfordulású tételeket:
Kivételes nagyságú bevétel az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő bevétel, amely eléri vagy
meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevétel 30 százalékát.
Kivételes nagyságú költség vagy ráfordítás az egy gazdasági eseményből, egy szerződésből eredő költség, amely eléri
vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költség és ráfordítás együttes
értékének 30 százalékát.
Kivételes előfordulású bevétel minden olyan bevétel, illetve költség vagy ráfordítás, amely nincs szoros
összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban a szervezet alaptevékenységével, rendszeres tevékenységén kívül esik, a
bekövetkezése eseti jellegű.
Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független)
abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a
mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.
A civil szervezet kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat. Kizárólag alaptevékenységet folytat, kizárólag úgy vállal
kötelezettségeket, hogy az ne veszélyeztesse az alapcél szerinti tevékenysége ellátását és működésének fenntartását.
A mérlegkészítésig a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.
Tájékoztató rész
Munkavállalók létszámadatai
Állománycsoport
Átlagos statisztikai létszám (fő)

Fizikai

Szellemi
0

29

A szervezet munkáját 2020-ban 59 fő önkéntes segítette, akik összesen 928 munkaórát teljesítettek.
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Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A szervezet szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor)
megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.
A készletek között logózott TASZ pólók, kulacsok, pulcsik és maszkok találhatók, melyeket a szervezet az
adományozóinak, illetve rendezvényein oszt szét.
A társaság a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.
Az aktív időbeli elhatárolások között utófinanszírozott támogatási bevételek (7.291 ezer Ft), illetve előre kifizetett
jövőbeni költségek (172 ezer Ft) kerültek elszámolásra.
A szervezetnek nincs öt évnél hosszabb futamidejű, sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.
A passzív időbeli elhatárolások között a tárgyévben befolyt, fel nem használt támogatási programból származó
bevételek (40.641 ezer Ft), támogatási programhoz kapcsolódó halasztott bevételek (készlethez kapcsolódó 1.911 ezer
Ft) és fel nem használt SZJA1% bevételek (23.599 ezer Ft) kerültek elszámolásra. illetve az utólag számlázott tárgy évet
érintő költségek (1.977 ezer Ft).
Jövőbeni fizetési kötelezettségek, melyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bírnak, nincsenek.
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások a tárgy évben nem voltak.
A bevételek és a költségek között elszámolásra került az önkéntesek által végzett munkaórák 350/2011. (XII.30.)
Kormányrendelet szerinti értéke (2.097 ezer Ft).
A bevételek között elkülönítetten kerültek elszámolásra azoknak az adományoknak az értéke, melyekről a civil
szervezet adókedvezményre jogosító igazolást adott ki, ennek értéke 2.550 ezer Ft.
Mutatószámok
Vagyoni helyzet mutatószámai
A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 0,00% volt, tárgyévben 0,02%. (A/(A+B+C)*100)
A forgóeszközök aránya előző évben 98,83% volt, tárgyévben 98,82%. (B/(A+B+C)*100)
Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya nem változott.
Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 40,64% volt, tárgyévben 46,93%. (D/(Források
összesen)*100)
Az eladósodottság aránya tárgyévben 0,19%, előző évben 5,03% volt. (F/(A+B+C)*100)
A nettó eladósodottság tárgyévben -0,73%, előző évben 0,1% volt. ((F-BII)/D)
Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 189.961 ezer Ft, előző évben 178.829 ezer Ft volt.
((B+C)-FIII)
Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 212,63%, előző évben 233,86% volt. ((B+C-FIII)/D*100)
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A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 0,4%, előző évben 12,4% volt. (F/D*100)
Pénzügyi helyzet mutatószámai
A likviditási ráta értéke tárgyévben 521,1 előző évben 19,63 volt. (B/FIII)
A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 517,74, míg előző évben 19,6 volt. (B-BI/FIII)
A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 336,36, előző évben 19,37 volt. ((BIII+BIV)/FIII)
A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,88, előző évben 1,68. ((B+C+)/(FIII+G))
A fenti mutatók alapján elmondható, hogy szervezetünk likviditása jó. A nagy eltérést az előző évhez képest az okozza,
hogy a decemberi béreken kívül azok terheinek átutalása is megtörtént a NAV felé még az év vége előtt.
Az adósság visszafizető képesség tárgyévben 155,94, előző évben 0,21 volt. ((Tárgyévi eredmény+écs.)/F)
Jövedelmezőségi mutatók nem értelmezhetők a szervezet nonprofit jellege miatt, a fenti mutatók azonban
alátámasztják a felelős és kiegyensúlyozott gazdálkodást.
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