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Statisztikai számjel

Cégjegyzék szám

pannon korlátolt felelősségű Európai Terü|eti Társulás
7621 Pécs Széchenyi tér 9

Egyszerűsített éves beszámoló
c,

2021.
üzleti évről

pécs, 2o22.május

04,'-*",T*:.1§l*i,|ffi{i:

i]arrkszárnlaszarr,:riigióó.,rro'ru',n'Jfu
Merza Péter János

Cégjegyzék szám

Pannon Korlátolt felelősségű Európai Területi Társulás

MÉRLEG

2021.12.31

MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Atétel megnevezése

l.

Előző év

EreleKIeIen eszKozök (02.+03.+64."or'

508

114

508

114

27 049

79 529

lMMATER|ÁHS JAVAK
Á

Tárgyév

onlzt

r"trNZUciYl EsZKoZoK
(Uo.?U /.+Uö.+09.sor)
VÉ

Éoretzn

l

a

Ico

1 968

25 893

77 561

DÉltzeozrzA

c.

Aktív időbeli elhatárolások
1A^

l

lvA]\, U§§ZESEN (01.+05.+1 6."or'

55 412

52 464

82 969

132 107

MÉRLEG Források (passzívák)
adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése
42

9dJql l9Ke (l \r.i14.+1

lJ.

l.

14,

ll.

5.+1 6.+1 7.+Í 8.+1

JEGYZETT,DE MÉGBE NEM F|ZETETT TŐKE

TŐKrtapral

lo.

lV,

EREDMÉNYTARTALÉK

17,

V

LEKÖTÖTT TARTALÉK

18.

Vl.

ÉnrÉxEt_Ést
TARTALÉK

1q

Vll. ADó7óTT

;
21,
22

(Z

l. HATRASoROLT
KÖ
ll, HosSZÚ lrLAnnr

-

G)

-4 712

-12 327

_7 616

14 419

95 296

69 185

95 296

69 185

EDEnnrÉNlv

E. Céltartalékok
a. rOt.t"."tt"eg"t

ponnÁsox

2 092

Ér<

lll, RÖVlD L-rlÁnnr
G. Passziv iagO"li
26.

Tárgyév

-12 328

JEGYZETT TŐKE

Ill.

,l5.

9,sor)

Előző év

"tr,utffi
(pnss

- Keltezés: Pécs,2022. május 04,
Készült az ELZA elektronikus zárást
támogató programmal.
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Statisztikai számjel

Cégjegyzék szám

pannon korlátolt felelősségű Európai
Területi Társutás

EREDMÉNYKlMUTATÁS
2021.01.01 - 2021.12.31

"l"

eReontt

(összköltség

Énvxllu

urnrÁs

eljárással)

adatok ezer Ft-ban

Atétel megnevezése
l.

ll,
lll.

tsgyeb bevételek

Anyagjellegű ráfordítások

V,

Személyi jellegű ráfordítások

Vll.

A

Ertékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
UZEMl (UzLETl) TEVEKENYsEG EREDMÉNYE (l.+/-ll.+lll,-lV.-V.-Vl._Vll.)
Pénzügyi múveletek bevételei

lx.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PENZUGYl

c.

ADózÁs ELóTT EREDMÉNY

x.

Adóíizetési kötelezettség

EREDMENYE (Vlll.-lx.)
(+^A.+/-B.)

ADózoTT EREDMÉNY (+lc.-x.)

Keltezés: Pécs,2022,

1í 6 236

287 247

47 460

36 689

38 059

43

653

Vlll.

D.

Tárgyév

Aktivált saját teljesítmények értéke

lV.

Vl.

Előző év

Ertékesítésnettó árbevétele

május 04.

Készült az ELZA etektronikus zárást támogató programmat.

í60
394

8í0

192 017

-4 746

14 987

34

1 458

991

4 116

880

-2 658

111

-7 404

í5 098

212

679

-7 616

14 419

KIEGÉszíTó unlr,nrlnr
A PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
2021. évi Egyszerűsített lÍves

Beszámolójához

I.

A Társulás bemutatása

l. A társulás adatai
Szervezet megnevezése; PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Társulás
Besoro|ása: egyéb szervezet

Bejegy ző bíróság: Fővárosi Törvényszék
Bejegyzési száma: l l.Pk.65.004 /201211.
Bejegyezve: 2012. április l 8. jogerős 2012. május 09.
Területi adóhivatal: NAV Baranya megyei lgazgatóság
Adószám: 1 8287053-1-02 (kiadva 2012.05.1Á
)
Közösségi adószám; HU l 8287053
Statisztikai szám: 1 8287 053 -9499 -1 44-02
KKM nyilvántartási szám: 10
A társulás elnöke: dr. Óri Lászlő

A társulás igazgatőja: Merza Péter János
2. A társu|ás székhe|ye. fióktelepek

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Fióktelepek:
7 570 Barcs, Köztársaság utca l . Magyarország
40000 Csáktornya, Rudeva Bo§kovióa 22., Hirvátország
3 1 000_ Eszék, Ulica Stjepana Radióa 4. Horvátország
7621 Pécs Mária utca 3.

3.

A társulás tevékenysége

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
4. Taeok

A társulás

AlaPszabá|Ya tatl.almazza a társulás alapító tagait. A Társulás
tagai a Magyarország, Horvátors zág és a
terÜletén elhelyezkedő magyaí, horvat és szlovén szervezetek.
zoií. evaen61 tagja volt a társu_
ifr'"""";'KÖztársaság
2021.évben azalábbi változások voltak a tagjegyzékben:

A Társulásból Gadács 2020, július 30. napjával, Misefa 2021. január
2021. április 27 . naplával törölte a nyilvánártásból.

l. napjával kilépett, mely településeket a KKM

KiléPett továbbá a Társulásból2020. december l5. napjával
Kiskutas és 202l.január 1. napjávalMisefa (azonban
a
Társulást csak a 2021, március 23-ai kÖzgyűlést kovetőLn
értesítettékerről), valam int 202l.június 30. napjával
Siófok,
2021, jÚIius 3l, naP-jával Tolna megye zÓ)t. december
,
21. napjával orbányosfa, 2021. decőmber 3l. napjával
Fonyód.
a Társulás Úron követk ező közgyűlér. i'ug};u.;ouá,
melyet követően kerül sor a KKM nyilván_
áff'r"rllT;",á,:Xi#:5. Társulás vezetőie
Igazgató: Merza Péter János 7633 Pécs, Lugos utca l
6.

A beszámoló aláírására illetékes társulást képviselő személy: Merza péter
János

2
A társulásnál

3 tagú felügyelő bizottság rnűködik.

A közgyűlések között

9 tagú elnökség irányítja a társulás működését.

A társulás kÖnYvvizsgálója, TVH-Audit Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Könyvelő Kft
7621pécs, Ferencesek
31. MKVK 0095l
Könyvvizsgálatéú felelős személy: Vuics Ágnes Eszter MKVK 001635

A kÖnYvvizsgálÓ

a

könyvvizsgálói

tevékenyiégen kívüli más jellegű munkát nem végzett.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató
feladata.
neve, székhelye: Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft., 7634 Pécs,
Koriács

A

utcája

kÖnyvviteli feladatok irányitásáétl- felelős: PintérnéKönózöl

005057

Béla u. 6.

Ágnes könyvvizsgálő,

A külső szolgálíaíó

nyilvántarlási száma:

MKVK

IL A tárgYévi beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer,
azok főbb jellemzői
könvvvezetés módia

A kÖnYveket a kettős kÖnYvvitel rendszerében vezeti a Társulás. A könyvelésre kiadott
számlacsoport okat, számlákat,
al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatük-örbe
fogja össze.
Az egyes projektek elszámolása munkaszámosan történik.

A

társulás számviteli Politikájának összeállításakor figyelembe vette
a számviteli törvény alapelveit. Ezbiztosítja azt,
hogy a társulás beszámolója reálisan mutada a társulás-vagyoni
és pénzúgyihelyzetét.
A beszámoló pénzneme forint.
A társulás egyszerűsített éves beszámolót készít,közhasznúsági jelentéssel.

Az egyszerűsített beszámoló

.
.
.
.

részétképezi:

Mérleg,
Eredmény-kimutatás,

Kiegészítőmelléklet,
Közhasznúságijelentés

Azüzleti év mérleg fordulónapja:

A beszámoló készítésének
dátuma:

202l. december 3l.
2022. január

3l.

Jelen kiegészítő melléklet a számvitelrőlszóló 2000. éviC
sz, törvény l6§. (5) bekezdése szerint azokataz információ_
kattartalmazza, melyek a nyilvánosságrahozatal szempontjábót
rontásat. A Íontosságot a haszon_ráfordítás elve alap_
jánhatároztuk meg.

A mérleg a számvitelről szóló 2000. évi C sz. törvény 1. sz. melléklete
szerinti ,,A" változatnak megí,elelő tagolással és
tartalommal készül.
Az eredmény-kimutatás a számvitelről szóló 2000. évi C sz. törvény
2. sz. melléklete szerinti tagolással

készül,

A költségelszámolás Összköltség eljárással töfténik, elsődleges 5.
számlaosztály szerinti könyveléssel .
tálY tagolása biztosída, hogy rnind a külső, mind a belső
infórmációk rendelke zésre
álljanak.

és tartalommal

Az 5. számlaosz_

Nincsenek eltérések az alkalmazott mérlegkészítésimódszerek
és a számviteli törvény előírásai között,
Lényegességkritérium ai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősüI a beszámoló szempontjából
minden olyan információ, amelynek elha_
gYása vagY téves bemutatása befolyásolja a beszámoló
adatait, a felhasználó döntéseit.

a

J
Jelentős összegű hiba

Jelentős Összegű a hiba, ha Í'eltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon
évet érintően - megállapított hibák,
hibahatások eredmérrYt, Saját tőkét növelő-csökkentő
értékénekegyüttes (előjeltől ftiggetlen) risszegó mághaladja az
ellenőrzÖtt Üzleti év mérlegfőösszegérrek 2 százalékát, illetve, ha a"inérlegfőtisszeg
z JÍazarckanem"haladjá meg a,
millió forintot, akkor az 1 rnillió forintot.
Ebben az esetben afeltárt hibák hatása atárgyévi beszámolóban nem
a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
1

A jelentős Összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön
oszlopban kelI kimutatni.

Vevőnként, adósónként kisösszegű követelések értéke
Vevőnként, adósónként kisösszegű követeléseknek minősítjük azokata követeléseket,
melyek összege nem haladja meg
a 50 eFt-ot.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség
Azokat a kÖveteléseket, amelyeknél a végrehajtással kapcsolatos költségek azonosak
a követelés várhatóan behajtható
összegével, behajthatatlan követelésnek

m

inősítjük.

Ertékelési módszerek és eliárások

Az jmmateriális

_javak ténYleges beszerzési áron, a tárgyi eszközök
lyet az elszámolt amortizáciő csökkent.

tényleges beszerzési áron kerülnek éftéke1ésre,ame-

BizonYos vagYoni eszkÖzÖk azok eredeti állapotának helyreállítása vagy használati
idejük meghosszabbítása érdekében
tÖfténő felújításakor a felújítási éftéketa vagyoni eszköztruttó értékére
kerül aktiválásra.

A PénzÜgYi eszkÖzÖket és értékPapírokat az esetleges értékvesztéssel korrigálva
társulás.

-

bekerülési értékentartja nyilván a

A társulás analitikus nyilvántartástvezetvevői követeléseiről és a szállítói tartozásairól.
A munkabérek, egyéb személyi
jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének
a bérszámfejtés keretében tesz
eleget.

A két vagY

tÖbb évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt
hatásának kiszűréséreaktív és passzív időbeli
elhatárolás számlát alkalmaz a társulás.

Devizaértékelések

A devlzaszámlán lévő devizák, külfÖldi pénzéríékreszóló egyéb kötelezettségek forintra
történő áíszámitása aMagyar
Nemzeti Bank által közzéteít devizaárfolyamon történik.
Az értékcsökkenési leírás módszerei

Az évenkéntelszámolandó értékcsökkenésmegtervez

ése - az egyedi eszköz várható használaía, ebből adódó
élettarta_
ma, ftzikai és erkÖlcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervÜett
maradványértékfigyelembevételével - általában az
eszköz b ekerü l és i (bruttó) értékének ar ány áb an történ i k.
Az értékcsÖkkenéstervezésekor a cégazeszközök elhasználódásának ideje
fiiggvényében

lineáris leírást alkalmazott.

A 200,000 Ft egYedi beszerzési értékalatti vagyoni értékűjogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke
(kis értékűÍárgyi eszköz) használatbavételkor-egy összegben
Lerül leírásra. Ebben u,
az értékcsökkenési leírást
tervezni nem kell.
"ró.n
Nem jelentős maradványérték:
A maradvánYérték nulla.Összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás
tervezése során, ha
élettaftama végénvárhat Óan realizálható értéÉÓvalószínűsíthetően
nem haladja meg a l00 eFt-ot.

az eszközhasznos

Ha a társulás szempontjából meghaíározó jelentőségű tárgyi
eszközöknél azévenkéntelszámolásra kerülő értékcsökke_
nés megállaPÍtásakor (megtervezésekor) figyele.ti uetilo.ülményekben
(az adoít eszközhasználatának időtartamá_
ban, az adott eszkÖz értékébenvagy a vartliía maradványértékben)
iény.g", változáskövetkezett be, terven felüli éfték_
csökkenést keIl elszánolni.

Terven felÜli értékcsÖkkenéstkell az immateriális j ószágnál,
aíárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha

4

o
o

aZ immateriális

j Ószág, a tárgYi eszköz (ide nem
éftve a beruházást) könyv szerinti éftéketartósan és jelentősen
magasabb, mint ezen eszközpiaci értéke;
az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideéftve a beruházást is)
értéketaftósan lecsökken, mert azimmateriá_
lis jószág, a tárgYi eszkÖz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási
tevékeny ség változása miatt felesúgesse

vált, vagY me€rongálódás,

o
o
o
o

megsemmisülés, illetve hiány következtében róndéltetesének megfelelően
nem

használható, illetve használhatatlan;
a vagYoni értékűjog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan
vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

a befejezett kísérleti fejlesztés révénmegvalósuló tevékenységet Uorlíioziáu
vagy megszüntetik, illetve az
eredménytelen
lesz.

aZ Üzleti vagY cégértékkÖnyv szerinti értéke-

ajövőbeni gazdaságihasznokra vonatkozó várakozásokat befo_
lYásoló kÖrÜlménYek változása következtében - á,tórun éielentősen
meghaladja annak piaci értékét(avárha_

tó megtérülésként meghatározott összeget).

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés
a már leírt, illetve aíervzzetímaradvány_
értéketelér-t immateriális jószágná1, tárgyi eszköznél.

Ertékcsokkenés elszámolása:

Az értékcsÖkkenéselszámo]ásának alapja az eszköz bruttó értéke. Az elszámolás
a használatba vételt követően, azon_
nal, illetve külön aktiválási jegyzőkönyv esetén attól számítottan
történik.
Az értékcsökkenés elszámolására évenként kerül sor.
Az évenkéntelszámolásra kerülő értékcsökkenésmegállapításakor figyelembe
vett körülményekben lényeges változás

nem következettbe.

A mérlegkészítésés értékelésmódszereinek változásai
Az értékelésieljárások az előző évhez képest nem változtak.
Függő kötelezettségek

A Társulásnak nincsenek ftiggő kötelezettségei.
A

m

érleg ford u lóna

pj

a utá n beköve tkezett esem ények

A

fordulónapja után nem tÖrtént olyan esemén y, amely jelentős
hatással lenne a Társulás 2021.12.31_i éves be_
1ér]eg
számolőjára.

A Társulásnak nincs

A

Társu l ásnak

n

5 évnélhosszabb futamidejű kötelezettsége.

incs zál o gogga|,

gar anciáv

al

b

izto s ított köte

l

ezettsé ge.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A társulás befektetett eszközeinek értékel l4 eFt, amely az

előző év végén508 e forint volt.

A társulás tárgyévben beruházást nem hajtott végre.
Az immateriális javaknál a növekedés ertete o eFt, elszámolt értékcsökkenés

0 eFt.

Tárgyi eszkÖzÖknél 0 eFt ér'tékűeszkÖzbeszerzés történt,
azelszámolttárgyéviértékcsökkenés 394 eFt.
Tárgyi eszközök
számlaosztály
113

143
145
1631
Osszesen

bruttó értéke(eFt-ban)

Nyitó érték

Növekedés

503
1

479

419
0

2 401

EIszámolt értékcsökkenés (e Ft-ban)

csökkenés

zárő érték

0
0
0
0

0

0

0

0

503

0
0

1479
419
0

240l

5

számlaosztály

Nyitó érték

113

l43
I45
l63 l

l

Osszesen

Növekedés

csökkenés

zárő érték

503

0

970

0

394

419

0

0

0

0

0

0

394

0

0

2286

892

503
1

364

4l9

Befektetett pénzügyi eszközzel a társulás nem rendelkezik.

Forgóeszközök
2020.december 3l.
2021. december 31.

A változás 52

27 049 eFt
79 529 eFt

480 eFt növekedés.

A társulás készletekkel nem rendelkezett

sem

az előző évben sem

a tárgyévben.

éft.ékeelőző év végénl l56 eFt, tárgyév végén1 968 eFt.
TárgYév végéna társulás tagjai által 2020-202L ovié ue nJm fizetett
tagdíjak kerültek kimutatásra.

A kóvetelések

Ertékpapírokkal a társulás nem rendelkezik.
pénzeszközök:
2020,december 3l.
2021. december31.

25 893 eFt
71 561 eFt.

A társulás Pénzári Pénzkészlete a Forint pénzíárban 58 eFt, avalutapénztárban

416,03 kuna 20 eFt,

Szám|avezető pénzintézet az OTP Bank,

A bankszámlákon év végénmeglévő devizás tételek átérlékelése
megtöftént.

A bankszámlákon év végénrendelk ezésre álló pénzeszköz
A

ktív időbeli

elh

él-téke 17"483

eFt.

atárolás

2O20.december 31.
202 l. december 3 l.

_

55 412 eFt
52 464 eFt.

A bevételek aktíV időbeli elhatárolása 2 948 e Ft-tal csökke nt
az előzőévhez képest.
A mérleg fordulónapot követően több folyamatban lévő pro;ettre
elszámolást, ezek alaPján került kiszámításra és konyvelésre
a,
SZámViteIi

nyqtoft be a társulás időközi elszámolást, illetve vég_

"gy.ri.o;"ktek

támogatás értéke.

Politiká-ia uluPL.]l.,,J_"l9ntős összegű a hiba, ha leltárásának évéberraz ellenőrzések
során _ ugyanazon évet
érintően - megállapított hibák, lribahatások e"redményi,
saját tőkét rrovelő-cs<ikkentő értékénekegyüttes (előjeltől
füg_
getlen) Összege nreghaladja az ellenőrzöít üzleti
évinérlógfőörrr.gé,r.k 2 százalékát, ill;tv;, ha a nrérlegfőösszeg
2
szá.zaléka rrem haladja filegaz 1 rnillió forirrtot, akkor
az t rnittio foiirrtot.
Ebben az esetben afeltárt hibák_hatása atárgyévi
beszámolóban nem
.lYlll g
a lgl6JvYr
tárgyéviadatok
au4lvN között,hanem
t|.1llgllt elKulonttetten,
elkülönítetten
előző évek módosításaként kerül bemutatásra]
^UZU[L,
A jelentős Összegű hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban
külön oszlopban

kell kimutatni.,,

Saját tőke

14 419

A tárgyévi adózott eredmény 14
Kötelezettségek
2020, december

3

202 l. december 3

l,
l,

419 e Ft (eredmény),

95 239 eFt

69 ] 85 eFt

14 419

6

A társulásnak hátrasorolt

és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

A rövid lejáratú kötelezettség állomány
2020. december

3 1.

202l. december 3 l.

95 239 eFt

69 185 eFt

A kötelezettségek26 054

e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest.
támogatásokra kapott_e]Őlegek. mérlegértéke54 g95 eFt, amely
a társulás nyeftes pályázataira folyósított előlegek
éftéke,illetve a Baranya Megyei Önkormányzattól, és a rrÚ-tol
kapott támogaiasok

A

tisszege.

További kötelezettség a szállitői tartozás, értéke483 eFt.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 3 707 eFt.

Az alábbi kÖtelezettségeket mutada ki

a társulás; decemberi munkabér és megbízási díjak kifizetésének
kötelezettsége l
941 eFt, a decemberijÖvedelmekhez kapcsolódó adó-és közteh er 1
294 eFt,412eFt a társasági adókötelezettség.

passzív időbeli elhatárolás

3 l.
202l.december3l.

2020. december

l eFt
60 830 eFt.

Fentiek alapján a Mérleg főösszeg 2021.12.31-én l32107 eFt.

Az Európai Területi Társulás fő tevékenysége: közösségi- társadalmi tevékenység.
A társulás az egyezményben meghataiozőtt cél megialósítása érdekében<inaTloan gazdálkodik,

Az

alapszabályban
meghatároza|tak szerint a.térségversenyképességét eiőmozdító
vállalkozási tevékenys éget végezhet, amennyibe n az az
európai területi társulás célját nem veszélyőzteti.

A Társulás célja, hogy azEurőpai Unió társfinanszírozásában, területi

együttműködésben megvalósuló programok vég_
rehajtása révén,a Társulás jogi személyiségénekelőnyeit
kiaknázva ai Alapszabály mellékieteként szereplő tagjegy_
zékben foglaltak szerint lehatárolt telepulések kozigaigatásr
határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység
által érintett továbbiterÜletekre való klhatással,.kö;ös;s
együttes fejlesztési program kidolgozása mellett, lehetővé
te_
gYe és előmozditsa a gazdasági és társadalmi kohézió
megeiősítését os eltisegíieséi.

A Társulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által- azEurópaiRegionális
Fejlesztési Alap,azEurópai Szociá_
lis AlaP és/vagY a Kohéziós Alap Údan nyújiott társfinanszírozás
mellett, ieruleti
tiaésben létrejövő progra_
mokat, projekteket megvalósítson.
"gytittrut
2021 ,évben a társulás az alábbi
PálYázati támogatások alapján valósította meg azabban megfo galmazottcélokat.

A KKM

2020, november 4, naPján értesítettea Társulást, hogy
az,,Ecye9i működési támogatás 2021,, címűprojektün_
ket 9,000,000,-forint összegű vissza nem térítendő tamogatísban
roűesiti. A támogatási összeg 2020. decemberében
el<]|e,s.formájában megérkezett a Társulás számlájára.
A"projeki rnegvalósítás ára 2021. január 1_december 31. között
volt lehetŐség, azonban a támogatási szerződés 1e"hetoseget

uáott u.-.gualósítás további 3 hónappal történő meghosz_
szabbÍÍására, Ennek értelmében a projekt megvalósításaűt
nuta.ia.j
március zl. nipjttra, az elszámolás benyúj_
tásának határideje 2022. áPrilis 30. napjára viltozott.A
"-Íozz benyújtotta.
Társulás azélszámolást

Az Inter Ventures pro-jekt megvalósításának időszak a 2019. augusztus
l - 2023 .január 3 1 -ig tart, Az adoítidőszakban a
negYedik Partneri -jelentés keretében, a 2020.02.01-2021.01.3i
idoszak vonatkozásáb an 6d.940,15 Euro került lejelen_
tésre, melYnek jóváhagYása2021.0g.23. napjá1 érkezeít
*.g. n, ottidik partneri jelentés keretében, a 2020.08.0l_
2022,01,31 időszak vonatkozásában79.921,Ö4 Euro
került lejáentésre, melynek jóváhagyása

2022.04.L1. napján érke_

zettmeg.

A CBJoint StrategY Projekt megvalósításának

időszak a 2019, szeptember 1-

2022. szeptember 15. napjáig tart. A máso_
dik projekt jelentés 2020.,09.31,2020.12.3l-ig tartó időszakra
zÓ21. március 26-án kerult benyújtásra 15 334,87
Euro

éttékben,melYet *áju'..l9:91jóvá is hagyta"k.
2021_.0y01-04.30-i;l;,t; ldá;;k;;;;##" 30.640,01
Euro került
,A
elszámolásra, A harmadik kifizetési kérel-áet október
3l-én nyújtáuui. u projektmenedzsment és december l_jén
fo_
gadták el, a kifizetés is megtörtént, A202|05.0_1-12.3l
-tgtarto",nyot" t,,onupót érintő elszámolási időszak
a
negyedik
jelentésben
szerePel, melYben 69.647,25 Eurót kívánunk érvényesíteni.
Projekt
A beszámoló benyújtása 2022. február
1 -j én m egtört
j
ént, óv áhagy ása ZOZZ. ápr ilis 2i, - én m egtörtént.
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A BaranYa MegYei ÖnkormánYzattat

2018. március 13. napján, 2 millió Ft támogatási összegről kötött
támogatási szer_
ződés felhasználásának határideje a2020. december ts. nap.lan
kötött módositáisal2021.dJcember 31. napjáramódo_
sult. Az elszámolás 2022. január l7. napján benyújtásra kerÜit.

ABaranyaMegyei Önkormárr_yzattal2018.június l8,napján,2millióFttámogatási
összegrőlkötötttámogatási
ződés felhasználásának határideje a2020. dócember ls. nápján
kötött módosítáásal2021. dicember 3l. napjára
sult. Az elszámolás 2022. január l7. napján benyújtásra kerÜit.

szer_
módo_

A Baranya Megyei

Önkormányz at a 2020. december 1 6. napján kötött támog atást
szerződéssel 1 0.000.000._ forint ösz_
szegű kamatmentes, visszafizetési kÖtelezettség_gel nyújtott
iárnogatást bizósított a Társulás részére.A támogatást a
Társulás kizárőlagazInter Ventures projekt etofinanszirozására,uátá*lnt
általános működésre jogosult felhasználni. A
Társulás a támogatás összegét egy összegben 202| december :Ó.
nu|;an visszafizette a sa.unyu Ű"gy.l Ó"t"..'r?"Y)",

részére.

A

Baranya

Megyei Önkormányzat a2021. szeptember 23. napján kötött támogatási
szerződéssel 10.000.000._ forint
Összegű kamatmentes, visszafizetéSi kÖtelezettséggel nyújtott
támogatást biztosított a Társulás részére. A támogatást a

Társulás kizárőlag a SHARE Projekt előfinanszirózasára;ogosult
Telhasználni. A Társulás a támogatás összegét egy
Összegben 2022. október 31. napjáig köteles megfizetni
uriuőnyuM"gy"i-ö;k;"^a"iáiriJer"
2021, évben a társulás csak alaptevékenységet folytatott, vállalkozási
tevékenysége nem volt.
2021 . évben árbevétele nem volt a társulásnak.

Változatlanul két forrásból volt egYéb bevétele. Az Alapszabályban
meghatározott tagok álíalbefizeíett tagdíjból, illet_
e pály ázati tám ogatásbó
l.

v

A tagdíj bevétel összege
Támogatási bevételek

5 415 eFt.

támogatás
projekt

Inter-Ventures pályázat
Interreg VA-HU-HR együttműködési

239 804 eFt

42 017 eFí
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A társulás

2021 . évi részletes eredménvkimutatása

Tétel megnevezése
Belftjldi értékesítésnettó árbevétele
2 !4poft értékesítésnettó árbevétele

Előző év

Társyév Változás

1

I

J

4

oÁ

Yáltozás

Ertékesítésnettó árbevéte|e (01 .+02.)

fuiát termelésű készletek állománvváltozá
Saiát előállítású eszköZök

aktivált értéke

II Aktivált saiát teliesítmények értéke(03 +/-04)
III

i

Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség

6
7
8

Egyéb szolgáltatások éftéke

l16 236

287 247

171 01l

147,l2

340
46 394

552
34 956
1 l81

212
l1 438
455

62.35
-24,65

726

raOOII aruK DeSZerZeSl efteke

0

62.6,7

9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV

47 460

10

Bérköltség

l1

)zemelyl .|el legű egyéb kiíjzetések
Bériárulékok

12

V §zemélyi.iellegű ráfordítások

VI
tekcsokkenesl lelras
VII Egyéb ráfordítások

A

ú zEMI

II.+l

(üzLETI)

(1 0.+

l

1

J l2)

32 409

36 689
38 607

1 126

l87

4 524
38 059
653
34 8l0

l3 Kaoott íiáró) o"xalP

-4 746

-939
-158

4 366

43 160
394

1

6 198

5

l0l

-22.69
19,12
_83,39

-3,49
13

^4

l92 0l7

-259
157 207

451,61

14 987

19 733

-415;78

l 458

991

-467

-32.03

458

99l

-461

-32,03

4 116

880

-3 236

-78"62

4 l16

rEvu<nN@

lI.-lV.-V.-Vl.-Vtl.)

-10 71

-39,66

LUUvl. N4pU5Ult VaIlalKoZaS[ol Kapon
I4 N|il!§eoeseKoot sz
árf'olyamnyereségek
Ebbő1: kapcsolt vállalkozástól kanntt-Refektetett pénzügyi eszközökből

l5

(ém

@nyereieeet
LUUvr. NqPUJUl( vallalKUZastOl KaDon
EhLAl.

16

1,^^^^^l+ -,:ll^ll_^-z

-?r

r

trhk^l.
- _! _-1 r l
LUUV,. l.^*^^^l+,.all^tl_
N4[J!JUlt vallillKUZas!ol

KaDoIt

17

r vlrZuéJr llluvEl§LcK egy§D Devetelel

Flrh^l Á+Ál-^l

x^: l-*]

VIII

"-l^i] _1-

1

l8 RéSZesedésekhől g,zámqző rá€arÁi+áanL l-c^l^^.,^^.
F,hhlíl' lranncnl+ .,Áll

uwrwNlvlvll pvllzuér| l €szKozoKool (eneKpaptrokból, kölcSönök19 ből) származó ráfordítások, árfolyamvesztóséeek
Luuul: Kapcsolt vallalKozasnak adott
20
Ebhől, knncqnlf vÁllqlVn-ő"^.l, nÁ^+
r\9özE§§u§5eK, §r[eKpaplroK, tartósan adott kölcsönök.
tétek értékvesztése
22 f gllzutsyl rlluveleIeK egyeD raIorclitásai
21

Fhh^'l Á#ÁL-l

IX
Dtr\i7í i/-:\/l
B ffil
C

X

D

ÁAff.
gvrI4v19Jl

ffi

x^

:

riii^Jil]l-_--

( l ö.+ I9.+

^ír

bankbe-

20.+2I.j2)

trrnr nmT]iriTii-]7i-:l-i]
trt\ trKtrl,JlvlEN YE (Vllt.-lX.)
LKts t,]VIt N Y (. /-A.r/-ts.)

ÁUlElYZg!tscl.

)

-2 658
-7 404

880

1ll

-3 236

l5 098

212
-7 616

2 ]69
22 502

-78,62
-104,18
-303.92

619
14 419

467
22 035

-289,33

220,28

Értékcstikkenéstárgyévi értéke
Egyéb ráfordítások

394 eFt,
192 017 eFt

Az Összeg taftalmaz 537 696,23 EUR továbbutalt InterVentures

támogat ást 192 0 l 1 e Ft összegben.

PénzügYiműveletekkelkaPcsolatban atársulásnak 2021.évben991 eFtbevétele volt,
aráfordítás 880 eFtvolt, devizás

tételekkel összefiiggő árfolyam elszámolások miatt.

Adózás előtti eredménye 15 098 eFt eredmény.
eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett.
Adózott eredmény összege 14 419 eFt eredmény.
A társaság az adőzott eredményt eredménytartuíetUuhelyezi,osztalék kifizetésére
nem kerül sor,

A társulásnak 619

Egyéb táj ékoztató információk

:

A társaság átl. állományilétszáma:5,7 fő.
A társulásnak mérlegen kívtili k<ltelezettsége nincs.
Kelt: Pécs, 2022. május
PA

4.

NN9!.

itrópai Terü leti Társulás
7621 Pécs, Széchenyí
tér g.
Adószám; lazarusá-1-oi

5__l
uan,<számlas
zám:
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Merza Péter
igazgatő
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