A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-542
2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

2020.09.08 11:14:25

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
Nyilvántartási szám:

1 9

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0 0 0 3 8 4 0

töredék év

2 0 1 9
0 1
3 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 9

2 0 1 9
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2020.09.08 11.23.19
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PK-542

2019. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 9

19 Veszprémi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 9
0 1
3 1
időszak kezdete

2 0 1 9
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Te Számítasz Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 4 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

AJKA
Közterület jellege:

Árpád
23

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 9

Ügyszám:

1 9 0 0

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

Ajtó:

0 2

0 0 0 3 8 4 0

/P k.6 0 0 0 0 5/ 2 0 1 9

1 9 1 0 8 0 7 2

1

1 9

Földingné Osváth Gyöngyi

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Ajka

2 0 2 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 9

0 7
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

1 415

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

1 415

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 415

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

1 415

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

1 415

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

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 415
Nyomtatva: 2020.09.08 11.23.19
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

2 592

2 592

76

76

2 516

2 516

2 516

2 516

2 592

2 592

1 177

1 177

1 177

1 177

1 415

1 415

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

1 415

1 415

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
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
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-542

2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
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
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

2 516

2 516

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-542

2019. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Te Számítasz Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

8 4 0 0

Település:

AJKA
Közterület jellege:

Árpád

23

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
1 9 0 0 / P k .6 0 0 0 0 5 / 2 0 1 9

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 9

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

0 2

0 0 0 3 8 4 0

1 9 1 0 8 0 7 2

1

1 9

Földingné Osváth Gyöngyi

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

2 592

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)]

2 592

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 177

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

1 415

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

12

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]

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2019. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2020.09.08 11.23.20

PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló
Bemutató-2019.pdf

TE SZÁMÍTASZ EGYESÜLET – 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK
A Te Számítasz Egyesület 2019. januárban bejegyzésre került ajkai székhelyű egyesület.
Egyesületünk célja ajkai hátrányos helyzetű gyermekek (6-14 év) értelmi és érzelmi fejlődésének
támogatása. Közreműködés felzárkóztatásukban, elfogadtatásuk erősítésében, életmódjuk javításában,
esélyegyenlőségük növelésében.
Tagjaink nap mint nap szabadidejükben, anyagi ellentételezés nélkül dolgoznak, segítenek az
egyesületben.
Egyesületünk első évében legfőbb célkitűzésünk volt a kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal,
családgondozó szervezettekkel, megismertetni magunkat a várossal, a városunkban üzemelő cégekkel,
illetve minél több hátrányos helyzetű családdal felvenni a kapcsolatot. Ennek érdekében aktívak voltunk
program szervezésben.
2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK:
LÉGY TE IS KÖLTŐ!
2019. márciusában meghirdettük versíró pályázatunkat felső tagozatos diákoknak a Költészet napja
alkalmából. Szebbnél szebb és lelkünket megérintő verseket olvashattunk. A pályamunkákat Pap Lívia,
ajkai származású veszprémi színésznő bírálta el. A nyeremények fejlesztő játékok voltak.

CSAPATÉPÍTŐ
2019. május 11-én csapatépítő rendezvényt tartottunk a pécsi Retextil Alapítvány közreműködésével.
Hulladék textíliából sodortunk fonalat, majd készítettünk magunknak nyakláncot, poháralátétet és néhány
bármit:)”

GYERMEKNAPI JÁTÉK ÉS KÖNYVOSZTÁS

oldal 1 / 5

/Honlapunk: teszamitasz.hu/

TE SZÁMÍTASZ EGYESÜLET – 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK
“2019. májusban összesen 80 könyvet vásároltunk, illetve gyűjtöttünk össze adományokból, melyet a
Gyermekjóléti Központ által szervezett gyermeknapon adtuk át a gyermekeknek. A rendezvényen asztali
és mozgásos játékokkal és arcfestéssel is szórakoztattuk a megjelent kicsiket és nagyokat.
A könyvekben totót helyeztünk el a könyv témájával kapcsolatban, és a helyesen megválaszolók között
kisorsoltunk egy családi mozizást pop-cornnal és üdítővel, illetve minden helyesen válaszoló kapott egy
1.000 Ft-os írószerutalványt ajándékba.

TeSZIGET NYÁRI TÁBOR
2019. július első hetében térítésmentes nyári tábort szerveztünk 15 alsó tagozatos gyermek részére. A
tábort egyesületünk 3 pedagógusa önkéntes munkában vezette. Kreatívkodtunk, jártunk a Balatonon,
nomádkodtunk, kirándultunk a Parkerdőbe, íjászkodtunk, a Jóság napon pedig látogatást tettünk az
állatmenhelyre és az Idősek Otthonában.

TANSZER GYŰJTÉS

oldal 2 / 5

/Honlapunk: teszamitasz.hu/

TE SZÁMÍTASZ EGYESÜLET – 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK
2019. augusztusában megkértük Ajka város lakosságát, csatlakozzanak tanszergyűjtő akciónkhoz. Vártuk
tiszta és szép állapotú iskolatáskák, tornaszákok, tolltartók,füzetek, ceruzák,vonalzó, stb. felajánlását.
Ezen kívül egyesületünk is jelentős összeggel járult hozzá tanszerek vásárlásához.

FeSS NEKI! FESTŐTANFOLYAM
2019. augusztus 16-17én tartottuk akril festő tanfolyamunkat. Külsős oktatóink rendkívüli profizmussal és
szeretettel terelgették a gyerekeket az alkotás örömteli útján. 10 felsőtagozatos gyermek vehetett részt az
élményalapú, önbizalomnövelő tréningen. Az akrillal való festés örömének átadása egy tartalmas énidő
eltöltését mutatta meg a gyerekeknek. Négy csodaszép alkotást készítettek a gyerekek.

ÁRVEREZÉS! Gyermekek a gyermekekért
2019. augusztusában szervezett FESS Neki! festőtanfolyamon készült alkotásaikból a gyermekek
felajánlottak egyet-egyet (volt aki mind a négy alkotását felajánlotta!) árverezésre. Szeptember hónapban
folyt az árverezés a csodálatos alkotásokért. A licit nyertesek a festmények mellé kaptak egy oklevelet is
támogatásuk elismerése képpen. A befolyt összeget az év végi kézműves foglalkozásra fordítottuk.

TÚRA AZ ÚRKUTI ŐSKARSZTHOZ

oldal 3 / 5
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TE SZÁMÍTASZ EGYESÜLET – 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK
2019. szeptember 29-én a Szív Világnapja alkalmából az Új Nap Új Remények kampány követeink nyílt
túrát szervezetek a varászlatos úrkuti Őskarszthoz. A túra résztvevőit kávéval és süteménnyel fogadták, a
gyerekek egyesületi kitűzőt is kaptak. Az idő is rendkívül kegyes volt a társasághoz, varázslatos,
napsütéses őszi időben egy vidám kellemes túrát tettek.

ÚJ NAP ÚJ REMÉNYEK ORSZÁGOS KAMPÁNY
Egyesületünk részt vett az országos Új Nap Új remények kampányban. A kampány során adománygyűjtő
követeink a 2020. évi ÖKOsodj Velünk! nyári táborunk költségeinek fedezésére gyűjtöttek
pénzadományokat. Követeink igazán kitettek magukért, a tábor teljes költségét összegyűjtötték!

“AJKAIKÉNT ÜLTESS EGY FÁT!”
Október 8-án az “Ajkaiként ha megteheted, ültess egy fát!” program keretében egyesületünk is ültetett két
Mallus Hopa fajtájú díszfát.

JÓTÉKONYSÁGI ÍJÁSZVERSENY
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TE SZÁMÍTASZ EGYESÜLET – 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK
2019. október 13-án a Terepíjász Egyesület Ajka jótékonysági íjászversenyt rendezett egyesületünk
javára. Kellemes napsütéses időben, gyönyörű környezetben, vidám csapatokkal zajlott a verseny.
Egyesületünk elnöke röviden ismertette egyesületünk céljait, eddigi tevékenységét, majd egy csapathoz
csatlakozva követte a versenyt.

BÉKÁS TANFOLYAM
2019. október 19-20-án 3 gyerkőcünk vett részt az ajkai Harmónia Stúdió által szervezett “békás” gyermek
tanfolyamon. A tanfolyam támogatja a gyermekek lelki fejlődését, lelki egészségét, energetizáló, stresszés feszültségoldó gyakorlatokkal, meditációval.
A résztvevő gyermekeknél a módszer elsajátításával javul a szülő-gyermek kapcsolat, javul a tanulási
teljesítmény, csökken a teljesítményszorongás, csökken, vagy megszűnik a különböző helyzetektől,
emberektől, tárgyaktól való félelem, megszűnnek a dühkitörések, a kortárs közösségbe való beilleszkedés
könnyebbé válik.

ADVENTRE HANGOLÓ DÉLUTÁN
2019. november 30-án egy fantasztikus délutánt töltöttünk együtt 20 nehezebb sorsú kisgyermekkel és
önkéntes segítőinkkel. A délutánt a Jégvarázs 2. mozifilm megtekintésével kezdtük, majd a gyerekeket
punccsal, teával, süteményekkel és szendvicsekkel vártuk. Rövid ismerkedés után kezdődött a
kézműveskedés. Igazán változatos és különleges volt a kínálat. Nemezeléssel készültek a karácsonyfa
díszek, csuhéból az angyalkák. Sodortunk gyertyát, különleges papírcsík üdvözlő lapok készítése is igen
népszerű volt. A konyhában szorgos kis kezek készítették a finom gesztenye golyókat. És hogy mindezt
legyen miben haza vinni, díszítettünk papírtáskákat is.
Este amikor megérkeztek a szülők a gyermekekért, őket is vendégül láttuk, illetve a korábban kapott
adományok is szétosztásra kerültek. Senki sem tért haza üres kézzel!
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1. Az Egyesület bemutatása
1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja
Az Egyesületet a bíróság 2019.01.30-án jegyezte be. Az Egyesület létrehozásának célja,
hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges
fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan
működjön.
1.2 Tevékenységi kör
Az Egyesület fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma):
9499 M.N.S. Egyéb közösségi, Társadalmi Tevékenység
1.3 Cím
Az Egyesület bejegyzés szerinti székhelye: 8400 Ajka, Árpád u. 23.
1.4 Az Egyesület célja:
A hátrányos helyzetű gyermekek (6-14 év) értelmi és érzelmi fejlődésének támogatása.
Közreműködés felzárkóztatásukban, elfogadásuk erősítésében, életmódjuk javításában,
esélyegyenlőségük növelésében. Együttműködés szüleikkel, a szülők értelmi és érzelmi
fejlesztése a gyermekek érdekében.
Az Egyesület a tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik, tapasztalataik, eredményeik
kicserélésére és ismertetésére. Célja továbbá, hogy fórumot teremtsen az ezen fejezetben
felsorolt célokkal azonosulni kívánók számára, s tagjai között szakmai és baráti
összetartást építse és fejlessze.
1.5 Az Egyesület tevékenysége:
Saját foglalkozások, kirándulások, rendezvények, táborok, rendhagyó órák szervezése
illetve mások által hasonló programokon való részvétel biztosítása a hátrányos
helyzetű gyermekek és/vagy szüleik számára.
Céljainkhoz kapcsolódó kiadványok szerkesztése, terjesztése.
Fel kívánjuk venni a kapcsolatot olyan személyekkel, programszervezőkkel,
pedagógusokkal,
metálhigiénés
szakemberekkel,
szociális
munkasokkal,
társaságokkal, akiknek szívügye a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és
esélyegyenlőségük biztosítása.

1.6 A vállalkozás folytatásának elve
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény
nem állt fenn, az Egyesület a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni
tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.
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2. A számviteli politika alkalmazása
2.1 Könyvvezetés módja
Az Egyesület kettős könyvvitelt vezet.
2.2 Könyvvezetés pénzneme
Az Egyesület könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai
szerint vezeti.
2.3 Könyvvizsgálat
Az Egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett.

2.4 Beszámoló formája és típusa
Az Egyesület a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt normál vagy
egyszerűsített éves beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.
Az Egyesület a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban
állította össze.
2.5 Üzleti év
Jelen beszámoló a 2019.01.30.– 2019.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja
2019.12.31..
2.6 Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés időpontja legkésőbb a mérleg fordulónapját követő év 180. napja. Az
ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.
2.7 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 mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja.
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok
között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
2.8 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.
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2.9 Ismételt közzététel alkalmazása
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.

2.10 Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként
nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által
valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó
értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.
2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása
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 értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan
(lineáris leírási módszerrel) történik.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben 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 100 eFt-ot.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet
meghaladja a 100eFt-ot.
Értékcsökkenési leírás változásának hatása
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az
előző üzleti évhez képest nem történtek.
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2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása
Az Egyesület az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.
2.13 Ki nem emelt tételek értékelése
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
2.14 Számviteli politika más változásainak hatása
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős
módosítás nem történt
.
2.15 Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.
2.16 Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.
2.17 Eltérés a törvény előírásaitól
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény
előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. A mérleg tagolása
Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.
Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Egyesület a tárgyidőszakban nem
élt.
3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.
3.3. Befektetett eszközök
Az Egyesület befektetett eszközzel nem rendelkezik

5

Befektetett pénzügyi eszközök:
Az Egyesület befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.
Forgóeszközök
3.4. Készletek
Az Egyesület készletekkel nem rendelkezik.
3.5. Követelések alakulása
A Társaság követelései az alábbiak:
Összesen
Ebből: vevők

0
0

3.6. Pénzeszközök
Összesen
Ebből: Bankszámla
Pénztár

1.415.075
1.203.890
211.185

3.7. Időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 0ezer Ft. összegben került sor.
Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 0ezer Ft összegben került sor.
3.8. Saját tőke
Saját üzletrészek
Lekötött tartalék jogcímei
Az Egyesületnek lekötött tartaléka nincs
Értékhelyesbítések alakulása
Az Egyesület a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.
3.9. Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettség az Egyesületnél tárgyévben 0ezer Ft összegben volt.
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Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:
Összesen:
Ebből: Szállítók
Adók
Jövedelem elsz. szla

0

3.10. Mérlegen kívüli tételek
A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019 gazdasági év szempontjából lényeges
esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
Korábbi időszakra módosítás 0ezer Ft volt.
4.2. Össze nem hasonlítható adatok
Az eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.
4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása
Új tételek az eredmény-kimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.
Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban
Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével az Egyesület a
tárgyidőszakban nem élt.
4.4. Bevételek
Árbevétel tevékenységenként
A Társaságnál a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:
Összesen:
Ebből: egyesületi tagdíj
belföldi magánszemély adománya
belföldi jogi személy adománya

2.592.406
76.500
1.765.906
750.000
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4.5. Ráfordítások
Költségek költség nemenkénti bontásban
A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:
Összeg
(eFt)
984.462
0
0
192.769
1.177.231

Költségnem
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Költségnem összesen

Megoszlás
(%-a)
83.6

16.4
100,00

4.6. Pénzügyi eredmény
Pénzügyi műveletek eredményeként 0eFt összegű nyereség/veszteség keletkezett
4.7. Rendkívüli eredmény
Tárgyévben 0ezer Ft összegű rendkívüli eredményt számolt el.
4.8. Adófizetési kötelezettség
Társasági adó:
SorMegnevezés
szám
1
A Társaság adózás előtti eredménye
2
Adóalapot növelő tételek összesen
Sztv szerinti écs
3

4
5

Adóalapot csökkentő tételek összesen
Adótv. szerinti écs.
Adóalap (1+2-3)
Társasági adó (…%)

Értékadatok
(eFt-ban)
1.415
0

0
1.415
0
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5. Tájékoztató adatok
5.1. Bér-és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben az Egyesület 0fő alkalmazottat foglalkoztatott.
Béradatok:
Személyi jell. kifizetés összesen:
Ebből: Bérköltség
Bérjárulékok
Egyéb szem jell kifizetések

0

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása
A vezető tisztségviselők részére az Egyesület előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben
garanciát nem vállalt.
5.3 Az Egyesület szervei:
a./ közgyűlés
b./ Elnökség
5.4 Kapott támogatások bemutatása
Az Egyesület támogatást nem vett igénybe.
5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége
Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.
5.6 Környezetvédelem
Az Egyesület környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.
5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése
elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő
bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:
Neve: Rácz Attila
Regisztrációs száma: 184975
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