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

19 Veszprémi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-31 10:36:26. Érkeztetési szám: EB00532987

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
Nyilvántartási szám:

1 9
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2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

19 Veszprémi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
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:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 9

Ügyszám:

1 9 0 0

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

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

0 5
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

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

B.

Forgóeszközök

1 415

1 395

1 415

1 395

1 415

1 395

1 415

1 395

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

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény

1 415

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

1 415

-20

1 415

1 395

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

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

2 592

976

2 592

976

ebből:
- tagdíj

76

76

- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok

2 516

976

2 516

976

2 516

976

2 516

976

2 592

976

2 592

976

1 177

891

1 177

891

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

105

105

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

1 177

996

1 177

996

1 415

-20

1 415

-20

1 415

-20

1 415

-20

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

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

976

2 516

976

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

2 592

976

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 592

976

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 177

996

1 415

-20

12

12

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Te Számítasz Egyesület
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

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2021.05.31 20.13.31

TEVÉKENYSÉGÜNK - 2020
Bemutatkozás

A Te Számítasz Egyesület 2019. január 31-én bejegyzett egyesület. 12 tagunk
térítésmentesen, szabadidejében tevékenykedik szervezetünkben.
Egyesületünk célja ajkai hátrányos helyzetű gyermekek (6-14 év) értelmi és érzelmi
fejlődésének támogatása. Közreműködés felzárkóztatásukban, elfogadtatásuk erősítésében,
életmódjuk javításában, esélyegyenlőségük növelésében.
Az egyesület jelenlegi tevékenysége:


Saját foglalkozások, kirándulások, rendezvények, táborok szervezése, illetve mások
által hasonló programokon való részvétel biztosítása a hátrányos helyzetű gyermekek
számára.



Tevékenységeink

kiterjednek

a

célunkat

támogató

nevelési,

oktatási,

képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenységekre.


Adományok gyűjtése, közvetítése és osztása

2021. év márciusától sikerült egy saját helységet bérelnünk (belvárosi, 80 nm), ami
elengedhetetlen volt további céljaink megvalósításában. Hosszú távú terveink között
szerepel a gyermekek napi szintű foglalkoztatása, tanítása, fejlesztése, illetve programok
szervezése mind a gyermekek, mind szüleik részére. Az idei évben ennek felépítését kezdjük
meg további önkéntesek toborzásával, szakemberek megkeresésével, akik a gyermekekkel
foglalkoznának. Augusztusban kezdjük az oktatásokat.

VÍZIÓNK
A hátrányból induló gyermek is legyőzheti a lehetetlent!

MISSZIÓNK
Küldetésünk utat mutatni és segíteni minden hátrányos helyzetű gyermeknek a lehetetlen
legyőzésére.
Támogatjuk oktatásukat, fejlesztésüket és boldog, tartalmas pillanatokat csempészünk
életükbe.
IRÁNYELVEINK


„Minden gyermek számít!” működésünk alapelve.

Honlapunk: http://teszamitasz.hu/kezdolap/

TEVÉKENYSÉGÜNK - 2020


Az önzetlen segítségnyújtás határozza meg minden tevékenységünket.



Egy csapat vagyunk – egyesületünk tagjai, önkénteseink, támogatóink és
pártfogoltjaink. EGYÜTT!



Felelősek vagyunk egymásért!



Te számítasz!

Jelenleg 30 családdal, 50 hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekkel vagyunk
kapcsolatban, de ezek száma folyamatosan változik.

2020. évi tevékenységeink

FÖLD NAPJA – KREATÍV PÁLYÁZAT
2020. áprilisában a Föld napja alkalmából minden ajkai általános iskolás gyermek részére
meghirdettük a kreatív pályázatot. Téma a Földünk volt, és bármilyen technikát használhattak
a gyerekek, amit csak szerettek volna.
A facebookon oldalunkon tekinthette meg és szavazhatott bárki az alkotásokra. Az első három
helyezett még azt is megválaszthatta, milyen típusú ajándékot szeretne (Nagyon örültünk,
hogy könyveket és kreatív ajándékokat kértek.). Minden kis pályázónk kapott egy kis ajándék
csomagot természetesen.

Honlapunk: http://teszamitasz.hu/kezdolap/

TEVÉKENYSÉGÜNK - 2020
COVID 19 – ADOMÁNYGYŰJTÉSEK
2020. márciusában bekövetkezett, amire senki nem volt felkészülve. Rengeteg segélykérő
üzenetet kaptunk, alig győztük megválaszolni. Amiben tudtunk, próbáltunk segíteni.
A legégetőbb volt laptopok, tabletek, számítógépek, kötelező olvasmányok beszerzése.
Ezeket az eszközöket kölcsön szerződéssel adtuk ki a családoknak, nagyban megkönnyítve
az otthon tanulást. Voltak magánszemélyek, akik felajánlották, hogy fizetik az internet
szolgáltatást a családoknak, mi pedig segítettünk a legjobb szolgáltatót kiválasztani.
Amennyire lehetőségeink engedték igyekeztünk a hozzánk forduló gyerekeknek a tanulásban
is segíteni.
Emellett gyűjtöttünk-osztottunk élelmiszert, ruházatot, bútorokat, háztartási gépeket,
eszközöket, íróasztat, széket, csokoládét, és még egy autót is sikerült közvetítenünk!

AJKAI NŐK AZ AJKAI NŐKÉRT
2020. márciusában az országos nemluxustáska kampány mintájára elindítottuk annak ajkai
változatát. Párhuzamosan lehetett jelentkezni az adományra és indult el a gyűjtés is.
Arra kértük az ajkai hölgyeket, állítsanak össze egy cipzározható, szép állapotú táskában
tisztálkodási szereket, higiéniai termékeket: sampon, tusfürdő, szappan, fogkrém, fogkefe,
hajkefe, hajgumi, tisztasági és egészségügyi betét.
Magunk is meglepődtünk ekkora adományozási kedv láttán. 123 táska kerüt szétosztásra,
minden igénylő hölgy kapott egy jól megtömött, szép táskát.

Honlapunk: http://teszamitasz.hu/kezdolap/

TEVÉKENYSÉGÜNK - 2020
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
Az a megtiszteltetés érte kis egyesületünket, hogy meghívást kaptunk a 2020. évi, januári “Két
Kézfogás” konferenciára, ahol elnökünk a követes adomány gyűjtés tapasztalatait oszthatta
meg a résztvevőkkel.
ADOMÁNYGYŰJTÉS
A pálmajori gyermekek részére 2020. január elején ruha és gyümölcs adományokat
gyűjtöttünk és szállítottunk el. Természetesen akadt csoki is bőven a dobozokban, aminek
különösen örültek a gyerkőcök:) Két nap alatt az ajkai adományozók 50 kg gyümölcsöt, több
zsák ruhát, közel 20 üveg befőttet és lekvárt, és egy nagy doboz édességet gyűjtöttek a nehéz
sorsú gyermekek részére.

TÜNDÉRKONYHA
2020. február 8-án a MGM Alapítvány konyhájában fánksütést szerveztünk. Az elkészült
fánkokból jutott a kis kuktáknak, a családjaiknak, az ételdobozba és a mentősöket is megleptük
egy kosárkával.

Honlapunk: http://teszamitasz.hu/kezdolap/

TEVÉKENYSÉGÜNK - 2020
LICIT ÉS VÁSÁR A TE SZÁMÍTASZ EGYESÜLET JAVÁRA
A karantén alatt elnökünk igen csak kreatív és szabadidőben gazdag volt. Ezért rengeteg
festményt készített, melyek az egyesületünk javára licit alá kerültek. A bevételből az idei évben
is meg tudjuk valósítani az Adventre hangoló délutánunkat.
ÉN ÉS MI ÖNISMERETI KAMASZTÁBOR
2020. július 1-3 között tartottuk 13-14 éves kamaszoknak önismereti táborunkat. A témák a
kamaszokat érintő legfontosabb kérdések voltak. Ki vagyok én? Hol a helyem a közösségben?
Megvitattuk a barátság, bizalom és elfogadás témakörét is.
A lányok és fiúk rendkívül nyitottak, egymást is támogatóak voltak. A tábort szakemberek
vezették, így a három igen intenzív nap sokat segített a kamaszoknak.
Levezetésként szabadulószobába látogattunk, ahol ha lehet, még jobban összerázódott a
csapat:)

ÖKOSODJ VELÜNK! NYÁRI TÁBOR
Július 6-10 között tartottuk ÖKOsodj Velünk! napközis táborunkat alsósoknak Egyesületünk
rendkívül fontosnak tartja a gyermekek környezet- és természetvédelmi oktatását.
Tapasztalatunk, hogy játékos formában a gyerkőcök gyorsan elsajátítják a tudnivalókat és
viszik tovább családjuknak is. Minden programunkat és a játékokat is ezen témakör köré
szőttük.
Első nap az ismerkedésé, közös játéké és kreatívkodásé (ökotáska készítése, mézes üveg
díszítése) volt.

Honlapunk: http://teszamitasz.hu/kezdolap/

TEVÉKENYSÉGÜNK - 2020
Második nap a tihanyi Levendula Házba látogattunk, ahol amellett, hogy megnéztük az
ökocentrumot, részt vettünk egy játékos természetismeret “órán” és levenduls szappangolyót
készítettünk. A napot egy jó kis túrával zártuk.
Szerdán ellátogattunk egy méhészetbe, ahol sok-sok érdekes dolgot tudtunk meg a méhekről
és megismerkedhettünk a méhészkedéssel. A gyerekek méhész ruhába öltözve a kaptárakat
is megnézhették.
A negyedik nap a Balatoné volt! A gyerekek nagy-nagy örömére! Útközben a
vízgazdálkodásról beszélgettünk.
Utolsó nap szabadtéren sportoltunk, túráztunk és a hulladékgazdálkodásról beszélgettünk.
Délután játékkal, kreatívkodással, arcfestéssel zártuk a tábort.

Honlapunk: http://teszamitasz.hu/kezdolap/

TEVÉKENYSÉGÜNK - 2020
KEZDJÜK EGYÜTT!
Júliusban meghirdettük iskolakezdést támogató gyűjtő kampányunkat. Szép állapotú, tiszta
iskolatáskákat, tolltartókat, egyéb iskolakezdéshez szükséges adományokat vártunk
támogatóinktól. Minden támogatottunk komplett csomagot, táskát kapott az iskolakezdéshez.
ADOMÁNYKÖZVETÍTÉS
Elindítottuk adományközvetítő oldalunkat a Facebookon. Ezen az oldalon közzé tesszük a
felajánlott adományokat és igény esetén összekötjük az adományozót az igénylővel.
Elsősorban ajkai hátrányos helyzetű családok jelentkezhetnek adományokra, azonban ha
nincs ajkai igénylő, bárki kérheti azokat.
TÜNDÉRKONYHA 2.
Szeptember 20. egy különleges vasárnap volt az egyesületünk életében. Megtartottuk
második Tündérkonyha néven futó, főzős foglalkozásunkat viszont kibővítve művészetterápiás
eszközökkel. Az édesanyák és lányaik közötti elmélyülést a rajzeszközökkel segítettük elő. A
hosszú bezártság közelségei, távolságai, mélységei és magasságai kerültek fókuszba.
Közben pedig pörköltet főztünk és leengedtük a szívünkből a fáradtolajat.
KARÁCSONYI CSODA
Decembert úgy terveztük pihenünk, készülünk az ünnepekre a családunkkal. Ez év ezen
szakaszában úgyis megnő az adományozási kedv, városunkban is több helyről érkeznek a
családokhoz adományok. De az ajkaiak ezt nem hagyták. Csak jöttek a felajánlások, hogy
márpedig azt rajtunk keresztül szeretnék eljuttatni az ajkai rászoruló családokhoz. Mi pedig
örömmel tettünk eleget a kéréseknek! Minden családunk kapott tartós élelmiszer csomagot,
illetve mind az 50 támogatott gyerkőcünk karácsonyi ajándékot kapott, méghozzá olyant, amit
ő kért.
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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
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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

1.395.332
1.257.187
138.145

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

976.733
0
976.733
0
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4.5. Ráfordítások
Költségek költség nemenkénti bontásban
A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségnem

Összeg

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Költségnem összesen

(Ft)
891.134
0
105.440
2
996.576

Megoszlás
(%-a)
89.4
10.6
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 (Ftban)
-19.843
0

0
-19.843
0

8

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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