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I. Általános kiegészítése

1, Az Egyesület bemutatása

Alapítás éve:  2002.
Az Egyesüket céljai és feladatai: Az Egyesület célja a tagok közös érdekeinek előmozdítása, 
kulturális ismereteinek bővítése oly módon, hogy színházlátogatásokon, múzeumlátogatásokon, 
kiállításokon, építészeti nevezetességek megtekintésén, klubrendezvényeken stb való részvételt 
biztosít. Továbbá együttes élményt nyújtó bel- és külföldi kirándulásokat szervez, segítve tagjainak 
a szabadidő hasznos eltöltését.
Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem
nyújt, tőlük támogatást nem fogad el.

Az Egyesület szervei:
- Tisztújító Közgyűlés
- Beszámoló közgyűlés
- Elnökség

Az Egyesület tisztségviselői, az Elnökség tagjai
- Elnök Benczéné Fodor Erzsébet
- Elnökhelyettes Ring Istvánné
- Elnökségi tagok Lengyel Mária , Bobák Róbertné, Szuromi Imréné

Székhelye: 1132. Budapest Visegrádi u. 14.

Adószáma: 18176070-1-41

Az Egyesület non-profit szervezet, az esetleges nyereséget az alaptevékenységre kell 
visszafordítani.
Az egyesület pénzügyi forrásai:
- tagdíjak
- az egyesület tevékenységéből eredő esetleges nyereség
- szja 1%

Az Egyesület 2020. évben folytatott tevékenységén belül, a gazdálkodási tevékenység bevétele 
jóval alatta marad a társasági adó szempontjából meghatározott éves bevétel 10%-ának, így 
társasági adó fizetési kötelezettsége a továbbiakban sincs.

A mérleget készítette: Kárpáti Zoltánné mérlegképes könyvelő (158354)
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2, A számviteli politika fő vonásai

Az Egyesület, saját döntésére,  kettős könyvvitelt vezet és a beszámoló formáját meghatározó 
jogszabályi kritériumok szerint egyszerűsített beszámolót készít.
A tevékenység eredményének megállapítása összköltség eljárással történik.

Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év március 31., így az e szerinti elszámolást tükrözik a 
mérlegadatok.

Az eszközöket a tényleges beszerzési áron, a készleteket szintén beszerzési áron értékeli az 
Egyesület

A befektetett eszközök értékcsökkenését az Egyesület a bruttó érték alapján számítja, hasznos 
élettartam alapján, lineárisan.

A terven felüli értékcsökkenés, az értékvesztés elszámolása és a céltartalékok képzése egyedi 
értékelés során történik.
Mivel az egyszerűsített éves beszámolót készítő társaságoknál nem kötelező az értékvesztések 
visszaírása, ennek alkalmazásáról az Egyesület egyedi értékelés során dönt.

A devizás eszközök és források értékelése az OTP Bank hivatalos árfolyamán történik.

Tartós és jelentős tételek meghatározása

Az Egyesület szempontjából olyan esemény minősül jelentősnek, amely hiba esetén meghaladja – 
azok összege és hatásaival együtt – a mérleg főösszeg 2%-át.
- devizás tételek év végi értékelése során – az összes devizás tétel 5%-át
- értékvesztések esetén, az eszközérték 20%-át
Az Egyesületnél minden olyan esemény tartósnak minősül, amely 1 éven túli.

II Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Valamennyi eszköz és forrás helye a mérlegben egyértelmű

Követelések értéke 0 Ft

Kötelezettségek értéke 192 e Ft
Rövidlejáratú kötelezettségek
Szállítói tartozás 44 e Ft
Bérjárulékok 46 e Ft
SZJA 22 e Ft
Bér 80 e Ft

Passzív időbeli elhatárolás 157 e Ft
(2020-ben befolyt, de 2021-es évet érintő tagdíj befizetések)
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III, Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó  kiegészítés

Bevételek          12 141 e Ft
Tagdíj   818 e Ft
Alapcél szti tevékenységek bevétele           11 321 e Ft
(programokra, kirándulásokra befizetés)
1 % SZJA      107 e Ft

Gazdasági tevékenység bevétele
Szolgáltatás árbevétele (kezelési ktg)          2 e Ft

Költségek
Anyagjellegű ráfordítások 10 812 e Ft
Anyagköltség        66 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások költsége 10 479 e Ft
ezen belül minden költség az alaptevékenység megvalósításához kapcsolódik, melyek közül a 
mérvadóak az alábbiak:
- buszbérlés költsége    5 683 e Ft
- bérleti díjak, szállás ktg, programok ktg.-e    3 564 e Ft
- belépőjegyek költsége        616 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások   1 300 e Ft
Bérköltség   1 103 e Ft
Bérjárulékok      197 e Ft

Mérlegen kívüli tételek

Az Egyesületnek a mérlegzárás időpontjáig nem volt tudomása a pénzügyi helyzetet befolyásoló, 
jövőben felmerülő, függő vagy biztos kötelezettségvállalásról.


