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9 fő természetes személy

spotttevékenység

A kÖnYwitÜ szolgáltatás körébe taftoző feladatok trányttásáétt felelős személy: Fejes Anita
médegképes könlwelő, rcg. szám: 1 70095

2. Alta|ános kiegészítések

Az EgyesÜet számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében hatátozta
meg.
A_ számviteli alapelvek közül az Egyesiilet foIytatásának elvéból indult ki, kiemelt hangsűyt
fektewe az Ővatosság és a bruttó elszámolás elvére.

A kön}"r.vgzetés módszere: Kettős köny-witel

A beqzámoló formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Alkalmazott etedmény-kimutatási eliárás: közhasztu eredménylev ezetés

A tÖrvénYben és a számviteli politilrában megfogalmazott éfiékelési módok és eljárások
következetesenlettekaIkaLmazva,azokbanváItozásnemtörtént.

A tárgYi eszkÖzÖk a mérlegben nettó értékben - az engedményekkel csökkentett és felárakkal,
szal)itási, telepítési kÖltségekkel növelt vételár és az éttékcsökkenési leírás már elszámolt
kiilönbözeteként - szetepelnek.
Az Egyesület az eszközöket egyedenként értékeli.
A tátgYi eszkÖzök, éttékcsökkenésének megállapitásánáI az átlagos eszközcsop otra jellemző
éIettaftamtől eltétó értékelés nem volt indokolt, így a Tfusasági adától szőIő §9Ö. évi törvény 1.
és 2. sz. melléklet sz ednti amotttzáciős notmákat áikalmazzuk'
Az 100e Ft alattitárgyi eszközöketaz Egyesiilet egy összegben költségként elszámolja.
A tátgYi eszkÖzök köztil azonban ezen eszközök nem keÁhek kivez]etéste, ott 0 éitéken tartjuk
nyilván.
Beruházások, telkek után értékcsökkenést nem számolunk el.



Az Egyesiiletnek befektetett pénzügyi eszközei nincsenek.

A számviteli törvénynek megfelelően csak a teljesített, számlávaItgazoltés a vevó által elfogadott
követeléseket tattjuk nyilván.
Behaj thatatl anlak minósített követelés a médegben nem szetepel.

Kötelezettségeinket száriával igazolt, teljesített beszeuési értékben muta§uk ki.
Az Egyesiiletnek háttasorolt kötelezettsége nincs.

A tendkívüli bevételeket és ráfotdításokat elktilöníwe számoliuk el.

RendkívüÜ etedményt növelő és csökkentő tételként az Egyesüet rendes üzletrnenetén
kíviil eső bevételek és ráfotütások számolhatók el, amk a közhasznú tevékenységgel nem á|lnak
szofos kapcsolatban.

Az Egyestilet a könyveít2016. március 31-én záttalre.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Btuttó étték Nvitó áIl. Növekedés csökkenés Záú áil.
Vagyoni értékű jogok

Uzleti vaqy céqétték
szellemi termékek

Kísérleti feil. akt. é.

Alapítás átszew.a.é.

Immatedális 0 0
Ingatlanok
Műszaki gépek, bet, 630 630

Járművek 2.700 2.700
Egyéb gépek, bet.
Beruházások

Tfugyi 2.700 630 0 3.330
Mindösszesen: 2.700 630 0 3.330

EttékcsőIrkenés Nvitó áII. Növekedés CsöIrkenés Zátó áil.
Vagyoni étékű iogok
Uzleti vagy cégérték

Szellemi
Kísérleti fejl. akt, é.

Alapítás átszew,a.é.

Immatedáüs 0 0
Ingatlanok

Műszaki gépek, bet, 530 530
[árművek 1.342 1.342
Egyéb gépek, bet.
Beruházások

Tátgyi 1.342 530 1.872
Mindösszesen: 1.342 530 1.872

Az Egyesiilet tefven feliiü értékcsökkenést nem számolt el2015. évben.
Az Egyesület az eszkőzök értékelésénél értékhelyesbítést nem akalmaz.



Eszközök er/ Ft Fottásók e/Ft
Tfus|f/i eszközök 1.458 Induló tőke / Iewzett tőke 30
Készletek: T őkev áltozás / E re dmé ny 2.777
követelések: Tátgyévi etedmény

közh.tevékenvsécből
215

Hosszú lei.kötelezetts.
Rövid leiátatú köt. 54

- szál]itők
pénzeszközök. 1.550 - Ktgvetéssel szemberu 54
Aktív időbeli elh: 68 passzív időbeli elh.
Eszközök összesen: 3.076 Fottások összesen 3.076

Eszközök és fortások összetétele:

saiát tőke alakulása 2014.év 2015.év
Induló tőke / I ewzett tőke 30 30
T őkev áItozás f et edméty 2.718 2.777
Tárgyéví eredmény
Közh.tev.

59 215

Az Egyeiilet céLtartzLékot nem képzett.
Az aktív és passzív idóbeü elhatárolások a számviteh törvénynek megfelelően kertiltek
e|számolásra.
Haáridőn tiű tartozása garunciáüs kötelezettsége, előlegként, kölcsönként folyósított, be nem
hajrhatő követelése tincs az Egyesiiletnek.

4. Ere dménykimu tatáshoz kapc s olódó ki e gé s zíté s ek

Tevékenység bevételének mego szlása:

Megnevezés EFt
Tagdij 306

Adomány magánszemélytől 3l0
NAV 1% 205

Téritési dij 5.602

Egyéb bevételek l

összesen 6.424



Tevékenység kiadásainak megoszlása:

Megnevezés EFt
Áilateled"l 2.3l4
Vásárolt anyagok költségei 170

Éven belül elhasz.eszközök 92

Nyomtatvány, irodaszer 44

Takadtó, tisaitószer 80

Szakkönyv, szaklap

Sportruhrázat, felszerelés l49
Egyéb anyag ktg 34l
Sállítási ktg 5l
szemétszállítás 22

Posta ktg 5

Nevezési dij 356

Tagdüak 27

Licenc dij 41

Versenyzési ktg 53

Könyvelési dij 96

Egészségügyi szolgáltatás 140

Egyéb igénybe vett szolgáltatris 29

Illeték 10

Bankköltség 53

Biáositási dij l13

Bérköltség 1.103

Személyi jelletű egyéb kifizetések 8

Bérjárulékok l9l
Ertékcsökkenés 721

Különfele egyéb ráfordítris

összesen: 6.209

A bevétel és az eredmény változása e Ft-ban:

l,. ,,,Bevételek 4.g% 6.424 t30,46

rarsye"i



5. Táiékoztatő kiegészítő adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkav á|lalők statisztikai létszáma :

Szellemi FlztYat
Létszám (fő\ 2
Bétköltség (e/Ft) 1.703
Szem.iell. egyéb kifizetés (e/ Ft) 8

Az Kuratódum elnöke ezen tevékenységéért juttatásban nem részesiilt.
A Kuratórium elnökének kölcsön nem keriiüt folyósításta.

6. A pénzügyi és iövedelmezőségi helyzet mutatószámai

Befektetett eszközök atánya 47,57 47,40 99,64
Saiát tóke atánya 93.57 100.73 l07,65
Tókeerősség 98,32 98,24 99,92
Ukvidiási mutató I. 3089,58 2870,37 92,90

Az összeses eszközön beli.il a befektetett eszközök 47,40 o^

A sajáttőke az induló tőke/jegyzett tőke 700,73- szetese.
A saját tőke az összes fortás 98,24 oh-át teszi ki.
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