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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

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:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás összesen:
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

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

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek
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I. Általános rész 
 
1. Az egyesület bemutatása 
 
Cégforma:  Egyesület 
Alapítva:    2007. március 16. 
Székhelye: 1188 Budapest, Dózsa György út 41 
Az egyesület tevékenységei: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

      ismeretterjesztés   
                                               kulturális tevékenység  
                                               kulturális örökség megóvása               
                                               műemlékvédelem 

természetvédelem, állatvédelem 
környezetvédelem 
közrend és közlekedésbiztonság védelme  

                                               önkéntes tűzoltás, mentés 
katasztrófa-elhárítás 
fogyasztvédelem 
ár-és belvízvédelemhez kapcsolódó tevékenység 
  

Az egyesület elnöke: Seres Attila 
                                                                                                                 
Elnökségi tagok:  Kónya Gábor 
                              Szemán István 
 
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy: 
           Cserhátiné Bathó Gyöngyi 
           1161 Budapest, Nefelejcs u. 10/a 
           Hatvan, 1961. 10.19. 
           Anyja neve: Luda Klára 
           Regisztrálási szakterület: vállalkozási 
           Nyilvántartási száma: 157997 
 
Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
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2. A számviteli politika főbb vonásai 
 
Az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós 
kép kialakulását: 
• a számviteli alapelvek figyelembevételével, a számviteli törvény végrehajtását 

szolgáló eszközök és módszerek alkalmazásával, 
• a cég adottságainak megfelelő értékelési eljárások kialakításával, 
• a korrekt üzleti megítélést szolgáló eredmény-levezetési mód megválasztásával 

biztosítja a cég számviteli politikája. 
 
a.) Beszámolás, könyvvezetés 

 
A társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9.§-a alapján egyszerűsített 
éves beszámolót készít, könyveit a kettős könyvvitelre vonatkozó előírások szerint 
vezeti. A beszámoló választott beszámolási formája: 
 
-  a Mérleg „A” változat 
-  az Eredménykimutatás összköltségeljárással készülő „A” változata 
- Kiegészítő melléklet 
 

A mérlegkészítés időpontja: 2015. február 28. 
 
b.) Az alkalmazott értékelési eljárások 
 
A társaság az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből indul ki. 
Az eszközöket és forrásokat leltározással, egyeztetéssel ellenőrzi és egyedenként 
értékeli. A számviteli törvény szerinti értékelés alapvetően múltbeli adatokra 
támaszkodik, azaz a mérlegbe az eszközök maximum a beszerzési, illetve az 
előállítási költségeken állíthatók be csökkentve az értékcsökkenéssel, valamint az 
értékvesztéssel. 
 
A társaság könyveibe az immateriális javak és a tárgyi eszközök ennek 
megfelelően beszerzési, előállítási költségen kerülnek beállításra. 
A beszerzett áruk nyilvántartása szintén a tényleges beszerzési áron történik.  
A követelések, valamint a pénzeszközök könyv szerinti értéken kerülnek a 
mérlegben bemutatásra. 
A mérlegben szereplő források (saját tőke, céltartalék, kötelezettségek) a 
számviteli törvényben foglaltak szerint - könyv szerinti értéken szerepelnek a 
mérlegben. 
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c.) Az értékcsökkenés elszámolási módszere 
 
A társaság valamennyi eszközére a bruttó értéket alapul véve, lineáris leírási 
módszer szerint történik az amortizáció számítása. 
Az értékcsökkenés minden esetben a használatbavétel napjától kerül 
meghatározásra. Elszámolása minden hónap utolsó napján történik. 
A tervezett értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési ár és a 
hasznos élettartam alapján kerül kiszámításra. 
 
Terven felüli értékcsökkenés tárgyi eszközök, beruházások esetében akkor 
lehetséges, ha ezek értéke tartósan lecsökken, mert a cégnél feleslegessé váltak, 
vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében kiselejtezésre kerültek. 
 
Az értékcsökkenést a társaság az alábbi kulcsok figyelembevételével számolja el:  
-    immateriális javak esetén 16,7% 
• tárgyi eszközök esetén 14,5%, ill. 33% 
• járművek esetén 20% 
• 100.000,-Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök esetén 100% 
 
d.) A céltartalék képzés módszere 
 
Év végén kötelező céltartalékot képezni 
- a garanciális kötelezettségekre 
- a kezesség és garanciavállalások miatt 
- a korengedményes nyugdíjazások miatt 
- végkielégítések miatti kötelezettségekre. 
 
e.) Az értékvesztés elszámolása 
 
Értékvesztést kell elszámolni, ha a vásárolt készletek beszerzési ára magasabb, 
mint a mérlegkészítéskor ismert piaci ár, továbbá a készletek selejtezését és 
leértékelését a selejtezési vagy leértékelési jegyzőkönyv alapján. 
 

Értékvesztést akkor is kell elszámolni, ha a kintlévőség várhatóan megtérülő 
összege alacsonyabb mint a könyvszerinti érték. 
 
Az értékvesztésnél a követeléseket a társaság egyedileg minősíti az alábbiak 
szerint: 
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Nem kell értékvesztést elszámolni, ha a követelés a mérlegkészítés időpontjáig 
pénzügyileg rendeződött, vagy ha a követelés várhatóan veszteség nélkül megtérül. 
 
f.) A rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai 
 
A szokásos üzleti eredménytől el kell különíteni a rendkívüli bevételek és 
ráfordítások különbségeként képződő eredményt. Rendkívüli gazdasági események 
azok, amelyek: 
• a vállalkozás tevékenységétől függetlenek, 
• a rendes üzletmeneten kívül esnek, azzal nem állnak szoros összefüggésben 
• a számviteli törvény rendelkezései szerint kifejezetten ebbe a kategóriába 

sorolandók. 
 

g.) A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése 
 
Az üzleti évben az egyesület nem tért el a számviteli alapelvektől. 

 
 
3. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának bemutatása 
 
A társaság bevétele a tárgyév folyamán a tagok tagdíjbevételéből és adományokból 
származott. 
Az egyesület az anyagi helyzetére tekintettel és a nehéz gazdasági helyzet miatt a 
céljaik elérésének érdekében anyagi források felkutatására helyezte a hangsúlyt a 
tárgyi feltételek szempontjából, továbbá a személyi feltételek megteremtése 
érdekében önkénteseket toboroz és támogatók felkutatását végzi, hogy az 
Alapszabályban rögzített célokat meg tudja valósítani. 
 
a.) A vagyoni helyzet, eszköz és tőkeösszetétel 
 

Megnevezés Összeg eFt-ban Részarány                                            
%-ban  

 

Megnevezés Összeg eFt-ban Részarány %-ban 

Befektetett eszközök 302   13,32 

Forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 1 965  86,68 

Vagyoni eszközök összesen 2 267 100 

Saját tőke 2 267 100 

Idegen tőke 0 0 
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Az eszközök összetétele a társaság tevékenységének jellegéhez megfelelő, a  
könnyen mobilizálható, likvidebb forgóeszközök kedvező arányt képviselnek. 
A saját tőke aránya az össztőkén belül jó.  
 
 
II. Tájékoztató rész 
 
• Az egyesület létszámának, bérköltségének és egyéb személyi jellegű 

kifizetéseinek részletezése: 
Az egyesület taglétszáma: 15 fő, önkéntesek száma 11 fő.  
A tagok a 2014-as évben juttatást nem kaptak. 
 

• Az egyesület bevétele 1.115eFt, amely az alábbiak szerint oszlik meg:  
          tagdíj bevétel                                         15e Ft 
          adomány                                            1.100e Ft 
 

• A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. 
Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére a társaság 
céltartalékot nem képzett. 
Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége:    0    
   

• A társaság veszélyes hulladékot nem kezel. 
 

• 2014. évi  társasági adó fizetési kötelezettség:           nulla Ft. 
Adóalap módosító tételek nincsenek. 
 

III. Specifikus rész 
 
Az egyesület támogatási program keretében központi, önkormányzati, illetve 
nemzetközi forrásból vagy más gazdálkodótól a 2014. évben nem részesült 
semmilyen támogatásban. 
 
Az egyesület céljai, programjai: 

1 - Illegális szemétlerakó helyek felszámolása, megtisztítása. 

Célunk, hogy az általunk/szakembereink által meghatározott régióban történő 
hulladékmentesítés.  
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2.- Országszerte a külterületeken lévő hulladékgyűjtés és parlagfű mentesítő 
akciók megszervezésére, lebonyolítására! 

Célunk, hogy a médián és helyi fórumokon keresztül önkéntesek bevonásával 
céljainkat megvalósíthassuk. 

3 - Országos figyelő szolgálat (pl.: erdő- és bozóttüzek elterjedésének 
megelőzésére) kiépítésére és működtetésére! 

Fire Watch program elindítása és üzemeltetése/karbantartása. 

4 - Víz bázisaink megóvása és folyamatos tisztántartására! 

Célunk elérése érdekében az első és második pontban írt programokkal szórósan 
együtt működve. 

 5 - Óvodai és Iskolai természet-, környezet-, és állatvédelmi játékos ingyenes 
tananyag elkészítésére, terjesztésére! 

6 - Kullancs-mentesítés főbb turista útvonalakon, és országszerte települések 
közelében! 

7 – Környezetünk állat és növényvilágának, természeti forrásainak megóvására, 
tanösvények kialakítására! 

Célunk régiónként több tanösvény kialakítása a helyi növény és állatvilág 
megóvása érdekében.  

 8 - Egyesületünk működési feltételeink biztosítására, technikai eszközeink 
folyamatos működésére! 

 
A 2014. évben forráshiány miatt a célok részbeni megvalósítása önkéntesek 
segítségével történt. 
 
 
A.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
1.) Befektetett eszközök 
 
Az egyesület tulajdonában 4 db őrző-védő kutya van, melyből 1 kutya 
iskoláztatott. 
Kivett tanyát vásároltunk, „minta földterület” programunk keretében. 
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