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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2019. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK
1.) A szövetség bemutatása

a.) Működési forma:
b.) Alapítás időpontja:
c.) A szövetség törzstőkéje:
d.) A szövetség képviselője:
megbízás időtartama:

egyéb szövetség
1991. 12. 01.
4.938.000 Ft
Boronkay Gusztáv
2019.07.01-2020.06.30.

f.) A szövetség fő tevékenységi köre: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
2.) A számviteli politika általános előírásainak bemutatása, értékelési eljárások
A szövetség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, a 224/2000. Kormányrendeletnek
megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.

•
•
•
•
•
•

a naptári év megegyezik az üzleti évvel, a gazdasági év fordulónapja december 31
a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év április 30. napja
könyvvezetési kötelezettség: kettős könyvvitel
beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló, “A” változat
az eredménykimutatás formája: összköltségeljárással készülő, “A” változat
az időszak költségeinek könyvelése elsődlegesen a társaság számlarendje szerint megnyitott 5.
számlaosztály számláira történik. Év végén az 59. költségnem átvezetési számlával szemben
kerülnek átvezetésre a 81-83. számlákra.
A költségek elkülönített nyilvántartása „munkaszámok” használatával biztosított.

Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

az eszközök besorolása (tartós, nem tartós) a beszerzésükkor történik
az immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értéke a számviteli törvényben
meghatározott beszerzési költség
a tárgyi eszközök és immateriális javak után elszámolásra kerülő értékcsökkenést a bruttó
érték után lineáris %-kal számoljuk el, amely a várható élettartam alapján, a maradványérték
figyelembevételével kerül megállapításra
a 100 eFt egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak
értékét a használtba vételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenési leírásként
A 100 eFt és 200 eFt közötti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközökre a használatbavételkor két év használati időt vélelmezünk, ezért a terv szerinti értékcsökkenés
elszámolása két év alatt lineárisan, időarányosan történik, 50 %-os leírási kulccsal.
a saját termelésű készletek beszámolóban kimutatott értékét a tényleges önköltség és a
december 31-i leltár alapján határozzuk meg.
a vásárolt készleteket év közben költségként számoljuk el, és december 31-i leltározással
kerülnek készletre vételre, a legutolsó beszerzési áron

a követeléseket bekerülési értéken tartjuk nyilván, és a mérlegben csak az adós által
elismert összeget mutatjuk ki
behajthatatlanná vált követelést nem szabad a mérlegben szerepeltetni
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•

értékvesztést kell elszámolni, ha a követelés könyv szerinti értéke nagyobb, mint a követelés
várhatóan megtérülő összege, és az eltérés tartósnak és jelentősnek minősül

•
•

a pénzeszközök közül a forint pénzkészletet a ténylegesen meglévő értékben szerepeltetjük
a valuta- és devizaszámlák pénzmozgásainak átszámítása az MNB Bank által meghirdetett
devizavételi és eladási árfolyamok átlagán történik
a z MNB Bank december 31-i devizaközép árfolyama alapján megállapított érték és a könyv
szerinti érték különbözetét minden esetben elszámoljuk a tárgyévi eredmény terhére illetve
javára, így a valuta és devizakészleteket a beszámolóban az MNB december 31-i devizaközép
árfolyamon szerepeltetjük
hasonlóan értékeljük a külföldi pénzértékre szóló követeléseket és kötelezettségeket is
a források értékelésének általános szabálya, hogy a könyv szerinti nyilvántartási értéken
szerepeltetjük a beszámolóban.
jelentős összegű hibának tekintjük azon gazdasági eseményeket, ha az ellenőrzéssel,
önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja a
mérleg főösszegének 2 %-át, , illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1
millió forintot, akkor az 1 millió forint.
nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy
adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt,
saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja
meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.
kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük,
azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor
értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió forintot.
jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 30 millió
forintot.

•

•
•
•

•

•
•

II. SPECIFIKUS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

•

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását és az
elszámolt értékcsökkenési leírást a mellékelt táblázat mutatja. A gazdasági évben
értékvesztést nem számoltunk el.
A tárgyévi értékcsökkenési leírás elszámolása minden eszköz esetében lineáris módszerrel
történt.

•

A készletek mérlegsoron az év során vásárolt, de fel nem használt
jelenítjük meg 236 eFt értékben.

•

A követelések soron 229 e Ft értékben a tag klubokkal szembeni követeléseket tartjuk
nyilván.

•

Értékpapírok mérlegsoron a Prémium Magyar Államkötvény 26 296 eFt értéke szerepel.

dolgok értékét
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•

A pénzeszközök 27 827 eFt összege tartalmában az alábbi:
- pénztár (Ft, euro)
106 eFt
- elszámolási betétszámla (Ft, euro)
27 721 eFt

•

2019. évben értékvesztést nem számolt el a szövetség.

•

Aktív időbeli elhatárolások értéke 198 e Ft, amely az értékpapír kamatát tartalmazza,
valamint a 2020. évet terhelő közüzemi díjak és biztosítási díjak összegét.

•

Saját tőke változásának oka a 2019. év eredménye (veszteség).

•

Tárgyévben a szövetség lekötött tartalék képzéséről nem határozott.

•

Céltartalékot nem képzett a szövetség.

•

Hátrasorolt kötelezettségei nincsenek a szövetségnek.

•

Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek a szövetségnek.

•

A rövid lejáratú kötelezettségek 1 642 eFt összege tartalmában az alábbi:

- kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból
- egyéb kötelezettség

•

1 410 eFt
232 eFt

A passzív időbeli elhatárolások 3 348 eFt összege tartalmazza a következő évi már
beérkezett tábordíjakat, a támogatásból finanszírozott tárgyi eszközök nettó értékét,
valamint 3 eFt 2019 évet terhelő, következő évben felmerülő költséget.

2.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
•

2019. évben adóhatósági ellenőrzés nem volt a szövetségnél.

•

A 2019 évben elszámolt bevételek tagdíjakból, szövetség által szervezett rendezvények
részvételi díjából, képzési díjakból keletkeztek.
Támogatás, adomány érkezett magánszemélyektől 1 459 eFt, gazdálkodó szervezetektől 230
eFt, egyéb társadalmi szervezetektől 999 eFt értékben.
Kiutalásra került év folyamán az adózók által felajánlott szja 1%, összege 52 eFt.
Tábor részvételi díjak befizetése beutazók részéről 1 562 eFt, kiutazók részéről 2 935 eFt.
Pénzügyi bevétele a szövetségnek az értékpapír kamatából, kötvény hozamából, illetve
árfolyamnyereségből keletkezett.
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•

Anyagjellegű ráfordítás a működési költségeken túl a rendezvények lebonyolításához
szükséges anyagok, szolgáltatások összegét tartalmazza 22 342 eFt értékben.

•

Egyéb ráfordításként az év során adott támogatásokat 5 391 eFt értékben, valamint elengedett
tagdíj összegét 118 eFt értékben szerepeltetjük.

Mint minden évben, most is támogatásban részesült a Magyar Leo Egyesület 1 500 eFt
összeggel, ezen kívül támogatást nyújtottunk kettő induló klubnak, 195 eFt-tal.
200 eFt összeggel támogattuk székesfehérvári LC VAGYOK rendezvényét, átadásra kerültek
a Wanatka Média Díjak 150-150 eFt értékben.
Év végén 500 eFt összeggel támogattuk a Kárpátaljai Református Egyházkerületet.

III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

•

Létszám és béradatok:
A szövetség állandó főállású alkalmazottat nem foglalkoztat.
A személyi jellegű ráfordítások között a Wanatka díj után fizetendő járulékok kerültek
elszámolásra.

•

A szövetség a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal
nem rendelkezik.

•

A szövetség könyvvizsgálatra nem kötelezett.
A beszámoló összeállításával megbízott társaság: Szakály József egyéni vállalkozó (9763
Vasszécseny, Széchenyi I. utca 29/a.
A könyvviteli feladatok ellátásáért felelős személy: Szakályné Takács Renáta (9763
Vasszécseny, Széchenyi I. utca 29/a. MK regisztrációs száma: 185499)

Budapest, 2020. április 03.

Kormányzó

