Számviteli beszámoló
és Közhasznúsági beszámoló
Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt
tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél ,illetve közhasznú egyéb
szervezetnél.

Az Egyesület 2014. évi mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2014. év (E Ft)

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

0
0
0
0

B. FORGÓ ESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

1200
915
0
0
285

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1200

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2014. év (E Ft)

C. SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke/Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

611
511
100
0
285
0

D. TARTALÉK

304

E. CÉLTARTALÉKOK

0

F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

0
0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1200
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A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredmény levezetésének előírt tagolása az
egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél
(Adatok e Ft-ban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
1200
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)
1200
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
254
a. alapítótól
200
b. központi költségvetésből
0
c. helyi önkormányzattól
0
d. egyéb ( SZJA 1%)
54
2. Pályázati úton elnyert támogatás
250
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
359
4. Tagdíjból származó bevétel
65
5. Egyéb bevétel
272
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
0
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
0
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
0
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
1200
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)
0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
915
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
915
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
0
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
0
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+1+2)
285
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 285
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)
0
H. Nem pénzben realizált eredmény (+1+2)
0
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 0
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0
I. Adózás előtti eredmény (B/2-F/2-F/3)
0
J. Fizetendő társasági adó
0
K. Tárgyévi eredmény
285
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
285
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
0
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből :
- megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

169
58
58
0
65
46
105
0
926
0

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2014. évre
Megnevezés

2014. évi összeg (E Ft)

Saját tőke

611

Induló tőke

511

Tőkeváltozás, lekötött tartalék
- Növekedésre ható tényezők
- Csökkenésre ható tényezők

100
Eszközökre fordított összeg

Tárgyévi eredmény
- Növekedésre ható tényezők
- Csökkenésre ható tényezők

285
Tartalék képzés
Anyagok árának emelkedése

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2014. évre
Megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében
(nem pályázat útján) nyújtott
- pénzbeli juttatás összesen
ebből: adóköteles
adómentes
- nem pénzbeli juttatás összesen
ebből: adóköteles
adómentes
Pályázóknak továbbított támogatás
Pályázóknak adott juttatás
Egyéb támogatások
Összesen

2014. évi juttatás (E Ft)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Kimutatás a kapott támogatásokról és azok felhasználásáról 2014. évre
Megnevezés

E Ft

1. Központi költségvetésből
2. Alapítótól, magánszemélytől

0
200

3. Helyi önkormányzattól
4. Szja 1%-ból

0
54

5. Elkülönített pénzalapból
Összesen

Megjegyzés
Az egyesület célszerinti feladatainak
megoldására, eszközök beszerzésére.
Egyesület működési feltételeinek javítása.
Közhasznú kiadásra a Jászkisérre kitelepítettek
emléktáblájának felállítására fordítottuk

0
254

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az egyesület tagjai kapott
Juttatások értéke
Támogatások értéke

0
0

Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai önkéntes tevékenység alapján, térítés nélkül
végzik munkájukat.

Szöveges beszámoló
(2014. évi tevékenység tartalmi beszámolója)
Az egyesület a cégbíróságon bejegyzésre került Pk 238/ 2003/1 iktatású számon 1946.
sorszámmal. Az egyesület elnökségének kérésére a Megyei Bíróság megállapította, hogy a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 22 § szerinti követelményeknek
megfelel az egyesület megtörtént a bejegyzés közhasznú szervezetként.
Az egyesület a központi költségvetésből, támogatásban nem részesül.
Az SZJA 1%-ára , minden lehetőséget megtesz az egyesület, szórólapok és újság hirdetések
segítségével is. A gyűjtés 53.921.-Ft átutalást kapott az egyesület.
Az egyesület közhasznú szolgáltatásait, mindenki számára egységesen végzi. Nem zár ki
senkit a működése során. Mindenki részesülhet az alapszabályban rögzített alapfeladataiból.
Az esélyegyenlőséget mindenki részére biztosítja.
Közhasznú tevékenységét a szervezeti felépítésén keresztül is biztosítja.
Az egyesület képviseletét az állami, és más szervekkel szemben Dr. Nemes András az
egyesület elnöke látja el.
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Az elnök megbízásával az egyesület életének szervezését, és mindennemű képviseletét
Gubicz András az egyesület titkára is végezheti teljes jogkörrel.
Aláírási joggal rendelkezik (Dr. Nemes András, Gubicz András, Gál András) a pénzintézet
felé. A banknál az aláírási címpéldány szabályai szerint.
Az egyesület az alapvető céljainak szükséges feltételeit biztosította. Az ügyvitelhez
megállapodást kötött a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány TELEHÁZ szolgáltatással így az
adminisztráció végzése zavartalan, mert az alapítvány rendelkezik számítógépes rendszerrel
ahol a munka zavartalanul végezhető. Az egyesület magára vállal olyan feladatokat, amely a
községnek, közösségnek, egyesület tagjainak hasznára válik.
Elfogad és szervez anyagi és szellemi forrásokat, felajánlásokat, amit tisztelettel és
köszönettel megbecsül. Keresi az egyesület fennmaradásához szükséges erőforrásokat.
Az egyesület életébe, közhasznúsági, számviteli beszámolójába mindenki betekinthet,
észrevételeit megteheti.
Az elnökségi ülések, a közgyűlések nyilvánosak.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői, pénzbeli és tárgyi juttatásban nem részesülnek.
Az egyesület hivatalos iratait Jászkisér Fő út 4. szám alatti hivatalos helyen őrzi, ahol az
operatív munka folyik.
Vagyonelosztás: nem történhet, eredményeket visszaforgatja alaptevékenységére.
Az állammal szembeni kötelezettségét teljesíti az egyesület.
Köztartozása nincsen.

Jászkisér, 2015. január 09.

Gubicz András
egyesület titkára
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