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1.1. Az egyesület bemutatása 

Az Egyesület 2010.november 27-én tartotta alakuló közgyűlését, melyen a tagság elfogadta az Egysület 
alapszabályát. A Békés Megyei Bíróság Pk.60.178/2010/2.szám alatt bejegyezte az Egyesületet, mely 
bejegyzés 2011.február 8. napján lett jogerős. Ezt követően az Egyesület adóhatósági bejelentkezésének 
is eleget tett: az adóhatóság 2011. február 21-ével 18202317-1-04 adószámot állapította meg számára. 

Az Egyesület célja: a nemzeti hagyományok, katonai erények, a huszár és honvéd emlékek megtartása, 
ápolása, a nemzeti kultúra megőrzése, a történelmi és kulturális tradíciók ápolása 
és a testkultúra ösztönzése. 

Cél szerinti besorolása:  kulturális tevékenység 

Nyilvántartási száma: 2976 

Képviselőjének neve, lakóhelye: Mayerhoffer Miklós 

        5600 Békéscsaba, Derkovits sor 14. fszt. 3.szám 

Az Egyesület a tárgyidőszakra kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készít, 
amelyben a mérleget az “A” változat szerint, az eredménykimutatást összköltség eljárással, “A” 
változat szerint állítja össze. 

Jelen beszámoló a 2011.02.21.-2011.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2011.12.31. 

1.2. Számviteli politika 

Az Egyesület a számviteli politikáját a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével állította 
össze, a számviteli politika fő vonásai a következők: 

Az immateriális javak esetében az értékelés alapja a beszerzési ill. az előállítási költség. Az említett 
javak terv szerint lineáris módszerrel - a Számviteli törvény előirásainak figyelembevételével -, a 
várható használati idő, hasznos élettartam és a várható maradványérték tervezésével kerülnek leírásra.  

Terven felüli értékcsökkenési leírásra csak akkor kerül sor, ha az adott jószág erkölcsileg - piaci értékét 
tekintve - elavul, forgalmi értéke jelentősen csökken. 

A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési ár. A beszerzési ár részét képezik az 
aktiválásig felmerült banki költségek, hitelkamat és biztosítási díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók, 
illetékek, a le nem vonható áfa, valamint a hatósági és egyéb díjak is. A tárgyi eszközök értékét 
beszerzési költségként növeli a meglevő tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az 
elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási 
munka költségei is. 

A felújítási munka minősítés alól kivétel a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos 
üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munka. 

Az Egyesület a tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenési leírását általában lineáris leírási 
módszerrel, a várható, hasznos élettartam figyelembevételével állapítja meg. A törtévi leírás az 
üzemben töltött napokkal arányosan kerül elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenési leírás-visszaírás 
elszámolására a számviteli előírásoknak megfelelően kerül sor. 
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A 100.000,-Ft alatti egyedi bekerülési értékű tárgyi eszközök bruttó értéke a használatbavétellel 
egyidejűleg a tárgyi eszközök közé kerül átvezetésre. A bruttó értékkel egyező értékcsökkenési leírás az 
aktiváláskor elszámolásra kerül. A kisértékű tárgyi eszközök bruttó értékének és elszámolt 
értékcsökkenésének nyilvántartása a főkönyvben, mennyiségi nyilvántartásuk a kivezetésig az 
analitikában történik. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés hibáit akkor tekintjük jelentősnek, ha az egy adott évet érintő hibák és 
hibahatások (eredményt, saját tőkét érintő) értékének összege előjelétől függetlenül eléri az adott év 
mérlegfőösszegének 2 százalékát vagy az 500 millió forintot. 

A már közzétett beszámolót az eredeti adatok változatlanul hagyásával, módosításokkal kiegészítve a 
vállalkozás minden esetben ismételten közzéteszi, amennyiben az ellenőrzés, önellenőrzés által feltárt 
jelentősebb hibák hatásaként a saját tőke legalább 20%-kal megváltozik. 

A szokásos üzletmenetbe tartozó egyéb bevételek és ráfordítások közül azokat minősítette az Egyesület 
rendkívülinek, amelyek összege alkalmanként egyedileg a 100,000 forintot meghaladja. 

Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése a Számviteli 
törvény általános előírásai alapján történik. 

Az Egyesület a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a 
törvény nevesített eseteiben tért el. 

2. Számszaki adatok, elemzések 

Elemzés 

Eszközök és források megoszlása(%) Tárgyév 

ESZKÖZÖK 100 

Befektetett eszközök 0                 
Forgóeszközök 100 
Aktív időbeli elhatárolások 0 

FORRÁSOK 100 

Saját tőke 70,45 
Céltartalékok 0 
Kötelezettségek 29,55 
Passzív időbeli elhatárolások 0 

Tőkeerősség 

Az Egyesület saját tóke aránya a teljes vagyonból 70,45 %. 

Likviditási gyorsráta, likviditási ráta 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) 3,3846 

Adósságszolgálat 
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A kötelezettségek és a saját tőke aránya  a vizsgált időszaka alatt 0,4194, forrásainak 70,45 %-a saját, 
39,55 %-a idegen forrás. 

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény 

A tárgyévi adózott eredmény teljes összege az Egyesület jövőbeni tevékenységére, az 
alaptevékenységhez kerül majd felhasználásra. A teljes nyereség a saját tőkét erősíti. 

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Eszközök 

Az Egyesület teljes eszközállománya forgóeszköz, pénzeszköz. 

3.2. Források 

A rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegfordulónapon fennálló, az Egyesület beindításához biztosított 
átmeneti kölcsön. Lejárt határidejű kötelezettségek nincsenek. 

4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Bevételek 

Az Egyesület bevételének 20,2 %-a alaptevékenységből származó kulturális szolgáltatásnyújtásból, 
50,49 %-a kapott támogatásokból, 29,31 %-a tagdíjbevételekből származik. 

4.2. Eredmény 

Az Egyesület tárgyévi bevételeinek és ráfordításainak különbsége 31 ezer Ft alaptevékenységből 
származó eredmény, melyet a jövőbeni alaptevékenységére fog fordítani. 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységből árbevételt nem ért el. 

5. Tájékoztató adatok 

Az Egyesület vezetésen 2011. évben díjazásban nem részesült, kölcsönt, előleget egyéb juttatást nem 
kapott. 

Az Egyesület alkalmazottat nem foglalkoztat. 

A beszámoló összeállítója 

A beszámolót összeállította az Egyesület megbízott könyvelője: Tánczos Anikó  bejegyzett 
könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Nagydiófa utca 15.) Kamarai tagsági igazolvány szám: 005755 

A beszámoló aláírója 

A beszámolót az Egyesület képviselője, Mayerhoffer Miklós (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 14. fszt. 
3.szám) jogosult aláírni. 


